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‘Start with needs’, ten overvloede ‘user needs, not government
needs’; regel één van de tien Design Principles die de Britse overheid hanteert bij
digitale diensten. De Amerikanen hebben sinds kort ook een dergelijke bullet list.
Eerste kogel: ‘understand what people need’. Opendeurpolitiek. Zou je denken.
In dit nummer van iBestuur magazine kijken we door de ogen van de burger naar de
digitale overheid. Tenslotte is een ambtenaar ook burger, daarvoor hoeven we u niet aan
een Turing-test te onderwerpen.

De burger centraal stellen, in goed Haags. Bij de gemeente Den Haag

Schakelen
tussen beleid,
uitvoering
en ICT?

Informatiemanagement
Academie
Bent u, op welke manier dan ook, dagelijks met informatie bezig? Een goede
inzet van informatie en informatiemanagement is in deze tijd essentieel
voor het functioneren van organisaties. En soms doen zich complexe
situaties voor. Hoe vertaalt u politieke en bestuurlijke belangen en nieuw
geformuleerd beleid naar de inzet van ICT? Hoe legt u knelpunten of ICT
ontwikkelingen uit aan het bestuur? De Informatiemanagement Academie
(IMAC) van PBLQ HEC biedt u handelingsperspectief. Wij begeleiden u in
het vinden van antwoorden die werken in uw situatie. Dit doen we met
opleidingen en persoonlijk advies. Al 10 jaar is IMAC gesprekspartner en
opleider op het gebied van informatiemanagement in de publieke sector.

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

Masterclasses
– De CIO kan het niet alleen
– Cybersecurity voor managers
– Business Cases
– Strategisch omgaan met de Digitale Overheid
– Werkvormen voor Business en IT-alignment
– Risicomanagement
– Politiek handelen binnen Informatiemanagement
– Workshop Graphic Facilitation

bronnen in de SmartBox, even husselen. Omdat tijdens de data-analyse de gegevens
niet tot personen zijn te herleiden, heeft het CBP geen bezwaar. Maar uiteindelijk komt
er een lijstje met mogelijke bijstandsfraudeurs uit de printer. Doet me denken aan
het Gerechtshof in Den Bosch dat in een hoger beroep geen privacybezwaren zag en
oordeelde dat de Belastingdienst parkeergegevens mag opeisen omdat die gegevens
‘niet meteen te herleiden zijn naar personen’. Laat het de Belastingdienst er nu juist om
gaan om parkeergegevens via kentekens naar personen te herleiden.

Nog een open deur: open data. Kwam ook met Prinsjesdag weer
voorbij: de economische en maatschappelijke meerwaarde van open data uitnutten.
Nou zou je zeggen dat de data die de overheid over jouw persoontje heeft voor

Dit jaar starten de volgende opleidingen:
Verbindersopleiding
– 21e Verbindersopleiding

is de dienst Handhaving het tandenborstels tellen ver voorbij. Hup, data uit veertig

jouzelf toch wel ‘open’ is. Niet dus. Een onderzoeker van De Waag vroeg tientallen
4 november 2014

overheidsorganisaties – gemeente, SVB, Belastingdienst, vul maar aan – om inzicht in de
over hem opgeslagen gegevens. Antwoorden kwamen niet of pas na maanden, ondanks

23 en 24 september 2014
28 en 29 oktober 2014
3 november 2014
3 en 17 november, 1 december 2014
11 en 12 november 2014
11 en 12 november 2014
18 en 19 november 2014
8 en 9 december 2014

Maatwerktrajecten
Een opleiding afstemmen op uw organisatie? IMAC ontwerpt ook maatwerktrajecten,
bijvoorbeeld voor bestuurders om zich te bekwamen in goed (ICT) opdrachtgeverschap.

wettelijk recht op inzage en correctie. Gegevens bleken ook uitgewisseld – met politie,
deurwaarders – op onduidelijke gronden. Uit het onderzoek rijst een beeld op van ‘een
chaotisch stelsel van contacten waarin iedereen zijn eigen tokootje heeft’. De burger
centraal blijkt nog lang geen open deur!
Peter Lievense
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‘We doen het
voor de burger’

Opendeurpolitiek
De burger centraal.
Van buiten naar binnen
denken. Uitgaan
van de vraag. Aan
slogans geen gebrek
voor de overheidsdienstverlening.
‘Understand what
people need,’ heet het
in de Verenigde Staten.
Daar en hier: erop
hameren dat het om
de burger gaat, blijft
blijkbaar nodig.

Door Peter Mom
Beeld Brendan Smialowski/AFP
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e Amerikaanse slogan is de eerste van een set ‘Digital Service Plays’
die in augustus gepresenteerd werd. Dat gebeurde tegelijk met
de lancering van het USDS-team (U.S. Digital Service). Topexperts staan
overheidsorganisaties bij met de inrichting van hun elektronische dienstverlening volgens de regels uit het ‘U.S. Digital Services Playbook’. Een en
ander op initiatief van president Obama zelf, die had ervaren dat slechte
e-diensten een regeringsleider kwetsbaar kunnen maken toen de website
HealthCare.gov, cruciaal voor de uitvoering van zijn zorgwet, een onneembare vesting bleek (zie kader). ‘Address the whole experience, from start to
finish’, luidt de tweede regel. De derde: ‘Make it simple and intuitive’.
In het Verenigd Koninkrijk propageert al enige jaren de organisatie
Government Digital Service, gepositioneerd direct onder de ministerpresident, tien ‘Design Principles’. Bovenaan staat: ‘Start with needs*’ en
die asterisk ramt er nog eens extra in: ‘user needs, not government needs’.
Nummer twee: ‘Do less’.
Dat in Engeland en Amerika de hoogste regeringsfunctionaris de
e-overheid tot zijn verantwoordelijkheid rekent, is een duidelijk verschil
met Nederland, waar premier Rutte nog amper betrapt kon worden op affiniteit met het onderwerp. Maar die andere dingen – burger centraal, ken
de behoefte, houd het simpel – roepen we hier toch al jaren? Overbodig
dus, dat tamboereren op open deuren?
“Het is een typisch Amerikaanse vorm om op aansprekende wijze een
aantal principes voor het voetlicht te brengen. Maar als je ze even op
je laat inwerken, zie je: er is niet veel nieuws onder de zon”, zegt Hans
van der Stelt over de Digital Service Plays. Hij verruilde begin oktober
zijn baan als CIO van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de
directie van het bureau van Nationaal Commissaris Digitale Overheid Bas
Eenhoorn. “Toch, vanuit de CIO-rol zeg ik: als je aan de gang gaat, blijven zulke principes voor e-diensten de moeite van het langslopen waard.
Welke service voor wie? Voor wie doen we het? Vaak bedacht de overheid
wat de burger moest weten en kwamen er technisch georiënteerde oplossingen. Maar je moet je goed blijven realiseren voor wie je het doet. Ook
tijdens de ontwikkeling: beantwoordt alles nog aan het doel? Je moet burgers en bedrijven betrekken bij de probleemstelling en bij de kwaliteit van
de service. Ja, dat gebeurt. Het zou alleen wat meer kunnen.”
Nog een Amerikaanse regel: ‘Bring in experienced teams’. Lijkt ook een

President Barack Obama heeft persoonlijk ervaren dat slechte e-diensten een regeringsleider kwetsbaar kunnen maken.
open deur. “Dat gebeurt in Amerika kennelijk te weinig. Ik denk dat dit
voor ons ook geldt”, zegt Van der Stelt, al wijst hij wel op het bestaan
van ‘I-Interim Rijk’, een pool van ervaren professionals op het gebied van
informatiemanagement en ICT, die van zowel bestuurlijke als technische
aspecten kaas hebben gegeten. Voor het NCDO-bureau dat hij sinds kort
leidt en dat de governance van een samenhangende digitale infrastructuur
moet inrichten, ziet hij geen rol als ondersteuner van andere overheden à
la het Amerikaanse USDS-team.
E-diensten op rijksniveau vindt men vooral bij grote uitvoeringsorganisaties als UWV, DUO, Kadaster en Belastingdienst. Maar de Manifestgroep,
die vijftien van zulke organisaties verenigt, wilde niet aan dit stuk meewerken. De Amerikaanse regels hebben mede betrekking op de aansturing van projecten en omdat dit ook een onderwerp is voor de Tijdelijke
commissie ICT van de Tweede Kamer, die ICT-projecten van de overheid
fileert, wilde men liever het onderzoeksverslag afwachten dan zich in
iBestuur manifesteren. Wel kan hier worden gemeld dat de Manifestgroep
op haar website zes ‘uitgangspunten’ opsomt, die in juni 2010 door Rijk,
uitvoeringsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeenten in de
Bestuurlijke Regiegroep e-Overheid en Dienstverlening zijn vastgesteld en
de ambities tot 2020 representeren: 1. De vraag staat centraal. 2. Snel en
zeker. 3. Eén overheid. 4. Eenmalige uitvraag gegevens. 5. Transparant en
aanspreekbaar. 6. Efficiënt werken.
Dan de lokale overheid. “Het huwelijk is een van de mogelijkheden om
de relatie met uw partner officieel vast te leggen.” Aldus het eerste wat
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Met een
aangepaste
homepage ben
je er niet. Er is
een serieuze,
gemandateerde
weborganisatie
nodig

enkele tientallen gemeenten trouwlustige inwoners voorhouden. Alsof zij
niet weten wat trouwen is. Rick Koopman mag zoiets graag aanhalen als
voorbeeld van de burger niet centraal, van binnen naar buiten denken en
niet uitgaan van de vraag. Hij is partner van onderzoeks- en adviesbureau
GBBO, dat momenteel voor de derde maal een ‘Gedragsanalyse en Benchmark voor Burgers op Overheidswebsites’ uitvoert. Het verbaast Koopman
niet dat nogal wat gemeentelijke sites bezoekers afschrikken. “Men komt
er omdat men een paspoort wil aanvragen of grofvuil kwijt moet, maar
krijgt eerst een aantal nieuwsberichten voorgezet. Of de melding dat
ergens een straat opgebroken is. Dat is voor de meeste gebruikers totaal
niet relevant.”
Inderdaad is ‘de burger centraal’ een populair credo, maar volgens
Koopman ‘moeilijker dan het lijkt’. Menig overheidsdienaar laat zich primair leiden door de vraag of de gemeente rechtmatig opereert en iedereen
gelijk behandelt, niet door de vraag wat burgers van de gemeente zouden
willen. Daarbij komt dat webteams dikwijls bestaan uit twee personen (er
zijn gemeenten die er 0,3 fte voor over hebben). “Een beetje MKB-bedrijf
heeft een veelvoud. De budgetten bij gemeenten zijn doorgaans veel te
gering voor wat er van het webteam wordt verwacht.”
De site van de gemeente Vught telde ruim 4500 webpagina’s. Toen
men daar vaststelde dat de meeste inwoners hooguit drie keer per jaar op
de website kwamen en dat na de 139 best bekeken pagina’s het aantal
pageviews beneden een promille zakte, ging het roer om. Driekwart
van alle websitebezoek kwam voor 26 producten en diensten. Toen dat
beperkte aantal items op de homepage in de virtuele vitrine werd gelegd,
vonden de meeste bezoekers snel waarvoor ze kwamen en werden tevreden
klant. Andere gemeenten stappen ook over naar zo’n ‘toptakenwebsite’,
zoals Loon op Zand (dat van 3600 webpagina’s terugging naar 150), Best,
Asten, Tilburg en Haarlem. In opdracht van BZK verricht GBBO onderzoek

naar de effecten van toptakenwebsites. Koopman verwacht de resultaten
eind oktober.
Wiep Hamstra, auteur van ‘Het geheim van de Overheidswebsite’ (2007,
herzien in 2011), stond aan de wieg van ‘De Staat van het Web’, een groep
onafhankelijke webexperts die organisaties bijstaat in hun oriëntatie op
de samenleving. Ze is hartstochtelijk pleitbezorger van excellente e-dienstverlening, waarvoor naast de toptakenaanpak ook standaarden voor toegankelijkheid en begrijpelijke taal een middel kunnen zijn. “Maar ik merk
dat de toptakenaanpak platgeslagen wordt tot een nieuwe template. Met
een aangepaste homepage ben je er niet. Er is een serieuze, gemandateerde weborganisatie voor nodig. Met 0,3 fte lukt het niet.” Klachten over
onderbezetting kent ook zij, maar klagers moeten ze wel richting leiding
uiten. “Als je het met 0,3 fte moet doen, geef de opdracht dan terug. Wanneer voor een publiekshal met twintig balies drie fte zijn begroot, zeg je
toch ook: Dat gaat niet. Nu hoor ik vaak: Het MT weet niet van de problemen. Wanneer ben je er voor het laatst geweest? vraag ik dan en dan blijft
het nogal eens stil.”
Het is niet overal kommer en kwel. Hamstra ziet ook een ontwikkeling
naar een betere positie van het webbeheer binnen de organisatie. Digitale
dienstverlening zat eerst bij Automatisering (‘ICT-bedrijven pushten techniek en gemeenten hoopten dat het goed zou komen’), vervolgens ging
het naar Communicatie (‘Toen werd het een aanplakzuil voor B en W’) en
nu komt het veelal bij de afdeling Dienstverlening.
Digitale dienstverlening als verantwoordelijkheid van de afdeling
Dienstverlening, het oogt niet onlogisch.

DIGITAL SERVICE PLAYS
8. Choose a modern technology stack

1. Understand what people need
2. Address the whole experience, from start to finish

Obamacare: inspirerende bad practice
Veertig miljoen onverzekerde Amerikanen aan een zorgverzekering helpen
via een website die bij 500 gelijktijdige
bezoekers plat gaat, Barack Obama kon
zich vorig najaar een betere ICT-ondersteuning van zijn Affordable Care Act
wensen. De zorgwet, beter bekend als
Obamacare, verplicht iedere Amerikaan
zich op straffe van een (geringe) boete te
verzekeren en moet de kosten reduceren
van medische zorg en polissen.
Eén op de acht Amerikanen was
onverzekerd. De website HealthCare.gov
moest daaraan vanaf 1 oktober een einde
maken, onder meer met marktplaatsen
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voor het vergelijken en afsluiten van verzekeringen. Maar de portalsite liep vast
of was onbereikbaar. Om het fiasco ten
goede te keren deed de regering-Obama
een beroep op experts uit de private
sector, onder wie Michael Dickerson, ‘site
reliability engineer’ bij Google. Met zijn
aankondiging begin april dat 7,1 miljoen
mensen een verzekering hadden genomen, gaf Obama aan dat de externen de
e-dienstverlening rond zijn zorgwet weer
draaiende hadden gekregen. Daarmee
was de kous niet af. Maar goed ook, want
(zoals begin september bekend werd)
in juli werd de site gehackt. In augustus

lanceerde het Witte Huis ‘U.S. Digital Service’ (USDS) met aan het hoofd
genoemde Dickerson: e-dienstverlening
en informatiebeveiliging als topprioriteit
van de president van de Verenigde Staten.
Het is een kleine organisatie, met
zo’n 25 consultants op het gebied van
ontwerp, ontwikkeling, gebruiksvriendelijkheid en implementatie van digitale
diensten. Ze bouwen niet zelf e-diensten,
maar ondersteunen overheidsorganisaties bij de ontwikkeling daarvan en bij
het verbeteren en vereenvoudigen van
bestaande voorzieningen. Tegelijk met
USDS is het ‘U.S. Digital Services Play-

9. Deploy in a flexible hosting environment

3. Make it simple and intuitive

10. Automate testing and deployments

4. Build the service using agile and iterative practices

11. Manage security and privacy through reusable
processes

5. Structure budgets and contracts to support delivery
6. Assign one leader and hold that person accountable
7. Bring in experienced teams

book’ gepresenteerd. Dat formuleert dertien uitgangspunten, steeds gevolgd door
een checklist en enkele cruciale vragen
die niet onbeantwoord kunnen blijven als
de e-dienstverlening moet verbeteren.
USDS heeft (‘play’ nummer 4) een
voorkeur voor agile en iteratief ontwikkelen, steeds kleine stukjes software
bouwen in nauw overleg met gebruikers.
Ook Nederlandse overheidsorganisaties
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12. Use data to drive decisions
13. Default to open

omarmen ‘agile’. Volgens informaticahoogleraar Chris Verhoef zien zij het
echter onterecht als wondermiddel. Hij
haalt de Amerikaan Capers Jones aan die
in zijn in 2008 verschenen studie ‘Applied
Software Measurement: Global Analysis
of Productivity and Quality’ stelde dat
grotere informatiesystemen zich niet
met agile-methoden laten ontwikkelen.
Ook in de opwekking ‘de burger centraal’

geeft Verhoef geen fiducie. “Zulke Nonoaforismen zijn niet concreet gemaakt en
onuitvoerbaar. ‘Understand what people
need’: leuk, maar hoe dan? Wat je in het
begin van een project doet, daar bestaat
een vak voor: requirements engineering,
uitgevoerd door goed opgeleide mensen
volgens internationale normen die al dertig jaar bestaan. Laat men dat als leidraad
nemen.”
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Het conceptuele wordt op een inspirerende wijze verbonden met de
overheidspraktijk. Dat geeft energie en zin om aan de slag te gaan.*

Op een inspirerende wijze worden taaie i-vraagstukken toegankelijk gemaakt
in een juiste balans tussen theorie en praktijk. Aanrader!*

Jantine Kooijenga, Afdelingshoofd Ondersteuning, gemeente Uithoorn.

Dirk-Jan de Bruijn is actief als kwartiermaker in het publieke domein.

Den Haag
29 oktober,
5, 12 en 19 november

Woensdag 29 oktober

‘De burger kan
het niet alleen’

Mastercourse

Woensdag 5 november

Woensdag 12 november

‘Kosten besparen,
kwaliteit winnen’

‘De logistiek achter
de schermen’

Master: Jan van Dijk, hoogleraar
Communicatiewetenschappen,
Universiteit Twente
In 2017 moeten alle diensten van de
overheid ook digitaal geleverd worden.
Veel overheidsorganisaties willen
helemaal digitaal werken om kosten te
besparen. Kan dat wel? Wat betekent
dit voor het kanalenmanagement van
de overheid? Wordt het meerkanalenbeleid verlaten? Kunnen en willen alle
burgers wel naar het digitale loket? Wat
zijn de beperkingen? Hoe kunnen die
worden opgelost?

Master: Arre Zuurmond, Gemeentelijke
Ombudsman, Amsterdam e.o.
Arre Zuurmond begint vanuit
organisatiekundige theorie te
vertellen over de transformatie van
organisaties. In plaats van verticaal, bureaucratisch, organiseren we
horizontaal, niet alleen in ketens en
netwerken, maar ook van buiten naar
binnen, en vanuit het principe van
zelforganisatie. dat verbetert niet
alleen de kwaliteit van de dienstverlening, maar verlaagt ook de kosten.
De public value neemt sterk toe.

Master: Yao-Hua Tan, hoogleraar ICT,
TU Delft
Het inrichten van digitale dienstverlening door de overheid is een grote
uitdaging; met name de inrichting van de
informatiesystemen. Veel IT-projecten
kampen met tegenvallende functionaliteit en budgetoverschrijdingen.
IT-management expertise ontbreekt en
de complexiteit van de stakeholders is
veel groter dan in de private sector. We
lichten deze stakeholders issues bij
digitale dienstverlening toe en bespreken modellen om daarmee om te gaan.

Case
Bij het ter perse gaan van dit nummer
van iBestuur magazine was de case
voor de eerste avond nog niet helemaal
ingevuld. Raadpleeg voor de laatste
informatie de website, ibestuur.nl/
academie!

Case
Wel slimmer. Innovatie bij de
Belastingdienst

Case
Marjolein, het ministerie van VWS op
weg naar papierloos werken.

Presentatie: Cyprian Smits,
Hoofd Business Intelligence
& Analytics

Presentatie: Arnold van Rijn,
projectleider Digitalisering.

De Belastingdienst verhoogt de
kwaliteit van de dienstverlening door
in te zetten op innovaties. Centraal
daarbij staat het denken ‘van buiten
naar binnen’. Dat gebeurt in nauwe
samenwerking met de werkvloer. De
case geeft inzicht in hoe innovaties
op gebied van bijvoorbeeld invordering en toezicht zijn ontstaan door de
inzet van business intelligence. Wat
is de succesformule om de innovaties
door te ontwikkelen richting betere
dienstverlening?

In 2011 startte project Marjolein, het
digitaliseringstraject van het kernministerie van VWS. In maart 2013 was
er gelijk met de tijdelijke verhuizing een
big bang waarbij het complete ministerie
digitaal ging voor o.a. postontverwerking, centrale dataopslag, samenwerking
met digitale dossiers. Ondertussen zijn
alle papieren archieven afgevoerd en
wordt er secure mobiel gewerkt. In 2015,
als VWS samen met SZW terugkeert naar
het verbouwde gebouw, is de overgang
naar een volledige digitale omgeving
conform het Nieuwe Werken voltooid.
Welke stappen zijn gezet in die digitale
transitie en welke rol spelen organisatie,
directie, medewerkers en gebruikersgroepen daarin?

Digitale Dienstverlening
Woensdag 19 november

‘Opschaling van
digitale dienstverlening’
Master: Wolfgang Ebbers,
hoogleraar Gedragswetenschappen,
Universiteit Twente
Ooit waren overheidswebsites niet
meer dan gedigitaliseerde informatiebrochures. Tegenwoordig kunnen
de opgeschaalde digitale dienstverleningsprocessen massaal communicatie,
registraties en transacties afhandelen.
Het is een integraal onderdeel van de
uitvoering geworden. Digitale dienstverlening is een volwaardige bestuurlijke portefeuille aan het worden. Wat
moet een bestuurder weten over en wat
komt er kijken bij digitale dienstverlening? Waar moet en kan hij op sturen?
Case
Gemeente Noordoostpolder,
maatwerk aan burgers en bedrijven.

U bent bestuurder, beslisser of professional bij gemeente, uitvoeringsorganisatie of andere overheids- of non-profit organisatie en digitale dienstverlening is uw missie! Deze mastercourse biedt een visie en perspectief.
De ambitie van het kabinet dat men vanaf 2017 alle zaken met de overheid digitaal kan
regelen, maakt echter dat het hoog tijd is om eens opnieuw en kritisch naar het thema
digitale dienstverlening te kijken. Vier invalshoeken: hoe reëel is die ambitie? Kosten
besparen én kwaliteit verbeteren; kan dat wel? Wat moet er achter de schermen gebeuren?
Hoe kun je succesvol opschalen?
Vier avonden, vier masters, vier cases en Marcel Thaens.
Elke avond start met een inleiding van een toonaangevend master of
hoogleraar. Daarna wordt onder leiding van Marcel Thaens een concrete
casus besproken. U discussieert met de andere deelnemers over hoe de ervaringen
uit de case doorvertaald kunnen worden naar uw eigen digitale dienstverlening.
Van 17.00u tot 20.00u, met halverwege een klein buffet en borrel na.
Locatie: PBLQ HEC, Van de Spiegelstraat 12, Den Haag
Uitgebreide informatie en inschrijven op www.ibestuur.nl/academie

Presentatie: Peter van Reijn,
Programmamanager Dienstverlening en Digitalisering.

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

Noordoostpolder werkt in een Programma Dienstverlening en Digitalisering. Waar we in het verleden dit thema
vooral bekeken vanuit de bedrijfsvoering (efficiency en automatisering),
bekijken we het nu veel meer vanuit
het perspectief van de burger. Er wordt
nu georganiseerd vanuit een breed
gedragen visie ‘Passend Organiseren’. We willen maatwerk leveren aan
burgers en bedrijven. Niet langer onze
processen bepalen onze inrichting,
maar de vraag van de burger. Dat heeft
ook consequenties voor de digitale
dienstverlening.

Kosten per deelnemer aan de hele mastercourse (4 bijeenkomsten) bedragen 1150 euro. Deelname is
vrijgesteld van BTW.
Indien u verhinderd bent of een thema beter bij de dagelijkse praktijk van een collega aansluit, kunt u zich op
een of meerdere avonden door een collega laten vervangen.

* Deelnemers over mastercourse
‘Succesvolle ICT-projecten’

De president van de
Algemene Rekenkamer,
Saskia J. Stuiveling,
wil niet dat de
overheid bang wordt
om risico’s te lopen
bij de stappen naar
een meer eigentijdse
inrichting van de
eigen organisatie.
Maar fouten maken die
anderen ook al hebben
gemaakt is wat haar
betreft uit den boze.

Wat heeft Saskia J. Stuiveling met ICT?
“Ik heb iets met innovatie, pionieren en grote ontwikkelingen en
gaandeweg ben ik gegroeid naar het punt dat ik ICT de belangrijkste ontwikkeling van deze tijd vind. Als driver van veranderingen in de samenleving, met verstrekkende effecten met name voor organisaties – en dus
de overheid en ook de media – waar informatie, informatiearchitectuur
en informatie delen de corebusiness zijn. ICT is geen techniek, het is een
wezenlijk andere manier van informatie vergaren, gebruiken, delen en
archiveren. Ik ben het langzamerhand gaan vergelijken met de effecten
van de uitvinding van de boekdrukkunst. Ik ben geïntrigeerd door de
vraag hoe je een bestaande samenleving zonder dat je brokken maakt de
transitie kunt laten maken van de cultuur van zeshonderd jaar boekdrukkunst naar het vergaren en delen van informatie in een ICT-samenleving.
Niet gemakkelijk: alle administratieve en beheerprocessen behorend bij
een ‘papieren’ samenleving zitten bij mensen en organisaties in het DNA.
Hoe doe je dat op een evolutionaire en wendbare manier? Je mag wel kinderziektes hebben en fouten maken, maar de zaak mag niet omkukelen.”

Saskia J. Stuiveling

ICT-fouten horen erbij
Maar die brokken, die zijn er wel!
“Maar dat zijn ook kinderziektes, je moet wel fouten durven maken.
Je moet niet te veel lesgeld betalen, maar een beetje lesgeld hoort er
altijd bij. Uit ervaring blijkt dat innovatie begint met het imiteren van
het vorige in een nieuwe setting en dan blijkt daarna dat je er ook allerlei
andere nuttige dingen mee kunt doen. Het is eigenlijk hetzelfde met de
kloostermoppen: grote brokken natuursteen die werden gebruikt als fundament voor gebouwen. Die waren niet genoeg voorhanden, dus ging men
ze namaken. Van ander materiaal, maar eerst wel in dezelfde keivormen.
Het duurde lang voordat men doorkreeg dat je met dat namaakmateriaal ook vormvrije stenen kon maken. Innovatie kost ook tijd, dat is een
natuurwet.”

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Dat brokken durven maken en leergeld betalen; hebt u dat ook tegen de
commissie Elias gezegd bij de voorbereiding van het parlementair onderzoek
naar falende ICT-projecten bij de overheid?
“Nee, maar de Algemene Rekenkamer is altijd vrij mild als het gaat om
departementen die iets geprobeerd hebben en die daar in vastgelopen zijn.
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We proberen ze wel spelregels bij te brengen en als ze dan de volgende
keer die spelregels niet respecteren, zijn we beduidend minder mild. Maar
je moet voorlopers niet heel erg zwaar aanpakken als ze in principe gepro
beerd hebben de moderne tijd in praktijk te brengen. Wanneer er fouten
worden gemaakt die anderen al gemaakt hebben neem ik ze dat wél kwa
lijk. Dus ze moeten niet doen alsof ze de eerste zijn die het wiel proberen
uit te vinden.”
Nu is het rapport van de commissie Elias er nog niet, maar het valt aan
te nemen dat dat met een aantal aanbevelingen komt. U hebt heel veel ervaring met het geven van aanbevelingen, dus hoe moeten ze dat nou zó doen
dat ze de zekerheid hebben dat ze ook worden opgevolgd?
“Zekerheden heb je nooit, maar onze rapporten over ICT liggen er. Het
kan best zijn dat een aantal van onze aanbevelingen nu met zoveel kracht
ook nog eens door de parlementaire commissie wordt geformuleerd dat dat
uiteindelijk wél leidt tot succes. Om maar wat te noemen: de positie van
de CIO op departementen vinden wij cruciaal voor nieuwe ontwikkelingen.
Die CIO moet niet alleen maar gaan over de investering in ICT, maar juist
ook over de informatiearchitectuur van departementen. Dat is nog steeds
min of meer het monopolie van beleidsambtenaren en beleidsdirecties
die het helemaal niet in hun genen hebben om te denken in termen van
informatiesystemen en informatiearchitectuur. Dat zou de CIO wél moeten
hebben en die zou dus ook een gesprekspartner moeten zijn over wat een
departement exact wil hebben aan informatie en of men dat echt nodig
heeft en over hoe men die informatie gaat delen met anderen. Wat de
Algemene Rekenkamer betreft is die CIO cruciaal als het gaat om de infor
matiearchitectuur van departementen en dat is hij nog lang niet overal.”
Dat heeft de Rekenkamer toch ook al aanbevolen?
“Jazeker. Eerst hebben we aanbevolen dat hij er moest komen en dat is
gelukt. Vervolgens hebben we er nog een keer naar gekeken en aanbevo
len dat hij ook aan de bestuurstafel moet zitten en dat is lang niet overal
gelukt. Gelukkig is het nu bij Defensie wel een feit.”
Hoe ziet u de rol van de nieuw benoemde coördinator voor ICT, Bas
Eenhoorn?
“Tsja, ook daar is behoefte aan zal ik maar zeggen. Iedereen doet los
van elkaar allerlei dingen en met name het departement van BZK wordt
geacht te coördineren. Het heeft geen ‘doorzettingsmacht’, maar zelfs daar
waar het dat wel zou kunnen ontwikkelen – het laatste kabinetsakkoord
geeft daar ruimte voor – komt er heel weinig uit. En nu probeert het met
een coördinator de neuzen wel dezelfde kant op te krijgen.”
Hoe ziet u dan de aansluiting met al die andere overheden die er zijn,
provincies, gemeenten, ZBO’s?
“Op dit moment is de hele decentralisatieoperatie cruciaal. Daar heb
ben we ons als Algemene Rekenkamer de afgelopen twee jaar stevig mee
bemoeid, vooral met de informatiearchitectuur tussen de overheden
onderling. Je krijgt een behoorlijk drama als je hierbij 403 gemeenten de
autonomie gunt die ze normaal hebben. Dan kiezen ze op het terrein van
het sociale domein allemaal hun eigen definities. Dan kun je straks wel
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beoordelen of gemeente A het goed doet in het historisch perspectief van
die gemeente, maar je kunt absoluut niet benchmarken welke gemeente
dezelfde soort taak beter of slechter of verstandiger of efficiënter doet.
Daarnaast moet de rijksoverheid een integraal beeld kunnen hebben,
zodat die niet op een of twee losse gemeenten gaat reageren met hier en
daar een incident. Als je als Rijk een overzicht wilt hebben over hoe het
in Nederland gaat, moet je een beeld hebben van hoe het met de mensen
gaat. Dat kan uitsluitend als die informatiearchitectuur zo is ingericht dat
je die kunt aggregeren op het niveau van gegevens over het hele land. Wil
je dat op een slimme manier doen, dan moet dat via informatiearchitec
tuur en automatisering.”
Wat is wat u betreft nu de stand van zaken?
“Er komt een transitiecommissie sociaal domein die in ieder geval gaat
proberen om de ergste knelpunten voor de gemeenten – voor zover ze
aan het Rijk zijn te wijten – bij het Rijk weg te nemen en – als het aan
de gemeente ligt – die gemeente te helpen met goede voorbeelden van
elders. Daarnaast wordt er druk gepraat over onze dringende wens om
geen aparte drie jaar durende verbijzonderde regeling binnen het gemeen
tefonds te hebben [11 miljard die de overheid niet rechtstreeks overmaakt,
red.], waardoor je drie jaar lang heel aparte verantwoordingsinformatie
moet verzamelen waar na drie jaar niemand meer wat aan heeft. Dat is
een administratieve last die we elkaar niet moeten aandoen. Het is een
ingewikkeldheid die niemand vooruithelpt en dus beter uit de plannen
kan worden gehaald. Dan blijft over dat het hele sociale domein door 403
gemeenten per 1 januari 2015 moet worden opgetuigd en bij de gemeenten
is er veel animo om dat op een uniforme, in ieder geval geharmoniseerde,
manier te doen. Want die willen zelf ook van elkaar kunnen leren.”
En wie gaat controleren of dat geld goed wordt besteed? Kunnen al die
gemeenten dat wel zelf?
“Ik wil vermijden dat u denkt dat de controle en het toezicht de
belangrijkste slagingscriteria van deze operatie zijn. De hoofdvraag is of
het ordelijk en toekomstbestendig wordt ingericht; slim, slank en modern.
De belangrijkste slagingscriteria voor het succes van deze operatie zijn:
A: Den Haag laat echt los en laat de gemeenten nu aan de slag gaan met
geld dat ze voor samenhangende problemen kunnen gebruiken. En B:
maak goeie afspraken over de informatiearchitectuur. Dat is geen verant
woordingsinformatie, maar dat is beleidsinformatie. De verantwoording
moet aan de gemeenteraad plaatsvinden en dat moet elke gemeente maar
inrichten zoals ze dat zelf wil, daar zijn ze autonoom in. Maar je moet
dan wel geharmoniseerde en geüniformeerde begrippen gebruiken. Wat is
bijvoorbeeld een jongere? Als je daar zeven leeftijdscriteria bij gebruikt,
kun je niet optellen en aftrekken en niet vergelijken. En die zijn er op
dit moment nog; jongeren tot 18 jaar, tot 21 jaar, tot 23 jaar, tot 25 jaar.
Wie tellen we mee en wie niet? Daar moeten de gemeenten zelf onderling
afspraken over maken en met het Rijk afspreken aan welke informatie men
daar behoefte heeft om het geheel te kunnen blijven overzien.”

Wij zijn mild
als het gaat
om departe
menten die
iets zinnigs
geprobeerd
hebben en
daarin vast
gelopen zijn

Iedereen moet dus overgaan op een andere manier van administreren?
“Ja, en dat is niet eenvoudig. Je moet ook allerlei historische gegevens
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Antifaal
V e r h o e f

‘vertalen’ naar de nieuwe situatie. Het betekent dat allerlei systemen die
er nu zijn binnen de gemeenten daar op aangepast moeten worden. Er zit
nog een hele wereld tussen het voornemen van nu en het uitvoeren straks.
Dat gaat heel veel energie kosten.”

Je krijgt een
drama als je bij
de informatie
architectuur
van het sociaal
domein 403
gemeenten
autonomie
gunt

Dat gaat dus niet lukken per 1 januari.
“Als de politieke wil er is om het op die manier in te zetten, dan is het
op een groot aantal punten reëel dat je per 1 januari op die manier kunt
gaan administreren. Bij de ene gemeente zal er meer moeten veranderen
dan bij de andere, maar daar is ook drie jaar voor genomen. We heb
ben natuurlijk niet veel aan het gedurende drie jaar opbouwen van een
administratie per gemeente die geen onderlinge vergelijkingen mogelijk
maakt.”
Maar hoe controleer je uiteindelijk of het geld doelmatig en efficiënt en
verantwoord is besteed?
“Bij slim, slank en modern hoort ook dat je bij het ontwerp van je
informatiearchitectuur meteen een ‘audit trail’ inbouwt met instrumenten
voor auditors, zodat die zelfs vooraf al kunnen kijken of het systeem voor
hen voldoende informatie gaat opleveren om de relatie tussen beleid en
geld goed te kunnen beoordelen.”
Is er eigenlijk een vereiste minimumomvang voor gemeenten om de
decentralisaties goed te kunnen uitvoeren?
“Die eis is niet gesteld, maar je ziet dat gemeenten in hun aanbeste
dingsgedrag voor de diensten die ze in het kader van de decentralisaties
inkopen steeds meer gezamenlijk doen. Het is nog niet duidelijk waar dat
ophoudt. En de schaal van de dienstverleners telt natuurlijk ook. De ene
kan diensten leveren aan een regio of een reeks gemeenten, de andere kan
dat juist weer niet.”

Nieuw wondermiddel:
het antifaalteam
I

n de VS gaat een team van 25
mensen voortaan voorkomen dat
grote federale ICT-projecten falen. Dit
naar aanleiding van de problemen met
de vergelijkingssite voor ziektekostenverzekeringen van Obama. Er waren tal
van operationele problemen na de lancering van de site. Een eerste post mortem
zou meer dan 600 hard- en softwarefouten hebben opgeleverd na de livegang
van het systeem. En dat was de langste
lijst die iemand ooit had gezien, aldus de
berichtgeving in de New York Times. Een
deel van de groep van 25 was ingeschakeld om de problemen de baas te worden.
Never change a ‘winning’ team.
Saillant detail is dat de NY Times
uitlicht dat het dagelijks management
van Obamacare’s site aan iemand zonder
formele opleiding in software-engineering
werd overgelaten. Met alleen een antifaalteam kun je natuurlijk niet voorkomen dat amateurs zich manifesteren. En
daar ligt ook een van de majeure oorzaken van het falen van IT-projecten:
ignorami praten elkaar naar de mond over
hoe florissant het project erbij ligt, tot de
werkelijkheid van het falen ze inhaalt. En
dan is het te laat.

Hoe lang denkt u dat het na 1 januari duurt voordat er in de Tweede
Kamer vragen worden gesteld over de decentralisaties?
(Schaterend:) “Twee januari!”
En dan moet de betrokken minister gaan uitleggen dat ze er niet meer
over gaan?
“Het zal van de verhouding KabinetTweede Kamer afhangen in hoe
verre ze incidenten naar zich toehalen of dat ze incidenten als signalen
van een structureel probleem zien. Incidenten naar zich toehalen moeten
ze wat ons betreft niet doen, maar incidenten groeperen om te kijken of
er een structureel probleem achter zit is natuurlijk wel zinnig. Als ze wijs
zijn, gaan ze daarmee eerst naar de transitiecommissie, want die houdt na
1 januari niet op te bestaan. De Tweede Kamer moet zoiets dan niet zelf
willen oplossen, maar wel de vinger aan de pols houden of er aandacht aan
besteed wordt. Het gaat om het begeleiden van het proces en niet weer
zelf aan het stuur willen gaan zitten. Ze hebben immers zelf besloten dat
ze er niet meer over gaan.”
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Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar
via x@cs.vu.nl
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En dan de 600 defecten die experts
schijnbaar hebben blootgelegd; zijn dat
er eigenlijk wel veel? We doen een gooi.
Gemiddeld zitten er per functiepunt vijf
fouten in software. Als je heel goed bent,
haal je 99 procent van de fouten eruit
voor oplevering. Stel nu eens dat die
600 gevonden fouten die ene procent
is. Dan waren er kennelijk 60.000 fouten
in totaal, en met vijf fouten per functiepunt was men dan kennelijk een

systeem van 12.000 functiepunten aan
het maken.
En de inspanning zit inderdaad in de
orde van tienduizend(en) functiepunten.
Dat rekenen we uit aan de hand van de
kosten van de software. Analyses van
journalisten laten schattingen tussen
88 miljoen en 515 miljoen zien. Dit soort
forse systemen vergt ongeveer 30 uur
werk per functiepunt. Stel nu even dat
het om 100 dollar per uur gaat, dan kom
je op 3000 dollar per functiepunt uit.
Zelfs bij de lage schatting van 88 miljoen komen we dan uit op bijna 30.000
functiepunten, dus 150.000 fouten. Daar
dan 600 stuks van zou betekenen dat
99,6 procent van alle fouten eruit is. Ook
dan is 600 fouten ultraweinig.
Eén ding is duidelijk: het cijfermateriaal rammelt aan alle kanten, ook van
het post-mortemonderzoek. Omdat het
systeem kennelijk niet (goed) functioneerde, is er vast veel meer aan de hand
dan de 600 defecten. Een plausibele
verklaring is dat de software niet af was.
Door collectief niet te snappen wanneer
software technisch voldoende goed is,
blijven we dit soort problemen houden.
Een ICT-commissaris, een antifaalteam of
een parlementaire onderzoekscommissie
ten spijt. Wondermiddelen bestaan niet.
Koel rekenen aan de veelheid van data
die vrijkomt bij dit soort projecten levert
vroegtijdig zicht op status en voortgang,
zodat tijdig en krachtig kan worden (bij)
gestuurd.
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Wat weet de overheid
allemaal van mij en wat doet
ze met die gegevens? Meer
dan ze wil prijsgeven.
Een poging van een onderzoeker van Sociëteit de
Waag om het te achterhalen
leverde slechts een glimp op,
maar het is een begin.

Niet meer dan een glimp van jezelf
Joey de Jong merkte dat organisaties nauwelijks begrijpen waarom iemand wil weten wat zij van hem weten.

D

Door Cyriel van Rossum
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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e Waag is een onderzoeksinstituut in Amsterdam dat
de toepassing van technologie in de samenleving
bestudeert. Joey de Jong, die onlangs afstudeerde aan de UvA
in de discipline nieuwe media en digitale cultuur, deed onder
de vlag van de Waag onderzoek naar de opslag van persoonsgegevens bij de overheid. Hij wendde zich tot een twintigtal
overheidsorganisaties met het verzoek om informatie over
wat voor gegevens zij van hem in huis hadden. “Het ging om
een lijstje van de grootste en bekendste instanties”, vertelt
hij. “Je moet daarbij denken aan de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, de gemeente, de Belastingdienst.” Een ander

verzoek waarmee De Jong de organisaties aanschreef was om
de instanties te vermelden waarmee zijn persoonsgegevens
werden gedeeld.
Tegenzin
“De correspondentie verliep uiterst moeizaam. Overheidsinstanties worden geacht binnen twee à drie weken te
reageren op een dergelijke brief, desnoods met enkel een
ontvangstbevestiging waarin ze aangeven waarom en hoe
lang een inhoudelijke reactie op zich laat wachten. Ik kreeg
in eerste instantie opvallend veel automatisch gegenereerde
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antwoorden waar je weinig chocola van kunt maken.” De Jong
signaleerde grote tegenzin in het voldoen aan zijn verzoek.
Over het algemeen duurde het drie weken tot een maand voor
de aangeschreven organisaties over de brug kwamen met de
gevraagde informatie. De Wet bescherming persoonsgegevens
geeft de overheid daarvoor maximaal vier weken de tijd. De
Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank kwamen pas in
beweging onder druk van een officiële klacht, de gemeente
Haarlem had tweeënhalve maand nodig om over haar aarzeling heen te komen. De Belastingdienst deed er drie maanden over, en was vooral verbaasd over De Jongs verzoek. Een

19

medewerker benaderde hem zelfs met het voorstel om zijn
bedoelingen toe te lichten bij een kopje koffie. Van een echte
afspraak kwam het niet; De Jong moest genoegen nemen
met een brief met een algemene uitleg over de opslag van
persoonsgegevens door de Belastingdienst. “Niet waar ik om
vroeg, met andere woorden.”
Kafka
Het meest verrassende gegeven dat De Jong (25) boven
water haalde was dat het UWV hem in zijn systeem had staan
als een meneer die in 1946 geboren werd, op een volslagen
andere datum dan hij. Behalve recht op inzage heeft iedere
burger ook het recht op correctie van gegevens. “In dit geval
had de verkeerde informatie geen heftige gevolgen, maar er
bestaat een reëel gevaar dat organisaties blind vertrouwen
op de juistheid van hun gegevens. Je kunt dan toch in aardig

kinderen.” Op basis van zijn bevindingen heeft De Jong een
begin gemaakt met een ‘overheidsmetadatabase’ aan de hand
waarvan iedereen via 25 gesloten vragen kan uitvinden in
welke databanken hij voorkomt (zie de site www.waag.org).
Vragen naar de burgerlijke staat, naar mogelijke aanspraken
op de AWBZ, mogelijke werkzaamheid in de kinderopvang
et cetera. Wie overal ja op antwoordt, scoort het hoogst: hij
krijgt een overzicht van de 35 databases waarin hij minimaal
voorkomt. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel groter.
Sluipend
De transparantie is ver te zoeken. De Jong kreeg slechts
een indruk van een chaotisch stelsel van contacten waarin
iedereen zijn eigen tokootje heeft en waarin organisaties
maar moeilijk kunnen inzien waarom iemand wil weten wat
zij van hem weten. “Het is een beginnetje waarmee de Waag

Organisaties vinden het heel lastig
om informatie over hun database
snel en handzaam prijs te geven
Kafkaëske situaties verzeild raken.” Als dat soort gegevens
wordt doorgesluisd naar derden, zal de hardnekkigheid ervan
alleen maar toenemen, met alle nare gevolgen van dien.
Wat doorsluizen van gegevens betreft deed De Jong ook
wat verrassende ontdekkingen. Zo bleek hij voor te komen in
de bestanden van de Stichting CIS, een stichting die verze
keringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen
en gevolmachtigd agenten met het oog op mogelijk misbruik
van financiële diensten. Persoonsgegevens bleken ook te zijn
gedeeld met de politie en het netwerk van gerechtsdeur
waarders. In alle drie gevallen heeft De Jong geen flauw idee
van het waarom en dat bleef zo, want dit soort instanties
stelt dat die informatie geheim blijft in het belang van hun
onderzoekswerk. De gemeente deelt veel gegevens, zo ervoer
de onderzoeker. “Ik moet zeggen dat de lijst van instanties
die iets van mij weten me uiteindelijk wel meeviel”, aldus de
onderzoeker, “maar dat zal zeker te maken hebben met het
feit dat ik nog geen gesetteld bestaan heb opgebouwd: ik heb
geen auto, geen eigen huis, ben niet getrouwd en heb geen
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mensen wil mobiliseren voor een debat over de sluipende
informatisering”, zegt Frank Kresin, research director bij de
Waag en initiatiefnemer van De Jongs onderzoek. “We willen
ook in gesprek komen met politici en bestuurders, degenen
die beslissen over het aanleggen van databases. Dat is een
stuk moeilijker.”
Kresin had gehoopt dieper door te dringen in het hoe en
waarom van dataopslag en het deelgedrag van overheden:
“Maar helaas krijg je op veel vragen gewoonweg geen ant
woorden. Misschien niet eens uit kwade wil, maar uit onver
mogen en onbegrip over waarom een burger dat allemaal zou
willen weten. Ik zie wel een laag van bezorgde burgers ont
staan die in de gaten heeft dat de private ruimte centimeter
voor centimeter wordt omgevormd in publieke ruimte.”
Of dat debat van de grond komt, is natuurlijk vooral
afhankelijk van de vraag in hoeverre het mensen iets kan
schelen dat ze in talloze databases voorkomen. “Mensen die
zeggen: ‘het maakt mij niks uit want ik heb niks te verbergen’
kijk ik meestal een beetje meewarig aan en zeg dan: het spijt

me dat u zo’n saai leven hebt dat u niets te verbergen hebt”,
aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescher
ming Persoonsgegevens (CBP). “Het CBP sprak vijf jaar
geleden naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Onze
digitale schaduw’ nog van duizenden digitale dossiers,
publieke én private, waarin een ‘gemiddeld maatschappelijk
actieve persoon’ vermeld staat. Zelfs een kluizenaar zal in
enkele honderden databases opduiken.”
Context
Kohnstamm herkent de moeizaamheid van De Jongs zoek
tocht: “Je ziet hetzelfde in de commerciële sector: organisa
ties vinden het heel lastig om informatie over hun database
snel en handzaam prijs te geven. De grootste bedreiging van
de privacy ligt echter in de koppeling van gegevens: overhe
den mogen persoonsgegevens opslaan zolang het valt onder
een wettelijk omschreven doel, een gebruikscontext. Maar
door koppeling van al die rechtmatig aangelegde databases
wordt het mogelijk om heel interessante profielen te des
tilleren die buiten welke context dan ook vallen. Ik vind dat
beangstigend.” Volgens Kohnstamm snijdt de overheid zich
zelf in de vingers als ze niet past op de risico’s van het aan
elkaar knopen van databases. “Want als een burger tegenover
een ambtenaar komt te zitten die zonder noodzaak zijn hele
doopceel blijkt te hebben gelicht, dan is dat funest voor het
vertrouwen van de burger in de overheid.”
Centrale plaats in het datanetwerk van de overheid is
volgens Kresin zonder twijfel de Gemeentelijke basisadminis
tratie. “Daaraan zijn veel instanties gekoppeld. Dat is niet per
se verkeerd, want het is fijn als je niet bij elk contact met
een instantie steeds weer opnieuw je basale persoonsgegevens
moet ophoesten”, zegt hij. “In België is de overheid zelfs bij
wet verplicht om die gegevens maar één keer te vragen.” Van
uit het oogpunt van efficiëntie en dienstverlening is dat goed
te verdedigen, maar het komt ook neer op één grote samen
balling van alle mogelijke gegevens.

Jacobs ziet in Nederland nog niet veel beweging, maar in de
VS wel. “In de slipstream van Snowden gebeurt daar toch
wel het een en ander op het gebied van transparantie. Grote
ICTbedrijven geven sinds kort een transparancy report uit,
waarmee ze klanten periodiek op de hoogte stellen aan welke
instantie zij persoonsgegevens hebben moeten afstaan. In
Nederland weten de Teevens en de Opsteltens dat soort trans
parantie vooralsnog tegen te houden.”
De datatransfer tussen overheid en bedrijfsleven viel
buiten het Waagonderzoek, maar Douwe Schmidt (Bits of
Freedom) schreef eerder een aantal private instellingen en
bedrijven aan met dezelfde vragen als Joey de Jong: wat
hebben jullie van mij en met wie delen jullie het? Doel: het
achterhalen van zijn digitale alter ego. “De GBAkluis staat
op een kier”, was een van Schmidts conclusies. Zo kwam hij
erachter dat de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
automatisch verhuis, overlijdens en geboorteberichten krijgt
uit de GBA.
Conservatieve zeurpieten
Toen in 1977 in Nederland de postcode werd ingevoerd,
was er een kleine, maar luidruchtige minderheid die zich erte
gen verzette: onder het adagium ‘ik ben geen nummer’ wei
gerden de tegenstanders hun post ermee te adresseren. Anno
2015 komt die actie over als een hopeloos achterhoedegevecht
van conservatieve zeurpieten. Zouden de burgers die beren
en wolven zien in de voortschrijdende informatisering van
de samenleving over veertig jaar ook als zonderlinge conser
vatieven worden beschouwd, als mensen die de moderne tijd
niet kunnen bijbenen? “Dat is een leuke vraag”, zegt Kresin.
“We hebben het over een nog betrekkelijk jong speelveld. Een
terrein waarop we de effecten van de ontwikkelingen nog niet
kunnen inschatten. Maar ik denk dat het hier gaat om zaken
die een heel hardnekkig bestaan kunnen gaan leiden. Waak
zaamheid is geen overbodige luxe.”

De lijntjes
“Het Waagonderzoekje gaat vooral over het los voor
komen van persoonsgegevens in allerlei databases. Dat is
natuurlijk interessant, maar een veel gevoeliger vraag is wat
en hoe die databases met elkaar uitwisselen”, aldus Bart
Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging in Nijmegen. “Je
kunt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens wel
achterhalen wat er in welke individuele databases over jou
staat, maar niet welke lijntjes van daaruit lopen naar andere
databases. De overheid zou Joey’s onderzoek ter harte moeten
nemen en ook over die lijntjes open moeten zijn. Neder
land zou goede sier kunnen maken met het ontwikkelen van
een volwaardige applicatie uit zijn overheidsmetadatabase.”
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Een digitale overheid in
een digitale samenleving
De ambitie van de rijksoverheid om in 2017
volledig digitaal te werken past bij een
samenleving die steeds meer zaken online
regelt. Aan de voorkant digitaal toegankelijk zijn
vraagt om een digitalisering aan de achterkant.
Het ministerie van VWS is daar hard mee bezig
en werkt straks volledig digitaal.

D

e participatiesamenleving, de doe-democratie, het zijn
diverse begrippen die de veranderende samenleving
duiden. Een samenleving waar online en offline in elkaar
overvloeien en waarin inmiddels de meerderheid van de burgers
en bedrijven veel online regelt. De overheid kan en wil daar
uiteraard niet bij achterblijven. In die zin is het realiseren van
de Digitale Overheid 2017 een noodzakelijke voorwaarde om de
aansluiting met de maatschappij te houden. En zijn de vorming
van een Generieke Basis Infrastructuur en de benoeming van
Bas Eenhoorn als Nationaal Commissaris Digitale Overheid een
logische volgende stap in het proces van digitalisering bij de
overheid, zegt Mark Hartman (Principal Business Consultant) van
CGI. “Het is een goede ontwikkeling dat de regievorming over
de departementen en centrale en lokale overheden heen wordt
belegd.”
Er zou in deze digitaliseringsagenda wel meer ruimte mogen
zijn voor samenwerking met de markt en voor het leren van
ervaringen van buitenlandse overheden, zegt Hartman. “The
Digital Society in Estland is een prachtig voorbeeld. Maar ook
België en Denemarken doen meer met marktpartijen dan de
Nederlandse overheid doet en realiseren daarmee een versnelling
van hun digitalisering.” Hartman wijst erop dat de rolverdeling
tussen overheid en markt scherper kan: “De overheid schept
de randvoorwaarden en stelt als het ware de spelregels op.
Bijvoorbeeld op het gebied van privacy en authenticatie. De
markt kan dan vanuit haar innovatieve kennis en kracht – in
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co-creatie met de overheid – werken aan de maatschappelijke
uitdagingen.”
VWS: echt papierloos werken
Met de digitalisering, die binnen het kerndepartement van
VWS in 2007 is gestart, had VWS de doelstelling het beheer
van de documentaire informatie te verbeteren en grip te
krijgen op de processen. Dit alles om efficiënter te werken en
de taakstellingen te realiseren. Deze doelstellingen zijn ook
de basis voor verbetering van de dienstverlening aan burgers
en bedrijven en vermindering van de administratieve lasten.
Het ministerie van VWS greep haar tijdelijke verhuizing aan
om de digitalisering van de interne documenthuishouding
te versnellen en richtte zich vanaf dat moment vooral op het
verbeteren van de digitale documenthuishouding, door alle
documenten alleen nog maar digitaal te bewaren. Als het
ministerie in 2015 haar gemoderniseerde pand weer betrekt,
is de hele documentenstroom gedigitaliseerd en kan er ook
daadwerkelijk papierloos worden gewerkt. Deze digitalisering van
het ministerie is verzorgd door verschillende partijen, waarbij CGI
de centrale rol op zich heeft genomen.
Marjolein
Sinds maart 2013 is de documentenstroom binnen het
ministerie volledig digitaal. De post en alle interne documenten
staan in het systeem, ‘Marjolein’ genaamd. Deze naam komt
overigens van een fictief personage uit een boekje, dat werd
gemaakt om de invoering van het systeem te ondersteunen.
Marjolein, een medewerker op het ministerie, ontdekt in het
verhaal de voordelen van digitaal werken.
Alle ambtenaren van VWS bergen nu hun documenten zo veel
mogelijk digitaal op in ‘Marjolein’ en werken samen in digitale
dossiers. Het paraferen van stukken door het management
gebeurt ook volledig digitaal en het voltallige management heeft
de mogelijkheid om, via een veilige verbinding, mobiel (met de
iPad) te paraferen, bijbehorende dossiers te lezen en door te

Marjolein is de naam van het
digitaliseringsprogramma én van een
fictieve medewerker uit een boekje,
gemaakt om de invoering van het
systeem te ondersteunen. Marjolein
ontdekt de voordelen van digitaal
werken.

sturen. Naast het digitaal bewaren en samenwerken biedt ‘Marjolein’ volledige
ondersteuning voor specifieke werkprocessen. Nu wordt nog een beperkt aantal
werkprocessen volledig ondersteund: het beantwoorden en afhandelen van
Kamervragen, van Commissiebrieven, van begrotingsvragen uit de Tweede
Kamer, van burgerbrieven. De komende periode volgen alle andere processen,
zoals de afhandeling van klachten, bezwaren, beroepen en het maken van
wetten. VWS is een van de eerste ministeries die het mobiel paraferen en het
volledig ondersteunen van de processen op deze manier heeft gerealiseerd, zegt
Arnold van Rijn, programmamanager op het ministerie: “We noemen dit zelf van
papierloos bewaren naar echt papierloos werken.”
Winst voor de burger
Het kerndepartement heeft nu zelf nog het meest profijt van de
digitalisering. Maar dat is aan het veranderen. Nu de digitalisering steeds
beter is ingebed binnen de werkzaamheden binnen VWS kan de doorlooptijd
van formele processen drastisch worden verkort, door de goede digitalisering
en vindbaarheid van formulieren, dossiers en processen. De burgers en de
instanties die met VWS werken, zoals zorginstellingen en sportverenigingen,
merken dat de werkprocessen gestroomlijnd zijn en dat snel en eenduidig
informatie gevonden en gedeeld kan worden. Uiteindelijk gaat het er tenslotte
om een goede aansluiting te vinden bij de samenleving, die in toenemende mate
digitaal zeer actief is. En daar hoort een digitale overheid bij.
Meer weten over de digitalisering bij VWS? Schrijf in voor de iBestuur
mastercourse Digitale Dienstverlening (zie pag. 10). Op 12 november staat
deze casus centraal.
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De feiten in
een notendop

Het LSP: Het dossier waar niemand op zit te wachten

‘Het einde van het beroepsgeheim’
Snelle en betrouwbare
uitwisseling van
medische gegevens. Dat
is de bedoeling van het
LSP (Landelijk
SchakelPunt). Maar
de werkelijkheid lijkt
anders. Huisartsen
maken zich zorgen:
het LSP is ‘intrinsiek
onveilig’ en wordt ze
‘door de strot geduwd’.
Een verhaal over
gegoochel met cijfers,
desinformatie en houtjetouwtjetechnieken.

Door Petra Pronk
Beeld iStock
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- Maart 2009: de Tweede Kamer
neemt het Wetsvoorstel voor
een Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD) aan.
- April 2011: Eerste Kamer
verwerpt het wetsvoorstel
unaniem, omdat de privacy niet
voldoende gewaarborgd zou
zijn.
- November 2011: met de
motie Mulder wordt de reeds
opgetuigde infrastructuur
van het EPD ingezet voor een
nieuwe versie van het EPD: het
Landelijk SchakelPunt (LSP).

P

atiëntengegevens die op straat liggen of worden verkocht aan commerciële partijen: dat is de angst van VPHuisartsen en de reden
waarom deze artsenvereniging naar de rechter stapte om het LSP van tafel
te krijgen. Voorlopig zonder succes, maar de bezwaren staan nog recht overeind. Met stip op 1: het privacy-argument.
“Het wetsvoorstel is niet voor niets gestrand in de Eerste Kamer”, zegt
Herman Suichies, bestuurslid van artsenvereniging VPHuisartsen. “Het LSP
is een gevaar voor de privacy en betekent het definitieve einde van het
beroepsgeheim en dat is slecht voor de patiënt.”
Het huisartsenvak is onlosmakelijk verbonden met het beroepsgeheim.
De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat wat hij zegt niet buiten de
spreekkamer komt. “Maar dat kan ik mijn patiënten niet meer garanderen.
Het kan zomaar zijn dat een jonge MS-patiënt geen hypotheek krijgt, omdat
de hypotheekverschaffer weet dat hij ziek is. Of dat de waarnemend huisarts
op de huisartsenpost, op zoek naar de laatste gegevens van het nieronderzoek van de patiënt, stuit op het verslag van diens ontrouw. Het kan zijn
dat patiënten om strategische redenen informatie gaan achterhouden die
cruciaal is voor een goede behandeling. Ik heb liever géén dossier dan een
onvolledig dossier.”
Illustratief is het verhaal van een jonge huisarts in Zutphen. Een patiënt
die hulp zocht voor zijn verslaving, wilde die informatie niet in zijn dossier
laten opnemen, omdat hij bang was dat dat zijn kans op een baan bij de
overheid zou verkleinen. En de vrouw van diezelfde huisarts, die als ambtenaar bij een gemeente werkt, merkt dat ambtenaren heel graag inzicht
krijgen in de dossiers van de artsen: hoe meer info je hebt per gezin, des te
beter je je beleid kunt afstemmen. “De grenzen van informatie-uitwisseling
zijn duidelijk aan het vervagen en mensen zijn zich totaal niet bewust van
de consequenties voor de patiënt”, aldus deze huisarts.

De huisartsen maken zich dus ernstige zorgen. En terecht, stelt Ab van
Eldijk, jurist en voorzitter van de Stichting KDVP, die opkomt voor vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim in de GGZ. “De kern van het medisch
beroepsgeheim is dat de medicus gegevens alleen met toestemming van
de patiënt mag uitwisselen met een ander. Het gaat daarbij om gerichte
toestemming voor bepaalde informatie voor een bepaalde persoon. Daar
is in het LSP geen sprake van. De LSP-discussie gaat over een wijze van
gegevensuitwisseling, en dat is heel wat anders.”
De manier waarop die gegevensuitwisseling wordt georganiseerd, doet
bovendien vrezen voor de veiligheid. De beveiliging van dit systeem is volgens Van Eldijk echt ‘een drama’. “Zo is er gekozen voor een ‘pull-systeem’,
wat inhoudt dat de informatie kan worden opgevraagd door iedereen met
een UZI-pasje (meer dan 100.000 mensen). Alle veiligheidsexperts zijn
het erover eens dat er gigantische risico’s aan zo’n systeem kleven. Pasjes
worden verloren, gedeeld of blijven in apparaten zitten. Om nog maar te
zwijgen over het gevaar van hacken.” Zo’n risico mag je alleen lopen als alle
andere wegen voor minder ingrijpende risico’s voor de privacy zijn onderzocht. “Maar er is stelselmatig genegeerd dat het ook anders kan.”

- Maart 2013: VPHuisartsen start
een bodemprocedure om het
LSP van tafel te krijgen.
- 23 juli 2014: Rechter stelt
VPHuisartsen in het ongelijk.
- Nu: VPHuisartsen gaat in hoger
beroep.

Engelse toestanden
Zou het echt zo’n vaart lopen? Overheid en zorgverzekeraars beloven
toch keer op keer dat de patiënteninformatie niet in verkeerde handen
zal vallen? Herman Suichies heeft weinig vertrouwen in die belofte. “Dit
LSP wordt uitgerold door een private partij, die gefinancierd wordt door de
zorgverzekeraars. Die willen inzage in medische gegevens, om in de zorg te
kunnen sturen. De Engelse National Health Service heeft al patiëntendossiers aan zorgverzekeraars verkocht. Dat is precies waar wij bang voor zijn.”
Met recht, zo lijkt het. Minister Schippers heeft tijdens het zomerreces een
wetsvoorstel ingediend om de zorgverzekeraars inzage te geven in medische
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dossiers, zodat ze kunnen controleren of ingediende declaraties kloppen.
Critici vrezen ‘function creep’: het sluipenderwijs toepasbaar maken van het
EPD voor andere – commerciële – doelen.
Overige bezwaren
Een ander bezwaar is de afwezigheid van een medische noodzaak.
Suichies: “Het EPD berust op het idee dat het inkijken van een dossier
toegevoegde waarde heeft voor de medische zorg, maar je bent als dokter
juist opgeleid om in spoed- of waarneemsituaties medische problemen in te
schatten en op te lossen. Dus zo’n dossier, waarvan je niet eens weet of het
wel volledig is, heeft niet echt meerwaarde.”
Ook de onduidelijkheid qua informatievoorziening is de artsen een

Als je het
LSP niet
omarmt,
kom je je
contract
niet na
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doorn in het oog. Patiënten kunnen alleen generieke toestemming geven
voor het delen van ál hun gegevens. En dan zijn er nog de kosten. Het LSP
heeft al tussen de 300 en 400 miljoen euro gekost en de onderhoudskosten
zijn blijvend zeer hoog.
Gegoochel
Voorziet het LSP eigenlijk wel in een behoefte? Het enthousiasme is
kleiner dan de cijfers doen vermoeden. Wat de deelname van patiënten
betreft, hanteert VZVZ (Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, die het LSP uitrolt) het getal van 4,4 miljoen. Dat zijn echter geen 4,4
miljoen burgers, maar bsn’s (burgerservicenummers). Volgens VPHuisartsen
gaat het hier echter niet om 4,4 miljoen mensen, maar om ‘administratieve
eenheden’. VPHuisartsen komt op basis van ‘Feiten en cijfers’ over het aantal
aangemelde dossiers (VZVZ-site medio augustus 2014) en op basis van een
publicatie over de landelijke aanmelding van opt-ins, op zo’n 15 procent
uit. VZVZ telt de toestemming voor huisartsgegevens en die voor apotheekgegevens bij elkaar op, concludeert VPHuisartsen. Zo had medio augustus
2014 14 procent van de burgers/verzekerden een opt-in afgegeven voor het
huisartsendossier (2,3 miljoen) en 19 procent voor het medicatiedossier van
de apotheek (3,2 miljoen). “Daar VZVZ op haar site vermeldt dat het om
ruim 8 miljoen aangemelde patiëntengegevens gaat, is er sprake van desinformatie”, stelt huisarts Hans Nobel, bestuurslid van de VPHuisartsen.
Ook aan huisartsenzijde is de steun voor het LSP minder groot dan die
lijkt. De LHV is weliswaar een van de founding partners van VZVZ, maar
volgens ingewijden is dat niet van harte. (Grote regionale kringen zoals
Amsterdam/Almere en Rotterdam stemden tegen.)
Intussen staan de huisartsen aan alle kanten onder druk om mee te
doen. Zo staat in het Achmea-contract voor 2015: ‘De zorgverzekeraar stimuleert en ondersteunt de realisatie van de benodigde infrastructuur voor
elektronische uitwisseling van (medische) informatie van patiënten. De
contractant spant zich in om deze informatie via elektronische weg met
andere zorgaanbieders uit te wisselen.’ Dat betekent dus: via het LSP, zegt
Nobel. “Als je het LSP niet omarmt, kun je niet anders dan je contract niet
nakomen.”

In een VZVZ-convenant van eind vorig jaar staat dat ketenzorg met
gebruikmaking van het LSP vanaf 2016 een integraal onderdeel gaat vormen
van de contractering van die zorg. Dat heeft grote consequenties, stelde
oud-huisarts en publicist Wim Jongejan op 10 januari 2014 op Huisartsvandaag.nl. Hoewel Jongejan thuis de nodige computers heeft staan, is hij
een verklaard tegenstander van het LSP – en ook van het convenant. Dat
heeft namelijk gevolgen voor de hoeveelheid medische gegevens die toegankelijk worden en zet huisartsen verder onder druk om mee te doen aan
het LSP. Zonder aansluiting geen contract en dus geen vergoeding van de
kosten. “Dat betekent de facto dat er dan geen ketenzorg mogelijk is zonder
LSP-aansluiting van de zorgaanbieder. Het is een illusie om te denken dat
men zich hieraan kan onttrekken”, aldus Jongejan. En dat is precies waar

VPHuisartsen zich over opwindt. “Niet meedoen is geen serieuze optie”, zegt
Herman Suichies, “want je kunt je patiënten geen chronische zorg onthouden. Bovendien mis je dan direct tien procent van je inkomen.”
Geen zorgen
De LSP-trein rijdt intussen vrolijk verder. De zorgen van de huisartsen
over veiligheid en privacyschending worden door VZVZ niet onderkend. Dat
de rechter geen stokje heeft gestoken voor het LSP is volgens Alf Zwilling,
woordvoerder van VZVZ, voldoende bewijs dat er geen vuiltje aan de lucht
is. Over ‘houtje-touwtjetechnieken’ hoeven we ons geen zorgen te maken,
verzekert hij. “Het LSP voldoet aan de NEN-normen en er zijn softwarematige, hardwarematige en administratieve beperkingen ingebouwd voordat
je op het LSP kunt komen. Als je een stekker in het stopcontact steekt
met KEMA-keur erop, mag je ervan uitgaan dat het veilig is. Dat is hierbij
ook het geval. Je moet ergens op kunnen vertrouwen.” En zelfs als iemand
ongeautoriseerd binnen zou komen, zou hij daar slechts een beperkt aantal
versleutelde gegevens vinden, geen hele dossiers zoals in Engeland, maar
slechts een beperkte ‘professionele samenvatting’. Verzekeraars hebben volgens Zwilling ook helemaal geen behoefte om mee te kijken. “Dat is echt
een ongegronde angst.” Dat is ook duidelijk te lezen op de site van VZVZ:
‘Zorgverzekeraars hebben en willen geen toegang tot het LSP. Zij kunnen uw
medische gegevens dus niet inzien. Zorgverzekeraars stimuleren aansluiting
van zorgverleners op het LSP, maar dwingen dat niet af via contractuele
verplichting.’
Geen dwang? En de inspanningsverplichting uit het laatste convenant
dan? “Dat hoor ik voor het eerst…” aldus de voorlichter. Dat vorig jaar de
huisartsen door de dreiging van een kort geding die bepaling uit de contracten van de zorgverzekeraars hebben weten te houden, is blijkbaar alweer
vergeten. “Dit willens en wetens negeren van critici en zaken beter voorstellen dan ze zijn, het ontkennen van de beweegredenen van de machtige
geldschieter, dit gebrek aan inzicht in de grotere verbanden is precies wat
ons zorgen baart”, besluit Herman Suichies minzaam.
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Noot van de redactie:
Wij hebben Zorgverzekeraars Nederland
om een reactie van bestuursvoorzitter André
Rouvoet gevraagd, maar die helaas niet
gekregen. De afdeling voorlichting verwees
ons naar VZVZ. Het bestuur van de HuisartsenKring Amsterdam/Almere van de
LHV verwees ons voor een reactie naar de
afdeling voorlichting van de LHV. Vanwege
de beperkte toegevoegde waarde hebben wij
daarvan afgezien.
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symposium

‘Mobiel’ gaat verder
dan je broekzak
We controleren met het
grootste gemak iets op
ons mobieltje of plannen
onderweg een treinreis. Maar
‘mobiel’ inzetten binnen een
(overheids)organisatie is
andere koek. De inzet moet
doordacht zijn, je moet het
beheer goed regelen, en
bedrijfszekerheid, veiligheid
en privacy moeten worden
gewaarborgd.

IBM en Apple
bundelen hun
krachten

Mobiel werken, meer dan een app
Donderdag 30 oktober, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Van 15.00 tot 17.30 uur, borrel na.

Sprekers:
• Rinie van Est, Rathenau Instituut
• Pieter Buiten, CIO Office, Centraal Bureau voor de Statistiek
• Jeroen Reizevoort, Mobile Architect IBM Europa
Gespreksleiding Davied van Berlo,
initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 en Pleio

Freek Blankena
Rinie van Est, Rathenau Instituut. Foto: Robert Jan Stokman.

D

e ICT bij de overheid wordt
langzamerhand mobieler. In de
publieke sector is al een aantal initiatieven gestart: van de inspectie-app
waarmee de hygiëne in de restaurantkeuken wordt gecontroleerd tot de Mijn
Aangifte-app van de Belastingdienst.
Er zijn ook initiatieven gestopt of
vertraagd. De praktijk leert namelijk dat
een aantal zaken goed geregeld moet
worden: beveiliging, integratie met de
backoffice, rijkheid aan functionaliteit,
de mogelijkheid tot beveiligde transacties. Bovendien is het bedenken,
maken en beheren van apps en een
appstore (zoals de overheid wil) een
hele opgave voor zowel de ICT-organisatie als de ‘business’.
Het is belangrijk wat breder tegen
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het verschijnsel ‘mobiel’ aan te kijken,
zegt Jeroen Reizevoort, Mobile Architect IBM Europa, die zal spreken op het
iBestuur symposium op 30 oktober. Hij
onderscheidt een viertal praktische
aspecten aan het gebruik van mobiele
technologie. “We kijken eerst naar
bedrijfstransformatie. Dus: waar zit de
toegevoegde waarde van het doen van
mobiele stappen, ergens in een proces
in mijn bedrijfsvoering. En stap twee
is dat je kijkt hoe de gebruiker daarbij
betrokken kan worden met intuïtieve
applicaties. Vervolgens ga je nadenken
over hoe je dan zo’n mobiele applicatie
bouwt. En in die fase ga je meteen ook
nadenken over de beveiliging.”
Het merendeel van de organisaties is nog niet zover, constateert Van

Reizevoort. “Het is een beetje vergelijkbaar met hoe we een jaar of twintig
geleden met internet begonnen. Er werd
een ontwerpbureau ingehuurd voor een
mooie site en vervolgens integreerde die
nergens mee en was hij niet schaalbaar
en dat is eigenlijk het punt waar veel
organisaties nu staan met mobiel. Ze
willen graag, maar zien het nog te veel
als een gadget, als speelgoed. Als je
het op de juiste manier inzet is het een
prachtig kanaal met zowel commerciële
als bedrijfsmatige voordelen.”
Dat het gebruik van mobiele technologie op die manier ook steeds meer
maatschappelijke consequenties krijgt,
wordt duidelijk gemaakt door Rinie van
Est van het Rathenau Instituut. Hij is
medeauteur van de publicatie Intieme

Deelname is gratis. Aanmelden via ibestuur.nl/symposium.
Het aantal plaatsen is beperkt!
Mede mogelijk gemaakt door IBM

technologie. De slag om ons lichaam en
gedrag en signaleert daarin dat mobiele
technologie allerlei vragen oproept. “We
gebruiken de term ‘intieme technologie’ om aan te geven dat de mens en
ICT steeds meer met elkaar verknoopt
raken. Je vindt computerkracht zelfs
tot ín het lichaam, maar tegelijkertijd
worden we ook vernetwerkt.” Zo kan
allerlei persoonlijke informatie verzameld worden en Van Est geeft Spotify
als voorbeeld. “Vroeger luisterden we
naar de radio en niemand wist waar je
naar luisterde. Met Spotify is bekend wat
jouw muziekkeuze is. Daar kan intieme
informatie uitgehaald worden.” Mobiele
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technologie is ook niet beperkt tot het
mobieltje of de tablet. “Die krijgt allerlei
verschijningsvormen. Denk bijvoorbeeld
aan Nike +, een slimme schoen die via
de smartphone digitaal verbonden blijft
met de fabrikant. Die krijgt zicht op jouw
loopgedrag. ”Dat soort ontwikkelingen
brengt allerlei vragen met zich mee”,
stelt Van Est. Over privacy, maar ook
over het eigenaarschap van onze gegevens, die zowel persoonlijk als publiek
en economisch van grote waarde blijken
te zijn.

Er is in bedrijven behoefte aan een
wat professionelere benadering van
mobiele technologie. Het is daarom niet
zo vreemd dat IBM en Apple afgelopen
zomer een overeenkomst sloten om
gezamenlijk de inzet van iPhones en
iPads in bedrijven en organisaties te
verbeteren, onder de naam IBM MobileFirst for iOS.
De twee bedrijven zullen samen ruim
honderd branchegerichte bedrijfs-apps
voor iPads en iPhones ontwikkelen die
binnenkort beschikbaar komen. Daarnaast zet IBM zijn cloud- omgeving in
voor het aanbieden van het MobileFirst
Platform, waarmee analytics, workflowfunctionaliteit en cloudopslag vanaf de
mobiele apparaten mogelijk worden,
maar dat ook het beheer, de beveiliging
en de integratie van de devices van
het hele bedrijf voor zijn rekening kan
nemen.
Apple zal zijn AppleCare for Enterprise inzetten voor het ondersteunen
van IT-afdelingen en eindgebruikers van
de oplossingen, waarbij IBM zonodig ter
plaatse de tweedelijns hulp biedt. IBM
introduceert ten slotte nog complete
diensten rond het leveren, activeren en
beheren van iPads en iPhones en treedt
ook als wederverkoper van de apparaten
op. Eén onderdeel van de overeenkomst
maakt duidelijk waarom de combinatie
van mobiele technologie en bedrijfsleven een speciale aanpak vergt. IBM zal
een voorraad moeten aanhouden van
oudere modellen waarop bedrijven hebben gestandaardiseerd. De regelmatig
vernieuwde iPhones en iPads zullen op
den duur immers de bedrijfsapps niet
meer aankunnen, dus bij defecten zal er
een zelfde model klaar moeten staan.
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De digitale overheid:

Meer voor minder
De overheid en professionele marktpartijen
moeten samen optrekken om de digitale
overheid verder vorm te geven. Meer voor minder
kan, zo stelt Heimen Visser, Directeur KPN
Overheid en Onderwijs.

D

e overheid verplaatst steeds meer rijkstaken naar de
lokale overheden. Daarmee gepaard gaat de realisatie van één digitale overheid. Uiteindelijk moet dit zowel een
kostenbesparing als ook een efficiencyslag opleveren. Deze
overgang naar één digitale overheid brengt veel uitdagingen
met zich mee. Niet alleen voor de overheid zelf, maar zeker ook
voor commerciële marktpartijen als KPN.
Bezuiniging
Het decentralisatieproces van de rijksoverheid naar de
lokale overheden gaat gepaard met een forse bezuiniging. Graag
verwijs ik naar het manifest van hoogleraar Nico Baken aan de
TU Delft, ondertekend door vijftig prominente Nederlanders.
Het heeft als titel: ‘De oplossing van de crisis kost niets!’ Baken
stelt terecht dat ‘meer voor minder’ mogelijk is: bezuinigen
en tegelijkertijd verbeteringen in beleid doorvoeren. Dat lukt
onder meer door het efficiënter inrichten van dienstverlening
van de overheid aan burgers en bedrijven door middel van
slimme ICT-oplossingen van de landelijke en lokale overheden.
De rijksoverheid is hiermee al enige tijd geleden begonnen. De
vruchten van deze transitie worden inmiddels geplukt. Maar veel
Nederlandse gemeenten hebben vaak nog geen geïntegreerd,
uniform beleid met betrekking tot ICT.
Standaardisatie
De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Tegelijkertijd willen landelijke en lokale overheden dat met hun
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ICT-oplossingen continu kan worden ingespeeld op de telkens
veranderende behoeften en eisen van de Nederlandse burgers.
Gezien de toenemende complexiteit en grote verwevenheid
van ICT in onze samenleving is een goede ICT-infrastructuur als
basis daarom van groot belang. Daarnaast is standaardisatie
erg belangrijk. Om het belang van standaardisatie te illustreren noem ik de regionale samenwerkingsverbanden tussen
gemeenten, provincies en waterschappen die in het land steeds
vaker worden gerealiseerd. Het zou een enorme geldverkwisting
zijn om voor elk van deze samenwerkingsverbanden een eigen
ICT-landschap te creëren. Efficiënter en goedkoper is om één
infrastructuur in te richten waarop vervolgens, al naar gelang
de behoefte, specifieke applicaties kunnen worden ontsloten.
Standaardisatie kan met behulp van commerciële partijen sneller plaatsvinden omdat beproefde standaarden zogezegd op de
plank liggen. In het standaardisatieproces van de overheden
heeft KPN bovendien hoge verwachtingen van de rol die Bas
Eenhoorn vervult als nieuwe Nationaal Commissaris Digitale
Overheid.
Publiek-private samenwerking
In het proces om te komen tot één digitale overheid kunnen
professionele marktpartijen een belangrijk rol spelen in het ontzorgen van deze overheden. Daardoor kunnen de overheden zich
concentreren op hun kerntaken en hun toegevoegde waarde
richting de burger uitbouwen. Dankzij de efficiencyslag en kostenbesparing die voortvloeien uit de samenwerking met marktpartijen hebben de overheden namelijk de ruimte om te werken
aan innovatieve projecten. Denk bijvoorbeeld aan het Utrechtse
idee voor een slim fietsverwijssysteem om de wildgroei aan
foutieve fietsparkeerders tegen te gaan of het initiatief waarbij
studenten huurkorting krijgen indien zij mantelzorg verlenen
aan hulpbehoevenden in hun buurt. Bij al deze ontwikkelingen
speelt ICT een nadrukkelijke rol. Het vormt de basis van Smart

Door samen te werken met de markt kunnen de overheden zich concentreren op hun kerntaken en hun toegevoegde waarde richting de
burger uitbouwen.
Cities, waarbij ICT op een slimme, efficiënte en vernieuwende
manier wordt ingezet met onder andere innovatieve retail- en
zorgconcepten als resultaat.
Marktpartijen kritisch onder de loep
KPN heeft een vooraanstaande positie op IT- en telecomgebied in Nederland. We vervullen een adviserende rol over hoe
ICT vorm te geven. Onze ICT-infrastructuur is beproefd, veilig en
betrouwbaar. Op het gebied van standaardisatie maken we met
verschillende cloudoplossingen eveneens goede vooruitgang.
Maar willen we ook in de toekomst innovatieve oplossingen
aan de overheid blijven aanbieden, dan moeten wij en andere
marktpartijen kritisch naar ons eigen functioneren blijven
kijken. Alleen met een transsectorale samenwerking kunnen
innovatieve ideeën en geïntegreerde oplossingen ontstaan.
Door door middel van co-creatie samen op te trekken, versterken commerciële partijen en de overheid elkaar continu, nu en
in de toekomst.
Blijvend investeren in samenwerking
Zeer nadrukkelijk willen wij in publiek-private samenwerkingen blijven investeren. Het verleden heeft inmiddels
aangetoond dat dit een succesvol recept is. Van het Gemnet-
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netwerk voor en door de lokale overheid zijn wij bijvoorbeeld de
beheerder. Inmiddels leveren we aan veertig applicatiepartijen
toegang tot dit netwerk, zodat zij hun software via deze veilige
en betrouwbare snelweg kunnen aanbieden aan de landelijke of
lokale overheden.
Van oudsher onderhouden KPN en de overheid op landelijk
en lokaal niveau nauwe banden. Ook voor de toekomst zien wij
het als onze maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid
om de overheid bij te staan. Door gezamenlijk – met andere
marktpartijen én de overheid – op te blijven trekken wordt de
doelstelling om te komen tot één digitale overheid zonder twijfel bereikt.

Heimen Visser,
Directeur KPN Overheid
& Onderwijs
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Transparantie
V a n

DRIE DECENTRALISATIES,
ÉÉN SUITE4SOCIALE REGIE

Transparantie;
ziet u het zitten?
N

De taakverschuiving in het sociaal domein vraagt om adequate IT-ondersteuning
voor alle partners in de keten. Met de Suite4Sociale Regie beschikt u over alle
informatie die nodig is om de hulpvraag van uw klanten efficiënt te behandelen.
Volledig vanuit de cloud, zodat uw medewerkers altijd en overal toegang hebben
tot de klantgegevens, ook aan de keukentafel. De suite ondersteunt een integrale
aanpak met functionaliteit voor regievoering, zoals plan- en dossiervorming voor
samenwerkingsverbanden.

Marijke van Hees
Raadslid PvdA Enschede
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et na mijn vakantie zat ik met
een dochter in het ziekenhuis.
De klachten die zij inmiddels een kleine
twee jaar heeft waren voor de vakantie
aanleiding voor een verwijzing door de
huisarts. Na een wachttijd van enkele
maanden konden we bij de medisch
specialist terecht.
Met de diagnose was deze vrij snel
klaar en hij begon een gesprek over de
bureaucratie van de verzekeraars en zijn
stijgende verbazing over gehanteerde
werkwijzen. Op komische wijze imiteerde hij een vrouwelijke professional
die op een dommige manier vragen stelt.
“Waarom behandelt u zoveel mensen met
bepaalde klachten terwijl andere specialisten heel andere gemiddelde aantallen
voor die behandeling laten zien?”
Wellicht zijn de inkopers van verzekeraars bij het ziekenhuis in Enschede extra
getriggerd door de kwestie Jansen-Steur.
Met die alertheid is op zich niets mis;
transparantie is noodzaak. Maar medewerkers van verzekeraars gaan individuele
specialisten vragen om op rechte tellingen van incidenties te reageren en stellen
de meest basale vragen, zo bleek mij uit
de voorbeelden van de specialist. Hij was
daar veel tijd mee kwijt en het leidde
tot een hoop ergernis. “Ik wil patiënten
helpen, mijn diagnose hangt niet af van
lijstjes en ratings.”
Het kan goed zijn dat bij alle huisartsen in de regio bekend is dat je juist bij
deze specialist aan het goede adres bent
met specifieke klachten. In wetenschappelijk onderzoek heet dat effect zelfselectie. Maar wetenschappers komen bij
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de analyse van deze behandeldata nog
onvoldoende aan de bak, zo bleek mij uit
het gesprek.
Wetenschappelijk bekeken is in de
academische ziekenhuizen het onderzoeksparadigma ‘evidence based medicine’. Voor het in de hand houden van de
kosten van de zorg hebben zorginkopers,
verzekeraars en gemeenten andere informatie nodig dan die de medici benutten. Bij de keuzeprocessen van patiënten
speelt ook nog andere informatie een rol,
zoals bejegening en wachttijden. Het riep
bij mij opnieuw de vraag op naar hoe en
door wie op een intelligente wijze al die
noodzakelijke informatie wordt gegenereerd, geanalyseerd en gebruikt. De
wetenschappers die daarbij kunnen helpen zitten niet alleen bij de academische
ziekenhuizen. Het gaat ook om de technische kennis om nieuwe onderzoeksmethoden toe te passen op big data. En de
menswetenschappen om vanuit theoretische kaders vraagstukken integraal te
onderzoeken en kennis op te bouwen.

Het is wenselijk nieuwe instrumenten
te maken die de registratielast voor professionals naar beneden brengt. Een soort
aanpak à la Belastingdienst; horizontaal
toezicht op basis van certificering waardoor de bureaucratie is terug te dringen.
Aan systeeminnovatie is grote behoefte;
goede analyses liggen aan de basis van
verbetering van efficiëntie en effectiviteit
van zorg en welzijn. Transparantie gebaseerd op relevante kennis voor verschillende belanghebbenden, wie overziet dit
nu eigenlijk?
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Katern Verbinden maakt
NORA ‘2017-proof ’
De ambities van ‘Digitaal 2017’ en de komst van de Nationaal
Commissaris Digitale Overheid maken duidelijk dat overheden meer
en beter willen en moeten samenwerken. Het nieuwe NORA-katern
Verbinden haakt daarop in en helpt alle betrokken partijen met een
effectieve, efficiënte en gebruiksvriendelijke digitaliseringsslag.

N

ORA, de referentiearchitectuur van de overheid, heeft een
nieuwe uitbreiding gekregen. In juni
verscheen het NORA-katern ‘Verbinden’,
een boekje van zo’n veertig pagina’s
waarin de actuele principes passeren die
gelden voor de digitale overheid, mét de
link naar de basiselementen en uitgangspunten uit NORA.
“De focus in het katern ligt op het
gebied van de samenwerkende overheid”, zegt Michelle van Dijk, beleidsmedewerker informatiebeleid bij BZK, de
opdrachtgever van NORA. “Die samenwerking is immers nodig om aan de
verwachtingen van burgers en bedrijven
rond dienstverlening tegemoet te kunnen
komen.”
De aanloop naar het katern Verbinden
begon overigens al in 2012. “Toen is
het onderkend als een onderwerp dat
we verder moesten uitwerken”, zegt
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Eric Brouwer van ICTU, die de NORA (en
de online NORA-wiki) beheert. “Het gaat
om het verbinden van de dienstverlening
van de overheid aan burgers en bedrijven. Maar ook van de overheidsorganisaties onderling, zodat ze efficiënt samenwerken, en het verbinden van de
informatie van die organisaties.”
Samenhang
Nog meer dan in het verleden moet
het katern Verbinden duidelijk maken dat
het belang van burgers en bedrijven in
samenhang met dat van de overheid
moet worden gezien. “In het verleden had
je de overheidsorganisatie die een eigen
beleid had en tegen de burger zei ‘dit kun
je van me krijgen en meer niet’. Dat was
vaak een deeloplossing. Wat nu wordt
gezegd is: je moet kijken naar wat de
burger zelf verwacht. Een postpakketje
kun je wereldwijd via internet vol-

gen. Zoiets wordt van de overheid ook
verwacht.”
De principes die het katern Verbinden
behandelt op het gebied van dienstverlening aan burgers en bedrijven, samenhangende informatie en samenwerking
tussen overheden, zijn niet allemaal
nieuw. Zo wordt nog eens herhaald dat de
overheid niet moet vragen om informatie
die zij al heeft. Van Dijk: “De noodzaak
tot samenwerking wordt steeds sterker.
Het katern biedt een perspectief. En als
je beseft dat je hier voor de burger bent
en je gaat samen in een hok zitten, dan
kun je die stap ook zetten. Het is niet
helemaal nieuw, maar samenwerken is
gewoon niet altijd makkelijk.”
2017
Brouwer ziet daarbij drie belangrijke
actuele ontwikkelingen. “Het eerste is
Digitaal 2017, waarbij de overheid inzet

Eric Brouwer (ICTU) en Michelle van Dijk (ministerie van BZK). Foto: Studio Oostrum.

NORA
De NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)
helpt bij de inrichting van dienstverlening aan burgers en
bedrijven. Door gebruik van dezelfde uitgangspunten en hergebruik van oplossingen uit NORA kunnen organisaties beter
op elkaar aansluiten en hun dienstverlening verbeteren.
De NORA is opgebouwd rondom tien basisprincipes voor
digitale dienstverlening, waaraan overheidsdiensten geacht
worden te voldoen, om de interoperabiliteit van hun diensten te vergroten. De tien basisprincipes zijn verder geconcretiseerd in afgeleide principes die gebruikt kunnen worden
bij het ontwerpen of aanpassen van processen en systemen
in de praktijk.
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De NORA bestaat daarnaast uit een beschrijving van de
standaarden (de ‘pas toe of leg uit’-lijst) en een beschrijving van generieke voorzieningen (de basisregistraties en
bouwstenen) in hun onderlinge relatie en in relatie tot de
principes voor digitale dienstverlening. NORA presenteert
ook best practices die inspelen op actuele onderwerpen
(denk aan informatiebeveiliging). Deze worden voortdurend
aangevuld met nieuwe ervaringen, inclusief een duidelijk
begrippenkader.
Alle informatie over NORA is te vinden via de NORA-wiki
www.noraonline.nl.
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op de mogelijkheid van digitale dienstverlening voor iedereen. Een tweede is
natuurlijk dat de overheid moet bezuinigen en dat zie je terugkomen in investeringen in digitale voorzieningen. Je kunt
het als overheidsorganisatie niet meer
alleen doen, je moet samenwerken, want
ook je budget wordt minder. Je ziet dat er
binnen de NORA steeds meer focus komt
op de principes die het meest tot verbinding en onderlinge samenwerking zullen
leiden. En een derde is dat je die informatie als overheid meer moet gaan delen
met burgers en bedrijven: open data en
gelijkwaardige informatieposities. Als je

informatie deelt met anderen buiten de
overheid, ontstaan er veel meer mogelijkheden voor goede dienstverlening.”
NORA-wiki
Van Dijk zegt de in het nieuwe katern
genoemde randvoorwaarden, zoals
informatiebeveiliging, vernieuwing van
de informatie wet- en regelgeving en de
financiering van gemeenschappelijke
voorzieningen, belangrijk te vinden. “Het
laatste is een opdracht voor de nieuwe
Nationaal Commissaris Digitale Overheid.” Zou het katern de ‘zakbijbel’ van
NCDO Bas Eenhoorn kunnen worden? Van

Dijk: “Dat zou de hele NORA voor de hele
digitale overheid moeten zijn, wat mij
betreft.”
Wie gaat het katern nu lezen? Eric
Brouwer: “Het katern is breed verspreid
binnen de overheid en de informatie
en architectuurprincipes uit het katern
Verbinden worden natuurlijk opgenomen
en verwerkt in de NORA-wiki. Er worden
bij de overheid veel projecten uitgevoerd
om dingen te verbeteren. Architecten zijn
in staat om die principes en randvoorwaarden uit de NORA te vertalen naar de
uitwerking van zo’n project. En die vertalingen zijn van belang.”

Verbinden
Het NORA-katern Verbinden is in juni van dit jaar
gepubliceerd en bevat principes voor samenwerking tussen
overheden bij het bedienen van burgers en bedrijven. De
principes in het katern Verbinden zijn geordend aan de hand
van drie thema’s:
1. dienstverlening aan burgers en bedrijven;
2. samenhangende informatie voor
burgers, bedrijven en overheden;
3. samenwerking tussen overheden.
De principes vormen geen blauwdruk. Wel geven ze
aan waarmee overheidsorganisaties rekening moeten
houden bij de ontwikkeling en instandhouding van hun
informatievoorziening.
Een vertegenwoordiging van meerdere overheden heeft
bijgedragen aan de redactie van het katern.
Udo Groen, als projectleider betrokken bij de totstandkoming van dit katern, ziet de NORA als een waardevol kader
en raamwerk dat niet alleen richting kan geven op bestuurlijk
niveau, maar ook in de praktijk helpt de iOverheid letterlijk vorm te geven. “We zitten in een bijzondere fase van
de iOverheid, waarin het ook echt gaat om het handen en
voeten geven aan toepassingen en het uitwerken daarvan.
Als bestuurders steevast in hun organisaties vragen: ‘passen
we de principes van NORA en het katern Verbinden toe?’ dan
leidt dat tot betere dienstverlening aan burgers en bedrijven die bovendien goedkoper kan worden gerealiseerd. In
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het katern Verbinden zit de beste actuele kennis over hoe de
iOverheid de komende tijd verder vorm te geven.”
Voor André Batenburg van de provincie Zuid-Holland,
een van de auteurs van dit katern, waren bij de totstandkoming van het katern twee onderwerpen belangrijk: doelgebonden informatie-uitwisseling en verbetering van de
informatiepositie van afnemers van overheidsdiensten. “Over
het eerste is al veel gesproken: het is immers belangrijk dat
je niet meer informatie ‘rondpompt’ dan nodig. Voor de verbetering van de informatiepositie is het van belang dat je als
afnemer toegang hebt tot de informatie die jou aangaat, dat
je er ook iets van kunt vinden en dat je bijvoorbeeld ook kunt
aangeven of en hoe je die gegevens wilt (laten) wijzigen.”
Saco Bekius (Belastingdienst), eveneens medeauteur:
“Het bijzondere van het katern Verbinden is dat dit een richting is van de partijen die gezamenlijk de iOverheid vormen.
Het draagt uit dat zij overeenstemming hebben over de weg
waarlangs zij dit vormgeven. De lijn is het resultaat van een
proces waarin de verschillende onderdelen van de Overheid
hun praktijkervaringen gedeeld hebben. Het laat de ruimte
om voor verschillende situaties passende oplossingen te
vinden.”
U vindt het katern online via de NORA-wiki:
www.noraonline.nl. Ook is een beperkt aantal hardcopy
exemplaren beschikbaar via info@ictu.nl.

Verkiezing beste overheidsorganisatie

W

at maakt publieke organisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s tot
excellerende organisaties? Waar ‘gebeurt het’ in
overheidsland, waar wordt succesvol geïnnoveerd
en waar komen we een stap verder? Wat zijn voorbeelden van goed presterende publieke organisaties
waarvan we kunnen leren?
Het zijn vragen die elke publieke organisatie
zich zou moeten stellen. Vanuit de eigen professionaliteit, en vanuit het besef dat
burgers mogen verwachten dat de
overheid er alles aan doet om er
het allerbeste van te maken.
Het zijn ook vragen die de
Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) heeft omarmd
in het initiatief ‘beste overheidsorganisatie van het jaar’. Een
zoektocht en verkiezing met als
doel de slimme en goede initiatieven binnen het openbaar
bestuur te identificeren, als een impuls voor een
nog beter functionerende overheid als geheel. Het
initiatief omvat onder andere een evenement in de
Ridderzaal en een survey onder ruim 600 ambtenaren met behulp van het Flitspanel, uitgevoerd door
ICTU.
Met deze verkiezing worden meerdere bestaande
verkiezingen over overheidsorganisaties met elkaar
verbonden. De ene verkiezing draait bijvoorbeeld
alleen om ICT of HRM terwijl een andere zich vooral
richt op kostenbewustzijn en effectiviteit. Hoe kunnen deze aan elkaar worden gekoppeld? Meerdere
organisaties, waaronder VNG, ICTU, BZK, KING, UvW
en Binnenlands Bestuur zijn nauw betrokken en
ambassadeur van de prijs.
Nomineren van de beste overheidsorganisatie van het jaar 2014 kan via de website
www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl. Alle
overheidsorganisaties kunnen zich kandidaat
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stellen voor deze verkiezing. Ministeries,
provincies, waterschappen, gemeenten, zelfstandig
bestuursorganen en agentschappen. Het kan gaan
om de organisatie als geheel, maar ook om
een specifiek onderdeel van de organisatie
(bijvoorbeeld een dienst). Het is ook mogelijk om
een aansprekend voorbeeld te nomineren.
De genomineerde organisaties worden beoordeeld op tien criteria die zijn opgesteld door
bestuurskundige Paul ’t Hart.
Deze dienen als leidraad om
de deelnemende organisaties te kunnen beoordelen.
Tot de criteria behoren onder
andere effectiviteit, kostenbewustzijn, betrouwbaarheid,
deskundigheid, openheid,
werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid van de
organisatie.
Een organisatie kan in aanmerking komen voor
de prijs door hoog te scoren op een aantal criteria,
maar de jury kan ook worden overtuigd door op
criteria een sterke verbetering te laten zien. ‘Van
ver komen’ op bepaalde criteria vormt dus geen
belemmering voor een podiumplek. Prestatie en
innovatie zijn van belang.
De winnaar van de Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar 2014 wordt verkozen op
27 januari 2015 in de Ridderzaal. De winnaar neemt
automatisch deel als de Nederlandse inzending voor
de Europese verkiezing van beste overheidsorganisatie – EIPA – in 2015.

Zie voor meer informatie
www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl.
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symposium

3D, regie op informatie
De komende decentralisaties
moeten de maatschappelijke
professionals intensiever
met elkaar laten
samenwerken, vooral bij
meervoudige problematiek.
Ze hebben daarbij
IT-oplossingen nodig die
niet hoofdzakelijk zijn
gericht op administreren en
rapporteren, maar vooral op
verbinden en ondersteunen.
Ad-hocoplossingen zijn
vooralsnog onvermijdelijk,
maar gemeenten moeten wel
verder kijken.

3D, regie op informatie
Maandag 3 november, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Van 15 uur tot 17 uur, borrel na.

Sprekers:
• Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Regio Amsterdam
• Brigitte van der Burg, woordvoerder Jeugdbeleid, VVD-fractie Tweede Kamer
• Hans Versteeg, projectleider informatievoorziening decentralisaties, VNG
• Ad Verschoor, manager decentrale dienstverlening, Capgemini
Hans Versteeg, projectleider informatievoorziening decentralisaties bij de VNG

Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter
Jeugdbescherming Regio Amsterdam

VNG, vindt standaardisatie een belangrijk uitgangspunt: “Standaardisatie
helpt om de markt te ordenen. Daar
staat tegenover dat decentralisaties
gemeenten juist meer vrijheid geven.
Dus we moeten niet naar een one-sizefits-allpakket. Juist op onderdelen
komen we vanuit de VNG met standaarden. Het programma van eisen voor de
AMHK’s (Advies- en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling) is een
mooi voorbeeld.”
Een ander aspect dat Versteeg
belangrijk vindt: “In het sociaal domein
gaat het er minder om dat je links en
rechts allerlei administraties inricht,
maar vooral dat je heel goed de verbinding tussen mensen, partijen en instellingen kunt leggen. Dan heb je dus niet
de klassieke registratiesystemen nodig,
maar systemen waarin mensen efficiënt
kunnen samenwerken aan casussen.”

Dat vindt ook Erik Gerritsen,
bestuursvoorzitter Jeugdbescherming
Regio Amsterdam, die medeaanjager
was van de vernieuwing van de systemen
van de (voormalige) Bureaus Jeugdzorg.
Het resulterende WIJZ (WebInformatie
JeugdZorg) – gebouwd door Capgemini
– is tot stand gekomen met inbreng van
een dertigtal jeugdzorgprofessionals uit
de praktijk, en nadert zijn voltooiing.
“Eind 2014 hebben wij een werkend digitaal gezinsdossier waarvan de
gebruikers van de Bureaus Jeugdzorg
nu al zeggen ‘dit is wat het gezinsgericht werken, met één gezin, één plan,
één regisseur, maximaal ondersteunt’.”
En WIJZ is meteen zo gemaakt dat het
met wat aanvullingen ook geschikt is
voor diezelfde keukentafelaanpak van
de gemeenten zelf. “Dan is het ook te
gebruiken voor kwetsbare gezinnen
waar kinderen nog níet in hun veilige

Freek Blankena

A

ls op 1 januari 2015 de decentralisaties in het sociaal domein
officieel ingaan en gemeenten dus
verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, een uitgebreidere Wmo en het
‘werken naar vermogen’, zullen gemeenten niet meteen de informatievoorziening op orde hebben die een integrale
uitvoering van die taken ondersteunt.
Maar de contouren van de nieuwe
‘3D-informatievoorziening’ tekenen zich
af. Verbindend, procesonafhankelijk,
gestandaardiseerd en professionalgericht moeten de systemen zijn, en de
sprekers op het iBestuur symposium ‘3D,
regie op informatie’ hebben dat goed
voor ogen.
Hans Versteeg, projectleider informatievoorziening decentralisaties bij de
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Debat onder leiding van Peter van Schelven,
ICT-jurist en iBestuur columnist
Deelname is gratis. Aanmelden via ibestuur.nl/symposium.
Het aantal plaatsen is beperkt!
Mede mogelijk gemaakt door Capgemini

ontwikkeling worden bedreigd, maar al
wel in de problemen zijn. Gezinnen die al
bij de CJG’s of de wijkteams in zicht zijn.
En doordromend: waarom niet voor de
gezinnen zónder kinderen, en vereenzaamde bejaarden? Het is wel gericht
op gezinsgericht werken, maar het gaat
vooral over multiprobleemsituaties.”
WIJZ zou ook te gebruiken zijn in
de door gemeenten nieuw op te zetten AMHK’s. Versteeg zegt dat de VNG
geen mening geeft over welke pakketten het beste zijn voor het gezinsgericht
werken. Maar: “We hebben die standaarden gemaakt en daar voldoet WIJZ op
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papier in grote mate aan, evenals aan
de filosofie dat je systemen nodig hebt
die verbinden. Of WIJZ in de praktijk ook
voldoet gaan we nu met mensen vanuit
de AMHK’s testen.”
Het kunnen ondersteunen van de
professional en het bijhouden van ‘keukentafelgesprekken’ voor de complexe
gevallen is niet het enige waaraan uiteindelijk behoefte is, zegt Ad Verschoor,
manager decentrale dienstverlening
bij Capgemini. “Ik hoor van gemeenten
dat een aanzienlijk deel van het werk
bestaat uit het afhandelen van simpele
gevallen, dus het aanvragen van een

traplift of een rollator. Je kunt hierbij
ondersteuning bieden waarmee de burger zelf via internet voorzieningen kan
regelen waar menselijke tussenkomst
niet meer nodig is. Dit kan menskracht
binnen de gemeente besparen in de
afhandeling en tijd vrij maken voor het
werken aan complexe situaties” Maar
vooralsnog zou het systeem dat Capgemini voor Jeugdzorg heeft gebouwd
een verleidelijk aanbod kunnen vormen
voor gemeenten, ten opzichte van de
nieuwe oplossingen van het dozijn oude
en nieuwe softwarespelers dat inmiddels
op de markt actief is. Gerritsen daarover: “Als Capgemini dit verkoopt krijgen
wij een kleine vergoeding als bijdrage
in de herontwikkeling van onze eigen
functionaliteit. En we mogen met zijn
allen collectief beoordelen of de prijsstelling van Capgemini past bij het feit
dat de ontwikkelkosten al met belastinggeld zijn betaald. Ik ga ervan uit dat
het een aantrekkelijk bod wordt voor
gemeenten.”
Maar voorlopig is het alle hens aan
dek, stelt Verschoor. “De kortetermijnproblematiek is zo dominant aanwezig
dat het soms houtje-touwtjeoplossingen
zijn. Gemeenten moeten tenslotte bezuinigen. Na 1 januari vallen er nog veel
slagen te maken, maar je moet wel de
goede koers inzetten.”
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p a r t n e r

E v e r e s t
De 5 meest opvallende
onderzoeksresultaten:

De dienstverlening van de overheid moet in 2017 beter en
waar mogelijk digitaal. Hoe staat het met deze ambitie? Hoe
zien burgers dit? En waar valt voor de overheid nog winst te
behalen? Het onderzoek ‘Burgers en hun ervaring met de online
dienstverlening van de overheid’ van Everest geeft antwoord.

• 64% van de respondenten geeft de voorkeur aan een
online kanaal voor het regelen van overheidszaken.
• 54,3% van de respondenten moest gegevens
aanleveren, die zij al eens eerder aan een overheids
instantie hadden verstrekt.
• 47,1% heeft vertrouwen in de geautomatiseerde afhan
deling van de digitale diensten die de overheid biedt.
• 30,1% werd niet online geadviseerd over andere voor
hen interessante overheidsdiensten.
• 23,8% moest vrij nemen, oppas regelen, de agenda
omgooien of andere maatregelen treffen om zaken met
de overheid te kunnen regelen.

Burgers niet
echt tevreden met
online overheid

Bol.com werkelijk alles onthoudt, zoals een onafgeronde order
die weken later alsnog het winkelwagentje vult. Burgers komen
geregeld in aanraking met deze referenties en merken dat een
dergelijk dienstverleningsproces zowel technisch als organisatorisch uitvoerbaar is. Waarom lukt het de overheid dan niet?

H

oningbijen werken onafgebroken aan het behoud van
hun eigen kolonie. Elke bij heeft een eigen taak en
voert deze uit volgens een vast stramien. De IT binnen de overheid functioneert op dezelfde wijze. Die werkt hard aan het
levensbehoud van de overheid: het voldoen aan alle verwachtingen van burgers, bedrijven en politiek. Elke overheidsorganisatie heeft een eigen kast en fabriceert haar specifieke honing.
Een kruisbestuiving tussen verschillende kolonies lijkt niet
noodzakelijk. Want burgers zijn toch tevreden? Desalniettemin
zijn er kansen voor kruisbestuiving waardoor de dienstverlening
van de overheid nog beter tot haar recht komt.
Burger wil digitaal
Onderzoek van de VN (UN DESA, juni 2014) toont aan dat 54
procent van de burgers erop vertrouwt dat de overheid in 2017
haar diensten volledig digitaal zal leveren. Dit wordt ondersteund door het onderzoek van Everest van juli 2014. Ook hieruit blijkt dat de helft van de burgers gelooft in de digitale doelstellingen van de overheid. 12,9 procent heeft er helemaal geen
vertrouwen in dat de overheid haar diensten volledig digitaal zal
aanbieden over drie jaar. Ongeveer één tiende regelt overheidszaken liever niet online. Dit in tegenstelling tot 64 procent die
online juist als voorkeurskanaal prefereert. De burger lijkt dus
af te willen van het fysieke contact met de overheid en sluit zich
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aan bij de wensen die minister Plasterk in de zomer van 2013
heeft geuit: “Digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet.”
Discutabele 7
De overheid is goed op weg met de ontwikkeling van haar
digitale bijenkast. Zo lijkt het althans. De onlinedienstverlening van de overheid wordt op dit moment gemiddeld gewaardeerd met een cijfer 7 (Everest, juli 2014). Hoe staat dit cijfer in
verhouding tot de algemene verwachtingen van burgers bij het
onlinezakendoen? Vooruitstrevende ondernemingen hebben
immers een hoogwaardige standaard voor digitale dienstverlening gecreëerd. Nederlandse toppers als Bol.com, Booking.com
en Wehkamp.nl doen het goed en zetten steeds hoger in. Levertijden worden almaar korter en aanbiedingen zijn gebaseerd
op persoonlijke interesses. Mooie, intuïtieve pagina’s begeleiden dag in, dag uit tienduizenden klanten snel en gemakkelijk
door het proces. Burgers lijken hiermee in tweestrijd. Zijn zij
coulanter als het om de dienstverlening van de overheid gaat?

Of hebben zij van overheidsorganisaties gewoon minder hoge
verwachtingen?
Dit contrast komt terug in de onderzoeksresultaten van
Everest; 47 procent van de burgers heeft vertrouwen in de volledig geautomatiseerde afhandeling van de digitale diensten
die de overheid biedt. De overheid heeft de helft van de burgers
dus al voor zich gewonnen. Maar zij kan niet achteroverleunen. Veel zaken blijken voor de burger nog onduidelijk bij het
onlinezakendoen met de overheid, zoals welke kosten er aan
een dienst verbonden zijn (43,8 procent), of welke regels er ten
grondslag liggen aan de beslissing voor de toekenning of afwijzing van een aanvraag (37,7 procent). Laat staan dat een betaling voor de aanvraag van een paspoort of kapvergunning online
met iDeal gefaciliteerd wordt. De voortgang van het (aanvraag)
proces is niet inzichtelijk (44,4 procent) en een SMS of e-mail
met een statusupdate is niet mogelijk – iets wat bij Wehkamp.nl
standaard is. Bijna 60 procent van de respondenten moet informatie en documenten herhaaldelijk aanleveren. En dat terwijl
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Overheid kan het
Bijen zijn van levensbelang voor de gewasbestuiving en
daarmee voor de wereldwijde voedselvoorziening, benadrukte
staatssecretaris Sharon Dijkstra (EZ) onlangs in een brief aan
de Tweede Kamer. Hetzelfde geldt voor het IT-landschap van
de overheid voor een betere dienstverlening. Toch blijkt het
vinden van een passende oplossing een enorme uitdaging. Het
huidige IT-landschap van de overheid is niet geschikt voor een
Bol.com-beleving. Dat terwijl juist de inzet van hedendaagse,
beheersbare technologie kan leiden tot de doorbraak die minister Plasterk beoogt. Betere overheidsdienstverlening vergt
kennisgebaseerde oplossingen, waarmee wetten en regels met
een eenmalige aanpassing automatisch tot uitvoering komen
in directe interactie met de burger. Dit zorgt voor een enorme
efficiencywinst en draagt tegelijkertijd bij aan het centraal stellen van de burger in het digitale loket. Zo kan de overheid de
dienstverlening van de Nederlandse toppers evenaren. Technisch en organisatorisch is de doelstelling voor 2017 haalbaar,
mits de complexe overheid doorpakt.
Meer lezen over de huidige ervaringen van
burgers met de onlinedienstverlening van de overheid?
Download het volledige onderzoeksrapport op:
www.everest.nl/burgeronderzoek2014
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‘Eén huishouden, één aanpak’

De kloof tussen
theorie en praktijk
‘Eén huishouden, één plan, één aanpak’. In het kader van de
decentralisaties staat het model centraal in de benadering van
gezinnen met meervoudige problematiek. Het moet leiden tot
betere informatie-uitwisseling tussen instanties. Prachtig, maar
dan moet er wel tijd zijn om het model ook op te tuigen.

I

Door Frits de Jong
Beeld Martin Hogeboom/
De Beeldredaktie
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n sneltreinvaart komen de nieuwe taken in het sociaal domein (jeugd,
zorg, werk) op gemeenten af. Taken die ontegenzeggelijk grote gevolgen hebben voor de burgers van al die gemeenten. Zoals de familie Hamer
uit Kampen, een op het oog gemiddeld gezin. Vader, moeder en twee tienerzonen. Maar écht gemiddeld zijn de Hamers niet.
Vader Wim heeft ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit),
PDD-NOS (ontwikkelingsstoornis) en een disharmonisch intelligentieprofiel. Sinds vierenhalf jaar woont hij in Kampen bij het RIBW, de Regionale
Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn. Ook achter de
naam van oudste zoon Wilco (16) staan de kwalificaties ADHD, PDD-NOS en
een disharmonisch intelligentieprofiel. Sinds januari 2012 woont hij in een
behandelgroep in Kampen en zijn grootste wens is om op den duur zelfstandig te wonen. Jongste zoon Jarno (12) heeft naast ADHD onder meer
te maken met ODD-CD (een agressieve gedragsstoornis), autisme/PDD-NOS
en staat bovendien onder streng toezicht van een medisch specialist in verband met een ernstige huisstofmijtallergie. Ook heeft hij glutenallergie, een
groeiachterstand en werkt zijn schildklier niet meer. Moeder Hilga was tot
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1 mei van dit jaar praktijkopleider binnen de Zonnehuis Groep IJsselvecht,
maar door bezuinigingen kreeg ze bij de zorginstelling te maken met boventalligheid. Als kostwinner (zonder werk) is zij fulltime mantelzorgster.
Eén huishouden, één plan, één aanpak
De Hamers hebben te maken met meervoudige problematiek en vallen onder het label ‘multiprobleemgezin’. Met dat label in de hand wordt
binnen het decentralisatietraject graag de term ‘één huishouden, één plan,
één aanpak’ aangehaald. Doel van die aanpak is om met alle betrokkenen
(gezin, familie, behandelaars, begeleiders) te komen tot één aanpak. In dat
kader wordt onder meer een samenwerkingsplan opgesteld, waarin door alle
betrokkenen (digitaal) de ontwikkelingen rondom het gezin bijgehouden
kunnen worden. Idealiter ligt de regie over dat plan bij het gezin zelf. Zij
zijn regievoerder. Dat betekent dat de regievoerder eigenaar is van het plan
en toestemming geeft aan familie, behandelaars of begeleiders voor inzage
in het plan. Mocht een regievoerder vanwege omstandigheden zelf niet
de regie kunnen voeren over het plan, dan kan die ook bij een familielid
komen te liggen of bij een instantie waar het gezin mee te maken heeft.
Ook binnen de gemeente Kampen wordt het model van ‘één huishouden,
één plan, één aanpak’ aangehangen. Onder de naam ‘1 huishouden 1 aanpak’ wordt het model in de gemeenten Zwolle en Kampen gebruikt door een

Bij elk nieuw contact moet alle
informatie weer aangeleverd worden
groot aantal van de organisaties waar ook de Hamers mee te maken hebben, zoals het RIBW, Trias Jeugdhulp, Vitree Jeugdhulp en Dimence. Op het
moment dat vorige zomer een pilot startte rondom ‘1 huishouden 1 aanpak’,
kwam ook het gezin Hamer relatief snel in beeld. Niet vreemd, gezien hun
achtergrond. Echt verrast dat zij werd benaderd was Hilga Hamer dan ook
niet. “Het leek mij echt een uitkomst, en we waren graag bereid om mee te
werken. Dus toen ons werd gevraagd om binnen een halve dag alle stamgegevens aan te leveren (naast personalia ook gegevens over verzekeringen,
uitkeringen, werk, onderwijsinstellingen, behandelaars, begeleiders, contactpersonen), zijn we daarin meegegaan. Het was een stevige klus, maar we
zagen het belang er wel van in. Ook al omdat erbij verteld werd dat er haast
bij was.” Na het invullen van de berg gegevens werd het stil. Een gezamenlijk gesprek met alle instanties om een plan op te stellen is er nog niet
geweest, laat staan dat er door de Hamers al gewerkt wordt met een plan.
Hilga Hamer denkt wel te weten waarom er nog geen verdere actie is
ondernomen. “We hebben een ‘gezinscoach’ die, in samenwerking met ons
gezin en de andere betrokken instanties, het plan zou moeten vullen. Maar
die heeft zoveel gezinnen onder haar hoede, en door de bezuinigingen is de
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werkdruk zo hoog, dat het haar nog niet gelukt is om alle partijen bij elkaar
te krijgen en een plan op te stellen zodat alle betrokkenen dat digitaal kunnen bijhouden. Terwijl het juist in de beginfase een noodzaak is om goed
met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld bij het duidelijk krijgen van de
doelen en bij het bepalen van wat haalbaar is.” Hilga Hamer gelooft niet dat
haar gezin een uitzondering is. Alleen al binnen de gemeente Kampen zegt
zij meerdere gezinnen te kennen waar het maken van een samenwerkingsplan is toegezegd, maar waar nog geen letter op papier staat.
Tijdrovend
Een van de voordelen van ‘één huishouden, één plan, één aanpak’ is dat
de door een regievoerder geaccepteerde instanties gemakkelijk informatie
kunnen uitwisselen. Voor de Hamers is het wat dat betreft tot nu toe behelpen, en blijft de uitwisseling van documenten met de verschillende instanties een tijdrovende klus. Zo moet iedere keer als iemand uit het gezin
Hamer een eerste contact heeft met een nieuwe organisatie – en gelet op
de problematiek bij het Kampense gezin komt dat relatief vaak voor – alle
informatie opnieuw aangeleverd worden. “Dat moet, omdat er nog geen plan
is. Als dat er wel zou zijn zou ik, als regievoerder, organisaties toestemming
kunnen geven om inzage in het plan te hebben en zouden ze de informatie
daarvandaan kunnen halen.”

Instanties
Naast de organisaties waar ieder
gemiddeld gezin mee te maken heeft,
heeft het gezin-Hamer te maken met:
- RIBW (begeleid wonen)
- Dimence (geestelijke gezondheidszorg)
- CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
- Vitree (jeugdhulp)
- Bureau Jeugdzorg
- Trias Jeugdhulp
- Hoenderloo Groep (zorg voor jongeren
met complexe gedragsproblematiek)
- Accare (forensische therapie)

Het aanleveren van informatie bij organisaties is niet alleen tijdrovend,
maar letterlijk ook belastend. Zo worden er bij vrijwel iedere nieuwe organisatie waar Hilga Hamer mee te maken krijgt onderzoeksrapporten gevraagd.
“Bijvoorbeeld over therapieën die mijn man of zoons hebben gehad. Dat
moet nu iedere keer gekopieerd en opgestuurd worden. Inmiddels zijn de
boekwerken zo dik dat de enveloppen ervan scheuren. Alleen daarom al
zou het wenselijk zijn om zo snel mogelijk alles digitaal rond te sturen. Van
mij mogen ze ook alle organisaties benaderen waar ons gezin mee te maken
heeft. Haal daar de informatie maar vandaan. Wat mij betreft hoef ik ook
niet altijd op de hoogte te zijn van wat uitgewisseld wordt. Ik lees het wel
in het plan. Ik heb daar toch inzage in.”
Vrouw en moeder
Hilga Hamer hoopt dat op korte termijn alsnog alle betrokken instanties
om tafel gaan zitten en dat er snel een samenwerkingsplan wordt opgesteld.
“Dat hoop ik ook voor andere gezinnen in Kampen waar dit speelt.” Verder
hoopt de Kampense dat zij minder als intermediair hoeft op te treden tussen de verschillende instanties en dat de zorg voor haar man en twee zoons
(weer) geheel komt te liggen bij de organisaties waar zij onder dak zitten.
“Door alle bezuinigingen ben ik nu vooral hun begeleider en daar wil ik van
af. Ik wil de vrouw van Wim en de moeder van mijn kinderen zijn. Ik wil
vooral leuke dingen met ze doen en niet altijd in de begeleidende rol hoeven te zitten...”
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De overeenkomst tussen
Mijn ING en MijnOverheid
ING Nederland stelt de klant steeds meer
centraal in de digitale processen. De ideeën
achter Mijn ING en MijnOverheid liggen niet zo
heel ver uit elkaar, blijkt uit de aanpak van deze
Pegasystems-klant.

H

oe regel je dat alle dienstverlening daadwerkelijk via
het digitale kanaal is af te handelen en dat er meteen
efficiënter wordt gewerkt? De Nederlandse overheid wil zoiets in
2017 voor elkaar hebben en heeft daarvoor nog heel wat werk
te verzetten. Maar er is een bedrijfstak die er al ervaring mee
heeft: de banken. Merijn Rijsdijk, hoofd productmanagement
Consumer Loans bij ING, weet er alles van. Want zo verschillend
zijn de banken en de overheid op dit punt niet. “Banken zijn
informatie-intensieve bedrijven met complexe processen, die al
veel van de klant weten.” Maar net als bij de overheid is de uitdaging die klantgegevens in verspreide IT-systemen te gebruiken in het contact met klanten.
Wie nu in Mijn ING inlogt, ziet waar de omslag toe kan
leiden. In één oogopslag krijgt de klant al zijn rekeningen,
creditcard- en hypotheekgegevens te zien, zonder zich voor elk
product opnieuw te hoeven aanmelden. De vergelijking met Mijn
Overheid dringt zich al op.
In een ‘wasstraat’ pakt ING momenteel vele processen aan
om een dergelijke klantervaring te bewerkstelligen bij het
aanvragen, wijzigen of beëindigen van producten. Rijsdijk,
verantwoordelijk voor die aanpak op het gebied van consumentenleningen: “Achter de schermen los je het op. Je knoopt de
systemen in feite aan elkaar. Ons ideale proces is dat als een
klant een lening aanvraagt, hij dat in Mijn ING doet. Dan weet je
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door authenticatie al ‘dat is meneer x, hij heeft een hypotheek
bij de ING, hij heeft al leningen, dit is het woonadres, hij heeft
kinderen en is getrouwd’.” Op die manier zijn de meeste velden
al in te vullen en is aan het begin van het proces ook meteen de
BKR-registratie van de klant te controleren, zodat hij niet eerst
het hele proces hoeft te doorlopen voordat het daarop afketst.
Zo worden minder fouten gemaakt en is het eenvoudig voor de
klant.
Droomproces
‘De klant centraal’ gaat verder dan bestaande processen
digitaliseren, zegt Rijsdijk. “Het gevaar is dat je historisch
gegroeide manuele processen digitaliseert, terwijl je met
digitalisering juist heel nieuwe dingen kunt. Dus je moet met
iedereen die bij de keten betrokken is bij elkaar gaan zitten
en dan het ideale droomproces voor de klant verzinnen.” Pas
dan worden de organisatiesilo’s volgens hem echt doorbroken.
Daarnaast gelden er bij ING tien generieke principes voor de
processen, zoals ‘nooit twee keer dezelfde informatie vragen’.
Ook moeten er uiteindelijk generieke IT-services zijn. “Je wilt
één plek hebben waar je de klantgegevens vandaan haalt voor
alle processen.”
Het ‘wassen’ van een proces bij ING betekent het uit deze
sessies voortgekomen droomproces realiseren met een agile
scrumaanpak. “De processen waar wij het hier over hebben
zijn de processen die de klant niet zo vaak doet, maar die wel
complex zijn en waar heel veel intelligentie in zit. We moeten de
BKR-score ophalen, controleren of het inkomen klopt, of er geen
andere lening is. De veelheid van zaken die je moet controleren
en het toch simpel houden voor de klant, daar zit denk ik de
parallel met wat de overheid wil.” Zo is voor het openen van een

Voor het openen van een jeugdrekening bij ING is het proces van 28 vragen teruggebracht naar vier clicks.

jeugdrekening het proces van 28 vragen teruggebracht naar vier
clicks. De miljoenen klanten die bij ING jaarlijks door de
‘gewassen’ processen gaan, worden ‘echt blij’ van dergelijke
verbeteringen, aldus Rijsdijk.
Pega-laag
Als gegevens uit verschillende systemen in één keer in een
proces moeten samenkomen, moeten die systemen achter de
schermen slim met elkaar worden verbonden. Als daarbij workflow nodig is, gebruikt ING daarvoor in toenemende mate de
software van Pegasystems, waarin zaakgericht werken, beslissingsondersteuning en platformonafhankelijkheid een belangrijke rol spelen. De procesintelligentie wordt in een aparte
Pega-laag gezet die gegevens uitwisselt met verschillende
IT-systemen (bijvoorbeeld de klant- en productadministratie)
en kanalen (de mobiele app, Mijn ING, het callcenter of een
ING-kantoor).
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Jan Willem Boissevain, account executive bij Pegasystems:
“Pega respecteert de bestaande systemen. Stukken maatwerk
kunnen later successievelijk worden vervangen. De aanpak is dat
je elk proces via een scrummethode implementeert, waardoor je
snel resultaat hebt. Het is niet een grote vervangingsoperatie;
je begint met een slimme schil om de systemen heen en die ga je
langzamerhand vervangen.” Daarover zegt Rijsdijk: “Om het voor
de klant aan de voorkant makkelijker te maken moet je eerst de
systemen aan de achterkant verbinden. Daarnaast kun je prima
de complexiteit van het IT-landschap aanpakken, maar dat zijn
twee verschillende dingen.”
Eén opmerking wil Rijsdijk nog kwijt: “Via sociale media
ontvangt ING klantfeedback die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, maar haperingen komen hard aan.
Onze beschikbaarheid vertoont al jaren een stijgende lijn, maar
nu onze klanten 7x24 inloggen, is het veel zichtbaarder als we er
een keer even uit liggen.”
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Ineens ben je verdachte van fraude met de WWBuitkering. Een aanvraag voor bouwvergunning of
rijbewijs leidt tot een verdenking. Met dank aan
de big data die gemeenten combineren met wat
een SmartBox heet. De pakkans moet omhoog.
Van tandenborstels tellen naar datafuiken

Verdacht
door data
G

Door Peter Olsthoorn
Beeld Pieter van der Laan
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emeenten schieten tekort bij fraudecontrole van WWB-uitkeringen
(Wet werk en bijstand), schreef VVD-staatssecretaris Paul de Krom
in 2011 aan de Tweede Kamer. De 53 miljoen euro bijstandsfraude per
jaar is veel te hoog. De bewindsman beloofde meer mogelijkheden voor
huisbezoek en voor datakoppeling. Zo had de rechter net goedgekeurd dat
gemeenten data over huishoudelijk waterverbruik mogen gebruiken om
tot verdenkingen van fraude te komen, bijvoorbeeld van zwart werk als
thuiskapper of samenwonen van een WWB-trekker met kinderen met een
studietoelage of met een verdienende partner.
Juist in het combineren van data schuilt een groot potentieel voor
fraudedetectie, zo schreef De Krom. Daar speelt een softwaremaker in
Veenendaal, Info Support, op in. Het bedrijf levert SmartBox om databestanden te koppelen en via kruisverbanden suggesties voor verhoogd risico
te spuien. Dit ‘informatiegestuurd handhaven’ levert verdenkingen op van
inkomens-, samenwoon- of vermogensfraude: combinaties van familieverbanden, vakantiebestemmingen, beroepen, aanvragen van rijbewijzen en
bouwvergunningen.
“Om zo veel mogelijk fraudegevallen te detecteren zal er per gemeente
optimalisatie van het systeem plaatsvinden”, verklaart Mark Klabbers van
Info Support.

Er wordt niet op etniciteit geselecteerd, maar indirect kun je met
vakantiebestemmingen allochtonen groeperen. “Een voorbeeld is het aantal keren dat iemand op vakantie gaat naar het land van herkomst, voor
lange perioden van bijvoorbeeld zes weken. Eén keer hoeft niet zo erg te
zijn, maar elk jaar naar één bepaald adres, dan kan het interessant zijn om
vermogen in het buitenland te onderzoeken.” Dat zegt Peter van Zanten,
Teammanager Handhaving van de gemeente Den Haag, in een vraaggesprek op het gemeentekantoor Segbroek. Van Zanten: “Aanvragen van
bouw- of parkeervergunningen duiden op vermogen, die van marktvergunningen op handel. Of neem meldingen van woonoverlast zoals burenruzies.
Als daar steeds een nieuwe partner aan meedoet is dat wel raar.”
Collega Mary van Dijk, verantwoordelijk voor het SmartBox-project,
voegt toe: “Ook de data van fraudegevallen van afgelopen jaren gaan erin.
Dan krijg je bijvoorbeeld nu net je vinger er niet achter met fraudeonderzoek, maar als diegene over een jaar weer opduikt met nieuwe signalen en
combinaties wel.”
De datafuik werkt vooral effectief over langere perioden, want de
SmartBox vergeet niets. Van Dijk: “Waar je nu zegt: hij is niet warm
genoeg, deze pakken we niet op, kan hij opnieuw naar voren komen met
nieuwe signalen dankzij verrijking van de data.” Van Zanten: “Nu ver-

Nummer 12 - oktober 2014

49

Dit moet
ertoe leiden
dat mensen
zich vaker
zelf aan
de regels
houden

dwijnt dat eigenlijk. Nu prioriteren we hem dan niet en verdwijnt hij weer
uit beeld. Goede fraudeurs pak je niet zomaar.”
Immigranten
De toon lijkt gezet: verdenkingen maximaliseren en ‘pakken’ van fraudeurs, uit naam van ‘ons belastinggeld’. Op talloze onlineforums, ook van
gerespecteerde titels, blijkt de grote maatschappelijke steun voor deze
houding van de diensten Handhaving. Het kan niet hard genoeg, waarbij
vooral voorbeelden voorbijkomen van immigranten.
Deze maatschappelijke behoefte blijkt tevens uit de enorme toename
van meldingen. De gemeente Den Haag ontving 3.300 fraudetips over
WWB-uitkeringen in 2012 en ruim 10.500 in 2013. De 49 fraudespeurders
hebben er hels werk aan: 760 gestopte uitkeringen in 2013. Een hoog percentage, op 20.000 WWB-uitkeringen, op ruim 500.000 inwoners.
Ex-wethouder Henk Kool vertaalde de maatschappelijke druk naar
intensievere fraudebestrijding. Dat begint met letterlijke overname van de
naam en marketing van het systeem: SmartBox: een slimme doos. Maar
hoe slim? Het is geen open source en sluit aan op het tweede deel van de
naam, met associaties met de ‘black box’.
Tot vier keer toe weigeren Van Zanten en Van Dijk het antwoord te
geven op de vraag hoe de SmartBox werkt, welke data er precies ingaan en
welke signalen voor verdenking dat oplevert.
Van Dijk: “We hebben nog honderd voorbeelden, maar we willen de
fraudeur niet op voorsprong zetten. We kiezen niet voor groot uitmeten
van onze methoden, want daarmee verliezen wij onze voorsprong op de
klant die we nu opbouwen.”
U wilt geen slapende honden wakker maken? Van Dijk: “Ja.” En op een
nog eens schriftelijk gestelde vraag naar gehanteerde risicoprofielen komt
als antwoord: “Hierover wensen wij niet te communiceren omdat we ons
eigen succes in de wielen kunnen rijden.”
Land van herkomst
Dit werkt argwaan. Gemeenteraadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij sloeg cynisch aan op vakantiecontroles: “Den Haag heeft zo rond de
140 verschillende nationaliteiten die jaar in jaar uit op vakantie gaan naar
het land van herkomst om familie te bezoeken. Gaat SmartBox deze mensen aanmerken als potentiële fraudeurs? Komen mensen van niet-Nederlandse afkomst vaker dan andere onterecht in de statistieken als mogelijke
fraudeurs?”
En ook: “Hoe is het college van plan te controleren waarheen men op
vakantie gaat? Tolpoortgegevens, vluchthavengegevens of gaat er iemand
in de achtervolging? Of hoopt het college dat men zo dom is dit op de
sociale media te melden nu bekend is dat hierop gelet wordt?”
Faïds cynisme over data over hondenbelasting in de SmartBox: “Wordt
hondenbezit een risicofactor op fraude? Geldt dit ook voor andere huisdieren, bijvoorbeeld een koikarper?”
In deze vragen ligt het hele bezwaar verwoord: het richten op pakkansen en invoering van ‘informatiegestuurd’ speuren benoemt individuen tot
verdachten op grond van groeps- en themakenmerken.
Van Zanten en Van Dijk zijn er nuchter in. In de proef worden nog
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louter bestanden van Sociale Zaken zelf gekoppeld. Gericht op maximaal
effect van data-analyse binnen de wettelijke grenzen. Dit is nog een lichte
versie, later volgt veel meer (zie kader). Concreet: “WWB-gerechtigden
moeten toestemming voor vakantie in het buitenland vragen en zich bij
terugkeer melden. Dus we volgen hen niet. Bovendien gaat het altijd om
combinaties van factoren.”
Faïd – net terug van familiebezoek in Portugal – is niet gerustgesteld
en gaat het onderwerp agenderen in de gemeenteraad: “De huidige opsporingsmethoden gaan al ver. Volstaan die niet?”
Die datacombinaties om fraudekansen te kunnen voorspellen onderzoekt het Forensisch Instituut (NFI) in opdracht van Den Haag behalve
met SZW-bestanden ook met bouwplannen en belastinggegevens. “Met
analyses op geanonimiseerde data onderzoeken we of we tot een methodologie kunnen komen waarmee de gemeente risico’s op bijstandsfraude
inzichtelijk krijgt.” De uitkomst gaat mee naar B&W die een besluit neemt,
en de Haagse gemeenteraad komt dan weer aan bod.
CBP
Het idee voor de data-analyse en de eerste ontwikkeling komt van
Hans Berkhout van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding in
Den Haag. Info Support heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt met de
SmartBox, want Berkhout had zijn rechten niet geregeld. Ze werken dus
niet meer inhoudelijk samen.
Berkhout heeft over SmartBox gedurende de proefperiode, in april
2012, overlegd met privacywaakhond CBP. Berkhout: “Bestuurslid Wilbert
Tomesen gaf aan dat de gebruikte methodiek geen bezwaren opleverde.
Wel moesten we qua beveiliging van data en de informatie aan de bij datakoppelingen betrokkenen de zaken helderder beschrijven. Formeel geeft
het CBP nooit toe- of instemming vooraf.”
Het CBP bevestigt: “We hebben een normoverdragend gesprek gehad
om de wettelijke eisen extra onder de aandacht te brengen. Wij hebben
daarbij dus zeker geen goedkeuring voor het systeem gegeven.”
In feite wordt dus de uitkeringstrekker het vuur na aan de schenen
gelegd, beperkt beschermd door privacyregels. Het CBP laat de toepassing
van big data immers ongemoeid zolang met databundeling gegevens niet
herleidbaar zijn tot personen. Dan zijn ze ‘onherroepelijk geanonimiseerd’.
In deze formalistische antwoorden schuilt de worsteling van de privacywaakhond met big data.
Want fraudebestrijding jaagt uiteindelijk juist wel op personen: eerst
data anonimiseren, dan analyseren en vervolgens risicoprofielen vertalen
naar namen van uitkeringstrekkers. Deze aanpak met aanvankelijk anonieme risicoanalyse tot aan concrete verdenkingen van vaak kleine groepen is
een vondst van 1Overheid van Bernard Welten en Arre Zuurmond.
De financiële afweging is vervolgens eenvoudig. Een jaarlicentie voor
SmartBox kost 25.000 euro, Den Haag is in aanvang zo’n 7.000 euro aan
ondersteuning kwijt. Klabbers van de leverancier: “Dat heeft een gemeente
zo terugverdiend, met stopzetting van één uitkering al 19.000 euro per
jaar.” Klabbers benadrukt dat SmartBox ook uitkeringsgerechtigden moet
helpen: “De informatie kunnen gemeenten ook gebruiken om mensen op
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Bijstand, een auto
en een hond
Na veel vijven en zessen blijkt dat de
volgende bestanden deel uitmaken van de
SmartBox, die in totaal zo’n 40 bestanden
moet aankunnen:
• alles wat het Inlichtingenbureau al levert
voor ‘rechtmatigheidscontroles’: UWV,
SVB, Belastingdienst, Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO), Justitiële Informatiedienst (JustID), Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW), detenties, bankrekeningnummers op naam en van andere
gemeenten;
• gemeentelijke databestanden zoals van
bouwvergunningen, hondenbelastingen,
sociale diensten (SZW), aanvragen
vakanties uitkeringsgerechtigden;
• fraude-informatie uit het verleden;
• re-integratietrajecten;
• openstaande schuldenposities bij
gemeenten;
• uitkeringen in andere gemeenten;
• gezinssituatie.
SmartBox combineert al deze informatie en matcht deze met de burgers in de
bijstand. Bijvoorbeeld burger Piet die in
de bijstand zit heeft een auto, ontvangt
wit inkomen en betaalt hondenbelasting.
SmartBox berekent op basis van deze indicaties het risico of burger Piet fraudeert.
Het resultaat van deze berekeningen is een
geprioriteerde lijst van burgers in de bijstand. Boven aan deze lijst staan de burgers
met het hoogste risico op fraude.
Info Support: “Ook biedt SmartBox
glasheldere managementinformatie over
bijstandsfraude, de mogelijkheid tot themaonderzoeken, ondersteuning bij een wijkgerichte aanpak en een integraal klantbeeld.
De gemeente voert vervolgens op basis
van deze lijst veel gerichter onderzoek uit.
Dit leidt tot meer en eerdere stopzettingen
van de bijstand, zodat gemeenten honderdduizenden euro’s kunnen besparen.”
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fouten te attenderen. Regelgeving is complex en je kunt hiermee ook zorgen dat ze zich aanpassen aan de regels.”
Dat staat haaks op wat de Haagse handhavers uiten. Maar het keert
wel terug in de argumentatie van de gemeente Zwolle waar raadslid Johran
Willegers (ook VVD) vroeg om hardere bestrijding. B&W in het antwoord:
“We proberen de spontane nalevingbereidheid bij klanten door voorlichting, goede dienstverlening, adequate controle te bevorderen. Voorkomen
van fraude is beter dan beboeten.”
Berkhout vindt dat ook: “Bij sociale diensten wordt de pakkans op
minder dan 5 procent ingeschat, bij de Belastingdienst is dat 75 procent.
Dit moet ertoe leiden dat mensen zich vaker zelf aan de regels houden.”
Gemeenten afgehaakt
Den Haag blijkt niet de eerste SmartBox-gebruiker te zijn, zoals wordt
geopperd. Enthousiast meldde Info Support dat Capelle aan den IJssel al
begon en Zoetermeer en Westland in de startblokken stonden. Twee jaar
later werkt geen van deze drie gemeenten met de SmartBox.
Wethouder De Goeij van Westland stopte het ‘analysegestuurd handhaven’: “De resultaten zijn tegengevallen en het gebruik is tijdrovend.”
Volgens Berkhout hadden Westland en Zoetermeer problemen met het
aanleveren van data en/of de werkwijze. In Delft is er vertraging ontstaan
door reorganisaties: “Je moet binnen gemeenten voldoende deskundigheid
en bereidheid tot samenwerking hebben.”
Volgens Info Support was het systeem nog niet af. Ondertussen stond
er op een verdwaalde webpagina nog een treffend citaat van wethouder
Eric Faassen van Capelle aan den IJssel: “We gaan van tandenborstels tellen naar de digitale stofkam bij het bestrijden van bijstandsfraude.”
Delft begon met SmartBox nadat de externe accountant vaststelde dat
de gemeente laks is in fraudebestrijding en de politiek aansloeg. Delft concludeert al dat speurders effectiever en efficiënter werken.
Meer gemeenten pakken de uitdaging op, vooral na een recent rapport
van de Inspectie SZW. Die uit de beschuldiging dat geen enkele uitvoeringsorganisatie de handhaving goed ter hand neemt. Uiteraard komen de
containerbegrippen ‘visie’ en ‘integratie’ ook hier voorbij, evenals de vaststelling dat ze ontbreken.
Zwolle werkt al met risicoprofielen volgens het ‘Utrechtse model’. Dit
stoelt op het pakket Alert van Capgemini: diverse data leiden tot een
‘risico-indicatie voor mogelijk frauduleus handelen’. Op basis van deze
score worden maandelijks de meest risicovolle klanten onderzocht. Dat
levert Zwolle nog net z’n geld op: in 2013 bij 1,7 miljoen euro kosten een
opbrengst van 2 miljoen euro.
Sorteert een hardere aanpak succes, dan zullen de opbrengsten aan
hard vastgestelde fraude dalen. Het lijkt dan in het belang van de diensten zelf om ook preventie als succes te beschouwen. In dat geval doet
de sluipende gedragsaanpassing door ‘cliënten’ zijn werk, bekend als het
‘chilling effect’.
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uropol heeft de Europese Ombudsman
geweigerd inzage te geven in opgevraagde documenten. Waarom? Vanwege
een veto van de VS, zo blijkt uit een
rapport van de Ombudsman dat begin
september verscheen.

In juni 2012 diende ik een verzoek
in bij Europol voor de inzage van een
rapport opgesteld door Europese privacytoezichthouders. Het bevat een inspectieverslag over de uitvoering van het EU-VS
‘SWIFT’-akkoord, dat de doorgifte van
betaalgegevens aan de VS regelt. De toezichthouders zelf hadden geen bezwaar
tegen openbaarmaking, maar Europol
drukte op de rode knop. Dit na ingrijpen
van onze Amerikaanse bondgenoten blijkt
nu.

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

Stap twee was een klacht indienen
bij de Ombudsman, maar ook die kreeg
nul op het rekest. Europol beroept zich
op afspraken die zijn gemaakt tussen
de Amerikaanse regering en de Europese Commissie. En dat is op zijn zachtst
gezegd opmerkelijk: de Commissie heeft
op eigen houtje, zonder tussenkomst
van het Europees Parlement of de Raad,
afspraken gemaakt met de Amerikanen.
Het recht van Europese burgers op democratische controle is onbeschaamd weg
onderhandeld in achterkamertjes. Daarbij
worden de bevoegdheden van onze eigen
democratische instellingen van buitenaf
aangetast.
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Op basis van deze diplomatieke deal
verbieden de VS, nota bene een bondgenoot van de Europese Unie, om de eigen
wet op openbaarheid van bestuur na te
leven. De Amerikanen beletten Europol
zelfs om medewerking te verlenen aan de
Ombudsman bij het uitoefenen van zijn
wettelijke taken en bevoegdheden.
Deze kwestie laat eens te meer zien
dat er duidelijke Europese wetgeving
moet komen over het geheim verklaren
van officiële documenten, ook in internationale context. Koehandel over de
hoofden van Europeanen plaatst hen
buitenspel en tast het vertrouwen aan.
Transparantie staat niet voor niets boven
aan de prioriteitenlijst van de Europese
Ombudsman; het is een voorwaarde voor
een volwaardige politieke unie.
De Europese Unie moet zich ontwikkelen van een Europa van diplomaten, discretie en geheimhouding naar een Europa
van burgers, openbaarheid van bestuur en
vertrouwen. Democratie kan niet zonder
transparantie. It takes two to tango.

53

p a r t n e r

I B M

Wat biedt
Cognitive Computing
de overheid?
Cognitieve systemen hebben voor de overheid
talrijke mogelijke toepassingen. IBM, dat op dit
gebied naam maakte met ‘Watson’, schetst het
perspectief van de begrijpende computer.

B

Binnen de relatie tussen de overheid en de ICT-wereld
past het niet om al te vaak een ‘nieuw ICT-tijdperk’ uit
te roepen, al was het maar omdat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om allereerst de projecten en producten van
het huidige tijdperk goed te laten functioneren. Dat daartoe nog
werk is te verzetten krijgt ruim aandacht, al mogen we ons ook
content tonen met de vele zaken die wél goed gaan.
Toch is het goed om eens stil te staan bij de mooie perspectieven die de nieuwe ontwikkelingen kunnen bieden. Het valt
niet te ontkennen dat het ICT-veld op het punt staat een grote
nieuwe stap mogelijk te maken. Een stap waarbij begerenswaardige noties als ‘begrip’, ‘kennis’, ‘leren’ en ‘communicatie’
in de eigen taal de burger, het bedrijfsleven en de overheid in
toenemende mate gebruikersgemak en nieuwe inzichten zullen
bieden.
IBM heeft mede aan de wieg gestaan van programmeerbare en gegevensverwerkende systemen. Maar die traditionele
systemen, die geprogrammeerd zijn om te doen wat ze doen,
zijn simpelweg steeds minder in staat om bij te blijven met
steeds grotere hoeveelheden data. Nu richt IBM zich ook op
Cognitieve Systemen. Systemen die in staat zijn om te leren
van data, te redeneren en met mensen een interactie te hebben
op een manier die ons het beste ligt. Ons vermogen om goede
beslissingen te nemen wordt vergroot en we krijgen meer grip
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op de groeiende hoeveelheid data die verbonden is aan een
bepaald probleemveld. De belangrijkste karakteristieken van
cognitieve systemen zijn dat ze begrijpen, leren, en op een voor
ons natuurlijke manier met de mens redeneren en interacteren.
Weliswaar op hun eigen (systeem)manier, maar wel een manier
die steeds meer gaat lijken op die van de mens.
Veel van onze huidige systemen moeten door mensen
‘onderwezen’ worden, door data, beloningen en vormen van
‘straf’. In toenemende mate zullen dergelijke systemen in staat
zijn om zelf van data te leren.
Cognitive Computing is binnen IBM verbonden aan Watson,
het systeem dat een paar jaar geleden de Amerikaanse quiz
‘Jeopardy’ won van twee menselijke kampioenen. Watson was
daarbij niet verbonden aan internet. Het systeem is ondertussen doorontwikkeld voor diverse toepassingsgebieden. Voor de
publieke sector zijn die talrijk en zullen ze ook gaandeweg worden ontdekt en ontwikkeld. Een paar voorbeelden:
• Zaakdossiers: (Pre-)Analyses van dossiers, bijvoorbeeld
in de strafrechtketen, die het mogelijk maken dat de (menselijke) professionals sneller met hun eigen vooralsnog oninwisselbare bijdrage (en eindverantwoordelijkheid) kunnen beginnen,
en dus productiever kunnen zijn.
• Parlement of gemeenteraad: Een burger zoekt een
fragment van een debat in het videoarchief, en heeft slechts
wat diepmenselijke omschrijvingen: dit onderwerp, ik dacht die
partij maar weet niet zeker, woordvoerder was een man, oh ja,
hij was kaal...

groter dan door mensen is te bevatten. Hier speelt het cognitieve systeem de rol van ‘Assistent’.
• Begrip: Een groei in mogelijkheden brengt ons op het
niveau van ‘Begrip’, waarbij modellen in beeld komen. Systemen
beginnen modellen te bouwen, van zichzelf, hun gebruikers
en de wereld. Modellen waarmee cognitive agents aan de slag
kunnen.

• Regels en beleidsdocumenten: Krijg op basis van (wederom) Content Analyse meer grip op de inhoud van de veelheid
van beleidsdocumenten, zie de verhoudingen daartussen op
basis van tekstanalyse en kijk wanneer nieuw beleid of regelgeving overbodig is.
• Output en toegankelijkheid: (Open) Data van een overheidsorganisatie beter vindbaar laten zijn, waarbij meerdere
bronnen geraadpleegd kunnen worden en het systeem vragen
stelt in begrijpelijke taal die ondersteunen bij het vinden.
De ICT-industrie is een pad opgegaan dat zal leiden tot systemen met toenemende cognitieve capaciteiten. IBM voorziet
vier brede toepassingsdomeinen die gezamenlijk een basis voor
verdere gedachtewisseling en ontwikkeling vormen.
• Assistent: Ontwikkel diep inzicht in een bepaald domein
en bied deze informatie aan op een tijdige, natuurlijke en
handzame wijze. Voor sommige domeinen zijn het volume, de
beweeglijkheid en de gevarieerdheid in vorm van informatie
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• Besluitvorming: Een volgend niveau is het niveau van
‘Besluitvorming’, op weg naar het moment dat wij de systemen
kunnen vertrouwen en op hun oordeel kunnen varen. Voordat
we zover zijn moeten standaarden in gebruik genomen worden
die bepalen of we machines en systemen kunnen vertrouwen, en
de beslissing moet herleidbaar zijn.
• Ontdekking/Discovery: De hoogste sport van de cognitieve ladder is ‘Ontdekking/Discovery’, wanneer we systemen
beginnen te bouwen die inzichten blootleggen op een niveau
dat nu wellicht alleen haalbaar is voor de meest briljante vertegenwoordigers van de mensheid.
De ontwikkelingen zijn indrukwekkend. In de komende periode zullen verdere stappen worden gezet naar beproevingen en
tests. Velen van ons zullen het oog in eerste instantie gericht
houden op de huidige ICT en toepassingen. De beloftevolle
ontwikkelingen die vlak achter de horizon gloren – deels nu al
bruikbaar – bieden een mooi perspectief.

Rob Nijman, IBM Nederland B.V., Sector Overheid
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Algoritmes voor
kleuters en de Europese
digitale agenda
D

Tineke Netelenbos
Voorzitter ECP |
Platform voor de
Informatiesamenleving,
Digital Champion NL

e scholen zijn overal in Europa weer
begonnen. In het Verenigd Koninkrijk leren onderwijzers kinderen van vijf jaar
oud een eerste begrip aan van algoritmes.
Computing, zoals de Britten het noemen,
maakt met ingang van dit schooljaar deel uit
van het curriculum.
Heel verstandig, want er worden de
komende jaren grote tekorten verwacht aan
ICT’ers in Europa. Te beginnen met een half
miljoen in 2015.
Je zou verwachten dat ook Nederland,
dat zo goed is in de creatieve kant van ICT
(denk aan gaming), volop ICT in het onderwijs stopt. Maar helaas: Nederland loopt
wat dat betreft achter. Het is belangrijk
dat een activiteit als Codeweek (11 t/m 17
oktober), die in Nederland aandacht vraagt
voor leren programmeren in de klas, breed
ondersteund wordt. Net als het onlangs
gelanceerde programma ‘Geef IT door’ op
middelbare scholen, dat jongeren stimuleert beroepen in de ICT te kiezen. Het is
nog bittere noodzaak.
Terwijl ik uit eigen ervaring weet: het is
zo leuk. Ik heb onlangs littleBits gekocht,
een doos vol kleine elektronicacomponenten die je aan elkaar klikt en waarmee
je spelletjes of robotjes of andere dingen
maakt. Kinderen en volwassenen kunnen
zich er uren mee vermaken.
Zo’n spelletje is een goed voorbeeld
van hoe ICT ons leven verandert. Ik trap
natuurlijk, zeker op deze plek, een open
deur in als ik zeg dat we in een revolutionair
tijdperk leven. Het aantal nieuwe ontwikke-
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lingen is te groot om op te noemen. Tijdens
het komende jaarcongres van het ECP in
november zullen er zelfs voor kenners weer
tientallen te ontdekken zijn.
Vooral in de zorg gaat het hard. Daar
vindt een geweldige revolutie plaats.
Heel interessant vind ik bijvoorbeeld een
Italiaanse pilot met een robot voor hoogbejaarden. De robot helpt hen niet alleen bij
de dagelijkse klusjes, maar bestrijdt ook de
eenzaamheid.
Ik denk dat uiteindelijk de harde cijfers
zullen helpen om ICT in Nederland wat
beter op de (onderwijs)agenda te krijgen.
Een onderzoek dat negen partijen op dit
moment uitvoeren naar de impact van ICT op
de economische groei kan laten zien wat tot
op heden nogal lastig te bewijzen was: het
enorme positieve effect. De uitkomsten worden onthuld tijdens het jaarcongres.
Minister Kamp van Economische Zaken
komt ook naar het congres. De uitkomsten
van het onderzoek kunnen hem ondersteunen in 2016, wanneer Nederland voorzitter
is van de EU. De Europese digitale agenda
moet een speerpunt van dat voorzitterschap
zijn. Zodat uiteindelijk alle kinderen in
Europa al heel vroeg leren wat een algoritme is.
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Doorbraakproject wil Smart Cities nieuwe kansen bieden met geodata

Rotterdammers kunnen via de Energieatlas zien of hun dak
geschikt is voor zonne-energie. Dat kan met geografische
informatie van de overheid. Het Doorbraakprojectteam
Open Data ziet volop nieuwe kansen om steden slimmer te
organiseren met geodata. Als die maar beschikbaar komen.

“D

e Nederlandse overheid zit op
een enorme goudmijn die een
gigantische hoeveelheid business kan
opleveren. Mijn droom is dat data van de
overheid gemakkelijk bereikbaar worden.
Nu is dat niet zo”, stelt Mark Herbold.
Hij is het boegbeeld van het Doorbraak
project Open Data en jaagt nieuwe kansen
aan die met geodata van de overheid
te realiseren zijn. Rien Bout, senior
beleidsmedewerker bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, is de linking pin
naar de overheid om die data beschik
baar te krijgen. Bout en Herbold bereiden
onder het thema Smart Cities een bijeen
komst voor die verschillende partijen uit
de publieke en private sector bij elkaar
moet brengen om tot kansrijke business
cases te komen.
Smart cities zijn hot. Er zijn alleen al
binnen de overheid veel partijen die zich
ermee bezighouden. Ook op Europees
niveau. Het Smart Cities and Communi
ties Initiative van de Europese Commissie

58

verstrekte onlangs nog 2,2 miljoen euro
subsidie aan Rotterdam voor innovatieve
vormen van warmtelevering. Binnen de
Digitale Steden Agenda, een initiatief dat
samen met het ministerie van Economi
sche Zaken het convenant ‘Smarter Cities’
sloot, is er budget voor de steden om
nieuwe projecten aan te gaan. Alleen al in
Rotterdam en Amsterdam draaien tiental
len Smart Cityprojecten; vele daarvan
nog in de ontwikkelfase. Niet alleen het
energievraagstuk is een onderwerp, maar
ook andere stedelijke uitdagingen rond
burgerparticipatie, mobiliteit, milieu en
de zorg.
Het doorbraakproject dat Herbold
voorzit, is een publiekprivate samen
werking met daarin het ministerie van
Binnenlandse Zaken, het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, TU Delft, TNO,
GeoBusiness Nederland en het ministe
rie van Economische Zaken. Nadat het
kabinet Open data/ICT als een van de
kansrijke gebieden formuleerde waar

doorbraken voor de Nederlandse econo
mie te behalen zijn, startte dit door
braakproject als een van de tien. Herge
bruik van ‘overheidsdata’ als open data
is niet nieuw. Onder meer de Europese
Commissie dringt erop aan om zo veel
mogelijk data beschikbaar te stellen aan
burgers en bedrijven en paste daarom de
bestaande richtlijnen voor het herge
bruik van overheidsinformatie aan. De
economische waarde die in Nederland en
internationaal door het gebruik van open
data kan ontstaan zou volgens onderzoek
circa 200 miljoen euro bedragen.
Nederland loopt achter
“Veel waardevolle overheidsdata heb
ben een geografische component, oftewel
een ruimtelijk karakter. Denk aan data
over natuur, infrastructuur, bebouwde
omgeving of bestemmingsplannen”,
legt Herbold uit. Bout noemt een con
crete toepassing: “Met die gegevens zijn
bijvoorbeeld van elke stad kaarten te

Beeld: Energieatlas

‘Overheden zitten
op goudmijn’

bouwen waarop in een oogopslag bestem
mingen en aanvragen van omgevingsver
gunningen te zien zijn. Zo’n kaart scheelt
veel mensen tijd en vertelt ook waar de
dynamiek van een stad zit.” Het probleem

Rijkswaterstaat heeft meer dan 2000
datasets. Er is aardig wat tijd nodig voor
het in kaart brengen van alle data, het
uitvinden op welke wijze deze data het
best beschikbaar gesteld kunnen worden,

Mijn droom is dat data
van de overheid gemakkelijk
bereikbaar worden
is volgens Herbold dat het gebruik van
open geodata achterblijft bij de poten
tiële kansen, ook in vergelijking met het
buitenland.
Dat het beschikbaar krijgen van data
geen sinecure is, blijkt volgens Bout
onder meer uit de inspanningen van
Rijkswaterstaat. Bout: “Dat is een goed
voorbeeld van een organisatie die het
opendatabeleid een warm hart toedraagt.
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rekening houdend met privacywetgeving.
Rijkswaterstaat heeft daarvoor een han
dig afwegingskader ontwikkeld en past
deze projectmatig toe. Geheel in de geest
van open data deelt Rijkswaterstaat deze
werkwijze met andere organisaties.”
Volgens Bout moeten ambtenaren op
alle niveaus hun denken over data veran
deren, het gewoon gaan vinden om deze
te delen en inzien dat ze er economische

en maatschappelijke beleidsproblemen
mee kunnen aanpakken. “Ambtenaren bij
alle overheden kunnen proactiever zijn
in het delen van data en het denken over
toepassingen”, stelt hij. Aan de andere
kant ziet Herbold dat marktpartijen geen
duidelijk beeld hebben bij de producten
en diensten die met open data kunnen
worden ontwikkeld.
Broedfase
Om marktpartijen een beter inzicht te
geven in de mogelijkheden en overhe
den de waarde van geodata te laten zien
organiseert het projectteam zogeheten
estafettebijeenkomsten. Eerder dit jaar
vonden estafettebijeenkomsten plaats
over de thema’s water en duurzame ener
gie. Op 6 november staan Smart Cities
centraal. Volgend jaar staan voorlopig
mobiliteit, bouw en zorg op de planning.
Doel is om per bijeenkomst vijf tot tien
businesscases te realiseren. Rien Bout:
“We zijn nog aan het broeden op het
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thema Smart Cities, maar hebben al wel
veel goede ideeën. De Smart City-aanpak
vervlechten we met bestaande beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit,
milieu en ruimtelijke ontwikkeling.”
Herbold benadrukt dat hij partijen wil
laten kijken vanuit de actuele economische en maatschappelijke vraagstukken
in de stad. “Daarna bekijken we welke
data relevant kunnen zijn en vervolgens

hebben maatschappelijke meerwaarde
en zorgen voor economisch rendement.”
Winnaars kunnen een bedrag van 4.000
euro winnen, of een datacoach voor
20 uur. Herbold verwacht dat kleinere
bedrijven, met name appbouwers, voor
de prijzen in aanmerking komen. “Zij vinden het moeilijk om binnen de verschillende overheidsinstellingen hun weg te
vinden. De coach helpt hierbij.”

Tijd voor het Internet
Waardeweb Versie 2.0
‘A

ls je alleen een hamer hebt, dan
ziet alles eruit als een spijker.’ Dit
spreekwoord past ook overheden. Zo werd
de eerste telefonie aangeduid als ‘klanktelegraaf’ en viel die daarmee onder de telegrafiewet van 1854. Tot de situatie in 1904
onhoudbaar werd en de wet op communicatievoorzieningen kwam. De geschiedenis
herhaalt zich. Internet- en onlinebedrijven
worden anno 2014 aangeduid als ‘aanbieders van openbare telecommunicatiediensten’. Zij vallen daarmee onder de Telecomwet en dat begint steeds meer te wringen.

Ambtenaren bij alle
overheden kunnen proactiever
zijn in het delen van data

Rol ECP
ECP (Platform voor de InformatieSamenleving) levert een bijdrage aan het verwezenlijken van
de mogelijkheden die hergebruik
van overheidsdata biedt, door het
ondersteunen van het Doorbraakproject Open (Geo)Data. Dit doet
ECP door het mede organiseren van
estafettebijeenkomsten in verschillende sectoren (water, energie en
Smart Cities) en de organisatie van
de Nationale App Prijzen. Zie ook
www.doorbraakmetopendata.nl
en www.nationaleappprijs.nl.
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zoeken we met de markt naar oplossingen.” Rien Bout: “We hopen dat partijen met nieuwe ogen naar bestaande
maatschappelijke ontwikkelingen kijken.
Denk aan de toenemende zelforganisatie
en aan de digitalisering of aan vraagstukken rond bereikbaarheid, milieu en
zorg.” Hij noemt als voorbeeld het grote
aantal auto’s tijdens stranddagen in Den
Haag. “Dit parkeerprobleem kan een van
de vraagstukken zijn die we tijdens de
estafettebijeenkomst oppakken.”
Kansrijke ideeën delen
Volgens Herbold zijn de bijeenkomsten belangrijke pijlers in de aanpak van
het team. “We hebben heel veel contacten. Degenen die over data beschikken,
een visie hebben op Smart Cities en appbouwers komen bij elkaar. Hiermee willen
we belemmeringen aanpakken en vraag
en aanbod van open geodata beter op
elkaar afstemmen.” Er is geen subsidiepot
voor de doorbraakprojecten. Wel reikt het
team prijzen uit voor de beste projecten. “Deze zijn het meest vernieuwend,

Bout ziet dat het projectteam het
delen van data kan versnellen. “We
kunnen vraag en aanbod snel bij elkaar
brengen. Het organiseren van congressen met het bedrijfsleven geeft inzicht
in wensen en tegelijkertijd ook in de
data die de overheid bezit. Op de estafettebijeenkomst over water hebben
we gezorgd dat een databestand met
hoogtegegevens versneld als open data
beschikbaar kwam. Die data kunnen
bijvoorbeeld gebruikt worden voor het
bepalen van de beste vluchtroutes bij
wateroverlast. Bout ziet dat het team bij
de follow-up van eerdere bijeenkomsten
nog beter de vinger aan de pols moet
krijgen om de resultaten te monitoren.
Herbold reageert: “We hebben niet de
illusie dat we alles kunnen. Maar we kunnen wel helpen met contacten aandragen
en een kansrijk idee breder verspreiden.
De markt moet het daarna voor een groot
deel oppakken.”

Michiel Steltman
Directeur DHPA

Een voorbeeld. Minister Kamp kondigde
in een kamerbrief eind vorig jaar uitbreiding
van de zorgplicht binnen die Telecomwet
aan. Geen vreemde gedachte nu de samenleving in korte tijd enorm afhankelijk is
geworden van het goed en veilig functioneren van de onlinewereld. Maar het raakt dus
ook Nederlandse bedrijven die we beslist
niet als telecombedrijven moeten behandelen. Zo zou de wet bijvoorbeeld AMS-IX,
het grootste internetknooppunt ter wereld,
kunnen verplichten om verkeersinformatie
op te slaan en filteren of tappen te faciliteren. En dat terwijl AMS-IX niets van doen
heeft met deze informatie en slechts verbindingen faciliteert. Die neutrale logistieke
positie is juist een van de redenen van hun
succes en de sterke positie van Nederland in
de wereldwijde online-economie. De AMS-IX
opzadelen met informatieplichten zal het
vertrouwen flink schaden, en daarmee dus
onze economie.

compleet anders in elkaar steken dan de
verticaal geïntegreerde, niet-netneutrale
wereld van de telecommunicatie-industrie.
Het is vreemd dat we voor zo’n enorme innovatie als internet hardnekkig een model uit
het tijdperk van de vaste telefonie blijven
hanteren.
Gelukkig is er beweging. De minister
heeft in de eerder genoemde brief ook aangegeven dat een nieuw kader nodig is, dat
hij het ‘Internet Waardeweb’ noemt. Maar
dat model is nog niet af. Het leunt nog te
veel op begrippen uit de telecomwereld. Een
betere definitie van de sector Digitale Infrastructuur zou de discussies over netneutraliteit en de eerder genoemde zorgplicht
verder helpen. Ook is in het model een plek
nodig voor de steeds slimmer wordende, en
steeds vaker zelfstandig opererende apparaten die we aanduiden met ‘The Internet of
Things’.
Kortom, met een goed Waardeweb
krijgen we meer inzicht. En kunnen we veel
betere wetten en afspraken maken over de
onlinewereld. Daarmee zetten we als internetland de toon en kunnen we weer tientallen jaren vooruit!

De kern van het probleem is dat de
internetwereld en de online-industrie
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Voor de nieuwe Advies- en Meldpunten Huiselijk
geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) komt er
een webapplicatie waarin professionals beslissingen
en onderbouwingen kunnen vastleggen.

Capgemini bouwt verder aan sociaal domein:

Webapplicatie voor ‘Veilig Thuis’
I

n februari 2014 is de nieuwe Jeugdwet aangenomen
die ervoor zorgt dat per 1 januari 2015 gemeenten
verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp. Voortvloeiend
uit deze wet hebben gemeenten de opdracht gekregen om
op bovenlokaal niveau geïntegreerde Advies- en Meldpunten
Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) te
organiseren. Voorheen werden deze taken verricht door
de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s), die al onder
de verantwoordelijkheid van de gemeenten vielen, en de
AMK’s (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) die waren
ondergebracht bij de Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s). Vanaf 1 januari
zullen de AMHK’s door het leven gaan onder de nieuwe naam
‘Veilig Thuis’.
De VNG en het ministerie van VWS hebben gezamenlijk het
Ondersteuningsprogramma AMHK-vorming opgestart met als
doel gemeenten en de bij de AMHK-vorming betrokken organisaties zo goed en zo compleet mogelijk te ondersteunen. Daarbij
hoort ook het ontwikkelen van een Programma van Eisen waar
ICT-applicaties aan moeten voldoen om de AMHK-werkprocessen
te kunnen ondersteunen. Dit is nodig omdat de AMK’s en SHG’s
die opgaan in het AMHK nu nog gebruikmaken van verschillende applicaties voor hun werkprocessen. Eenduidige eisen aan
het ICT-systeem van AMHK’s vergemakkelijkt de samenwerking
tussen de AMHK’s onderling en de landelijke partijen (zoals
politie, gecertificeerde jeugdhulpinstellingen, Raad voor de
Kinderbescherming).
Het ondersteuningsprogramma AMHK heeft Capgemini de
opdracht gegeven voor het opstellen van dat Programma van
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Eisen. De huidige gebruikers van AMK- en SHG-registratiepakketten zijn daarvoor geïnterviewd over de functionaliteit van
de gebruikte pakketten en over gewenste nieuwe functionaliteit.
Gelijktijdig heeft Capgemini drie workshops georganiseerd met
zogenaamde ‘super-users’ van de huidige systemen.
GGD-Nederland heeft geïnventariseerd welke beleidsinformatie gemeenten nu aan hun SHG’s vragen en welke nieuwe
beleidsinformatie gemeenten van plan zijn te vragen aan de
AMHK’s. Deze informatie is toegevoegd aan de informatie die
AMHK’S op grond van de AMvB bij de Wmo straks aan het Rijk
moeten gaan leveren.
Daarnaast is het Programma van Eisen getoetst en bijgesteld
aan de hand van het handelingsprotocol dat door en voor de
AMHK’s is opgesteld. Het eindproduct maakt het voor leveranciers mogelijk om een goed aansluitende software voor de
nieuwe AMHK’s te ontwikkelen.
Oplossing voor Jeugdzorg
Capgemini ontwikkelt momenteel een applicatie die voldoet
aan het Programma van Eisen en die door AMHK’s vóór de magische datum van 1 januari 2015 in gebruik kan worden genomen.
De basis van de applicatie wordt gevormd door de oplossing die
Capgemini heeft gebouwd voor de huidige Bureaus Jeugdzorg.
In juni 2013 heeft Capgemini, na een openbare aanbesteding,
de opdracht gegund gekregen om de primaire systemen van de
Bureaus Jeugdzorg te vervangen door een moderne en flexibele
webapplicatie: WIJZ (WebInformatieJeugdZorg).
Vanuit de oude Jeugdwet hebben de BJZ’s de taak om invul-

ling te geven aan de volgende werksoorten: Vrije toegang,
Jeugd Bescherming, Jeugd Reclassering en Advies en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK). Aangezien AMK tot de primaire
processen behoort van de BJZ’s, zijn alle benodigde functionaliteiten voor AMK’s reeds in de applicatie WIJZ voor Jeugdzorg
verwerkt.
In afstemming met het Ondersteuningsprogramma AMHK is
nauwkeurig bekeken met welke functionaliteiten de applicatie
verrijkt moest worden om ook aan de eisen en wensen van de
Steunpunten Huiselijk Geweld te kunnen voldoen. Daarnaast is
in samenspraak met gebruikersvertegenwoordigers gewerkt aan
een eigen basisconfiguratie specifiek voor AMHK’s.
Uitgangspunten
De webapplicatie voor ‘Veilig Thuis’-organisaties is een
digitaal gezinsdossier dat erop is gericht de participatie van
het gezin bij het hulpverleningsproces te versterken en de
effectiviteit van de professional te vergroten. Het ondersteunt
de professional optimaal bij het vergaren, het bewerken en het
structureren van informatie die betrekking heeft op de casuïstiek. De webapplicatie gaat uit van het principe van één gezin,
één plan, maar is ook individugericht te gebruiken. Hij biedt
vrijheid in de te doorlopen stappen. Uitgangspunt is dat de
beslissingen en de onderbouwingen worden vastgelegd.
Beschikbaarheid webapplicatie
Vanaf september wordt de basisconfiguratie van de applicatie – die beschikbaar wordt gesteld vanuit ‘de cloud’ – getest
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en beoordeeld door gebruikers. Volgens planning wordt in het
najaar van 2014 aan alle AMHK’s de mogelijkheid geboden
de webapplicatie in gebruik te nemen. Hierdoor kunnen alle
AMHK’s in principe voor 1 januari 2015 hun processen laten
ondersteunen door een webapplicatie die aansluit op hun eisen
en wensen.
Ten slotte
De decentralisaties in het sociale domein zijn complexe operaties. Capgemini is blij om haar – mede reeds in het buitenland
opgedane – ervaringen en expertises in te zetten in de keten
van het Nederlandse sociale domein. De komende periode zullen
er stapsgewijs modules en applicaties worden opgeleverd die de
uit te voeren processen in dit domein ondersteunen. Wordt dus
vervolgd!

Sjef Hoppenbrouwers,
Account Executive
Jeugdzorg Capgemini

Meer weten over de webapplicatie ‘Veilig Thuis’ en de mogelijkheden voor
uw organisatie? Neem dan contact op met: Sjef Hoppenbrouwers,
+31 30 66 33238, +31 62 95 25590, sjef.hoppenbrouwers@capgemini.com

63

Vacaturegolf
bij rijksoverheid
Hoewel de rijks
overheid sterk krimpt,
zijn er voor eind 2015
nog duizend ICT’ers
nodig. Bieden campag
nes als ‘Werken voor
Nederland’ voldoende
soelaas, of moet er bij
de overheid zelf ook
wat veranderen?

Door Fred van der Molen
Beeld Chris van Houts
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‘D

us ik zeg tegen d’r document.onkeypress = function (e) {’. Komt
deze tekst u bekend voor? Dan heeft u waarschijnlijk in juni
geluisterd naar 3FM, Qmusic of Veronica. Het is de openingszin van een
radiocommercial voor de campagne waarmee de rijksoverheid zich als
werkgever onder de aandacht wil brengen bij ICTprofessionals. Dit in
verband met huidige en te verwachten vacatures. De radiospot is een van
de onderdelen van het rijksbrede initiatief ‘Werken voor Nederland’. Naast
de radio waren er vanaf half juni ook enkele weken uitingen op diverse
onlineplatforms en natuurlijk op de centrale campagnesite www.werken
voornederland.nl/ict.
Een wervingscampagne blijkt nodig. Het aantal ICTvacatures groeit
en ICT’ers staan niet in de rij om te solliciteren bij de overheid. Keurige
kantoortuinen zijn niet de natuurlijke biotoop van hardcore ontwikkelaars,
terwijl gekwalificeerde ICTarchitecten en projectleiders juist weer aanhik
ken tegen de salarissen en het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden bij
de overheid. Hoe onterecht deze en andere vooroordelen wellicht ook zijn,
feit is dat een baan in de publieke sector niet boven aan het wensenlijstje
staat van de gemiddelde ICT’er.
Ondertussen groeit het aantal ICTvacatures bij de rijksoverheid. “Wij
verwachten dat er tussen nu en eind 2015 nog zo’n duizend moeten worden
vervuld”, zegt Olav Welling, directeur Organisatie en Personeelsbeleid Rijk
(BZK).
Die groei is mede het gevolg van de voortschrijdende digitalisering.
Welling: “Daarbij komt het beleid om de afhankelijkheid van inhuurkrachten
te verminderen. Dat geldt met name voor projectleiders. Dat was een van de
redenen om vier jaar geleden IInterim op te richten.”
Niet de boot missen
“Als we er niet boven op gaan zitten, missen we de boot”, stelt wer
vingsstrateeg Anne Marie Voskuil van het Expertisecentrum Organisatie en
Personeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (BZK) zelfs. Zij is
campagneleider van ‘Werken voor Nederland’. In die campagne worden vooral
de diversiteit en het belang van het werk bij de rijksoverheid benadrukt.
Voskuil: “De rijksoverheid is een grote werkgever, maar weinig mensen ken
nen de diversiteit aan werk bij onze organisatie. Dat geldt nog sterker voor
ICT’ers. Die kijken niet vanzelfsprekend naar banen bij de overheid. Dat zit
absoluut niet tussen de oren. Met deze campagne geven we hen een goed
beeld van de projecten die we doen. En rijkscollega’s krijgen gelijk een
kijkje in eigen keuken.”

Het vierde NRC Carrière Café op 17 september was gericht op ICT’ers. Hoofdthema: Internet of things. De rijksoverheid was
aanwezig met onder andere een security workshop over DoS-aanvallen onder leiding van Bart Roos, cybersecurityspecialist van het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
Deze en andere vormen van employer branding moeten het werkgeversmerk Rijk – om in het wervingsjargon te blijven – versterken. De spotjes en
banners hebben volgens Voskuil “ongelooflijk goed hun werk gedaan”, afge
meten aan het massale bezoek aan de website. De komende maanden volgen
er boodschappen op billboards en facetofaceactiviteiten. Zo participeert
de rijksoverheid in ITTalent game voor ITstudenten, NRC Carrière Cafe en
andere carrièreevenementen.
Voskuil: “We willen boeien én binden. Naast het plaatsen van individu
ele vacatures gaan we meer inzetten op continue werving voor de cruciale
ICTrollen die er rijksbreed zijn. Als bijvoorbeeld een ITarchitect tweede
wordt in een sollicitatie bij de Belastingdienst, willen we hem direct of op
een later moment wijzen op een vergelijkbare vacature bij Rijkswaterstaat.
Zo werven we bijvoorbeeld met vijftien rollen voor zestig vacatures. Door
te focussen kun je specifieke campagnes ontwikkelen. Zoals SAPtember, ik
noem maar wat.”
I-Interim
Mo Jaber, directeur van IInterim Rijk, het interne interimbureau voor
hooggekwalificeerde ICTprojectleiders en architecten, is er een groot voor
stander van dat de overheid meer naar buiten treedt. Hij geeft een halve
dag les op de Haagse Hoogeschool en merkt dat weinig ICTstudenten weten
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Je moet
mensen
hebben met
zowel vakkennis als
kennis van
processen
binnen de
overheid

waar de overheid zich op ICT-gebied allemaal mee bezighoudt. En dan gaat
het nog om een Haagse opleiding. Er is volgens hem nog een wereld te winnen om de ICT’ers van morgen te interesseren voor een baan in de publieke
sector. Via ambassadeurschappen zoals lesgeven, voorlichting, beurzen,
carrièredagen. “De overheid kan zich echt nog beter profileren. Ambassadeurschap is belangrijk. Vertel over de vele uitdagende en innovatieve
projecten die overheidsorganisaties uitvoeren. Draag uit welk een breed
palet aan werkgebieden de overheid te bieden heeft. Uit eigen ervaring
weet ik dat werken bij de overheid veel interessanter is dan werken in het
bedrijfsleven.”
Minder externen
De overheid huurt nog altijd veel externen in voor ICT-klussen. Het
terugdringen daarvan is paradoxaal genoeg bemoeilijkt door de enorme
bezuinigingsdoelstelling van dit kabinet. Daardoor kregen ministeries en
rijksdiensten te maken met strenge ‘bezettingsplafonds’ en bijbehorende
vacaturestops. Welling: “Als de overheid gelijktijdig allerlei ambities op
ICT-gebied formuleert, leidt dat onvermijdelijk tot meer externe inhuur. In
2012 zijn we van dat systeem afgestapt. We hebben het nu niet meer over
bezuinigen op personele fte’s, maar over kostenbewustzijn. We bekijken de
gehele businesscase; dat is een beter uitgangspunt. Minder fte’s is niet altijd
de goedkoopste oplossing.”
Inhuur vindt Welling geen probleem zolang de overheid er maar niet
volledig afhankelijk van wordt. “Voor deskundigheid die je incidenteel
nodig hebt of specifiek voor een bepaald project, is het logisch om mensen
in te huren. Een element dat daarbij speelt is dat de ontwikkelingen op
ICT-gebied nog altijd snel gaan. In dit werk is het niet duidelijk of je over
tien jaar dezelfde deskundigheid nodig hebt als nu. Dat pleit ook voor een
toegesneden personeelsbeleid.”
Dankzij de oprichting van I-Interim is het aantal inhuurkrachten in de
leiding van projecten teruggebracht. Directeur Jaber: “Bij ons werken nu
een kleine honderd projectleiders en architecten. Die zitten op cruciale posities binnen het Rijk, waar je per se geen externe wilt hebben. Soms vanwege
de lange duur van het project, soms vanwege de besluitvorming. Je merkt
wel dat jonge mensen zo’n positie bij ons enorm aantrekkelijk vinden, zowel
wat de mogelijkheden betreft om verschillende werkervaringen op te doen,
als de carrièrelijn die loopt van schaal 12 tot 16.”
Waar zitten de tekorten?
Ook bij I-Interim staan vacatures open. Jaber: “ICT raakt bijna alles. Er
is enorme vraag naar ervaren projectmanagers en architecten. Wij hebben
permanent opdrachten openstaan. Er solliciteren bij ons wel veel mensen,
ook hooggekwalificeerde, maar de meesten vallen af. Het punt is dat je
mensen moet hebben met zowel vakkennis – bijvoorbeeld van SAP of beveiliging – als kennis van processen binnen de overheid.”
Dat probleem signaleert ook Welling: “Ook organisaties buiten de overheid hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken. De markt
is nog krapper als je ICT’ers zoekt die ook diepgaande kennis van een specifiek vakgebied moeten hebben.”
Welling signaleert dat ook bij de overheid het aantal mbo-functies
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Werken voor
Nederland

afneemt, ook aan de ICT-kant. “De meeste vacatures zitten bij hogere
functies. We zoeken vooral applicatieontwikkelaars, informatieanalisten en
testers.”
Werken voor Nederland
Deze zoektocht wordt ondersteund met de campagne Werken voor Nederland. Voskuil: “Na 2010 is er vanwege de bezuinigingsoperatie nauwelijks
meer iets gebeurd aan employer branding. De huidige ICT-campagne is de
eerste massamediale campagne die wordt uitgerold. Waar wij op inzetten is
dat je belangrijk en uitdagend werk kunt doen bij de overheid.” De naam
zegt het al: werken voor Nederland.
Maar het is niet alleen onbekendheid waarom ICT’ers niet vanzelfsprekend gaan voor een baan in de publieke sector. Bij lagere overheden en
uitvoeringsorganisaties speelt het gebrek aan carrièreperspectief: “In een
organisatie als KING of Logius kun je niet heel veel kanten op. Er zijn nauwelijks andere groeiperspectieven dan afdelingshoofd of directeur worden.
Dat moet je ook willen”, tekenen we op uit de mond van een architect die
vaak wordt ingehuurd door de overheid.
En de werkomgeving op zich spreekt lang niet iedere ICT’er aan, krijgt
Jaber terug van zijn studenten. Hij merkt wel een duidelijk verschil in
perceptie tussen studenten met meer een managementprofiel en hardcore
ICT’ers: “Van die laatste groep hoor ik na stages terug dat de werkomgeving
hen minder aanspreekt. Ze geven de voorkeur aan een meer informele
setting, zijn wat speelser, houden niet van lange besluitvormingsprocedures. Dat zijn sfeerelementen waar we wel rekening mee moeten houden
als we dit soort jonge mensen willen aantrekken. Studenten in informatiemanagement kun je beter uitleggen waarom de publieke zaak om een andere
manier van werken vraagt.”
En dan is er natuurlijk het salaris. Jaber: “Echte specialisten verdienen
elders 1000 tot 2000 euro meer dan bij ons. Daar kan ik niet tegenop. Wij
betalen ze ook goed, maar een schaal 17 of 18 zit er gewoon niet in.”
Welling: “Wat primaire arbeidsvoorwaarden betreft kunnen we niet altijd
concurreren met de markt. Maar de secundaire arbeidsvoorwaarden van het
Rijk zijn uitstekend. Denk daarbij aan loopbaankansen of de combinatie van
werk en privé. En je werkt voor de publieke zaak. Anderzijds, we hebben
ons functiegebouw wel aangepast. Een loopbaan verloopt niet alleen meer
via de managementlijn, maar ook via het specialisme. Een systeemarchitect
krijgt bij ons echt een heel behoorlijk salaris.”
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Op de site van Werken voor
Nederland worden de diversiteit
en de actualiteit van overheids-ICT
gesymboliseerd via een beeldvullend
blokjesveld. Elk van de vele vierkantjes geeft toegang tot een actueel ICTonderwerp, van ‘Heartbleed: ernstige
kwetsbaarheid in OpenSSL’ tot
‘Doorbraakproject open geodata’.
Direct of indirect raken alle boodschappen wel een thema waar ook
de overheid zich mee bezighoudt. De
onderliggende boodschap: de overheid staat midden in de samenleving;
er is een enorme diversiteit aan ICTgerelateerde thema’s waar overheden
zich mee bezighouden; voor ICT’ers
ligt bij de overheid interessant en
belangrijk werk te wachten.
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Living Lab Zaanstad

betrouwbare partner met wie we kunnen voortbouwen op de
oplossingen die er al staan.”
Tegelijkertijd zet de gemeente in op meer zelfredzaamheid.
Stuurman: “Elkaar helpen is het devies. Iemand met schuldproblematiek kan wel bij de gemeente aankloppen, maar kan ook
even bij een vrijwilliger uit de buurt het kasboekje op orde laten
brengen. Hulp hoeft niet altijd van een professional te komen.
Verder dachten we: waarom zouden we dat niet ook digitaal
ondersteunen? Daarop zijn we gestart met het online burgerplatform BUUV.nu, dat we geleend hebben van de gemeente
Haarlem. BUUV draait om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen, zoals koken, hulp bij de administratie
of een lift naar de huisarts. In drie maanden tijd hebben zich
op de website zo’n achthonderd mensen ingeschreven om een
medeburger te helpen. Als overheid faciliteren wij alleen het
platform, niet wat er gebeurt en wanneer.”

Experimenteren met de informatievoorziening

Een duwtje in de rug bij problemen op het
gebied van werk, inkomen en zorg krijgen de
inwoners van de gemeente Zaanstad voortaan
bij een van de tien sociale wijkteams. Met
slimme intakes en de sociale marktplaats BUUV
stimuleert Zaanstad de eigen kracht van haar
inwoners.

D

e decentralisaties doen een fors beroep op de veerkracht van gemeenten. Om niet iedereen het wiel te
laten uitvinden, zoeken vijf gemeenten in zogenaamde Living
Labs al experimenterend naar een werkende invulling van de
transformatie in het sociaal domein. Daarbij wordt niet alles
vooraf aan de tekentafel uitgedokterd. “Werkende weg bekijken
we wat werkt en wat niet”, zegt Duco Stuurman. Als directeur
Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zaanstad draagt
hij de verantwoordelijkheid voor wat vroeger de ‘sociale sector’
heette: onderwijs, sport, jeugd, zorg en welzijn.
De decentralisaties creëren vraagstukken rond de
informatievoorziening waarop de Living Labs zich richten.
Enschede ontwikkelt met enkele gemeenten in Oost-Nederland generieke modules die geschikt zijn voor grote en kleine
gemeenten, Utrecht houdt zich bezig met een regiesysteem
voor de korte termijn, Eindhoven doet datzelfde voor de lange
termijn en Leeuwarden buigt zich over het privacyvraagstuk.
Living Lab Zaanstad werkt aan het verbinden en verder ontwikkelen van bestaande componenten, samen met de huidige
leveranciers.
Sociale wijkteams
Duco Stuurman: “Wij geven handen en voeten aan het
principe één gezin, één plan, één regisseur. Van vier loketten gaat Zaanstad naar één aanspreekpunt voor burgers: het
wijkteam.” Voorheen had elke regeling haar eigen intakeafdeling: de schuldhulpverlening, de Wet werk en bijstand (Wwb), de
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de bijzondere
bijstand. Met de inzet van ICT probeert Stuurman die vier te
verbinden en naar de ‘voorkant’ te brengen, bij de zogeheten
sociale wijkteams.
Zaanstad kent ruim zeventig instellingen die specialistische
zorg leveren. De ene verzorgt maatschappelijke dienstverlening,
de andere welzijn, een derde ondersteuning van licht verstandelijk gehandicapten. Stuurman: “Wij brengen veel van die functies onder bij een van de tien wijkteams of vijf jeugdteams. Dicht
bij de burger. Niet specialistisch, maar gegeneraliseerd, om de
druk op de tweede lijn terug te dringen.”
Pas als er bijzondere of dure zorg nodig is, komt de gemeen-

Door digitaal te toetsen ontstaan
effectievere gesprekken
te in beeld. De teams worden daarvoor uitgebreid met medewerkers van de gemeente die voorheen aan de balie ieder hun
eigen dienstverlening verzorgden. Die organiseren voortaan de
indicering.
Slimme intakes
Om de druk van de nieuwe taakverdeling in het sociaal
domein verder te verlichten, zoekt Zaanstad naar mogelijkheden
om inwoners zo veel mogelijk zelf te laten doen. “We digitaliseren bijvoorbeeld de intakeprocessen voor de verschillende
regelingen”, zegt Stuurman, “zodat inwoners zo veel mogelijk
gegevens zelf thuis kunnen invullen.”
Zo ontstaan ook veel effectievere keukentafelgesprekken.
Voor die slimmere intakes ontwikkelt Zaanstad de Snelbalies van
Centric door, samen met de leverancier, waardoor de verdere
verwerking eenvoudiger wordt. “Dat is overigens maar een van
de Centric-systemen die we gebruiken. We praten graag met een

C e n t r i c

Duco Stuurman, directeur
Maatschappelijke Ontwikkeling
gemeente Zaanstad:
“Hulp hoeft niet altijd van
een professional te komen.”
Foto: Speer Fotografie.
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Geen blauwdruk
Uitgebreide projectplannen bleven achterwege; slechts
enkele principes vormden het vertrekpunt: integraliteit,
automatiseren waar het kan, inwoners erbij betrekken en slim
aansluiten bij de aanbieders, zoals Bureau Jeugdzorg. Op basis
daarvan ging Zaanstad aan de slag. Wordt er toegewerkt naar
een blauwdruk? “Nee, zie het als een houtskoolschets, die langzaam ingevuld gaat worden.” Stuurmans advies daarover aan
andere gemeenten: “Zorg dat het ontwikkeltraject een symbiose
is tussen de inhoudelijke opgave en de ICT-kant. Doe je dat niet,
dan steven je af op een drama. Professionals stellen buiten in
het veld diagnoses en techniek moet hen daarbij ondersteunen.
Als de relatie met je leverancier goed is en je vindt elkaar in je
visie, dan ligt er een goede basis. Ik geloof niet meer in aanbesteden: daarvoor moet je alles van tevoren bedenken, maar zo
werkt het ontwikkelproces niet. Vaak ontdek je pas gaandeweg
wat er nodig is. Voor het instappen in zo’n traject is wederzijds
vertrouwen nodig. Met onze bestaande leveranciers durven we
dat aan.”
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Voedselbank
De ICT-Voedselbank
S

tel, u hebt flinke trek en weinig
geld op zak. Dus stapt u een res
taurant binnen en vraagt om aan tafel te
mogen aanschuiven om gratis een vorkje
mee te prikken. Uiteraard is de kans
groot dat de restauranthouder u met kop
en kont regelrecht buitenzet. Voor gratis
voedsel moet u uw heil maar bij de plaat
selijke voedselbank zoeken.
Dat wat eenieder in het gewone leven
volstrekt normaal acht, gaat lang niet
altijd op voor de overheid, die namelijk
beschikt over een krachtig instrument
om gratis te kunnen ‘consumeren’:
overheidsaanbestedingen. Die verlangen
meer dan eens dat marktpartijen die op
een uitvraag wensen in te schrijven ‘free
consultancy’ verlenen, bijvoorbeeld in de
vorm van een gratis advies, een visie
document, een blauwdruk of iets derge
lijks. Of ze bevatten de eis dat voor nop
een halfgereed ICTsysteem wordt ontwor
pen. In de aanbestedingsstukken worden
die in uiterst verhullend taalgebruik
veelal als ‘proof of concept’ aangeduid.
Klinkt fraai, maar in de praktijk zijn
het vaak waardevolle halffabricaten.
Als inschrijver die in voorkomend geval
wenst mee te dingen naar de te vergeven
opdracht ben je wel gehouden dit soort
dingen bij de inschrijving op de tender
mee te leveren. Ontbreken ze, dan gaat
de opdracht sowieso aan je neus voorbij.

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT

Er zijn nogal wat overheidsinstan
ties die van hun machtspositie misbruik
maken, met name als dit soort voorberei
dend werk niet echt nodig is om de tech
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nische kwaliteit van de inschrijvers te
toetsen. Slechts een enkele aanbesteden
de dienst blijkt bereid om in een dergelijk
geval een kleine, overigens vaak slechts
symbolische vergoeding voor dit werk aan
de inschrijvers te geven, in de regel ver
onder de kostprijs van het werk.

Onlangs nog kwam ik deze kwa
lijke praktijk tegen in een aanbesteding
van een publieke instantie die tamelijk
eenvoudig, rechttoerechtaan werk op
het gebied van ICTbeheer wenste in te
kopen. De aanbestedingsstukken verlang
den dat alle inschrijvers bij hun offerte
twee zeer complexe theoretische cases
uitwerkten. In wezen werd gevraagd om
een gratis diepgaand, allroundadvies
over de toekomst van het ICTpark van
de instantie. Het uitwerken van de beide
cases kostte vele mandagen werk. De
lol om in te schrijven is er voor menig
bedrijf dan al snel af, en daar is niemand
– ook de aanbestedende dienst niet – bij
gebaat.
Dergelijke praktijken maken trans
actiekosten soms torenhoog en dat is
maatschappelijk gezien een slechte zaak.
De kosten van offertes rijzen niet zelden
de pan uit. De publieke sector gebruikt
het ICTbedrijfsleven dan als ware het een
heuse voedselbank: verstrekker van gra
tis kennis, knowhow en producten. Het
wordt hoog tijd dat ICTbedrijven zich
niet langer in die rol laten drukken.
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Dienstverlening
in stroomversnelling
Foto: Hollandse Hoogte

De nieuwe taken die de decentralisaties met zich meebrengen, hebben
een grote invloed op de dienstverlening van gemeenten. Meer klanten
moeten met minder budget adequaat worden geholpen en daarbij is
de inrichting van processen, organisatie en informatievoorziening
cruciaal. KING en VNG ondersteunen gemeenten daarbij.
Gemeentebalies en spreekkamers kunnen niet verdwijnen.

S

inds jaar en dag is dienstverlening
een hot item, maar tot nu toe ontbrak de urgentie tot aanpassing ervan.
Die urgentie is er nu wel in de vorm van
de decentralisaties; hoe moet de toegang
naar het sociaal domein worden vormgegeven? Als zodanig werken de decentralisaties louterend voor de inrichting van de
dienstverlening bij gemeenten. Gemeenten die al flink bezig waren, zien reden
om hun inspanningen te intensiveren.
Gemeenten die het onderwerp nog niet zo
hoog op de agenda hadden staan, kunnen
niet anders dan serieus kijken naar wat de
komst van de decentralisaties voor hun
dienstverlening betekent.
Doelgroep
Het sociale domein raakt de mensen
in de samenleving die ondersteund moeten worden. Binnen deze groep bevinden
zich veel ouderen en mensen met een
lage participatiegraad. Voor hen voldoet
de gestandaardiseerde, digitale benadering niet altijd. Er blijft behoefte aan
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persoonlijke aandacht. Bij de inrichting
van de dienstverlening, naar aanleiding
van decentralisaties, dienen gemeenten
daar rekening mee te houden.
Ook het vraagstuk ‘toegankelijkheid’
speelt een grote rol. Beleg je die extern
of intern, via diverse vakafdelingen, via
het klantcontactcentrum (KCC) of maak je
een apart loket voor de decentralisaties?
Indien gekozen wordt voor de route via
het KCC, dient deze dan door mensen op
minimaal hbo-niveau te worden ingevuld?
Zij kunnen vaak op specifieke gebieden
doorvragen zodat de burger niet meerdere keren zijn verhaal hoeft te doen.
Gemeenten staan voor de keuze hoe
ze hun dienstverlening gaan inrichten.
Er zijn veel zaken die ze daarbij moeten
afwegen. Zo hebben gemeenten de keuze
om hun klantcontactcentrum binnen de
gemeente in te richten of te beleggen
bij een maatschappelijke organisatie.
Tegelijkertijd speelt de keuze voor samenwerking; met welke gemeenten richt ik
het KCC in, of welke maatschappelijke

organisaties verzorgen gezamenlijk de
dienstverlening?
Door de verwachte toename van
vragen wordt het ook noodzakelijk om
dienstverlening waar mogelijk te standaardiseren. Dat gaat het gemakkelijkst
via de digitale weg. Maar de (sociale)
aard van de decentralisaties laat nu al
zien dat persoonlijke dienstverlening ‘op
maat’ niet weg te denken is. Hier is een
mooie parallelle ontwikkeling te zien.
‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar
dat moet.’
Persoonlijk
Welke inrichting ook wordt gekozen,
het is van belang het persoonlijke contact
met de burger te borgen. Burgers moeten
te allen tijde in staat zijn om het gesprek
met de gemeente te voeren. Dit betekent
dat gemeentebalies en spreekkamers niet
kunnen verdwijnen. Ook het telefoniekanaal krijgt een belangrijke rol. Het kan
meer voorzien in maatwerk dan e-mail/
internet. Uit recent onderzoek van KING,

gehouden in het kader van de doorontwikkeling van het 14+netnummer, blijkt
dat 85 procent van de respondenten door
de decentralisaties een toename van
het aantal telefonische klantcontacten
verwacht.

forum over ontwikkelingen vanuit het Rijk
op het snijvlak van decentralisaties en
dienstverlening.
Om gemeenten te ondersteunen om
hun (telefonische) dienstverlening te
optimaliseren, houdt KING op vrijdag 31

Moet je voor het sociaal domein een
apart klantenloket inrichten?
Initiatieven ter ondersteuning
Bij het inrichten van de dienstverlening in het sociaal domein kunnen
gemeenten veel van elkaars ervaringen
leren. In dat kader heeft VNG een forum
geopend voor dienstverleningsprofessionals die werkzaam zijn bij gemeenten. Op
het forum Dienstverlening (forum.vng.nl)
kunnen deelnemers op een gemakkelijke,
snelle manier van elkaar te weten komen
hoe de ander issues aanpakt.
Daarnaast informeert de VNG op het

Nummer 12 - oktober 2014

oktober in Utrecht het congres ‘Houd de
lijn open!’ Tijdens deze dag wordt, vanuit
het perspectief van het telefoniekanaal,
gekeken naar inrichting van de dienstverlening. Onderwerpen die in een groot
aantal workshops aan de orde komen
zijn onder meer: Wat zijn de technische
mogelijkheden (spraaktechnologie,
WhatsApp)? Wat wil de burger? Hoe ziet
de nieuwe functie ‘medewerker Dienstverlening’ eruit? Hoe ga je om met de
ondernemers in je gemeente? Hoe richt

je samen met andere gemeenten een
gezamenlijk KCC in? Gedurende de bijeenkomst in Utrecht kunnen gemeenten ook
met elkaar in gesprek gaan en is er een
leveranciersmarkt.
Verder verschijnt later dit jaar een
rapport vanuit de VNG over dienstverleningsmodellen in relatie tot de archetypen in het sociaal domein.
Mede aan de hand van dit soort
initiatieven ondersteunen KING en VNG
gemeenten niet alleen in de keuze voor
de inrichting van hun dienstverlening,
maar ook in de invulling ervan. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk, maar
VNG en KING hopen met dergelijke initiatieven gemeenten te helpen bij wat ze
moeten aanpakken om hun nieuwe taken
goed te kunnen uitvoeren.
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1

ICT-toepassingen moeten ervoor
zorgen dat het werk sneller, efficiënter
en goedkoper uitgevoerd wordt, terwijl
gemeenten verantwoordelijk worden voor
meer data. Bovendien is ICT geen kerntaak
voor gemeenten. Volgens Ferry Dekker van
PinkRoccade Local Government biedt Pink
Private Cloud de oplossing, om tien redenen.

5

Je weet wat je krijgt
Een professionele ICTdienstverlener als PinkRoccade
Local Government is gewend om te
werken met service level agreements (SLA’s) en key performance
indicatoren (KPI’s). Daardoor weet
je als gemeente vooraf precies wat
je kunt verwachten. Dekker: “SLA’s
gaan bijvoorbeeld over beschikbaarheid en responstijd. Hierop
worden afdelingen en medewerkers beoordeeld. Organisaties
die in een vroeg stadium met ons
samenwerken, hebben kunnen
meedenken over de inhoud van
deze afspraken.”
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Beschikbaarheid is optimaal
Wie werkt in de cloud, is minder gevoelig
voor storingen en uitval. “De Pink Private Cloud, de
afgeschermde cloud waar wij in werken, draait op
twee gescheiden locaties: in Aalsmeer en in Haarlem”, zegt productmanager Ferry Dekker. “Mocht er
op een van die locaties iets gebeuren, dan kunnen
we volledig overschakelen naar de andere locatie.
Verder hebben wij de capaciteit in huis om 24/7 snel
te schakelen als dat nodig is.”

Veiligheid is gegarandeerd
Nu gemeenten steeds meer privacygevoelige
informatie te verwerken krijgen, is veiligheid
belangrijker dan ooit. Helaas heeft niet iedere
gemeente het geld en de kennis om regelmatig
testen en audits uit te laten voeren. “Onze cloud
is ISO27001-gecertificeerd, waarmee we aan de
hoogste normen van informatiebeveiliging voldoen.
Bovendien laten wij regelmatig penetratietesten
uitvoeren. Dat zijn kostbare testen, waarbij we
partijen uitnodigen om te proberen onze systemen
te hacken.”

3

Altijd up-to-date
Applicaties zijn continu in ontwikkeling. Wil
je hier als gemeente optimaal van profiteren, dan
moeten je systemen up-to-date zijn. Dekker: “Innovaties bij gemeenten worden nu vaak afgeremd door
achterstallig onderhoud van software en systemen.
Het is ook niet realistisch om te verwachten dat
gemeenten dit zelf doen. Ze missen de capaciteit en
focus om het echt goed te doen.”

Tien voordelen van werken in de Pink Private Cloud

Samen met gemeenten
stap voor stap innoveren

6

Je weet wat je betaalt
Als gemeente in de cloud
weet je precies hoeveel je aan
je ICT-voorzieningen kwijt bent
en heb je geen zorgen meer over
onverwachte investeringen.
Dekker: “Veel gemeenten hebben
nauwelijks zicht op de totale
kosten van ICT, bijvoorbeeld
omdat deze kosten ondergebracht
zijn bij verschillende vakafdelingen. Bovendien gaat ICT vaak
gepaard met onvoorziene kosten
en wordt er niet altijd rekening
gehouden met investering in kennis en hardware. Dat maakt het
lastig om de kosten te beheersen.”

2

P i n k R o c c a d e

7

Je houdt de regie
Om minder kwetsbaar te worden, werken
gemeenten vaak samen met buurgemeenten.
Volgens Dekker lost de daardoor ontstane schaalvergroting niet alle problemen op. “Iedere gemeente
heeft haar eigen, complexe applicatielandschap.
De verschillen zijn bijna altijd fors, zelfs als je met
dezelfde leverancier werkt. Harmonisatie van dit
landschap is een enorme klus. En dan zijn er nog de
cultuurverschillen die het lastig maken om gezamenlijk beleid te formuleren. En wat als een van
de partijen alsnog besluit af te haken? Een shared
service center (SSC) lost dit probleem niet op. Naast
alle organisatorische uitdagingen hebben ook SSC’s
moeite gespecialiseerde kennis binnen te halen.”

8

Tijd over voor
kerntaken
Doordat ICT-medewerkers geen
tijd meer kwijt zijn aan de infrastructuur en het technisch beheer,
ontstaat er ruimte voor andere
zaken. Zo is het een optie om te
focussen op dienstverlening aan
burgers. Dekker: “De gemeente
Veere vormt een mooi voorbeeld.
Deze gemeente wil bezoekers en
bedrijven graag beter faciliteren
en ontwikkelde een iTourist-app
en een parkeer-app. Met de ene
app kunnen toeristen zien welke
evenementen op stapel staan, met
de andere kunnen ze een parkeerplaats zoeken.”

Nummer 12 - oktober 2014

9

Klaar voor de toekomst
Dat de cloud de toekomst
heeft, beseffen steeds meer
partijen. Zo bieden leveranciers
applicaties in toenemende mate
alleen aan via de cloud. Door nu al
over te stappen ben je klaar voor
de toekomst. Dat besefte bijvoorbeeld de gemeente Urk, de eerste
gemeente die grotendeels via de
cloud werkt. Meine Hofman van
deze gemeente: “De vraag was
niet zozeer óf we zouden kiezen
voor werken in de cloud, maar
wannéér we zouden overstappen.”

4

Personeel geen
probleem
ICT-vacatures zijn voor gemeenten
moeilijk in te vullen. In combinatie met vergrijzing vormt dit
een groot probleem, weet Dekker.
“Logisch, want ICT’ers vinden
een gemeente vaak niet de meest
uitdagende werkplek. ICT behoort
immers niet tot de kernactiviteiten
van de gemeente. Ook de beperkte
schaal kan problemen opleveren.
Je kunt maar weinig opvangen als
er slechts twee medewerkers voor
ICT zijn.”

10

Stap voor stap kan
Het is niet nodig om
in één keer alle applicaties te
verhuizen naar de cloud. Dekker:
“We bieden ook de mogelijkheid
om eerst het beheer van een
applicatie op locatie over te
nemen. Zo bepaal je zelf wat en
wanneer je zaken uitbesteedt.”
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ICTU Grand Café
met Gerry Pennell
ICTU, Den Haag
www.ictu.nl/ictucafe

29 oktober

Connected Future Conference
eSociety Platform, Eindhoven
connectedfuture.nl/

30 oktober

iBestuur symposium
3D, regie op informatie
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
ibestuur.nl/symposium
zie ook pag. 38

November

Move Smarter:
beschikbare infrastructuur slimmer gebruiken

3 november

De bereikbaarheid en mobiliteit in ons land staan onder druk.
We worden steeds mobieler, maar onze infrastructuur is niet eindeloos
uit te breiden. Het is dus zaak de beschikbare middelen slimmer te
gebruiken. CGI speelt daarin een vooraanstaande rol.

20 november

Als zakelijk en IT-dienstverlener beschikken we over technologische
expertise, maar ook over diepgaande kennis van het verkeers- en
vervoersdomein. Het helpt ons verkeersmanagementsystemen te
ontwikkelen die slim gebruikmaken van groeiende datastromen.
Beheerders en vervoerders krijgen daardoor toegang tot real-time
informatie en kunnen adequater reageren en beter plannen.
Reizigers ontvangen persoonlijke reisadviezen, (beroeps)chauffeurs
gaan milieuvriendelijker rijden. Zo dragen we bij aan een efficiënter,
duurzamer, veiliger en comfortabeler transport van mensen en goederen.
Over de weg, het water, het spoor en door de lucht.
Precies wat we bij CGI graag doen: concrete waarde toevoegen voor
onze klanten, de maatschappij én de BV Nederland.

Met Rijkswaterstaat werken we
aan het beheer en onderhoud
van ‘mission critical’ applicaties
voor het hoofdwegennet.

iBestuur symposium
Mobiel werken, meer dan een app
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
ibestuur.nl/symposium
zie ook pag. 28
Jaarcongres ECP
Fokker Terminal, Den Haag
jaarcongresecp.nl
zie ook pag. 57
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Een abonnement
op iBestuur?
ibestuur.nl/service!

/
/
/

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

Nu ook via de app!
Haal ‘m in de app-store.

www.cginederland.nl

Experience the commitment®
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Netwerkwerken
Werken in netwerken klinkt vanzelfsprekend voor ambtenaren. Natuurlijk doen we dat! Zonder dat is
er geen draagvlak voor beleid en uitvoering. De samenleving 2.0 die meer interactie zoekt, beukt tegen de
overheid: pas je werkstijl aan, luister, voer dialogen, we willen tweerichtingsverkeer. Zo vanzelfsprekend
zonder de leiding te eisen. Je leert dit niet uit de boeken en ook niet in een cursus. Ambtenaar 2.0 word
je door te leren van elkaars voorbeelden en je ervaringen te delen.

In opdracht van Jeugdzorg Nederland ontwikkelt
Capgemini een nieuwe applicatie, WebInformatie
JeugdZorg, om de primaire werkprocessen van de
bureaus jeugdzorg (BJZ’s) te ondersteunen. Deze
applicatie ondersteunt ook alle voorkomende
werkprocessen binnen de nieuw te vormen
AMHK-organisaties. Deze inrichting voldoet aan
het programma van eisen dat door VNG samen
met de AMHK’s is vastgesteld. De applicatie is
dit najaar beschikbaar.

Zelfsturing in de zorg.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met:
Sjef Hoppenbrouwers
030 – 663 32 38
sjef.hoppenbrouwers@capgemini.com
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Werken
in een
netwerk

ine voor de iOverheid.

‘Meer handen
aan het bed’

4, oktober 2014

Marie Louise Borsje
Netwerk Ambtenaar 2.0
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Veilig Thuis
in de Cloud

is het blijkbaar dus nog niet. Netwerkwerken vraagt nogal wat. Het is balanceren, in relatie zijn en sturen

> Aangenaam! #Brab
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Wat levert het eigenlijk op?
[A4]

Aangenaam! #Brabanthub
Leren samenwerken in netwerken.

100x100

A14

Klaar voor de netwerkdemocratie?
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En verder ...
column
Hans Damen
Over en uit

[A11]

A3

Inzicht geven in effectiviteit van netwerken

Hoe maak je resultaten tastbaar?
Wie in en met
netwerken werkt, moet
net als iedereen de
vraag beantwoorden:
wat levert het eigenlijk
op? Hoe maak je
dan duidelijk welk
effect verbinden en
kennisdelen heeft?
Twee zeer verschillende
praktijkvoorbeelden
laten de (on)mogelijkheden zien.

Door Marielle de Groot
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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S

limmernetwerk (ministerie van BZK) en de programmadirectie
Biobased Economy (ministerie van Economische Zaken) zetten netwerken in als instrument, ieder op een heel eigen manier. Beide hebben
hun werkwijze geëvalueerd. Twee keer een zoektocht naar een manier om
resultaten tastbaar te maken.
Slimmernetwerk is een innovatorsnetwerk van ruim 4.000 publieke
professionals. Het project is onderdeel van het programma Beter Werken in
het Openbaar Bestuur. Het ‘consortium’ van Kennisland, de Kafkabrigade
en TNO voert het uit. Centraal staan de zogenaamde ‘Doetanks’, waarin
publieke professionals uit verschillende sectoren gestructureerd en ondersteund door een coach samenwerken aan innovatieve oplossingen voor
vraagstukken uit hun eigen werkpraktijk.
Rendement
Slimmernetwerk is de afgelopen drie jaar geprofessionaliseerd, vertelt
mede-initiatiefnemer Roelant van Zevenbergen van het ministerie van
BZK: “We hebben drie jaar de gelegenheid gekregen om aan de slag te
gaan met slimmer werken, sociale innovatie en ruimte voor professionals.
We hadden het tij mee; de overheid moet kleiner en goedkoper. Maar op
een gegeven moment komt dan wel de vraag: wat levert het op? Hoeveel
rendement haal ik uit mijn investering?”
TNO voerde de evaluatie over 2013 uit. Daarvoor zijn interviews gehouden met initiatiefnemers van Doetanks en coaches. Deelnemers hebben
vragenlijsten ingevuld. Tijdens Slimmernetwerkcafés zijn evaluatieformulieren verspreid. Managers en bestuurlijk verantwoordelijken zijn gevraagd
hoe het netwerk hen beter kan ondersteunen. Onderzoeker Peter Oeij:
“Slimmernetwerk heeft als doelstelling ‘bottom-up’ vernieuwing binnen
de overheid te stimuleren om daarmee publieke waarde te creëren. Wij
hebben de vraag beantwoord: werkt dat?”
Tastbaar maken
Het is lastig de opbrengsten kwantitatief meetbaar te maken, vertelt Oeij: “Je mag niet verwachten dat we hogere productiviteit van de
overheid – ‘meer met minder’ – hard kunnen maken met informatie uit
Slimmernetwerk.” De onderzoekers hebben het dus anders aangepakt. “We
hebben een aantal vooronderstellingen geformuleerd. Zoals: ‘Als medewerkers meer ruimte krijgen voor bottom-up inbreng, dan is dat goed voor de
productiviteit en leidt dat tot publieke waarde.’ Die vooronderstellingen
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evalueer je op een kwalitatieve manier. Je maakt verbanden aannemelijk
door argumentatie.” In 2014 wordt meer storytelling ingezet. Verhalen
over de opbrengsten van Doetanks komen onder meer in het blad Public
Mission. Oeij: “Dat is een andere manier om resultaat tastbaar te maken.
Het mes snijdt dan aan twee kanten, je deelt je kennis en doet ook aan
marketing van het gedachtegoed.”
Lessen
De evaluatie van 2013 gaat ook in op de lessons learned van het consortium. Van Zevenbergen: “Allereerst leiden innovaties die wij op kleine
schaal in Doetanks realiseren er niet toe dat er overheidsbreed iets verandert. Oplossingen blijken lastig op te schalen.” Daarmee samen hangt
een andere les: “Het knelpunt of vraagstuk moet een eigenaar hebben.
De organisatie van de professional die het knelpunt inbrengt, moet mee
kunnen gaan in het vernieuwingsproces. Vaak is daarvoor een besluit op
directieniveau nodig.”
Een relevante constatering is dat vraagstukken die professionals
inbrengen nauwelijks aansluiten bij vraagstukken die de top belangrijk
vindt. Van Zevenbergen concludeert: “Slimmernetwerk op deze manier is
niet hét instrument gebleken om antwoorden te formuleren op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In die zin zijn we niet succesvol
geweest.” Die les heeft óók waarde: “Je komt nooit verder als je niet
experimenteert.”
Innovatieve overheid
Het evaluatierapport laat voor Van Zevenbergen ook zien waar de
waarde van Slimmernetwerk wél zit. “Professionals worden besmet met
het innovatievirus en we dragen bij aan cultuurverandering binnen de
overheid.” Oeij vult aan: “Slimmernetwerk geeft de innoverende kant
van de overheid een gezicht en laat zien waar de overheid heen moet.
Innoveren mét eigen mensen. Daar moet de overheid ook in willen
investeren.”
In 2014 laat BZK Slimmernetwerk los. “We gaan door”, verzekert Van
Zevenbergen. “We experimenteren inmiddels met ‘Social R&D labs’. Mét
verantwoordelijke probleemhouder voor een maatschappelijk vraagstuk.
Alle betrokkenen werken erin samen aan een innovatieve oplossing door
prototyping. Een werkwijze waarbij ideeën voordat ze helemaal af zijn
steeds direct in de praktijk worden getest.”
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Roelant van Zevenbergen,
mede-initiatiefnemer Slimmernetwerk
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Biobased Economy staat voor de overgang van de Nederlandse eco
nomie die draait op fossiele grondstoffen, naar een economie die vooral
draait op biomassa als brandstof: van ‘fossil based’ naar ‘biobased’. De
interdepartementale programmadirectie Biobased Economy vult haar rol in
door netwerksturing. Uitgangspunt daarbij is: bedrijven staan centraal.
In de tien jaar dat het programma loopt, is een goed functionerend
netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s opge
bouwd. De beginfase was puur pionierswerk. “Het onderwerp ‘biobased
economy’ bestond toen eigenlijk nog niet”, vertelt Paul Boeding, werk
zaam bij de programmadirectie. “Er werd al wel gebruikgemaakt van
biomassa als grondstof, maar bedrijven, onderzoekers en overheden waren
zich er niet van bewust dat ze deel uitmaakten van zoiets als een bio
based economy en de nieuwe kansen op dit gebied.” Het eerste doel was
dus agendering van het onderwerp. Binnen de rijksoverheid, waar het
thema maar liefst zes departementen raakt, maar bovenal daarbuiten: bij
bedrijven, kennisinstituten, lokale overheden en NGO’s. Het programma
team heeft vele netwerkbijeenkomsten georganiseerd en talloze onder
nemers gesproken. Inmiddels is een gezamenlijke richting ontwikkeld, is
met andere departementen afgestemd over integraal beleid en heeft de
biobased economy in Nederland en internationaal een vlucht genomen.
Ook politiek doet het thema het goed. De biobased economy is als sector
overstijgend thema onderdeel van de Nederlandse ‘topsectorenaanpak’,
en heeft een plek gekregen binnen de ‘groene groei’paragraaf in het
regeerakkoord.
Laten zien
De directie Biobased Economy wilde haar eigen rol binnen het netwerk
graag evalueren. Boeding over de aanleiding: “De directie is vooral buiten
aan de slag geweest. Met de evaluatie laten we zien wat we gedaan heb
ben. Daarnaast willen we ervan leren en ideeën krijgen hoe we onze rol in
de volgende fase het best kunnen insteken.”
“We sturen regelmatig voortgangsrapportages met outcomeachtige
metingen aan de Tweede Kamer.” Maar dat zegt weinig over de rol in het
netwerk, vindt hij. “We vonden het belangrijk onze netwerkpartners te
vragen wat ze van ons functioneren vonden. Alleen onze klanten kunnen
dat bepalen.” Daarom hebben we de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur (NSOB) als onafhankelijke partij gevraagd een evaluatie te doen
die past bij ons programma en onze rol.”
Dynamiek en beweging
“Er zijn nog geen kant enklare methoden voor evaluatie van de effec
tiviteit van de overheid in een netwerk”, vertelt onderzoeksbegeleider
Martijn van der Steen (NSOB). “Bij traditionele evaluatie zet je de effecten
af tegen de ingezette middelen en kijk je of die effecten voldoen aan de
verwachtingen. Dat impliceert dat vooraf duidelijk is wat er gaat gebeu
ren. Dat was hier niet aan de orde.” Het onderzoeksteam heeft daarom
vooronderstellingen opgesteld. “We weten min of meer wat er belangrijk
is bij de vorming van een netwerk. In grote lijnen: je bent succesvol als
je dynamiek brengt in het netwerk, zonder de verantwoordelijkheid over
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te nemen. En je moet zorgen dat de beweging gaat in de richting die je
beoogt.”
Het onderzoek bestond uit deskresearch en interviews met onderne
mers en mensen van het programmateam. Van der Steen licht toe: “We
hebben gereconstrueerd hoe het proces verliep en welke stappen zijn
gezet. Ook is gekeken naar versnellingen en vertragingen in de ontwikke
ling van het netwerk. Hoe verhielden die zich tot de interventies van de
programmadirectie? Is bijvoorbeeld achteraf te herleiden hoe is bijgedragen
aan de sneeuwbaleffecten die je beoogt in netwerken? Zo leg je een relatie
tussen inspanning en resultaat, al kun je nooit helemaal hard maken dat
de inspanningen van de programmadirectie daar debet aan zijn.”
Ambachtelijk voorbeeld
Het NSOB doet meer onderzoek naar netwerken. Van der Steen vindt
het “een knap ambachtelijk voorbeeld van hoe je netwerksturing kunt
aanpakken en de buitenwereld echt kunt raken”. Hij geeft een voorbeeld:
“Een ondernemer vertelde dat hij gebeld is en persoonlijk is uitgenodigd
voor een netwerkbijeenkomst. Dat was hij niet gewend van de overheid.”
Minstens even belangrijk voor het succes: ze waren ook in staat intern de
spelregels te volgen en konden daardoor binnen en buiten effectief ver
binden. Van der Steen: “Het beeld dat Roel Bol, tot 1 januari programma
directeur, gaf, was dat van een bergbeklimmer. Je beklimt de bergwand en
gebruikt ankers om te zekeren. Die ankers staan voor het intern borgen
van het resultaat.” Een andere conclusie: “Het succes hangt zeker samen
met de betrokkenheid van Roel Bol, voormalig directeur Handel en
Industrie bij het ministerie van Landbouw: iemand van statuur, met
een groot netwerk, die ook de taal van het bedrijfsleven spreekt en kan
enthousiasmeren en binden.”

We weten
min of meer
wat er
belangrijk is
bij de
vorming van
een netwerk

Attributie van succes
Na de eerste fase van pionieren is het netwerk steeds meer zelforga
niserend geworden. Een succes in de theorie over netwerksturing, maar
lastig wanneer je de bijdrage van de overheid tastbaar wilt maken. “Onze
rol nu is heel anders dan in de begintijd. We hebben bijvoorbeeld regio’s
actief met elkaar in contact gebracht. Ze weten elkaar inmiddels perfect te
vinden. Het is vaak ook niet meer nodig tegen bedrijven te zeggen: ‘Goh,
ga daar eens kijken.’ De Europese Unie heeft de biobased economy ook
omarmd. “Die Europese motor is ook weer verbonden met het Nederlandse
netwerk.”
Boeding kijkt terug: “Achteraf gezien klinkt het allemaal logisch. Maar
tijdens het proces is er een grote mate van onzekerheid. Uit de evaluatie
blijkt dat we erin geslaagd zijn de juiste partners aan tafel te krijgen en
steeds verbindingen hebben gelegd. We hebben een gezamenlijke richting
ontwikkeld en ondernemers verder geholpen door innovatie te bevorde
ren of belemmeringen weg te nemen. Voor de transitie naar een biobased
economy moeten vooral heel veel partijen elkaar vinden en samenwerken.
En dat blijft zo.”
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Zelfsturing in de zorg

‘Meer handen aan het bed’
De overheid wijst veelvuldig naar de samenleving en vraagt –
verpakt in mooie woorden als doe-democratie en
participatiesamenleving – om betrokkenheid en eigen
verantwoordelijkheid van burgers. Maar in publieke organisaties
worden dergelijke waarden vaak afgehouden en ingeperkt door strak
leidende managers binnen hiërarchische afdelingen en directies.

I

s zelfsturing een oplossing om ambtenaren weer zelf
aan het roer te laten staan en meer ‘handen aan het
bed’ te krijgen? Geen managers, willen we dat überhaupt
wel? En kán dat eigenlijk wel met het politiek primaat? Een
kijkje bij Spirit Jeugd- en Opvoedhulp en de gemeente Doesburg laat zien hoe zelfsturing in een publieke organisatie in
de praktijk werkt.
Reynold van der Heijden van Spirit vertelt in enthousiasmerende woorden waarom zelfsturing werkt binnen een
professionele organisatie: “Zelfsturing in een organisatie
doet een beroep op wat er van nature in mensen zit. Zélf die
verantwoordelijkheid weer nemen en niet de manager. Spirit
spreekt je aan op wie je bent. Het lijkt heel veel op ondernemerschap. Zelfsturing heeft ook alles te maken met vooroplopen, veel durven, fouten kunnen maken, durven delen en
gewoon doen.” Bij Spirit werken ze nu een dik jaar als een
zelfsturende organisatie waarbinnen de uitvoerende teams
van hulpverleners volledig zelfsturend zijn. De ondersteunende teams gaan op een later moment zonder manager aan
het werk.
Managers, directies en raden van bestuur lijken zich
vooral zorgen te maken over de ongebreidelde chaos die zal

Door Daniëlle Jansen
Beeld Liam Rozing/Novum
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neerdalen binnen een organisatie wanneer medewerkers zonder leidinggevende aan de slag gaan in zelfsturende teams.
Als je zelfsturing wilt invoeren, dan is een van de eerste
vragen die je je als organisatie moet stellen echter: “Waarom
zijn wij er eigenlijk nog als organisatie?” Dat is een vraag
die alle medewerkers – en niet alleen de leidinggevenden –
moeten kunnen beantwoorden.
Bij zelfsturing draait het om autonomie én verbinding.
Binnen Spirit werd de wens voor zelfsturing steeds sterker
nadat eerder Yammer heel succesvol werd ingezet. Van der
Heijden: “In een goed werkend team heeft iedereen verschillende expertise. Daarom hoor je ook bij een organisatie: je
staat in verbinding met die anderen. Via een sociaal intranet
zoals ons eigen SIS kun je zien wie waar goed in is, van wie
je kunt leren. Je kunt ook je eigen kwaliteiten en kennis
laten zien. Zonder sociaal intranet wordt zelfsturing heel
lastig.”
Evelyn Visschedijk, de community coach van SIS, verwoordt het helder: “We moeten af van die aangeleerde
hulpeloosheid van medewerkers.” De medewerkers bij Spirit
nemen zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen welk
werk ze wanneer en op welke manier uitvoeren. Het sociale
intranet zorgt daarbij voor de onmisbare verbinding. Visschedijk: ”We geven iedereen gereedschap om met het intranet
aan de slag te kunnen gaan. We willen mensen inspireren.
We laten hen graag zien dat SIS zin heeft bij de uitvoering
van hulpverlening. Dát is immers waar Spirit voor staat. De
rest is daaraan ondersteunend.”

a m b t e n a a r
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Reynold van der Heijden van Spirit Jeugd- en Opvoedhulp.
“Loslaten. En dan écht loslaten”, is de tip die Christian
van den Berg geeft aan managers als hij hen enthousiast
vertelt over zelfsturing. “Ga niet steeds ingrijpen.” Van den
Bergh is de gemeentesecretaris van Doesburg, een gemeente
die al in 2001/2002 zelfsturend aan de slag ging. Toen hij er
in 2010 kwam werken was het een vaststaand gegeven. “Het
echte geheim van zelfsturing is dat je het laat gebeuren”,
vervolgt Van den Berg. Zijn collega André Putker: “Overleggen en aftikken doen we nog steeds, hoor. Alleen is er geen
manager meer die zich daarmee bezighoudt.”
Van den Berg: “Je ziet dat medewerkers zich gewoon verantwoordelijk voelen voor de hele organisatie, weer betrokken zijn bij collega’s en niet bij managers met hun kpi’s. Om
het negatief te zeggen: de vluchtheuvel is weg. Of om het
positief te formuleren: je staat weer zelf aan het roer. Je
voelt de pijn én de geneugten van wat je samen doet.” Putker verwoordt het ook positief: “Bij onze gemeente begrijpt
een medewerker waarom zijn idee het niet haalt. We maken
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samen afwegingen en beslissen samen waar we de prioriteit
leggen. Binnen een organisatie kun je ook als afdelingen
tegenover elkaar komen te staan. Het is belangrijk elkaar
met respect te behandelen en je niet in te graven in stellingen. Dat duurt eindeloos.”
En wat als er dingen niet lukken? “Dan regelen we dat!”
zegt Van den Berg. André Putker: “Wij gaan hier niet naar
een manager met problemen, maar met oplossingen.” Niet zo
verrassend was dan ook het antwoord van Spirit op mogelijke bezwaren tegen zelfsturing. Reynold van der Heijden:
“Mensen zijn gewend op een bepaalde manier na te denken.
Wij gaan op zoek naar andere oplossingen voor bestaande
problemen.” “En daarbij”, geeft hulpverlener Ingeborg Wispelweij aan, “van je fouten leer je meer. Wij vragen eigen
kracht van anderen. Waarom dan niet van onszelf?”
Daniëlle Jansen (@ecritures) is zelfsturend digitale
innovator bij Digital Ants (digitalants.nl)
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D a m e n

Over en
uit
Over en uit
H

Focus

Luisteren
Overleg

et is de laatste week van augustus 2014 en op Facebook komen
massaal vrienden en bekenden voorbij die
een emmer ijswater over zichzelf heen
kieperen om geld op te halen voor een
goed doel en tegen een vreselijke ziekte.
Onder de Icebucket Challengers bevinden
zich veel collega’s die nog geen twee jaar
geleden beweerden dat sociale media op
hun retour waren, dat het nooit iets zou
worden voor professioneel gebruik en dat
zij zeker nooit op Facebook en/of
Twitter te vinden zouden zijn. I rest my
case. Doel bereikt. Over en uit.

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
www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Hans Damen
Brigadegeneraal
ministerie van Defensie.
Ambtenaar van het jaar

Het stopzetten van het programma
Ambtenaar 2.0 zou je als een positief
signaal kunnen uitleggen. De overheid
staat midden in de netwerkmaatschappij, we maken maximaal gebruik van alle
verbindingen. Het is niet langer nodig om
het nadenken over de rol van de overheid
in de eenentwintigste eeuw te stimuleren. Het netwerk Ambtenaar 2.0 is een
vliegwiel dat zichzelf gemakkelijk aan de
gang houdt. Doel bereikt. Over en uit.
Was het maar zo mooi. Het stopzetten van het programma is niet ingegeven
door de bereikte resultaten, maar door
oude businessmodellen die de waarde
van het programma alleen maar konden
uitdrukken in de return on investment.
Leveren de twee VTE’n van Ambtenaar
2.0 meer financiële inkomsten op dan ze
kosten, dan heeft het programma waarde,
is dat niet het geval, dan trekken we
de stekker eruit. Speelkwartier voorbij.
Gewoon weer aan het werk. Over en uit.
Dik twee jaar geleden schreef ik in
een blog hoe het Nieuwe Werken ernstig gehinderd werd door het verlangen
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van de gemiddelde werknemer naar een
eigen stek en een eigen droppot (http://
bit.ly/deflexibeledroppot). Cultuur en
menselijke natuur blijken sterker dan een
faciliterende kantooromgeving en een
paar mooie folders. Dat geldt ook voor de
overheid. We zijn er niet met een Twitteraccount voor ministerie of gemeente en
een webcareteam voor moeilijke vragen
van lastige burgers. De ambtelijke cultuur is hardnekkig in een omgeving waar
we de problemen van de eenentwintigste
eeuw te lijf gaan met organisatietheorieën uit de twintigste en organisatiemodellen uit de negentiende eeuw. Het
huis van Thorbecke past bij de trekschuit,
maar niet bij Whatsapp en de iPhone.

We zullen dus met elkaar moeten
nadenken over de rol en organisatie van
de overheid in de netwerksamenleving in
de eenentwintigste eeuw. Zonder verdienmodellen of bezuinigingsdoelstellingen,
maar juist met een open oog voor nationale en internationale maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen. Gelukkig wordt er nagedacht over een moderne
overheid. De Vereniging voor Overheidsmanagement onderzoekt ambtelijke
dilemma’s in deze nieuwe tijden. De
jonge ambtenaren van Futur willen een
voortrekkersrol spelen binnen de veranderende overheid. En de leden van
Ambtenaar 2.0 gaan gewoon door met
discussiëren, faciliteren en stimuleren
van broodnodige verandering bij de overheid. Niks over en uit. Dubbel zo hard
doorgaan.
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Aangenaam!
#Brabanthub

In de afgelopen maanden heeft het team #Brabanthub veel gesprekken
gevoerd over samenwerken. “Met collega’s binnen de provincie Noord-Brabant, met collega’s van gemeenten en andere provincies en met partners
in verschillende netwerken zoals het onderwijs, ondernemers en Brabanders. Er kwamen meer vragen dan antwoorden. We weten dat samenwerken
noodzakelijk is om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Bij gedeelde
ambities zoeken we elkaar op. Maar eigenlijk weten we niet precies hoe
het moet: samenwerken, in netwerken, met verschillende belangen. Het is
samen zoeken, het is gewoon ergens beginnen, het is afhankelijk van de
mensen die je treft. Het is vertrouwen. Het is maatwerk.”

Leren samenwerken in netwerken

Learning by doing
Opvallend is dat iedereen voor zich aan het ontdekken is hoe samenwerken werkt. Want ondanks het feit dat samenwerken maatwerk is, zijn
er natuurlijk overeenkomsten. Ook binnen een samenwerking wordt nauwelijks echt gesproken over het proces van samenwerken. Vaak staat de
inhoud centraal en/of domineert de urgentie. Alleen maar dóen in plaats
van learning by doing. Een gemiste kans! Want als samenwerking noodzakelijk is om maatschappelijke opgaven effectief aan te pakken en noodzakelijk is voor economische ontwikkeling, welvaart en welzijn, dan zouden
we toch wel gek zijn als we niet leren van wat we doen?
Natuurlijk hebben we gezien dat een groot aantal adviesbureaus trainingen ‘samenwerken’ in de markt heeft gezet: samenwerken in teams,
investeren in leiderschap, communicatie, nieuwe digitale tools en ga zo
maar door. Steeds richten ze zich op een onderdeel van samenwerken.
Wat we nog niet zijn tegengekomen is een integraal aanbod dat ingaat
op onderwerpen als de complexiteit van maatschappelijke opgaven, op de
(veranderende) rollen, posities en belangen van betrokken partijen, op het
betrekken van de samenleving, op de mensen en hun eigenaardigheden die
de samenwerking feitelijk vorm geven, op het investeren in vertrouwen,
op de rol van de politiek, op rechtsvormen en op verdienmodellen.

De overheid maakt deel uit van een dynamische en digitale
samenleving die steeds meer in netwerken werkt. Het krachtenveld
verschuift. Dat betekent dat er op een andere manier met elkaar
moet worden samengewerkt. Ontmoet de #Brabanthub waar samen
geleerd wordt hoe om te gaan met deze nieuwe setting.

B

Door Monique Roosen, Jolanda Schneider
en Nuala Burns, Provincie Brabant

A12

epaalde maatschappelijke belangen komen niet goed tot hun recht
wanneer deze alleen door de samenleving of door de markt worden
opgepakt. Hier is een overheid nodig. De samenleving speelt een belangrijke rol bij het geven van legitimiteit aan de oplossing van vraagstukken. Die samenleving is nu meer dynamisch dan ooit. De overheid móet
meebewegen in die dynamiek om haar publieke taak goed te kunnen
vervullen. Effectief zijn, resultaten boeken kan in deze context alleen
in samenwerking met anderen. En dan niet in de zin dat anderen mogen
meedoen om ‘onze’ resultaten en ambities te realiseren. Wij gaan meedoen
om de resultaten en ambities van anderen en onze gezamenlijke ambities
te realiseren.
Het broeit, het bruist en het borrelt in de provincie Noord-Brabant.
We willen veranderen! En tegelijk is dat lastig, want op veel momenten en
manieren zijn we geneigd vast te houden aan de rol en positie die we een
lange tijd hadden. Een mooie uitdaging dus!
Dit is de uitdaging van #Brabanthub. “Met een klein, creatief team
bouwen we intern en extern aan een community en geven we richting
aan effectiever samenwerken”, vertelt Jolanda Schneider. “Samen verkennen we huidige en nieuwe vormen van samenwerken en het krachtenveld
van de opgaven waar Brabant voor staat. We helpen collega’s om op een
slimme manier samen te werken. Regelmatig confronteren we onze organisatie met de overtuiging dat de provincie slechts een van de schakels is in
het realiseren van de opgaven van Brabant.”

a m b t e n a a r
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‘Met sociaal kapitaal toegevoegde waarde
leveren aan samenwerking’

Kort gezegd: er is geen training die precies aansluit bij de specifieke
context waarin we samenwerken. En de vraag is ook of een training het
antwoord is. Dat heeft ons ertoe bewogen om met #Brabanthub de komende maanden onze pijlen te richten op ‘leren over samenwerken’.
Hoe kan in een samenwerking tijd worden ingeruimd voor ‘samenleren’?
En hoe deel je kennis en ervaringen hierover effectief in de afzonderlijke
organisaties? Samen met een team van jongeren verkennen we ‘leren over
samenwerken’ in de European Week of Social Innovation in Tilburg en de
Dutch Design Week in Eindhoven.
Meer weten en meedoen? #Brabanthub is een community waarin geleerd
wordt over samenwerken. Volg onze verkenning via Twitter, Facebook of
Tumblr en voeg jouw kennis en ervaringen toe! Je bent ook van harte
welkom bij onze Open Kennis Cafés (worden aangekondigd via Twitter) of
tijdens de European Week of Social Innovation in Tilburg en de Dutch Design
Week in Eindhoven.
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100 Correspondenten onderzoeken 100 gemeenten

Bent u klaar voor de netwerkdemocratie?
“Burgerparticipatie is heel hot bij de collegevorming”,
zei hoogleraar Frank Hendriks begin mei. Een paar mooie zinnen in
het collegeplan zetten is dan ook zo gebeurd. Maar als
gemeenteraad ook daadwerkelijk de handen ineen slaan met
de burgers is veel lastiger. De correspondenten van 100x100
onderzoeken of de gemeenteraden er klaar voor zijn.

I

n het collegeprogramma ‘Krachtig Samen Werken’ van
de Haarlemmermeer zijn de intenties van de poldergemeente duidelijk. “Om samen te kunnen optrekken met
inwoners, bedrijven en organisaties moet de gemeente zich
gedragen als een open overheid die meedenken, meepraten
en meebeslissen stimuleert en die ruimte biedt aan initiatieven vanuit de samenleving.” Hoe de gemeenteraad deze
intenties gaat omzetten in concrete acties wordt in het
collegeprogramma zelf niet beschreven. Het initiatief ‘Meer
voor elkaar’ gaat daar vast een belangrijke rol in spelen.
Wethouder Tom Horn van Haarlemmermeer verwoordde het
op de startavond in juni treffend: “Kennis en kennissen op
doen, zodat je elkaar weet te vinden en nog eens contact
met elkaar kunt opnemen.”

Door Daniëlle Jansen
Beeld iStock
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Bekijken of gemeenteraden klaar zijn voor de opkomende
netwerksamenleving is een van de belangrijkste redenen
waarom begin dit jaar het 100x100-project is opgezet. Net
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werden honderd correspondenten geworven voor het project. Samen
willen de vrijwilligers onderzoeken hoe in honderd gemeenten alle mooie plannen voor meer burgerparticipatie en wat
minder overheidsdwang worden omgezet in concrete acties.
Hoe zorg je ervoor als gemeente dat je ‘ja, mits…’ kunt zeggen op initiatieven van burgers uit de gemeenten in plaats
van ‘nee, tenzij…’? Welke cultuuromslag is daarvoor nodig
op het gemeentehuis? En bij burgers?
100x100 is een gezamenlijk initiatief van Marije
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van den Berg (De Caleidoscoop/Whiteboxing), Jornt van
Zuylen (ministerie van Binnenlandse Zaken), Yvette Jeuken
(Netwerk Democratie) en Sofie Smeets. Bij het uitdagende
project zijn meerdere organisaties betrokken, zoals de Vereniging van Griffiers, de vereniging Raadslid.nu, de VNG, het
Netwerk Overheidsparticipatie en De Gemeenteraad van de
Toekomst.
Al die 100x100-correspondenten zijn vrij om zelf te
verzinnen hoe zij het liefst onderzoeken hoe hun gemeente
omgaat met overheidsparticipatie. Zo gingen Hems Zwier
(Voorst) en Lydia Zwier-Kentie (Zutphen) in juni letterlijk de
markt op met hun vragen aan de burgers van hun gemeenten. Op zoek naar dromers, doeners en denkers om hun te
vragen hoe zij het vinden dat de gemeente Voorst hen helpt
hun burgerinitiatieven te verwezenlijken. Anderen bezoeken
gemeenteraadsvergaderingen of spreken af met burgers of
lokale organisaties. Daarvan doen ze verslag in de Facebookgroep of in (vaak lokale) media.
Het gevaar in de doe-democratie is dat burgers met van
alles mogen meedoen, maar dat de gemeente de lijnen blijft
uitzetten, financieel de touwtjes in handen houdt en uiteindelijk het laatste woord heeft bij beslissingen. Het is niet
eenvoudig om daadwerkelijk burgerparticipatie in die doedemocratie te faciliteren als die een niveau van bloembollen
planten en straatmeubilair vervangen overstijgt.

gemeente om eens op een innovatieve wijze een financiële
bijdrage te leveren aan lokale burgerinitiatieven.
Geeske Wildeman, de 100x100-correspondent in Leiderdorp, heeft wel een concrete tip voor de bestuurders op
het lokale pluche om met de participatiesamenleving om
te gaan. “Zo veel mogelijk uit de raadszaal wegblijven! Hoe
mooi die in Leiderdorp ook is. Laat je kostbare tijd niet
verloren gaan in acht politieke of fractievergaderingen per
maand en vijftien uur stukken lezen die door ambtenaren
zijn opgesteld.” Begin mei werd het Leiderdorpse coalitieakkoord met de veelzeggende titel ‘Van meepraten naar
meedoen’ gepresenteerd in de raadszaal. Een gemiste kans
volgens Wildeman. “Waarom je akkoord aan ‘de Leiderdorpse
samenleving’ voorleggen in je eigen huis? In de zaal waar
de Leiderdorpse inwoner nooit komt en waar nog nooit een
burgerinitiatief is geboren?”
Op donderdag 5 februari 2015 wordt een grote slotbijeenkomst voor 100x100 georganiseerd waar de resultaten van het project worden gepresenteerd. Daarnaast is er
tijdens deze publieksbijeenkomst ook ruimte voor workshops voor correspondenten, gemeenteraadsleden en andere
geïnteresseerden.
Meer info over 100x100 is te
vinden op 100x100.nl.

Opvallend is dat veel gemeenten hun belangrijkste rol in
overheidsparticipatie lijken te zien in die van geldschieter.
Terwijl een gemeente zoveel andere mogelijkheden heeft om
bewonersinitiatieven te stimuleren, faciliteren of regisseren.
De raad zou wet- en regelgeving kunnen verminderen of verbeteren, advies en ondersteuning door ambtenaren bieden,
faciliteiten als locatie ter beschikking stellen of actieve burgers en organisaties met elkaar in contact brengen.
In de gemeente Teylingen wordt op initiatief van wijkregisseur Bart van Konijnenburg een ‘lokaal fonds’ opgezet
voor financiering van plaatselijke initiatieven. Particulieren,
bedrijven en organisaties als het Oranjefonds kunnen zorgen
voor de vulling van het fonds. Als je een financiële bijdrage
wilt uit het fonds, moet je eerst via crowdfunding zelf geld
binnenhalen. Dit binnengehaalde bedrag wordt verdubbeld door het lokale fonds. Een uitgesproken kans voor een
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