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Zo mooi kun je ze niet verzinnen: de EU-conferentie ‘digital and open
government’ die de Nederlandse overheid begin juni organiseerde, was een beslóten
evenement. Openheid is voor onze overheid sowieso vooral éénrichtingsverkeer. Het
begrip ‘informatiepositie van de burger’ wordt bijvoorbeeld beperkt gedefinieerd als de
mogelijkheid van inzage en correctie van de eigen gegevens in overheidsadministraties.
Heel belangrijk natuurlijk. De Ombudsman heeft er bureauladen vol mee, met burgers die
zijn vermalen tussen de bureaucratische molenstenen, niet zelden op basis van onjuiste
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De informatiepositie van de burger behelst veel meer dan inzage

Informatiemanagement
Academie

in de eigen gegevens. Het gaat ook over inzage in de gegevens van de overheid zélf. Dat

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?
Wat is goed opdrachtgeverschap, hoe stuur je op informatieveiligheid? De Informatiemanagement Academie
(IMAC) van PBLQ biedt u handelingsperspectief.
Wij begeleiden u in het vinden van antwoorden die werken
in uw situatie.

openbaarheid van bestuur te repareren door meer openheid voor te schrijven. De minister

gaat over transparantie; noodzakelijk voor vertrouwen in de overheid, voor een levende
democratie en voor het uitoefenen van burgerrechten. Helaas belijdt de overheid een
dergelijke transparantie vooral met de mond. Dat blijkt wel uit de klucht rondom Woo en
Wob. De Wet open overheid – een wetsvoorstel uit de Kamer – probeert de falende Wet
wil de Wob repareren door het voornaamste pressiemiddel van de burger, de dwangsom,
eruit te verwijderen. Gek genoeg werden beide conflicterende wetsvoorstellen met een
ruime Kamermeerderheid aangenomen.

Schier onverzadigbaar is de overheid als het gaat om data van de
burger. Zoals de WRR liet zien in haar Big Data-rapport, verzamelt, combineert en analyseert
de overheid er op los, vooral in het kader van de fraudebestrijding. De burger heeft geen idee
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Meld u zich nu aan voor de volgende opleidingen:

welke algoritmen er op hem worden losgelaten om hem te profilen. De politie doet dat veel
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transparanter: een kleurtje en een grote auto en je wordt aan de kant gezet. Halbe Zijlstra
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rechtvaardigde deze onbeholpen profiling door te stellen dat sommige bevolkingsgroepen
oververtegenwoordigd zijn in criminele activiteiten. De Jonge Socialisten vonden dat de
fiscus dan maar alle VVD-leden moet doorlichten omdat die oververtegenwoordigd zijn bij
financiële criminele activiteiten. Eerlijk is eerlijk; die was ook mooi.

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

Incompany en Maatwerktrajecten
Een opleiding afstemmen op uw organisatie? IMAC biedt ook maatwerktrajecten aan, bijvoorbeeld Goed Opdrachtgeverschap op drie
niveaus: basis-, praktijk- en experttraining. Daarnaast nemen klanten
regelmatig open programma’s, in aangepaste vorm, incompany af.

Peter Lievense
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TEGENWIND

– In Tegenwind komt
alles samen. Forse
domein, dienstverlen
uitdagingen in het
sociaal
ing en
gebruikmaken van ICT. En creatieve oplossingen die
wat VNG/KI
Interessant om te lezen!NG ontwikkelt.
–
– Turfbrug heeft te
maken met uitdagingen
gemeenten zullen herkennenen oplossingen die veel
–
– Een spannend verhaal
dat duidelijk maakt
waar gemeenten
en VNG/KING
mee bezig zijn –

‘Zet een premie op samenwerking’

De beproeving van de Digitale Agenda
2020

— THRILLER —

De mens centraal, ook digitaal
Verslag van het gelijknamige iBestuur
symposium in Nieuwspoort [28]

Uitvraag over informatieveiligheid
vereenvoudigd [36]

Hoe regelt overheid verbaal beleden transparantie?

Het Kloosterhoeveberaad is terug

Online-kanaal kan niet zonder
feedback

Over e-dienstverlening zonder ‘Haagse’ bemoeienis

Een pleidooi voor gebruiksvriendelijkheid

[56]

Beleid als wedstrijd

Iedereen smart in de datapolis

Een oplossing voor vraagstukken waarop
het antwoord niet voor de hand ligt [76]

Een verslag van de iBestuur mastercourse Smart Cities
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De overheid is niet altijd even blij met
ambtenaren die willen vernieuwen [78]
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Gastheerschap en veilige ICT

‘Er is een beweging gaande’,
aldus Marie
Louise Borsje
in iBestuur 18
over Ambtenaar 2.0.
Die beweging
maakt de ambtenaar 2.0 ook
in iBestuur
magazine.
Van een eigen achterkant nu geïntegreerd in
het reguliere magazine.
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De gemeente Turfbrug
verkeert in zwaar
lopen op en men
weer. Inwoners roeren
moet echt werk gaan
zich, de tekorten
maken
domein. Ook de
gemeentelijke dienstverlenin van een integrale aanpak in het
sociaal
maat van ramp zit
g vraagt om groot
de gemeente met
onderhoud. Tot overeen groot terrein
boerderij waar een
in haar maag, een
‘outlet mall’ had
voormalige
moeten komen en
het laatste moment
waar de ontwikkelaar
terugtrok. De al ingeboekte
zich op
en het terrein verloedert
winsten op de exploitatie
zienderogen. Gaat
zijn verdampt
het Turfbrug lukken
veranderen? Zo niet,
om op tijd van koers
dan dreigt een gedwongen
te
herindeling met de
Tegenwind is een
naburige gemeente.
thriller, geschreven
in opdracht van
hiermee laten zien
VNG/KING. VNG/KING
op welke wijze de
Digitale Agenda
wil
drie ambities van
2020 gemeenten
de Digitale Agenda
ondersteunt. De
2020 zijn herkenbaar
parant in de participatiesa
in Tegenwind: open
menleving, werken
en transdigitaal – maatwerk
als één efficiënte
overheid en massaal
lokaal.
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Er wringt nog wel het een en ander
in de digitale overheid, ontdekt Ruud
de Vries - wethouder in Vlaardingen en
sinds kort deeltijd ambassadeur van de
Digicommissaris voor de gemeentelijke
overheid. Hij wil best practices
opschalen en denkt dat gemeenten
makkelijker te porren zijn voor
samenwerking als ze dat geld oplevert.

‘Zet een premie op samenwerking’
V

laardingen leent zijn wethouder voor onder andere Dienstverlening
en Informatievoorziening een dag in de week uit aan Digicommissaris Bas Eenhoorn. Ruud de Vries, van huis uit bedrijfskundig informaticus, kreeg de rol van ‘ambassadeur gemeenten’. Zijn taak: bruggen slaan,
processen versnellen, problemen signaleren en op het juiste bordje leggen.
Hij wil financiële prikkels om de samenwerking aan te jagen.

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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U bent sinds februari aan de slag. Effectief is dat twintig dagen. Wat is
u tot nu toe het meest opgevallen?
“De verschillende basisregistraties sluiten niet goed op elkaar aan.
Soms is in de ene basisregistratie iets verplicht wat in de andere juist niet
mag. Dat geeft verwarring. Daarnaast zitten er nogal eens hiaten in het
stelsel van samenhangende basisregistraties – dat de basis is van alles – en
in de praktijk blijken fouten heel moeilijk te repareren. Soms komen mensen in de problemen omdat hun gegevens niet goed in de Basisregistratie
Personen staan. Dan wordt het leven heel erg ingewikkeld, want naarmate
de overheid meer digitaliseert blijkt dan dat je eigenlijk niet bestaat.
Dat mensen geen toeslagen meer krijgen of geen uitkering. Of dat op een
locatie volgens de ene administratie veel meer mensen wonen dan in een
andere administratie is geregistreerd. Daardoor kunnen een heleboel problemen ontstaan.”
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En wat kunt u dan doen als ambassadeur?
“Waar ik als ambassadeur vooral mee bezig ben is om te
ontdekken wat nou de rode draad is bij dit soort problematiek en hoe je dat kunt agenderen op de juiste plaatsen.”
 vraagt nadrukkelijk bij gemeenten om input. Wat voor
U
meldingen krijgt u binnen op uw mailadres?
“Ik krijg nu in de eerste weken allerlei mails van mensen
die met een probleem zitten en die graag gehoord willen
worden. Bijvoorbeeld van ambtenaren die moeten werken
met tabellen voor het toewijzen van woningen. In de praktijk worden online en analoog verschillende tabellen gehanteerd. Of iemand een groter of kleiner huis krijgt hangt af
van de tabel die gehanteerd wordt. De ambtenaar wordt
geacht met de analoge tabellen te werken, terwijl online
andere tabellen zichtbaar zijn. De online overheid ziet er
dan dus anders uit dan de offline overheid. Dan moeten die
ambtenaren mensen gaan uitleggen dat ze niet krijgen waar
ze via de online versie recht op denken te hebben.”
“Een ander punt is dat de wetgeving soms hopeloos achterloopt op de uitvoeringspraktijk, met name in het sociale
domein. Dan krijg je de situatie dat je als gemeente een boete kan oplopen omdat je de wet niet naleeft. Bijvoorbeeld
bij privacyvraagstukken. Die discussie speelt nu in meerdere
domeinen. Daar houden gemeenten zich feitelijk niet aan de
wet omdat de uitvoeringssystemen voorlopen op wetgeving
die nog niet klaar is. De Digicommissaris wil daarom dat er
veel beter wordt gekeken naar de wijze waarop nieuwe wetten worden gemaakt in relatie tot de uitvoeringspraktijk.”
Wat zijn uw speerpunten?
“Ik kijk naar wat de komende tijd de maatschappelijke
uitdagingen zijn waar de Generieke Digitale Infrastructuur
(GDI) een bijdrage aan kan leveren. Dan kom je al vrij snel
op de verdere doorontwikkeling van het sociaal domein en
de belangrijke rol van authenticatie daarbij. Als tweede de
Omgevingswet waardoor gemeenten op een andere manier
moeten gaan werken; zeg maar van buiten naar binnen denken en handelen in plaats van andersom. Daarnaast is er nog
het thema van de regie die burgers moeten krijgen op hun
eigen gegevens. Dat wil zeggen dat je zelf de baas bent over
de informatie die wordt opgeslagen en dat dus niet langer
de overheid bepaalt wie wat mag zien. En als laatste het
versterken van de gemeentelijke democratie door het digitaal stemmen van uit huis mogelijk te maken. Zodra je dat
verantwoord kunt doen kun je als rijksoverheid, maar ook
als gemeente, mensen ook veel vaker raadplegen over allerlei
zaken. Maar dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat
degene die achter de knoppen zit ook degene is die achter
de knoppen zegt te zitten. Dat zijn vier aandachtsgebieden
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waar gemeenten op kunnen inspelen en hun voordeel mee
kunnen doen.”
Hoe kan het toch dat gemeenten weer allemaal een eigen
boekhoudsysteem hanteren om af te rekenen met zorgverleners in het sociale domein?
“Waarom hebben we 390 gemeenten en waarom hebben
die allemaal hun eigen spullenboel? Dat geldt ook voor het
sociale domein. Ze willen daar zelf hun autonomie hebben
terwijl wat we eigenlijk zouden moeten willen is dat je het
één keer laat bedenken en het door meerdere gemeenten
laat uitproberen zodat je daarna kunt opschalen naar de
rest. Dat blijkt in de praktijk erg lastig; je hebt de gemeenten nu eenmaal niet aan een touwtje. Je kunt niet zeggen:
zo gaan we het doen! Maar dat zou voor bepaalde onderwerpen best wel het aanbevelen waard zijn. We kijken nu samen
met de commissie Dienstverlening en Informatievoorziening
van de VNG naar welke best practices er zijn en hoe we die
kunnen opschalen naar meerdere gemeenten. Het is ook een
speerpunt van de Digitale Agenda 2020 van de Commissie.
Voor deelnemende gemeenten zou de financiering goedkoper moeten zijn. Dat zou wat mij betreft de weg zijn om te
gaan. Dat je het aantrekkelijker maakt voor gemeenten om
aan te sluiten bij wat er al is en voorkomt dat iedereen weer
zelf het wiel probeert uit te vinden.”
Financiële prikkels dus, want ‘overtuigen en verleiden’ lijkt
niet altijd te helpen.
“Nee, niet altijd. Het is wel de manier waarop we dat in
Nederland doen, maar het zou helpen als we er hier en daar
meer centrale regie op zetten. De discussie moet gaan over
de vraag waar een gemeente nou echt onderscheidend is en
waar niet. Op het gebied van de bedrijfsvoering liggen er
mogelijkheden tot veel verdere samenwerking. Er ontstaan
gelukkig ook samenwerkingsverbanden, zowel met de twee
grote aanbieders van gemeentelijke software als daarbuiten.”
U heeft het over ‘de twee grote aanbieders’. Zijn dat er niet
te weinig?
“Wat mij betreft wel. Er zijn ook gemeenten die zelf
initiatieven ontplooien. Die vanuit één architectuur op zoek
gaan naar de aanbieder die daar per onderdeel het best bij
past. Dankzij open standaarden wordt het ook steeds meer
mogelijk om andere partijen aan te haken. Dat mag wat mij
betreft wel wat meer onder de aandacht komen. Open source
en open standaarden geven meer flexibiliteit om de juiste
dingen te doen.”
“Het mooie van mijn rol is om helder te krijgen wat de
praktische problemen voor burgers en ondernemers kunnen zijn. Het is de uitdaging voor de overheid om daar haar

diensten omheen te organiseren. Dan moet je niet alleen
kijken naar systemen en de informatievoorziening, maar
ook naar het hele proces van wetgeving en de consequenties
voor de uitvoeringspraktijk. Het gaat om de samenhang van
die hele overheid. Gemeenten hebben zich de afgelopen tijd
al redelijk losgemaakt van het denken in divisies en kokers.
Daar is de organisatie steeds platter geworden, maar je ziet
bij de Rijksoverheid dat die beweging er nog niet is en dat
elk ministerie nog steeds vanuit zijn eigen koker denkt

dat zou wel moeten. Je zou wat mij betreft bij de Omgevingswet moeten zeggen: laten we dat nu eens voor alle 390
gemeenten in één keer regelen. Dan moet er wel financiering op komen zodat het voor partijen ook interessant wordt
om mee te doen. Laten we nou eens een keer niet de weg
van penny wise, pound foolish kiezen. Ik vind dat als we
een miljard uittrekken voor een Deltacommissaris om droge
voeten te houden, het niet zo kan zijn dat we niet bij dat
bedrag in de buurt komen als we het hebben over de digitale

De online overheid ziet er soms
anders uit dan de offline overheid
en maar heel moeilijk in staat is om te begrijpen dat een
besluit waar meerdere ministeries bij betrokken zijn voor
één bepaalde burger of ondernemer behoorlijk conflicterend
kan zijn.”
Er wordt wel geweldig veel overlegd in gemeenteland.
Het lijkt erop dat je – als je dat wilt – elke dag wel naar een
bijeenkomst ergens in het land kunt waar gemeentefunctionarissen met elkaar een informatiseringsvraagstuk bespreken.
Helpt dat eigenlijk wel?
“Ik ben ondertussen uitgenodigd voor tientallen workshops en conferentiedagen, maar ik ga het niet op die
manier doen. Ik zou zeggen: schaf het af en zoek elkaar op,
bijvoorbeeld via ‘social media’ of de ouderwetse telefoon. Ik
zit niet zo te wachten op gestandaardiseerd overleg. Als het
gaat om een inhoudelijk thema waar een oplossing voor is
bedacht die men onder de aandacht wil brengen kan het ook
anders, bijvoorbeeld door het aan te melden bij de Pilotstarter van de VNG. Dan kan een project relatief snel op het
juiste niveau aan de orde komen, zonder dat 390 gemeenten
weer met zijn allen een conferentie hoeven te hebben om
dat allemaal weer uitgebreid te bespreken.”
 e Digicommissaris klaagt over het gebrek aan structurele
D
financiering van de digitale overheid. Wat merkt u daarvan in de praktijk?
“Er is zelden geld om dingen in één keer goed te doen en
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overheid. Onze digitale dijken staan hier en daar ook op
breken.”
 e voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en
D
Informatiebeleid, Jan Westmaas, zei vorig jaar in iBestuur
dat die commissie probeert ambassadeur te zijn voor het
verbeteren en versnellen van de digitale overheid. Nu bent
u daar inmiddels ook als ambassadeur bij gekomen. Wat
kan Ruud de Vries wat Jan Westmaas niet kan?
(lachend:) “Ik kan Jan Westmaas en zijn commissie
ondersteunen en onderschrijven. Mijn rol is om vooral de
‘linking pin’ te zijn met het bureau van Bas Eenhoorn.”
E én dag in de week is toch veel te weinig om dit werk
goed te kunnen doen?
“Het fijne van één dag in de week werken is dat het je
vanzelf dwingt te focussen. Zeker met al die overlegstructuren, die leveranciers en al die clubs daarnaast, waar je
240 uur in de week mee bezig kan zijn. Dat dwingt me om
elke dag even na te denken of ik ergens aandacht aan ga
besteden of niet. Ik krijg ook veel mails van gemeenten die
hun interne uitvoeringsproblemen of die met hun leverancier
melden, maar die moeten ze toch vooral zelf oplossen. Voor
zaken die we collectief kunnen organiseren mogen ze altijd
mailen. Of bellen.”
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IT-falen overheid
nader verklaard
O

verheids-IT wordt veelvuldig
aanbesteed. Dat kan op laagste
prijs of op economisch meest voordelige
inschrijving (EMVI). In de praktijk wordt
een deal ook voor een EMVI-aanbesteding toch op prijs uitgevochten omdat
het onderscheidend vermogen van de
niet-prijsonderdelen vaak te klein is ten
opzichte van de verschillen in prijzen
waarmee leveranciers komen om de klus
te krijgen. De leverancier die het geld het
hardste nodig heeft krijgt dan de klus.
Niets mis mee, zou je denken: die heeft
dan ook het grootste belang om je te
helpen.

Als publieke uitvoeringsorganisatie moet u met steeds minder middelen een steeds betere
dienstverlening bieden. Dit kan alleen wanneer burgers, bedrijven en ambtenaren optimaal
samenwerken. En wanneer elke betrokkene toegang heeft tot dezelfde informatie. Dynamic
Case Management van Blueriq is de oplossing om uw zaken flexibel, dynamisch en efficiënt
af te handelen. Beslissingen zijn hierbij altijd transparant en traceerbaar. Blueriq maakt de
uitvoering van wet- en regelgeving beheersbaar en rechtmatig.
Kijk voor een online demo op www.blueriq.com/dcm. Wilt u een live demonstratie?
Maak dan een afspraak met één van onze specialisten. Neem hiervoor contact
op met Hans de Preter, Markt Manager Overheid, telefoon (06) 46 09 39 74,
e-mail h.de.preter@everest.nl.

blueriq.com/dcm

Uitgebreid onderzoek aan een representatieve doorsnede van de IT-outsourcingdeals in Nederland laat zien dat als
een leverancier een kortetermijnmotivatie heeft om een klus te willen, dat
de kans op succes verlaagt. Maar als er
een langetermijnreden is, dan verhoogt
dat juist de kans op succes. Bij de korte
termijn kun je denken aan het verhogen
van de omzet, het halen van de kwartaaldoelen enzovoort. Bij de lange termijn
aan het worden van een (nog) sterkere
speler of het nastreven van een groter
marktaandeel.

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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prijsstelling, de klus veelal gegund zal
worden. Kortom, de leverancier waarvan
men kan vermoeden dat er een kortetermijndoelstelling in het spel is en dat
– weten we nu – is risicovol: die keuze
verhoogt de kans dat de deal zal gaan
falen.
In de markt tref ik leveranciers aan
met een zeer goed trackrecord en die
het heel druk hebben met klanten die ze
zelf uit kunnen kiezen. Dit soort partijen heeft zich van de overheid afgewend; zij doen niet of nauwelijks mee
aan selecties. Veelgehoorde redenen van
niet meedoen zijn dat het selectieproces
te lang duurt, te veel kost, onzinnigheid
uitstraalt of veel te krampachtig is.
Bij overheden tref ik een stoplap aan
om toch goede mensen te kunnen binnenhalen: via een partij die als doorgeefluik fungeert. Goede partijen werken
gewoon voor het geld dat ze kosten en
de overheid betaalt een premie aan de
tussenpartij die de opdracht krijgt om
bepaalde mensen of partijen in te huren.
Waar een wil is, is een weg. Nu nog de
goede weg nemen.

Om je kansen op een geslaagde deal te
verhogen is het dus raadzaam een partij
te selecteren die niet koste wat het kost
het werk nodig heeft; die niet primair
de omzet moet verhogen; die niet aan
kwartaalcijfers denkt maar aan het op te
lossen probleem. Bij de overheid werkt de
huidige praktijk van aanbesteden echter
juist in de hand dat de leverancier die het
verst door de knieën gaat in termen van
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Fraudebestrijders
willen vrij baan
met datawet
De iCOV? Het Expertisecentrum Fraude? Het Inlichtingenbureau?
Hoogstwaarschijnlijk allemaal bij de burger onbekende fenomenen.
Maar onze data vloeien massaal door de aderen van deze clubs. Hun
nobele doel: miljarden aan fraude innen en voorkomen. Maar veel
data-uitwisseling is juridisch houtje-touwtje geregeld; een nieuwe
‘Kaderwet gegevensuitwisseling’ verandert dat wellicht.

C

Door Peter Olsthoorn
Beeld Dreamstime/Blinkerd
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urieus is het ontbreken van goed onderzoek naar de mogelijke
omvang van fraude in Nederland. Dat heeft een oorzaak: je weet
niet wat je niet weet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt
tot 4,6 miljard euro, maar dat is exclusief witwassen. Veelal wordt 11 miljard euro aangehouden, gebaseerd op ramingen van adviesbureau PwC.
Eind 2013 kwam er een ministeriële commissie-Aanpak Fraude, met
premier Rutte als voorzitter en de minister van VenJ als coördinator. Ze
brachten een Rijksbreed actieplan uit. Fraudebestrijding scoort al decennia
goed in Den Haag. Jaarlijks is er een voortgangsrapportage, maar wel rond
de Kerst en dan ligt ‘Den Haag’ kennelijk stil.
Terwijl media vanaf juni 2013 geen genoeg konden krijgen van de
Snowden-affaire met de datasnoeperij door Amerikaanse diensten, vernamen we vrijwel niets over het groeiend datagebruik in Nederland, behoudens wat AIVD-incidenten. Terwijl de invloed van het onthulde Amerikaan-

se datagebruik op de Nederlandse burgers vele malen geringer is dan de
omvang en invloed van het datagebruik door de Nederlandse overheden. In
tal van samenwerkingsverbanden vergaren, combineren en analyseren ze
data, vooral ten behoeve van bestrijding van fraude.
Burger transparanter, overheid niet
Een overzicht met datakoppelingen van het ministerie van VenJ van 23
maart 2015 kreeg geen aandacht: 57 pagina’s tabellen, wellicht opzettelijk
even ontoegankelijk als moeilijk leesbaar gemaakt, en volgens minister
Van der Steur ook incompleet. Zo ontbreken koppelingen met de grote
basisregistraties, want volgens de minister zijn deze ‘al genoegzaam uit de
vigerende wet- en regelgeving af te leiden’.
Niemand weet precies wie er welke bestanden voor welke doeleinden
koppelt, laat staan de gebruikte technieken, frequentie van de uitwisseling,
bewaartermijnen van data et cetera. De WRR stelt in haar recente Big Datarapport (zie kader) eufemistisch dat de exponentiële groei van datagebruik
en koppelingen niet gepaard ging met gelijke toename van transparantie en
accountability (rekenschap geven van gebruik). ‘Bovendien worden burgers
steeds transparanter voor de overheid, terwijl de profielen, algoritmen en
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methoden die overheidsorganisaties gebruiken nauwelijks
transparant of navolgbaar voor die burgers zijn.’
Succes voor geheimzinnige dataclub
Speurders hechten nu eenmaal ook aan geheimhouding,
teneinde doelwitten niet in de kaart te spelen. Dat geldt
zeker voor Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen
(iCOV), de data-analist van OM, politie, Belastingdienst, Douane, FIOD, Financial Intelligence Unit, Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie SZW en Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT). Deze participanten doen er verzoeken voor
data-analyse en leveren zelf bestanden aan voor de jaarlijks
duizend rapporten ‘omtrent vermogen en inkomen’ en driehonderd ‘relatienetwerken’ van veelal criminele organisaties.
iCOV was bij het OM ondergebracht, nu bij de Belastingdienst. Andere inspecties en toezichthouders rammelen aan
de poort om mee te doen, gezien de successen. Zo draagt
iCOV veel bij aan de doelstelling om vanaf 2016 jaarlijks 100
miljoen aan crimineel vermogen in beslag te nemen. Dat was
in 2014 al 136 miljoen en in 2015 143,5 miljoen, ruim meer
dan beoogd.
De oorzaak? ‘Deze dataverzameling en -verwerking levert
een tijdwinst op van weken/maanden ten opzichte van traditioneel rechercheren en verzamelen van data’, zo vertelde
Gees Grootscholten, cheffin van de iCOV, in een eerste grote
openbaring van het iCOV-werk voor het WRR-onderzoek.
iCOV’s data-exercities worden inmiddels ook aangewend
voor operaties tegen ‘ondermijnende criminaliteit’ van
drugsproductie en terrorismefinanciering. iCOV deelt officieel
geen data maar wel expertise met het Anti-Money Laundry
Centre (AMLc), het Financieel Expertise Centrum (FEC) en
Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s). Zo’n RIEC
kan echter wel iCOV-informatie zien als speurders persoonlijk informatie overhevelen.
(Geen) Big Brother
Ook de andere nationale datamoloch die in het WRRonderzoek voor het eerst uitgebreid van z’n activiteiten
verhaalt, het Inlichtingenbureau (IB), levert steeds meer
‘informatieproducten’. Met als verschil dat het IB, gevestigd
in een onooglijk kantoorpand in Utrecht, sinds kort online
haar producten openbaart. Werkwijzen, resultaten en jaarverslagen zijn geheim.
Belangrijkste afnemers zijn gemeenten voor de bepaling
van rechtmatigheid van uitkeringen voor WWB en Participatiewet, maar ook de SVB en de Waterschappen (voor
kwijtschelding). Koppeling van tientallen bestanden door IB
leverde in 2014 een kleine 600.000 ‘signalen’ of mogelijke
verdenkingen op voor onterechte WWB-uitkeringen; waarvan
100.000 over voertuigen. ‘Een Porsche is per definitie een
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auto die een signaaltje krijgt. Rolls Royce, Mercedes of BMW
ook wel; auto’s die je niet verwacht bij bijstandsgerechtigden’, aldus de woordvoerders van het IB, Paul Schaafsma
en Jan-Peter Bergfeld. Veelal zijn IB-signalen overigens al
bekend bij gemeenten en lang niet altijd is opzet in het
spel.
Het IB staat voor beheer, analyse en beveiliging van een
enorme hoeveelheid persoonsgegevens. Er ontstaat daardoor
eenvoudig een imagoprobleem; de term ‘Inlichtingenbureau’
lijkt direct afkomstig uit ‘1984’ van George Orwell. ‘Negen
van de tien keer als mensen in aanraking komen met het IB
moeten we wel uitleggen dat het niet de geheime dienst is
en we zelf niet aan fraudebestrijding doen’, aldus Bergfeld
en Schaafsma.
Wettelijk zweven
Vrijwel alle speurverbanden van de overheid, dus ook
iCOV en IB, kennen veel discussie met deelnemers over privacygrenzen. Die zijn immers lang niet helder waar het gaat

De misdaad
bestrijders willen
af van wettelijke
knelpunten bij de
uitwisseling van
data
om de almaar krachtiger analysemethoden. Zowel doelbinding als ‘proportionaliteit’ leveren vraagtekens op: zijn data
verzameld met het doel ze zo intens voor fraudebestrijding
te gebruiken? En is de enorme hoeveelheid data van elke
Nederlander noodzakelijk voor fraudesignalen en opsporing?
Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het IB
regelmatig overleg, en meent zelf: ‘Wij hebben het privacyhart op de goede plaats. De Autoriteit Persoonsgegevens wil
graag informatie van ons krijgen over wat er speelt… Ze zijn

WRR:
no to ‘computer says no’
In haar recente rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’ trekt de WRR de simpele conclusie: ‘Big
Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance,
maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers.’
Vooral aanvulling van dataregels en toezicht op
de fases van de analyse en het gebruik van Big Data
zijn nodig, met meer waarborgen voor betrouwbare en
transparante verwerking van data inclusief algoritmen,
categorisering, wegingsfactoren enzovoort van de analyses. Teneinde risico’s op discriminatie, beperking van
bewegings- en uitingsvrijheid en overspannen pretenties
te voorkomen.
Autoriteit Persoonsgegevens en Commissie van
Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(ctivd) moeten hun technische en statistische expertise
versterken.
Profilering vraagt om strakkere nadere regels, onder
meer over toelaatbare foutmarges en het voorkomen
van verlegging van bewijslast. Er moet een verbod op
(semi)automatische besluitvorming door computers en
de Nederlandse overheid moet hiermee Europees voorop
lopen.
Dataverwerking is nu een black box en moet veel
transparanter worden, vindt de WRR. Methoden, kosten,
beoogde en behaalde resultaten kunnen duidelijk worden
zonder dat dit de inhoud van frauderecherche schaadt.
tevreden over de transparantie die wij betrachten.’
iCOV had bij aanvang in 2013 één gesprek met de AP –
toen nog Cbp – over de grenzen, maar officieel advies gaf
de AP naar eigen zeggen niet. En te onderzoeken klachten
ontving de AP evenmin. Overigens krijg de iCOV vanaf 2016
een grote audit. Niet uitgevoerd door een externe partij
maar door het OM.
iCOV heeft dringend behoefte aan meer wettelijk houvast
bij (gewenste) groeiende bevoegdheden om grote boeven te
kunnen pakken. Grootscholten tegen de WRR: ‘De huidige
wetgeving biedt…geen grondslag voor een dergelijke verregaande vorm van samenwerking en gebruikmaking van
gecombineerde data (en Big Data); gegevensuitwisseling kan
slechts plaatsvinden op basis van de bevoegdheden die door
één van de organisaties wordt aangewend.’
Nieuwe datawet
Aangezien de uitbreiding van het delen van data steeds
meer spanningsvelden oplevert met bestaande wetgeving,
zet het kabinet in op een nieuwe wet die gegevensuitwis-
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seling eenvoudiger moet maken. De groei naar één digitale
Rijksoverheid gaat momenteel immers gepaard met de groei
naar één of wellicht enkele grote datacomplexen. Met name
de banden tussen Belastingdienst en VenJ worden steeds
hechter en data-uitwisseling is nu houtje-touwtje geregeld
via ambtelijke convenanten – zonder enige politieke bemoeienis, wat eigenlijk niet kan.
Voor een nieuwe ‘Kaderwet gegevensuitwisseling’ produceerden topambtenaren van VenJ, SZW en Financiën, OM en
Tilburg (namens gemeenten) een even gedegen als brisante
‘verkenning’. Nergens kreeg dat aandacht, ondanks de vergaande doelstelling: legitimering over een breed terrein voor
‘allerlei samenwerkingsverbanden die gegevens binnen en
tussen het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke domein
willen uitwisselen’.
De misdaadbestrijders willen af van knelpunten bij de
uitwisseling van data, opgeworpen door de privacywet (Wbp)
en de Europese opvolger vanaf 2017.
De criteria in zo’n Kaderwet zullen waarschijnlijk lijken
op het reeds wettelijke verankerde Systeem Risico Indicatie
(SyRI) voor fraudesignalering door ‘Landelijke Interventieteams’ van samenwerkende sociale inspecties. Hun data-analyse is gebonden aan nauwkeurige procedures, deels uitgevoerd door genoemd IB als ‘onderaannemer’.
Spannend
Het kaderwetsvoorstel werd uitgesteld. Is dat gedaan
met het oog op mogelijk meer steun (VVD, CDA, PVV) in
een nieuwe Tweede Kamer in 2017? VenJ, desgevraagd: “Het
betreft een complexe materie die meer tijd vergt.”
Het wetsvoorstel moet dit jaar komen, zegt VenJ. Dan
moet het (begin 2017) nog adviestrajecten door. De AP was
al kritisch over de genoemde verkenning, en ook de WRR
(zie kader) noemt risico’s van voortgaand datagebruik. Dit
najaar volgt de kabinetsreactie, aldus een woordvoerder.
Voor betrokken fraudespeurders wordt het een uiterst
spannend verhaal. Kunnen ze komende decennia los gaan
met big data voor fraudebestrijding? Bij voorbeeld zoals de
Belastingdienst dat al uitgebreid doet met profilering van
burgers en bedrijven en het voorspellen van frauderisico’s?
Is er regulering denkbaar met een optimale balans tussen
speur- en privacyrechten?
De ervaring met de SyRI-wetgeving belooft problemen
voor de datawet. Immers, de methode van SyRI werd, ondermeer onder de fraaie naam ‘Black Box’, jarenlang zonder
veel maatschappelijke aandacht toegepast. Pas toen er een
strakke wettelijke regulering kwam, kreeg SyRI in de media
het stempel ‘Big Brother’ mee. Ook de Kaderwet Data-uitwisseling zal de slapende privacywaakhonden die zo boos waren
over Snowden, wakker schudden.
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K I N G

De Digitale Agenda 2020 als thriller

De beproeving van de
Digitale Agenda 2020
Wat doen gemeenten in de praktijk met de ambities van de Digitale
Agenda 2020, die ze nu ruim een jaar geleden vaststelden? De
voorbeelden zijn zeer divers en leveren een duidelijk beeld op:
gemeenten willen nog meer samen doen.

Het zit de gemeente Turfbrug niet mee. Inwoners roeren zich, de
tekorten lopen op en men moet echt werk gaan maken van een integrale
aanpak in het sociaal domein. Ook de gemeentelijke dienstverlening
vraagt om groot onderhoud. Als het de gemeente niet lukt om op tijd
van koers te veranderen dan dreigt een gedwongen herindeling met de
naburige gemeente. Turfbrug zet alles op alles om dit te voorkomen en
gebruikt de diverse ondersteuning vanuit VNG/KING om haar proble
men op te lossen. In de thriller Tegenwind, geschreven in opdracht
van VNG/KING, wordt duidelijk wat er allemaal mogelijk is dankzij de
Digitale Agenda 2020. Een spannend verhaal, waar menig gemeente
zichzelf in zal herkennen.
De thriller is te downloaden op:
http://kinggemeenten.nl/sites/king/files/TEGENWIND_DA2020.pdf
Een papieren exemplaar is aan te vragen op: info@kinggemeenten.nl

Marieke Vos

D

e aanpak van de Digitale Agenda
2020 wordt duidelijk in de pilot
Digitale Aangifte Overlijden. De innovatie die startte bij één gemeente, ’s-Hertogenbosch, wordt met ondersteuning
vanuit VNG/KING verder ontwikkeld zodat
straks alle gemeenten in Nederland hier
gebruik van kunnen maken. In deze pilot
zijn overbodige stappen in het proces van
aangifte overlijden geschrapt en is het
gestroomlijnde proces vergaand gedigitaliseerd. Uitvaartondernemers hoeven
nu niet meer op het gemeentehuis te
komen om een overlijden aan te geven,
maar doen dit online in een beveiligde
omgeving. Dat scheelt hen veel tijd: in
‘s-Hertogenbosch ongeveer anderhalf uur
per aangifte; in grote gemeenten kan dat
vanwege de reistijd oplopen tot vier uur.
’s-Hertogenbosch liep in de pilot
tegen een aantal belemmeringen aan
die exemplarisch zijn voor gemeenten
die hun dienstverlening innoveren. Zo
zijn diverse aanpassingen van de wet
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nodig, bijvoorbeeld omdat in de Wet op
de lijkbezorging staat dat het ‘verlof
tot begraven’ schriftelijk moet worden
verstrekt. Met ondersteuning van VNG/
KING en partijen als het Kloosterhoeveberaad worden deze belemmeringen weggenomen. Ook worden samen afspraken
gemaakt met leveranciers, bijvoorbeeld
voor een automatische koppeling met de
BRP. Gerard Velders, initiatiefnemer van
de pilot in ’s-Hertogenbosch: “We onderzoeken hoe we als gemeenten in VNG/
KING onze krachten kunnen bundelen om
gezamenlijk met de leverancier afspraken
te maken.” Online Aangifte Overlijden
wordt goed gebruikt in ’s-Hertogenbosch:
1650 van de 1700 overlijdens worden
inmiddels online gemeld. Het proces is
rijp voor opschaling naar andere gemeenten en daar is VNG/KING momenteel met
een kleine groep pilotgemeenten en de
branchevereniging van uitvaartondernemingen mee bezig. Er wordt een centrale
webdienst ontwikkeld waarmee begrafe-

nisondernemers via het Ondernemingsdossier en eHerkenning digitaal aangifte
kunnen doen in hun gemeente. Ook
worden in 2016 nog verschillende veranderingen doorgevoerd in de webdienst, in
de procesafhandeling en in de wet.
Collectief ontwikkelen
“Wij hebben nu één WOZ-administratie gerealiseerd in onze gemeente,
maar waarom moeten 390 gemeenten
dat elk voor zich doen? Het proces is
voor iedereen hetzelfde”, zegt Johan
Klink, teamcoach Informatievoorziening
en Automatisering van de gemeente
Steenbergen. Zijn gemeente bouwde één
centraal gegevensmagazijn voor de WOZ
(Waardering Onroerende Zaken), met
gegevens uit diverse basisregistraties.
Gemakkelijk te realiseren was dat niet. Zo
bleken de standaarden niet zo standaard
dat alle verschillende systemen snel
aan het gegevensmagazijn te koppelen
waren. Het zou voor gemeenten veel tijd

en geld schelen als dit soort voorzieningen meer landelijk gecoördineerd of zelfs
ontwikkeld zouden worden, zegt Klink.
“Alle gemeenten zijn nu volop bezig met
de decentralisaties en de Omgevingswet
komt eraan. Op een gegeven moment

participatiesamenleving, werken als één
efficiënte overheid en massaal digitaal –
maatwerk lokaal. Meer collectief ontwikkelen hoort daarbij. VNG/KING verkent nu
de mogelijkheden om gemeentelijke ICTvoorzieningen (meer) collectief te orga-

Wij hebben nu één WOZ-administratie
gerealiseerd in onze gemeente,
maar waarom moeten 390 gemeenten dat
elk voor zich doen?
houdt het op voor gemeenten. Collectieve voorzieningen als de GDI helpen
ons wel, maar we zullen nog meer samen
moeten doen.” In die oproep staat hij
niet alleen. De Digitale Agenda 2020 werd
vastgesteld door alle gemeenten en kent
drie ambities: open en transparant in de
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niseren. Naast een GDI zou er dan een GGI
kunnen ontstaan: Gemeenschappelijke
Gemeentelijke Informatievoorzieningen.
Samen innoveren
Veel initiatieven van gemeenten
worden ondersteund door VNG/KING, met

als uiteindelijke doel deze op te schalen
voor gebruik door alle gemeenten. Zoals
de pilot Digitaal Aangifte Overlijden.
Samen ontwikkelen en samen innoveren
zijn daarbij belangrijk. Dit zal er ook toe
leiden dat gemeenten en andere overheden richting de burger meer als één efficiënte overheid opereren. Bijvoorbeeld
door gegevens die de overheid al heeft
niet opnieuw te vragen. De gemeente
Steenbergen laat met de realisatie van de
WOZ-administratie zien hoe deze eenmalige uitvraag – meervoudig gebruik werkt
in de praktijk.
Er zijn talloze voorbeelden van hoe
gemeenten werken aan de Digitale Agenda 2020, ook in het sociaal domein en op
het gebied van leveranciersmanagement
en opdrachtgeverschap. iBestuur heeft
op haar website een serie artikelen gepubliceerd die deze praktijk beschrijven.
De voorbeelden genoemd in dit artikel
worden daar uitgebreid besproken.
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I m a g e m

Voorbeeld van een dashboard

Overheidsorganisaties die sturingsinformatie willen
inzetten, vallen in de praktijk nog steeds terug op dikke
rapporten met vele pagina’s tekst en cijfertabellen die bij
oplevering alweer achterhaald zijn door de actualiteit. Dat
kan anders.
Niels van de Graaf

Sturingsinformatie
B

estuurders, managers en beleidsmakers hebben veel
baat bij kennisschermen om tijdig te kunnen bijsturen,
KPI’s te kunnen beoordelen en om andere stakeholders te kunnen voorzien van informatie en verantwoording. Zo kunnen zij
op basis van accurate en actuele data geïnformeerd worden en
de juiste beslissingen nemen. Real-time informatieve kennisdashboards helpen hierbij.
Technologie helpt!
Het navigatiesysteem is niet meer uit onze wereld weg te
denken. Ook gebruiken we diverse apps op onze smartphones
die de ingebouwde GPS gebruiken. Het is eigenlijk vreemd dat er
daarentegen in de dagelijkse bedrijfsvoering zo weinig gebruikgemaakt wordt van locatie-intelligente oplossingen.
Het exact voorspellen van de toekomst is natuurlijk niet
mogelijk. Maar hoe bepaalt een organisatie wanneer zij de volgende stappen moet zetten of een andere richting moet kiezen?
Om vandaag de dag succesvol te zijn in de continu veranderende
en complexe wereld dienen organisaties hun omgeving goed ‘in
kaart’ te brengen en te houden, zodat zij ondersteund worden
op de meest zinvolle en optimale wijze.
Vrijwel alle processen binnen de overheid hebben met een
locatie te maken. Het is dus een logische stap om locatie de verbinding te laten vormen tussen alle data en informatie. Maar het
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simpelweg samenbrengen van gegevens alleen zal organisaties
niet verder helpen. Pas wanneer ze de gegevens en informatie
dynamisch en interactief combineren, krijgen ze inzicht in de
onderlinge verbanden. Het antwoord op hun vraagstukken zit
verscholen in databronnen, en vraagt dus meer dan het vormen
van een databank alleen.
Hoe pak je zoiets aan?
Een praktijkvoorbeeld: vele sociale en economische rapporten binnen de overheid worden jaarlijks opgesteld en beschikbaar gesteld in boekvorm en nog eens als pdf. Alle thema’s binnen deze domeinen komen aan de orde met tabellen, grafieken
en statistieken van het voorgaande jaar. Soms worden deze
voorzien van een kaart ter ondersteuning.
Het probleem van de informatie is dat deze statisch is. Het
vertelt ‘wat was’ en niet ‘wat is’ of wat ‘gaat komen’! Wat veelal
gemist wordt in deze rapportages zijn bijvoorbeeld historische
gegevens en specifieke onderlinge verbanden, om daaruit vervolgens trends richting de toekomst te formuleren.
Neem nu de leegstand van vastgoed in Nederland. Er
ontstaat zowel binnenstedelijk als op bedrijventerreinen een
leegstandproblematiek, met de daarbij behorende maatschappelijke en economische uitdagingen. Deze gegevens zijn nu
veelal samengevat in getallen en tabellen, in een rapport over

kan veel actiever
een bepaald jaar. Juist bij deze problematiek is trend- en ontwikkelanalyse van groot belang in samenhang met de locatie.
Historische gegevens helpen om deze trends en ontwikkelingen
te ontdekken en te monitoren. Zo kan worden bepaald of specifiek beleid en een specifieke strategie effectief zijn of niet. Ook
biedt een statisch rapport geen dynamische correlatie tussen de
verschillende gegevens.
Dashboard
Een eenvoudige kennisapplicatie (dashboard) die op snelle
en intuïtieve wijze verkennend en verklarend is voor zo’n vraagstuk, is gewoon mogelijk. Bijvoorbeeld een actuele monitor
die direct inzicht geeft in het aantal bedrijven, de leegstand,
oppervlakte, vergeven ruimte, aantal medewerkers en de toeen afname over verschillende jaren in één overzicht. Dit is mogelijk door locatie-intelligentie te combineren met de businessintelligentie van de organisatie. Dat verrijkt de huidige manier
van werken met een aantal voordelen: verbeterde communicatie; nauwkeuriger monitoring van beleid en de effecten ervan;
effectiever beheer en analyse van bedrijfsmiddelen; verbeterd
inzicht.
Deze voordelen resulteren in efficiëntere en effectievere
bedrijfsvoering omdat zowel kennis als échte informatie op
innovatieve wijze worden gecommuniceerd. De tijd tussen de
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waarneming en de te nemen actie is korter, door sneller en beter
onderbouwd inzicht. Het gebruiken van de locatie als verbindende factor maakt het mogelijk allerlei gegevens te combineren en
te visualiseren, de verbanden te onderzoeken en direct inzicht
te krijgen.
Dit bespaart veel tijd omdat een onderzoeker niet telkens
door verschillende rapportages heen hoeft te bladeren of op
arbeidsintensieve of complexe wijze gegevens hoeft te combineren. Bovendien kan hij anderen direct op een begrijpelijke
manier duidelijk maken welke ontwikkelingen er spelen en wat
dit betekent voor de toekomst.
Bestuurders zijn dagelijks bezig met beleid maken op basis
van nieuwe inzichten. Dat gaat beter door voortdurend toegang
te hebben tot actuele informatie uit een veelvoud aan actieve
databronnen. De data is immers verbonden door middel van
locatie. Kennisdashboards met locatie-intelligentie tonen bijgewerkte KPI’s en blijven antwoord geven op de veranderende
vragen die nodig zijn om dagelijks actief beleid te voeren.

Niels van de Graaf is Business Developer bij Imagem.
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E v e r e s t

Onderzoek naar online dienstverleningsproces:

Overheid kan nog
veel verzilveren
Anyplace, anytime, anywhere én any device.
Deze woorden karakteriseren hoe we vandaag
de dag zaken willen doen, ook met de overheid,
getuige het programma ‘Digitaal 2017’. Maar
hoe staat het er nu voor?

O

m te achterhalen welke stappen de overheid het afgelopen jaar heeft gezet in de digitale wereld, heeft Everest
eind vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van burgers en bedrijven met het (online) dienstverleningsproces van de overheid. Sluit de huidige (digitale) dienstverlening van de overheid aan op de behoeften en verwachtingen
van burgers en bedrijven? Met deze vraag is het panelonderzoek
uitgezet onder 521 burgers en 217 bedrijven die een recente
ervaring hebben met de online diensten van de overheid. De
resultaten tonen aan dat de overheid al aardig op weg is met het
realiseren van haar doelstellingen. Zo vindt nu iets meer dan de
helft van de burgers (55,7 procent) en bedrijven (55,5 procent)
online zakendoen met de overheid eenvoudig. Tegelijkertijd
brengt het onderzoek diverse uitdagingen aan het licht, tenminste als een compacte, wendbare en efficiënte overheid met
hoogwaardige dienstverlening écht het streven is.
Veel tijd kwijt
Burgers en bedrijven lijken tijdens het online zakendoen
met de overheid vooral hinder te ondervinden bij het aanleveren van gegevens en documenten. 31,4 procent van de burgers
en 39,4 procent van de bedrijven vindt dat het te veel tijd kost
om gegevens te verzamelen die bij de overheid aangeleverd
moeten worden. Ook het aanleveren van documenten vinden

20

doende. Over het algemeen gaat het dus goed. De vraag blijft
echter of we daarmee genoegen nemen in een tijdperk waarin
steeds meer organisaties uitblinken in het online aanbieden van
producten en verlenen van diensten.
burgers en bedrijven nog steeds te veel tijd kosten (30,9 en
40,8 procent). Verder moest bijna de helft van de ondervraagde
bedrijven (45,9 procent) maatregelen treffen (zoals afspraken
in hun agenda verzetten) om zaken met de overheid te kunnen
regelen. Hetzelfde geldt voor een kwart van de burgers (24,6
procent). Bijna een derde van de burgers (30,9 procent) en een
kwart van de bedrijven (23,3 procent) ervaart dat gegevens aan
de overheid dubbel verstrekt moeten worden. Verder ondervindt
meer dan 60 procent van de burgers en bedrijven nog geen vermindering van de administratieve lasten. Vergelijken we al deze
resultaten met het onderzoek van 2014, dan zien we nog geen
grote vooruitgang. Er is dus werk aan de winkel.
Nog (steeds) niet efficiënt
Handelt de overheid zeker en snel? Nog niet eens de helft
van de burgers en bedrijven beaamt dit (38,8 en 36,9 procent).
Volgens burgers en bedrijven kunnen er ook nog stappen voorwaarts worden gezet als het gaat om efficiënt werken. Slechts
33,1 procent van de burgers en 39,8 procent van de bedrijven
ervaart dat de overheid efficiënt werkt. Verder heeft nog maar
een derde van de burgers (34,1 procent) en bedrijven (38,8 procent) het gevoel in contact te staan met één overheid, in plaats
van losse afdelingen. Er zijn dus nog veel kansen te verzilveren
als het gaat om het realiseren van een compacte en efficiënte
overheid.
Een voldoende
De dienstverlening van de overheid krijgt een voldoende
– een 6,9 van burgers en een 6,8 van het bedrijfsleven. In het
onderzoek van 2014 was dit nog het cijfer 7. Wederom wordt de
dienstverlening van de overheid gewaardeerd met een vol-

2017 nadert
Digitaliseren lijkt voor veel organisaties nog steeds op het
vervangen van papieren formulieren door digitale. Een gemiste
kans. Dit is hét moment om processen en structuren te herzien
en deze waar nodig anders te organiseren. Vanuit het belang van
degene voor wie we het allemaal doen: de klant. Halverwege het
jaar 2016 lijken de eerste stappen in de goede richting gezet.
Door op een slimme manier naar processen te kijken en deze
processen doelgericht te automatiseren, zijn de doelstellingen
te realiseren. Welke kanalen – online of traditioneel – de klant
gedurende het proces kiest, is dan een randzaak. Zoals Constantijn van Oranje-Nassau, adviseur van de Europese Commissie
zei: “Hou het simpel, denk vanuit de klant, gebruik de slimme
mensen van buiten, wees dienstbaar, durf jezelf te laten evalueren, experimenteer en test steeds. En tot slot: vind de innovaties
en stimuleer ze daar waar ze ontstaan”. We moeten onszelf dus
voortdurend deze vragen blijven stellen: draagt de huidige digitaliseringsslag bij aan hoogwaardige dienstverlening? Kunnen
burgers en bedrijven zaken inderdaad sneller regelen, met altijd
inzicht in hun zaakafhandeling? Anytime, anyplace, anywhere én
any device? En worden de administratieve lasten voor de klant en
organisatie écht verminderd? Het begin is gemaakt. Nu op naar
een digitale en wendbare overheid.

Een greep uit het onderzoek
Online zakendoen met de overheid
Oordeel over het hele proces (van oriëntatie tot
afhandeling) in een cijfer:
Burgers

6,87

Bedrijven

6,78

2014

7,00

Stellingen en vragen over het aanleveren van gegevens en over de
online dienstverlening van de overheid in het algemeen:
Het kostte me (te)veel tijd om de (bedrijfs)gegevens die ik moest
aanleveren te verzamelen.
Mee eens

Burgers

31,4%

Bedrijven

39,4%

Het kostte me (te)veel tijd om de gegevens aan te leveren.
Mee eens

Burgers

30,9%

Bedrijven

40,8%

Moest u maatregelen treffen (zoals een afspraak verzetten) om zaken
met de overheid te kunnen regelen?
Mee eens

Burgers

24,6%

Bedrijven

45,9%

Heeft u het idee dat u gegevens dubbel moet verstrekken?
Mee eens

Burgers

30,9%

Bedrijven

23,3%

Bedrijven

36,9%

Bedrijven

39,8%

Handelt de overheid zeker en snel?
Mee eens

Burgers

38,8%

Handelt de overheid efficiënt?
Mee eens

Deze zomer worden de resultaten van het Everest burger- en bedrijvenonderzoek gepubliceerd. Wilt u het onderzoeksrapport nu al reserveren? Ga dan naar www.everest.nl/
burgerbedrijfonderzoek.
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Burgers

33,1%

Vindt u dat u in contact staat met één overheid, in plaats van losse
afdelingen?
Mee eens

Burgers

34,1%

Bedrijven

38,8%
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Voor en achter Haagse schermen woedt een strijd over hoe
de overheid haar verbaal beleden transparantie wettelijk
regelt. Met de Wet open overheid (GroenLinks/D66) of
door ‘reparatie’ van de Wet openbaarheid
van bestuur (BZK-minister Ronald
Plasterk, PvdA). Het maakt
nogal wat uit.
Historie en tussenstand.

O

p 19 april nam de Tweede Kamer een initiatiefwet
aan ter vervanging van de slecht functionerende
Wob, in juli 2012 door GroenLinks ingediend en sinds december 2013 ook door D66 verdedigd. Op 25 april verscheen op
de VNG-website het bericht ‘Eerste Kamer mag niet instemmen met Wet open overheid’. Waar tweederde van de Tweede
Kamer achter de Woo staat (tegen: VVD, CDA en SGP, 56
zetels), noemt de gemeentenkoepel de wet ‘onuitvoerbaar en
duur’.

Door Peter Mom
Beeld Blinkerd
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Het was niet voor het eerst dat de VNG barricades tracht
op te werpen als het gaat om transparant overheidshandelen. Eerder stimuleerde zij leden tot het heffen van leges
voor Wob-verzoeken. Daar stak de Hoge Raad een stokje
voor. Ook schetst zij al jarenlang een beeld van de Wob als
zouden massa’s onverlaten verzoeken in geniepig geformuleerde berichten verstoppen, zodat deze niet worden
opgemerkt en ze na het verlopen van de reactietermijn een
dwangsom kunnen opstrijken. De VNG heeft ooit een meldpunt geopend, maar een rapportage om dat misbruik kwantitatief te onderbouwen is nooit uitgebracht. Het framen ging
intussen onverdroten voort.
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“Het
grootste misbruik maakt de overheid zelf”, zegt Arjan El Fassed,
van 2010 tot 2012 GroenLinks-Kamerlid
en daarna directeur van de Open State Foundation,
een organisatie die zich beijvert om overheidsinformatie als
open data voor hergebruik beschikbaar te krijgen. Hij doelt
op het niet op orde hebben van de informatiehuishouding,
waardoor het verstrekken van informatie veel zoekwerk vereist. Het gebruik door de VNG van het woord ‘naspeuring’ in
dit verband kan dat bevestigen. El Fassed verwijst eveneens
naar een praktijk waarbij na een vraag naar een lijst subsidies een flexibel Excelbestand als star pdf wordt verstrekt.
Ook het weigeren van Wob-verzoeken per e-mail compliceert
een soepele en vraaggerichte wetstoepassing. Waar daadwerkelijk sprake is van misbruik door verzoekers, stelt El Fassed,
kan dit inmiddels goed via de rechter worden bestreden.
De Wet open overheid beoogt de transparantie te vergroten en het wetsvoorstel bevatte daarvoor aanvankelijk
vergaande voorschriften. Zo zouden meer organisaties onder
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Tsunami van raadsvragen
“Als de VNG heeft gemeend
namens alle gemeenten tégen
de Wet open overheid te kunnen lobbyen, zonder dat daar
op enig moment ook maar
enig mandaat voor is verleend, dan is het optreden
van de VNG een ondermijning
van het democratisch proces.”
Dat schreef Beryl Dreijer (eenvrouwsfractie in de gemeenteraad
van Velsen) bij haar vragen aan
B en W. Of zij vinden dat de VNG
namens Velsen spreekt. En tegenover iBestuur verklaart ze: “De wijze van handelen van de VNG vormt
in mijn ogen zowel een bedreiging
voor de rechtsstaat als voor de
democratie.” Dreijer zag haar vragen ook gesteld door ‘Onafhankelijk
Liberaal’ in Haarlemmermeer en
Democraten Beverwijk.
Grootschaliger was het stellen
van raadsvragen door GroenLinks en
D66. GroenLinks stelde vragen in
Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. In Arnhem, Den
Haag, Enschede, Groningen, Leiden,
Nijmegen en Utrecht gebeurde dat
samen met D66, dat solo optrad in
Apeldoorn, Bloemendaal, Rotterdam. Sittard-Geleen, Westland en
Zwolle. Dan zijn er nog Haarlem,
waar PvdA en SP met GroenLinks
en D66 optrokken, en Waalwijk,
waar de vragen van ‘GroenLinksaf’
kwamen. Allemaal keuren ze het
VNG-optreden af.
Voor zover bij het afsluiten van
dit nummer van iBestuur antwoorden beschikbaar waren, delen de
colleges echter de VNG-bezwaren
tegen de Woo, stellen ze dat de VNG
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de belangen van alle gemeenten
behartigt en nemen daarom geen
afstand van de VNG-lobby. Uitzondering: Tilburg, dat de raadsvragen
niet tijdig kon beantwoorden. B en
W hebben ‘nader onderzoek’ nodig.
Amsterdam
Anders ging het in de hoofdstad.
“Vragen om informatie en dan duimen of je iets krijgt opgestuurd”,
zo typeerde D66-fractieleider Jan
Paternotte begin juni in de Amsterdamse raad de Wob-praktijk. Hij
diende met Zeeger Ernsting (GroenLinks) een motie in waarbij het col-

Bij de Lokale Open Data Agenda
kan de VNG-actie evenmin genade
vinden. LODA is een initiatief van
de raadsgriffie van de gemeente
Westland en telt volgens secretaris
Nico Broekema, griffier aldaar, zo’n
vijftig deelnemende gemeenten. Zij
spannen zich, met betrokkenheid
van enkele ICT-leveranciers, in om
‘open overheid’ te worden. Dat veel
colleges de VNG volgen verbaast
Broekema niet. “De VNG steunt op
burgemeesters en wethouders. Wij
zijn een initiatief vanuit de raden.”
De Woo mag qua techniek door alle
concessies een geüpgradede Wob

Hoeveel Wob-misbruik
er is, is op geen enkele
manier aangetoond
lege verzocht wordt ‘zich expliciet
te distantiëren van de VNG lobby
en een eigen positief standpunt in
te nemen ten aanzien van de Woo,
en dit standpunt aan de Eerste
Kamer kenbaar te maken’. Burgemeester Van der Laan kon zich, als
hij dan ook iets mocht zeggen over
het voorkomen van misbruik, erin
vinden. Naast de indienende fracties stemden PvdA, SP en Partij van
de Ouderen (samen 37 van de 45
zetels) voor de motie.

zijn, toch is hij er voorstander van
en heeft LODA een oproep naar de
Eerste Kamer gestuurd om de wet te
aanvaarden. “In de techniek van de
uitvoering moet nog veel gebeuren,
maar de Woo is vooral zo waardevol
omdat ze de overheid echt open wil
maken vanuit een rechtstatelijke en
democratische intentie.”

de wet vallen dan alleen de bestuursorganen uit de Wob.
Dat lijkt een uitbreiding, maar was vooral herstel van een
in de loop der jaren opgetreden beperking van de reikwijdte
als gevolg van privatisering. Maar in de vier jaar sinds het
indienen van de initiatiefwet heeft GroenLinks concessies gedaan, niet aan D66 (werd mede-verdediger), wel aan
Plasterk (zou dan niet zelf met een nieuwe Wob komen). Nu
is de scope iets vergroot en vallen koepels als IPO en VNG
onder de wet. Verder uitbreiden is mogelijk, maar nog niet
ingevuld. Dat kan later per AMvB.
Actieve openbaarmaking
Meer dan de Wob, in de praktijk primair een instrument
voor passieve openbaarheid (dus op verzoek), wil de Woo
actieve openbaarheid. Maar een informatieregister, waar niet
alleen de VNG (’te duur’), maar ook Plasterk tegen is, hoeven
gemeenten nu pas in te voeren als ze toch kosten moeten
maken om hun ICT-systeem te vernieuwen. Overigens kan
worden gesteld dat ze samenhangen met de belabberde staat
van de documentaire informatievoorziening en verbeterkosten niet aan de Woo moeten worden toegeschreven. Ook
de informatiecommissaris, die de wetstoepassing moest
bevorderen, komt er pas als een evaluatie over enkele jaren
aangeeft dat het wenselijk is.
Nog een concessie: reactietermijnen. Om een einde te
maken aan het stelselmatig overschrijden van de periode
waarbinnen bestuursorganen op een Wob-verzoek moesten reageren (14 dagen met een uitloop van nogmaals 14
dagen), maakte toenmalig minister Guusje ter Horst (PvdA)
daar in 2009 twee maal 28 dagen van. Ook dateert van toen
de dwangsom bij niet tijdig beslissen. Maar na de termijnverdubbeling bleef overschrijding bijna standaard. De Woo
schaft de dwangsom af en wilde terug naar twee maal 14
dagen. Dat is 28 dagen met 14 dagen verlenging geworden.
Voor Linda Voortman, het GroenLinks-Kamerlid dat eind
2012 het Woo-dossier van indienster Mariko Peters overnam,
is de VNG-opstelling onbegrijpelijk. “We hebben meerdere
overleggen gevoerd en zijn de VNG op allerlei punten tegemoet gekomen, maar men blijft tegen.” Haar stoort ook dat
de VNG maar blijft tamboereren op misbruik. “Hoeveel dat
is, is op geen enkele manier aangetoond. Gegevens daarover
zijn niet eenduidig. Volgens een onderzoek van de Groningse
universiteit lijkt bij slechts zes procent van de dwangsommen sprake van oneigenlijk Wobben.”
Wob aanpassen
Concessies konden de VNG niet meekrijgen, Plasterk ook
niet. Daartoe opgeroepen door een PvdA/VVD-motie, december 2013 aangenomen, kwam hij eind 2014 met een voorstel
om Wob-misbruik te stoppen door de dwangsom te schrap-
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pen. Vorig jaar juni startte de Tweede Kamer de behandeling. Die werd echter niet voortgezet. Een flink deel van
de Kamer was allerminst overtuigd van de omvang van het
misbruik. Ook speelde mee dat de Kamer toch eerst de Woo
wilde afronden, die daarop al drie jaar wachtte.
Dat gebeurde dus twee maanden geleden met als uitkomst dat de Wet open overheid 19 april werd aangenomen.
Op dezelfde dag ontving de Kamer van Plasterk een brief
over diens antimisbruikwet en kwam dat voorstel weer op
de agenda. Voortmans reactie: “Een beetje gek. Het afschaffen van de dwangsom zit al in de Woo, die daarnaast nog
van alles regelt om de transparantie te vergroten. Plasterk
schrapt alleen de dwangsom en laat verder alles zoals het is.
Dat is niet in balans.”
Toen de antimisbruikwet op 2 juni door de Kamer werd
behandeld stelde ze dat als Plasterk zo nodig misbruik wil
bestrijden, hij moet aantonen hoe groot dat is. Goedwillende burgers wordt met het schrappen van de dwangsom
een drukmiddel ontnomen en ze krijgen er niets voor terug.
Bestrijd daarentegen het misbruik; daarvoor schrijft de Woo
meer actieve openbaarheid voor. Plasterk vindt echter
dat ongeacht de omvang elk misbruik bestreden moet
worden. Zijn poging daartoe had al een jaar stilgelegen
en nu hij ook de Eerste Kamer zou ontraden de Woo
aan te nemen, zou de behandeling daar nog wel een
tijd in beslag nemen. Dan kon in de tussentijd het
spenderen van gemeenschapsgeld aan fake-wobs
worden gestopt.
Besluiten
Maar dan zouden Woo-voorstanders met
lege handen staan als de Senaat de initiatiefwet zou afwijzen. Een pleidooi van Voortman en Fatma Koşer Kaya (D66), gesteund
door de SP, om pas over Plasterks wet te
stemmen als de Eerste Kamer de Woo
geheel heeft behandeld, haalde het niet.
Op 7 juni nam de Kamer het reparatiewetje aan (tegen: GroenLinks, D66, SP,
CDA, PVV en Groep Bontes/van Klaveren, 58 zetels).
Of de overheid transparanter moet,
dan wel een verouderde Wob wordt
opgelapt (voorontwerp gepubliceerd op
9 juni 1970, na hevig debat in werking
getreden op 1 mei 1980; Nederland
liep als zevende land ter wereld met
openbaarheidswetgeving lange tijd
voorop), is nu aan de Eerste Kamer.
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ahoi!
V a n

H e e s

Informatie ahoi!
A

fgelopen week belde een journalist die een boekje maakt over de
grootschalige renovatie van de haven in
Enschede. In de afgelopen jaren is daar
voor tientallen miljoenen geïnvesteerd
in de aanleg van nieuwe wegen en vernieuwing van de kade. Rijk, provincie en
gemeente hebben geld op tafel gelegd en
bedrijven in de haven verleid tot eigen
investeringen in gebouwen en renovatie
van de terreinen. Het benutten van de
logistieke mogelijkheden van de binnenhavens van Twente is goed voor de
regionale werkgelegenheid en motief voor
de investeringen.

Marijke van Hees
Zelfstandig ondernemer en
raadslid Enschede
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De journalist stelde wat vragen over
hoe alles was gelopen in de tijd dat ik
wethouder was. Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij diverse feiten niet meer
precies kon herinneren. Niet erg hoor,
want hij had ook andere betrokken partijen gesproken en soms hielp hij mijn
geheugen opfrissen. Het project is goed
afgelopen en binnen budget gebleven,
dus niemand is boos, maar hoe anders
zouden dergelijke gesprekken verlopen
als dat niet het geval zou zijn? Of als er
ineens integriteitsvragen zouden zijn
over hoe aanbestedingen zijn verlopen?
Als er verdenking zou zijn van oneigenlijke overheidssteun? Dan zou ik zomaar
voor een onderzoekscommissie onder ede
kunnen staan te schutteren. Maar het
is toch ook te gek dat we als bestuurders geacht worden al dit soort informatie paraat te hebben? Waarom moet dat
eigenlijk; voldoen onze archieven niet?

Is het te veel werk om die bronnen na
te kijken en daarmee goede waarheidsvinding te doen? Er is zoveel informatie;
hoe komt het dan politici steeds opnieuw
geacht worden een onfeilbaar geheugen
te hebben?
De Raad voor het Openbaar Bestuur en
de Raad voor Cultuur hebben onlangs een
harde conclusie getrokken: overheidsorganisaties hebben hun informatiehuishouding niet op orde. Die lijkt volgens de
adviseurs op een veelbelovend puberbrein
dat volop in de groei is, maar nog moeite
heeft met onthouden, organiseren en
controleren. In ketens en netwerken is
het beheren en bewaren van informatie vaak niet goed geregeld; vooral de
gebruikswaarde die de informatie voor de
‘hoofdgebruiker’ heeft, bepaalt of en hoe
lang iets bewaard blijft. Er vallen gaten
en verwijzingen lopen dood en geen van
de partijen heeft de verantwoordelijkheid voor het vastleggen van de totale
informatie in de keten. We hebben daar
met elkaar last van. De digitale wereld
vraagt meer aandacht voor logistiek en
beheer van de ‘digitale haven’; de afhandeling van informatie gaat niet vanzelf.
Overigens hebben we ook dan mensen
nodig die die informatie analyseren en
daar duiding aan geven. Het wordt vast
een leuk boekje over de havenrenovatie
in Enschede; informatie ahoi!
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symposium

De mens centraal,
ook digitaal!

verslag

9 juni

iBestuur organiseert symposia in Nieuwspoort. Hoogst actueel,
kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers.

De gebruiker
mens centraal,
centraal
ook digitaal

De gebruiker
centraal stellen in
dienstverlening klinkt
heel logisch. Maar het
blijkt best lastig te
realiseren. Over het hoe
en waarom ging het
op 9 juni tijdens het
iBestuur symposium in
Nieuwspoort.

W

“

aarom staat er ‘aanslag’ op
de envelop van de Belastingdienst? Waarom niet ‘bedankt voor uw
bijdrage’?”. Wim Essers, werkzaam bij de
Belastingdienst en Pleio, illustreert met
deze opmerking de sfeer op het iBestuur symposium ‘De mens centraal, ook
digitaal!’ op 9 juni in Nieuwspoort. De
deelnemers en de sprekers in de bomvolle zaal zijn het met elkaar eens: laten
we als overheid de mens centraal zetten
in beleid en dienstverlening. Het is een
mooie ambitie, maar hoe doe je dat? Dat
is het onderwerp van diverse presentaties
en pitches.
Menselijke dienstverlening
Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf, zegt in zijn inleiding dat hij zich
ook in deze functie blijft “inzetten voor
menselijke, persoonlijke dienstverlening
op maat”. Hij vertelt over de ‘blended
service’ waar UWV nu voor kiest: zoveel
mogelijk digitaal, maar voor mensen die
een grote kans maken op langdurige

werkloosheid is er meteen na hun aanvraag persoonlijke begeleiding. Iedereen
die zich voor een uitkering aanmeldt
bij het UWV kan een vragenlijst invullen, waaruit de professionals destilleren
wie voor deze begeleiding in aanmerking
komt.
Thissen laat tijdens zijn presentatie een aantal cijfers zien die duidelijk
maken dat de digitale dienstverlening
op Werk.nl veel en steeds meer wordt
gebruikt. De websites van UWV, Werk.
nl en UWV.nl, staan in de top-vijf van
meest bezochte overheidswebsites. Er zijn
gemiddeld 160.000 contacten per dag op
Werk.nl; mensen zoeken er onder meer
vacatures en werken er in hun werkmap.
De webinars over leren solliciteren en het
maken van een cv worden goed bekeken. UWV zette een aantal jaren geleden
fors in op zoveel mogelijk digitalisering
van de dienstverlening, hiertoe gedwongen door een forse bezuiniging. Er bleef
ruimte voor persoonlijke dienstverlening
voor een beperkte groep. UWV schatte in

Sprekers:waren
Sprekers
Tof Thissen,
onder andere
Bas Eenhoorn.
xxx
Pitches van DUO, de
Beleidslabmethode, Informaat en Wigo4it, gemeente Alphen aan den Rijn
en VNGmogelijk
/ KING. gemaakt door Xxxxx en Xxx
Mede

Het symposium is georganiseerd door iBestuur en Gebruiker Centraal
(onderdeel van het programma Digitaal 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Partners zijn minBZK, VNG/KING, ICTU en Logius.

dat dit tien procent zou zijn van iedereen die
een WW-uitkering aanvraagt, maar in de praktijk
blijkt dit zo’n vijftien procent. Die persoonlijke ondersteuning breidt UWV nu dus verder
uit. Het heeft hiervoor voor dit en komend jaar
extra budget gekregen van het ministerie. “Een
gesprek aan het begin van de relatie helpt om
mensen sneller weer aan het werk te helpen”,
zegt Thissen. “Iemand die op haar zestiende is
begonnen met werken voor V&D en als ze 45 is
opeens te horen krijgt dat V&D omvalt, wil best
haar gegevens inkloppen op onze website. Maar
ze wil ook met iemand praten die haar helpt te
ontdekken wat haar competenties zijn en die
haar vertelt dat die competenties niet alleen in
de retail, maar bijvoorbeeld ook in de horeca en
de zorg worden gevraagd. Je kunt online dienstverlening heel goed maken en zelfs persoonlijk,
maar dit soort ondersteuning kan een computer
niet geven.”
Manifest
In vier pitches wordt vervolgens ingegaan
op hoe de overheid dienstverlening en beleid
meer volgens het principe van de mens centraal
vormgeeft (zie kaders). Na de pitches wordt het
Manifest Gebruiker Centraal officieel gelanceerd
en ondertekend door een aantal bestuurders: Tof
Thissen, digicommissaris Bas Eenhoorn, Ingrid
Hoogstrate (adjunct directeur KING), Winfried de Valk (hoofd Toegangsdiensten Logius),
André Regtop (directeur ICTU) en Ronald van
Oosteroom (plaatsvervangend directeur Dienst
Publiek en Communicatie, ministerie Algemene Zaken). Het manifest is een initiatief
van Gebruiker Centraal, een platform dat wordt

Door Marieke Vos
Beeld Edo Plantinga
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Tof Thissen, Bas Eenhoorn en Ingrid
Hoogstrate.

Besparen door heldere communicatie en dienstverlening
“Wij denken onze dienstverlening het beste te verbeteren door inzicht te krijgen in ons klantgedrag”, vertelt
Jacqueline Nieland, Innovatieadviseur Klantcontact bij DUO. De organisatie wil met het verbeteren van de dienstverlening onder meer het aantal onnodige telefoontjes terugbrengen. Als klanten beter zelf hun weg kunnen
vinden in de (online) dienstverlening, dan bespaart dat geld. Belangrijk voor DUO, dat een taakstelling kreeg van
25 procent. De aanpak blijkt succesvol. Zo verbeterde men de informatie over het aanvragen van een aanvullende
beurs: van de mensen die de verbeterde webpagina bekeken daalde het aantal mails met 20 procent en telefoontjes
met 28 procent.
DUO gebruikt datamining-technieken om het klantcontact in beeld te krijgen. Ze werken met een cyclisch
proces, waarin continu wordt verbeterd en getoetst. Men ontwerpt klantreizen voor de producten, waarop de weg
die de klant aflegt en het contact dat men daarvoor heeft op een metrokaart worden weergegeven. Elk metrostation staat voor een activiteit of informatie, met daaraan gekoppeld de communicatiekanalen. “Als uit onze analyse
blijkt dat een station heel erg druk is, omdat we daar veel bezoek krijgen, dan gaan we daar wat aan doen. Bijvoorbeeld de informatie op de website verbeteren.” Op deze manier bracht men onder meer het aanvragen van een
aanvullende beurs en de ov-kaart in beeld.

Uit de ivoren toren

Niet vanuit bestaande processen redeneren
“Goede digitale dienstverlening maak je vanuit het gebruikersperspectief”, zegt Mike Alders, lead UX designer
bij het programma Portal & Innovatie van Wigo4it en werkzaam voor ontwerpbureau Informaat. Die gebruiker is
in het voorbeeld van de software voor Wigo4it zowel de professional bij de gemeente als de burger. Men maakte
persona’s van deze gebruikers en ontwikkelde daarmee klantreizen, waardoor een goed beeld ontstaat van de informatie en interactie tijdens zo’n ‘reis’. Bijvoorbeeld van het aanmelden voor een uitkering. Dit wordt vertaald in een
ontwerp en een prototype, dat met gebruikers wordt getest.
“Ontwikkelen vanuit de gebruiker is geen hocus pocus. Het is het doorlopen van een ontwerpproces, met heldere stappen.” Voordat je daaraan begint is het belangrijk om drie basisvragen te stellen, zegt hij: “Redeneer niet
vanuit bestaande processen, maar vraag je af welke diensten je echt nodig hebt. Daarna: hoe ontwerp je deze en
hoe integreer je professioneel design in je organisatie?” Dat laatste hoort in organisaties structureel geborgd te
zijn, betoogt Alders. Net als IT, marketing en financiën.

Klantreizen als leidraad voor gemeentelijke dienstverlening
Niet alle informatie over evenementenvergunningen op de website, maar beknopte informatie en de foto en
contactgegevens van de coördinator. En minder strenge brieven. De gemeente Alphen aan den Rijn maakte haar
dienstverlening gebruiksvriendelijker met de methode klantreizen van het Kenniscentrum Dienstverlening van
VNG/KING. Gerda Hoppener, manager Publieksdienstverlening Alphen aan den Rijn: “Met de methode klantreizen
deden we veel klantkennis op. Wij willen in onze gemeente veel evenementen, dus we willen het de ondernemer
die een vergunning aanvraagt zo makkelijk mogelijk maken.”
Deze klantreis was een begin, de gemeente wil al haar diensten op deze manier verbeteren. “Ik schat in dat
dit op den duur net zo in de organisatie verankerd zal zijn als lean werken.” Overigens gaat het om veel meer dan
het aanpassen van de informatie op website en in brieven, zegt ze: “Interne samenwerking is een must voor goede
dienstverlening. We mogen dan intern georganiseerd zijn in allerlei afdelingen, daar mag de buitenwereld niets van
merken.”
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gefinancierd door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en ondersteund
door de Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken (NVVB), ICTU en
Logius. Debatleider Eppo van Nispen
tot Sevenaer, directeur CPNB, noemt
de principes uit het Manifest “ook
thuis bruikbaar”, omdat ze gaan over
heldere uitgangspunten als ‘maak het
eenvoudig’ en ‘wees transparant’ (zie
voor meer informatie over dit manifest het artikel op pagina 56).
Miljarden besparen
Digicommissaris Bas Eenhoorn
vertelt in zijn afsluitende betoog dat
de Britse overheid 20 procent van
het BNP uitgeeft aan dienstverlening.
“Van die 20 procent is 60 procent
vergeefs. Ik denk niet dat de cijfers
voor de Nederlandse overheid er heel
anders uitzien. Als we dus de dienstverlening verbeteren, door duidelijk te communiceren en mensen in
staat te stellen om zelf veel digitaal
te doen, dan kunnen we miljarden
besparen. Het lijkt mij een heldere
business case voor ‘de gebruiker
centraal’.” Er is volgens hem nog “een
wereld te winnen” als het gaat om
overheidsdienstverlening. “Niet een
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wereld waarin overheid en burgers
tegenover elkaar staan, maar een
wereld waarin mensen goed worden
geholpen door de overheid. Waarin
mensen bijvoorbeeld zelf eigenaar
zijn van hun medische gegevens, in
een veilige omgeving. Voor die omslag
kunnen we wel een paar ontwerpprincipes gebruiken.” De ‘gebruiker
centraal’ gaat wat hem betreft verder
dan een klantvriendelijk ingerichte
dienstverlening. “Het gaat er ook om
dat de overheid haar bedrijfsprocessen, wet- en regelgeving laat aansluiten bij de leefwereld van mensen.
Dat bepleiten wij ook in het Digiprogramma voor de komende jaren. Om
deze omslag te maken hebben we lef
en leiderschap nodig. Lef om dingen
te proberen. Leiderschap vanuit de
politiek, dat er iemand opstaat die
zegt ‘we leven in een andere, nieuwe
wereld, daar moeten wij als overheid
bij aansluiten’.” Beide zijn volgens
hem nodig om de transitie te maken
naar een digitale overheid, die optimaal aansluit bij waar de samenleving
om vraagt. Met als leidraad ‘de mens
centraal’.

De Beleidslabmethode laat
beleidsvragen beantwoorden vanuit het perspectief van de burger, vertelt Dille van Rijssen. Zij
introduceerde deze methode bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en deed als programmamanger
Beleidslabmethode drie van deze
labs. “We gingen het land in om
te praten met mensen over wat zij
echt belangrijk vinden. Om vanuit
de praktijk te horen waar het beter
kan. Het is een manier om heel snel
een beleidsoplossing te maken, te
testen en aan te passen.” Voor deze
methode geen klantreizen of datamining, maar kwalitatief onderzoek
door met burgers te praten. Zo werd
er een papieren doos ontwikkeld
in het lab Toekomstgericht Wonen,
die mensen met tips en gadgets als
een brandmelder stimuleert om hun
huis aan te passen zodat ze er ook
als ze later oud zijn comfortabel en
veilig kunnen wonen.
Jos Verlinden, senior beleidsmedewerker bij het ministerie, zegt
dat deze methode het ministerie
helpt om “uit onze ivoren toren
te komen. Op deze manier kunnen
we beleid maken en testen met de
mensen waar we het voor doen. Ook
kunnen we onze minister hier beter
door bedienen, als onze beleidsacties zijn getoetst bij burgers en
bedrijven. De minister krijgt vaak
Kamervragen over incidenten. Met
de kennis die we op deze manier
opdoen kunnen we deze in een context plaatsen.”
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Gemeente Schagen en Hollandse Kroon
bewijzen dat verstrekking sneller en efficiënter kan

Besparen op bijzondere bijstand

U

it onderzoek van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, blijkt dat de Nederlandse
gemeenten in 2015 fors meer uitgaven aan bijzondere bijstand
dan ze ontvingen vanuit het Rijk. Het verschil bedraagt 500 miljoen euro. Met bijzondere bijstand kunnen gemeenten inwoners
helpen die ineens worden geconfronteerd met onverwachte
hoge uitgaven. Volgens het onderzoek weten gemeenten niet
goed hoeveel ze uitgeven aan bijzondere bijstand en is de wijze
van verstrekking (maatwerk) onnodig duur. Dat dit ook anders
kan bewijzen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon.
Direct antwoord op je aanvraag bijzondere bijstand
Inwoners van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon die
bijzondere bijstand aanvragen, weten direct waar zij aan toe
zijn. Wie een ondersteuningsaanvraag online indient, ontvangt
in de meeste gevallen meteen een beschikking. Mensen met een
laag inkomen kunnen bij hun gemeente bijzondere bijstand aanvragen, extra financiële steun voor de kosten van bijvoorbeeld
bewindvoering of een nieuwe wasmachine. Een consulent van
de gemeente of sociale dienst beoordeelt waar iemand recht op
heeft, waarna het verzoek al dan niet wordt toegewezen.
De digitale Snelbalie maakt die beoordeling automatisch en
daarmee een stuk sneller. Voor een aanvraag bijzondere bijstand
hoef je als inwoner van de samenwerkende gemeenten Schagen
en Hollands Kroon bovendien niet meer naar het gemeentehuis.
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Even inloggen met je DigiD, aangeven welke ondersteuning je
nodig hebt en binnen tien minuten ontvang je het antwoord per
mail.
Aanvraag in de helft van de tijd
Volgens marktonderzoek van GBI neemt een aanvraag
bijzondere bijstand aan de balie gemiddeld tweeënhalf uur
in beslag. Via de nieuwe werkwijze met interactieve digitale
intake, zoals de Snelbalie van Centric, is dat slechts 80 minuten.
Het automatisch afhandelen levert dus een tijdbesparing op van
bijna de helft.
Met gemiddeld 24 aanvragen per week in het afgelopen jaar
via de Snelbalie, bespaart een gemeente ruim 1.800 uur per
jaar, alleen al op het proces voor bijzondere bijstand. Landelijk
gezien zouden gemeenten met de Snelbalie miljoenen euro’s
aan uitvoeringskosten kunnen besparen.
‘Digitale bijstandsaanvraag landelijk invoeren’
“Wij krijgen zo’n honderd aanvragen per week”, vertelt
wethouder Mary van Gent van de gemeente Hollands Kroon.
“Voor ons is het handig dat zaken die de consulent standaard
goedkeurt, nu automatisch gaan. Daar zijn wij heel blij mee en
de cliënt ook. Wat mij betreft is de digitale aanvraag iets dat we
landelijk moeten invoeren.”
Aanvragen worden automatisch getoetst aan landelijke
regels en gemeentelijk beleid. Is de aanvraag goedgekeurd, dan
wordt het geld direct overgemaakt. Burgers die financiële ondersteuning nodig hebben, krijgen daardoor sneller waar zij recht
op hebben. Ben Blonk, wethouder van Schagen: “Wie wordt er
niet graag snel geholpen? Hiermee verbeteren we de kwaliteit
van onze dienstverlening.”
Ook de gemeenten zelf spinnen er garen bij, vindt hij: “Voor
onze eigen organisatie betekent dat minder handelingen en dus
efficiënter werken. Dat is mooi, want de overheid verwacht dat

wij meer doen met minder
geld. Dankzij de automatische afhandeling van eenvoudige
aanvragen is er meer
tijd voor de complexe
gevallen.”
Ook andere soorten bijstand
online aan te vragen
Naast griffierecht en rechtsbijstand maken de gemeenten dit jaar meer
soorten bijzondere bijstand geschikt voor
digitale afhandeling, zodat uiteindelijk op de
helft van alle aanvragen automatisch een beschikking wordt afgegeven. Behalve bijzondere bijstand
bieden Schagen en Hollands Kroon ook de mogelijkheid om levensonderhoud en individuele inkomenstoeslag digitaal aan te vragen.
Voor mensen die minder vaardig zijn op een computer
blijft schriftelijk of telefonisch aanvragen gewoon mogelijk. Ook komen medewerkers van de gemeente nog steeds op
huisbezoek als dat nodig mocht zijn. Met de Centric Snelbalie
bieden de gemeenten Schagen en Hollands Kroon hun inwoners
het extra gemak van digitale dienstverlening.

De digitale Snelbalie maakt een beoordeling voor
bijzondere bijstand, zoals
voor de kosten van bijvoorbeeld een wasmachine, automatisch
en daarmee een
stuk sneller.

Aantal digitale aanvragen verdubbeld
Organisaties die de Snelbalie inzetten, ontvangen steeds
meer aanvragen digitaal. Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen via de digitale balie ruim verdubbeld. Op dit moment
is hetzelfde aantal al gehaald in de eerste maanden van
2016. Deze ontwikkeling past bij het streven naar een
digitale overheid, waarmee burgers hun zaken zoveel
mogelijk online afhandelen.
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Beeld: Dreamstime

Het verstrekken van bijzondere bijstand kan veel
efficiënter. Door een groot deel van de aanvragen
automatisch af te handelen is er flink op de
kosten van uitvoering te bezuinigen.
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Dat geldt met name voor het domein Cognitive Computing.
Het IBM Watson-systeem tekende de afgelopen jaren voor een
aantal spectaculaire doorbraken. Veel grote vernieuwingen met
een groot positief maatschappelijk potentieel liggen echter nog
voor ons.

Beeld: Dreamstime

Maar eerst: wat zijn de onderscheidende kenmerken van het
cognitieve systeem Watson?
Cognitive computing en op cognitie gebaseerde systemen
versnellen, versterken en vergroten onze menselijke expertise
door:
• het vermogen tot leren en het opbouwen van kennis;
• het begrijpen van natuurlijke taal;
•h
 et op een voor ons natuurlijker manier kunnen omgaan met
de menselijke gebruiker dan traditioneel geprogrammeerde
systemen kunnen.

Van weten
naar leren
en begrijpen
Met cognitive computing kunnen we complexe vraagstukken te lijf
die zich niet laten oplossen met traditionele ‘voorgeprogrammeerde’
oplossingen. De toepassingsgebieden zijn legio.

D

e verleiding is groot om de eigen tijd interessanter te
vinden dan het verleden. Al zijn er ook mensen die graag
in het verleden blijven hangen. Ik durf de stelling aan dat wij
in het ICT-domein, niet alleen als researchers, dienstverleners
en productleveranciers maar óók als opdrachtgevers en afnemers, in fascinerende tijden leven. Dat geldt zeker ook voor de
raakvlakken van het openbaar bestuur met het ICT-veld. En voor
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zover nog niet iedereen daar achter is: die zijn overal aanwezig.
Boeiend zijn niet alleen de ontwikkelingen die de bestaande
praktijk beter maken, we houden ons ook hoopvol bezig met volledig nieuwe praktijken. We leven in de tijd van de opkomst van
cognitive systems, neurosynaptische chips en quantum computing. Dat is geen lineaire vooruitgang meer, het zijn vernieuwingen of verbeteringen die geheel nieuwe perspectieven openen.

Meer en meer zullen cognitive systems in staat zijn om de
manier van werken van het menselijk brein te simuleren en ons
te helpen om (complexe) problemen op te lossen via het benutten van big data.
In dit domein van toepassingen en applicaties is niet alles
meer traditioneel ‘voorgeprogrammeerd’. Met de enorme
groei in data en verbindingen is dat vaak geen bewandelbare
weg meer. Het aantal opties waarmee rekening moet worden
gehouden is te groot, en voor een belangrijk deel onbekend.
Dit domein is ‘probabilistisch’ van aard. Met lerende systemen,
die er vormen van redeneren op na houden, die zich in gewone
mensentaal (ja, zelfs in specifiek jargon) met ons kunnen verhouden, en die door de interactie met de buitenwereld steeds
deskundiger worden. Tot een niveau waarop – ook doordat dergelijke systemen met gigantische hoeveelheden data van allerlei
aard kunnen omgaan – zij alleen al daardoor een onmisbare
rechterhand zullen vormen voor deskundigen binnen allerlei
werkvelden.
Die toepassingsgebieden zijn legio, en worden zeker niet
alleen door IBM naar voren gebracht. Zij ontstaan in belangrijke mate door samenspraak met geïnteresseerden in zowel de
publieke als de private sector. Dat heeft ondertussen al geleid
tot specifieke Watson-toepassingen die variëren van helpdeskondersteuning tot het bestrijden van cybercriminaliteit.
Kankerbehandelingen
Medici hebben al vroeg belangstelling voor Watson getoond.
Vooral op het gebied van het kankeronderzoek zijn belangwekkende stappen gezet. Watson wordt gebruikt als hulpmiddel om
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een persoonlijk behandelplan op te stellen voor een kankerpatiënt. Dat gebeurt onder andere door het vergelijken van behandelingsgeschiedenissen, het benutten van genetische informatie en de verwerking en beoordeling van scans en symptomen.
Met als bron van kennis een enorme hoeveelheid data die voor
een arts binnen de hem of haar beschikbare tijd uiterst lastig
volledig te benutten zou zijn. Watson put razendsnel uit miljoenen gigabytes met medische informatie, waartoe ook medische
vakliteratuur behoort.
Juridische vraagbaak
De juridische wereld volgt op de voet. De firma ROSS Intelligence heeft met Watson een research tool gemaakt voor de
advocatuur, dat in een fractie van de gebruikelijke tijd omvangrijke dossiers en documenten op relevante kernaspecten kan
doorzoeken en op basis daarvan met een hogere kwaliteit
tot oordeelsvorming kan komen. Het verschil met de huidige
generatie juridische research tools is het cognitieve karakter.
Het Watson ROSS systeem is niet (voor-)geprogrammeerd, maar
leert voortdurend. Het treedt in gesprek met confrères zoals
in de praktijk gebruikelijk. En, jazeker, Watson is ondertussen
naar Law School geweest waar hij met succes een graad heeft
behaald. De voordelen? Snelheid (en daardoor betaalbaarheid voor cliënten), objectiviteit en een consistente kwaliteit.
Ook hier bedoeld als deskundige assistent van de menselijke
professional.
Internet of Things
De omgang met de immense hoeveelheid data – van een
complex en niet zelden onvoorspelbaar karakter – die het Internet of Things (IoT) voortbrengt leent zich bij uitstek voor een
cognitieve aanpak. IBM opende eind vorig jaar haar wereldwijde
Watson IoT hoofdkantoor in München met een aankondiging van
nieuwe toepassingen, functies en ecosysteem-partners. Met als
doel om de krachtige mogelijkheden uit te breiden van cognitive
computing in de richting van de miljarden onderling verbonden
devices, sensoren en systemen die samen het Internet of Things
vormen.
Het moet een groot genoegen zijn voor beleidsmakers
en uitvoerende organisaties binnen de (semi-) overheid om
de mogelijkheden van cognitive computing te verkennen
ten behoeve van een in alle opzichten goed functionerende
informatiemaatschappij.
Rob Nijman, client executive Rijksoverheid IBM
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‘ENSIA verlaagt
Informatieveiligheid
houdt overheden
flink bezig – ook
de gemeenten.
Janine Jongepier,
afdelingshoofd Regie &
Kaderstelling Digitale
Overheid van het
ministerie van BZK,
ziet dat gemeenten het
onderwerp zeer serieus
nemen. ENSIA moet
het ze makkelijker
gaan maken, door
de huidige losse
vragenlijsten over
informatieveiligheid te
integreren.

Door Antje Visser
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lastendruk
gemeenten’

I

n de digitale overheid is veiligheid een belangrijk aspect. Vooral
sinds 2011 zijn bestuurders zich goed bewust geworden van het
veiligheidsaspect van hun digitale dienstverlening. Eén van de zaken die
uit dat bewustzijn zijn voortgevloeid, is het project ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single Informatieveiligheid), een gemeenschappelijk project van
departementen en gemeenten met als doel informatieveiligheid te verbeteren en de verschillende wijzen van verantwoording over informatieveiligheid te bundelen en af te stemmen op de gemeentelijke planning&controlcyclus. Janine Jongepier is opdrachtgever van ENSIA.
S inds Diginotar en Lektober zijn de gemeenten vaker negatief in het
nieuws geweest; zo konden er gegevens van bekende Nederlanders in
Suwinet worden bekeken en lagen onlangs nog BSN-nummers van burgers op straat. Op welke manier is ENSIA daar een antwoord op?
“ENSIA helpt de informatieveiligheid verbeteren. We zijn heel blij
dat iedere overheidslaag ondertussen zijn eigen baseline heeft – voor de
gemeenten is dat de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten
(BIG), waaraan ze zich in 2013 hebben gecommitteerd. Maar gemeenten
hebben ook aangegeven dat ze hulp willen om zonder al te veel lastendruk
die informatieveiligheid te kunnen monitoren om zo meer overzicht te creëren. ENSIA gaat daar een oplossing voor bieden, maar ENSIA is natuurlijk
geen panacee.”
Hoe werkt dat dan?
“Departementen hebben van oudsher hun eigen manieren ontwikkeld om na te gaan of gemeenten op een veilige manier met informatie
omgaan. ENSIA gaat kijken waar de synergie zit en waar je vragen die de
verschillende departementen nu stellen kunt samenvoegen met de baseline. Op die manier organiseer je minder druk aan de kant van de gemeenten en tegelijkertijd krijg je ook meer overzicht.”
“Elk gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de informatieveiligheid
van zijn eigen organisatie. Dit betekent dat iedere bestuurder moet zorgen dat hij op de hoogte is en zichzelf goed gecontroleerd acht. Daarom
vinden wij ook de rol van de gemeenteraad zo belangrijk. Dat zij kunnen
vragen: ‘Hoe is het gesteld met de informatieveiligheid? Voldoe je aan de
BIG? Voldoe je aan de overige eisen?’ Door het gesprek daarover te voeren
hou je elkaar scherp. En dan nog zijn incidenten of menselijke fouten niet
uit te sluiten.”

Zo ziet het ENSIA-verantwoordingsproces er uit.

BZK

I&M
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rapportage

• Zelfevaluatievragenlijst is
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ingevuld +
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dat deze naar
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ingevuld

Samenvattende
rapportage

www.waarstaatje
gemeente.nl

Auditrapport/ICV/JR

• ICV

• Passage
• in
• jaarrapport

• Verant-woording
aan gemeenteraad

IT-audit

“Het zou daarnaast natuurlijk goed zijn als iedere gemeente de rol van
de chief information security officer (CISO), toebedeelt. Op deze manier
krijgt informatieveiligheid specifieke aandacht. De bedoeling is dat ENSIA
de CISO ondersteunt om overzicht te krijgen over de verschillende veiligheidsvragen bij de verschillende systemen. Wij horen ook van gemeenten dat ze van ENSIA een ordenende werking verwachten in hun eigen
organisaties.”
Wat zijn de voordelen voor gemeenten van de ENSIA-aanpak?
“Ten eerste is het een nadrukkelijke wens van de gemeenten zelf. Zij
nemen hun verantwoordelijkheid op informatieveiligheid serieus, doordat
ze zichzelf de baseline hebben opgelegd, een resolutie hebben aangenomen daarover, een informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
hebben ingericht, een visitatiecommissie hebben georganiseerd. Ik zie dat
zij ook de verantwoording over hun systemen meer in samenhang willen
organiseren. ENSIA biedt hen daarvoor een oplossing, te beginnen met
de zes systemen: BRP (basisregistratie persoonsgegevens), PUN (reisdo-
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Janine Jongepier, afdelingshoofd Regie &
Kaderstelling Digitale Overheid van het
ministerie van BZK: “Gemeenten hebben
ook aangegeven dat ze hulp willen om
zonder al te veel lastendruk die informatieveiligheid te kunnen monitoren om zo meer
overzicht te creëren.”
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‘Dit scheelt ons veel werk’
Wethouder Rein Zijlstra van Zeewolde is onder andere verantwoordelijk voor automatiseringsbeleid en informatieveiligheid. Daarnaast zit hij in de stuurgroep van ENSIA. Hij ervaart in de praktijk
hoe bewerkelijk het is voor een gemeente om op allerlei fronten te
moeten aantonen prudent om te gaan met de gegevens van burgers.
“We worden vanuit diverse ministeries geaudit: Suwinet, Logius voor
DigiD, de Basisregistratie Personen, noem maar op. Dat gebeurt
allemaal op verschillende momenten met verschillende vragenlijsten. Die vragenlijsten komen ook allemaal op verschillende plekken
in de organisatie binnen en worden dan door verschillende mensen
beantwoord.”
Zelfregulering
Maar wellicht nog belangrijker vindt hij het dat gemeenten zelf
de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid op zich hebben genomen. “In 2013 hebben we gezegd: informatieveiligheid is
belangrijk. Daar gaan we als gemeenten wat aan doen.” Zo werd de
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) omarmd en gekozen
voor de ‘verplichtende zelfregulering’. “Dan leg je jezelf een grote
verplichting op als gemeenten”, zegt Zijlstra – een verplichting die
dus bovenop die externe audits komt.
“Dus moet je eigenlijk een tool hebben waarin je kunt vastleggen hoe ver je bent met de implementatie van die BIG, waarin je
enerzijds als gemeente zelf kunt zien waar je staat en anderzijds die
externe audits afhandelt.” ENSIA is voor Zijlstra dan ook een manier
om te regelen dat gemeenten met de tool zelf kunnen volgen hoe
goed ze de BIG hebben geïmplementeerd. Want door de vragenlijst
wordt duidelijk waar het goed gaat en waar nog aandachtspunten
liggen. Wat ook erg prettig is, is dat ENSIA werkt met het principe
van Single Audit Single Information. Dat betekent dat alle informatie die de diverse departementen nodig hebben niet nog eens extra
hoeft te worden uitgevraagd maar al in de vragenlijst is meegenomen. Deze integrale aanpak maakt het mogelijk informatieveiligheid
beter op te pakken en scheelt ook werk.
Minder werk
Het zal de gemeente veel mankracht schelen, verwacht Zijlstra.
“Als we ENSIA niet zouden hebben zouden we én al die audits hebben én die eigen BIG-zelfevaluatievragenlijst, met heel veel dezelfde
vragen. Die kunnen we nu allemaal in één keer gaan beantwoorden.”
ENSIA draait dus om efficiënte verantwoording, maar draagt het
project ook bij aan de feitelijke verbetering van informatieveiligheid? Zijlstra: “Absoluut. Doordat je met ENSIA ook de horizontale
verantwoording naar bijvoorbeeld de gemeenteraad regelt – zo heeft
Informatieveiligheid sinds deze collegeperiode een plek gekregen in
de jaarstukken van onze gemeente – krijg je een verhoogd bewustzijn. Je kunt datalekken niet voorkomen als je je informatieveiligheid
niet op orde hebt. Uiteraard kun je menselijk gedrag niet in procedures vastspijkeren, maar ENSIA helpt in ieder geval.”
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cumenten), DigiD, Suwinet, BAG en BGT (basisregistraties adressen en gebouwen en grootschalige
topografie).”
“I&M, SZW en BZK zijn daarnaast bezig met
het ontwikkelen van één tool, vergelijkbaar met
Vensters voor Bedrijfsvoering, waarin de vragen
over informatieveiligheid gesteld worden. We willen
daar met zijn allen aan werken, want daarmee zorgen we voor een zo effectief en efficiënt mogelijk
toezicht. Zo organiseren we dat er gebenchmarkt
kan worden en dat gemeenten in staat zijn zelf
analyses te maken.”
 omenteel moeten gemeenten jaarlijks een
M
DigiD-assessment doen. Verdwijnt dat met
ENSIA?
“DigiD-assessments zijn op dit moment nodig
om ervoor te zorgen dat DigiD-gebruik veilig is
en we zullen altijd goed moeten toezien op zo’n
belangrijke voorziening. Doel van ENSIA is dat
voor gemeenten op een gegeven moment die
DigiD-assessments in hun huidige vorm niet meer
terugkomen, maar worden opgenomen in de ENSIAsystematiek. Dus inderdaad, voor gemeenten gaat
ENSIA de huidige DigiD-assessments vervangen. Er
zal één geïntegreerde IT-audit worden ingevoerd.”
Wat moeten gemeenten zelf doen om klaar te
zijn voor ENSIA?
“Klaar zijn voor ENSIA betekent de BIG implementeren. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat gemeenten een CISO aanstellen, maar dat
is natuurlijk een eigen keuze van de gemeente. Dat
ze veiligheid positioneren, niet als iets van alleen
een ICT-afdeling, maar als een van de items waar
vele onderdelen van de gemeenten mee te maken
hebben. En dat het gesprek over informatieveiligheid ook met de gemeenteraad kan plaatsvinden.
Als ik kijk hoever gemeenten nu zijn, denk ik dat
ze klaar zijn voor ENSIA.”
“Over de gemeenteraad: je ziet dat er op dit
moment verschillend over informatieveiligheid
wordt gerapporteerd. In Zeewolde legt wethouder
Zijlstra via het jaarverslag verantwoording af over
informatieveiligheid. Dat vind ik getuigen van een
hele goede relatie tussen bestuur en de raad. Met
zo’n verantwoording faciliteer je echt het gesprek
tussen bestuurder en de raad. Dit is cruciaal als het
gaat om informatieveiligheid van gemeenten.”

Applied Innovation changes everything.

Innovatie is niet langer iets nieuws, maar iets waar men op
rekent. Organisaties willen niet alleen de technologie, ze willen ook
toegang tot kennis die er toe doet. Ontdek hoe u innovatie in het
juiste tempo, op de juiste schaal en op een veilige en duurzame
manier toepast. Capgemini heeft hiervoor een nieuwe en unieke
benadering geïntroduceerd om u van dienst te zijn: de Applied
Innovation Exchange. Leg vandaag nog contact met dit netwerk
waarin uw ideeën en prototypes worden getest en opgeschakeld
tot echte oplossingen.

Meer weten?
Kijk op:
www.capgemini.nl/
applied-innovation-exchange

Risicomanagement
vergt respect
Bij complexe programma’s en projecten is risicomanagement van
groot belang. Maar het wordt vaak ingezet op een planmatige en
routinematige manier die weinig rekening houdt met onvoorziene
risico’s, blijkt uit de Gateway Review-praktijk. Hoe ga je dan wél
met de onvermijdelijke dynamiek om? Voor echt dynamisch
risicomanagement zijn alertheid en dialoog essentieel.

B

Door Pieter Frijns en Michiel Struijk
Beeld Dreamstime
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ij veel veranderingen en vernieuwingen worden programma’s of
projecten opgezet. Onder meer de bestaansgrond, het beoogde
resultaat, de aanpak en de governance gedurende de levenscyclus van
het project krijgen dan gestructureerde aandacht. Er zijn verschillende
methodes voor programma- en projectmanagement. De Nederlandse overheid kiest veelal de door de Britse overheid ontwikkelde methoden MSP en
PRINCE2.
Het uitvoeren van een programma of een project brengt altijd onzekerheden met zich mee. Deze realiteit staat op gespannen voet met de
planmatige aanpak van activiteiten binnen programma’s en projecten.
Het is dan ook van belang om voortdurend oog voor deze onzekerheden
te houden en te voorkomen dat deze een risico voor het project gaan vormen. Het is daarbij van belang de risico’s die zich voordoen te managen,
besluiten te nemen en de opdrachtgever, de programmaorganisatie en de
planning in deze onverwachte veranderingen mee te nemen. Een systema-

tische risicoanalyse en een aanpak voor risicobeheersing (risicomanagement) vormen daarom een vast onderdeel van de gebruikte methodiek.
Hierbij gaat het om vragen als: Welke risico’s lopen we als we dit besluit
nemen? Wat kunnen we doen om deze risico’s te voorkomen? Wat mag/
gaat dit kosten?
Risicoanalyse en risicomanagement
Bij de door de Nederlandse overheid gekozen methoden (MSP en
PRINCE2) wordt aanbevolen om een risicomanagementcyclus te volgen
die bestaat uit twee stappen: de risicoanalyse en het risicomanagement.
Tijdens de risicoanalyse inventariseer je eerst de mogelijke risico’s. Vervolgens krijgt elk risico een impact en een kans van optreden toegekend,
evenals een aantal mogelijke tegenmaatregelen. De tegenmaatregelen
krijgen een prioriteitsscore op basis van een kosten/batenanalyse. Daarna
volgt besluitvorming over de toepassing (frequentie, beschikbare middelen
et cetera) door de projectleiding.
De tweede fase, het risicomanagement, is gebaseerd op een plan en
een planning voor het monitoren en uitvoeren van tegenmaatregelen per
risico. Rapportage over de uitvoering en het effect van de geplande tegenmaatregel leidt vervolgens tot een zogeheten risicolog – liefst dagelijks
bijgehouden – met met weergave van het risico, risicocategorie, impact,
kans, nabijheid, tegenmaatregelen, indiener, eigenaar en status.

Iedereen in de
projectorganisatie moet
ogen en oren
open houden

Ervaringen Gateway Reviews
Sinds 2010 vinden binnen de overheid Gateway Reviews plaats op
programma’s en projecten met een hoog risico. Een Gateway Review is een
collegiaal advies aan de opdrachtgever, om te zien of de geplande vervolg-

voor dynamiek
activiteiten realistisch en realiseerbaar zijn. Inmiddels zijn er enkele honderden Gateway Reviews uitgevoerd. Hiermee is een goed beeld gekregen
over de wijze waarop in de praktijk omgegaan wordt met het managen van
risico’s.
Het blijkt dat 10 procent van alle aanbevelingen gaat over het structu-
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reel inbedden van risicomanagement in de lopende programma’s en projecten. 20 procent gaat over het nog opstellen
van risicoanalyses en het uitvoeren van impactanalyses. In
tegenstelling tot wat de methodologie voorschrijft, blijkt dat
in de praktijk de ‘Senior Responsible Owner’ (SRO) vaak niet
actief aan de risicoanalyse deelneemt. Die laat de risicoanalyse over aan de programmamanager en het projectteam.
Hierdoor ligt de focus en de inschatting regelmatig te veel
op tactisch en operationeel niveau.
Bijna 70 procent van de aanbevelingen uit de Gateway
Reviews die zich richten op risicomanagement gaat over het
risicomanagement, de tweede belangrijke stap in de risicomanagementcyclus, zoals een plan/planning maken, monitoring, externe toetsing, het opstellen van een risicolog en
risico’s nadrukkelijk aan de orde stellen in het opdrachtgevers-opdrachtnemersoverleg. Het merendeel van de aanbevelingen gaat dus over het managen van onverwachte gebeurtenissen, het nemen van besluiten en het doorvoeren van de
noodzakelijke veranderingen.
Programmamanagers/projectleiders en/of opdrachtgevers
passen de risicomanagementmethode uit MSP en PRINCE2
voornamelijk modelmatig en routinematig toe. Het is maar
zeer de vraag of het volgen van deze benadering voldoende
is. Het is immers niet mogelijk om vooraf de belangrijkste
risico’s allemaal te onderkennen en vooraf passende maatregelen te bedenken die voldoende effect sorteren. Er is een
dynamische vorm van risicomanagement nodig: dynamisch
risicomanagement.
Dynamisch risicomanagementmodel
Een programma of project verloopt meestal via een vast
patroon. Een besluit is de formele start van de kick-off fase
op basis waarvan de voorbereidingen voor het starten van
een programma/project plaatsvinden. Daarna wordt gewerkt
aan de eerste uitwerking en inrichting van het programma/project, waarna deze in verschillende stappen tot een
eindproduct komt (voortgangsfase). Ten slotte wordt het
resultaat opgeleverd en overgedragen aan de opdrachtgever/
eigenaar.
Om dit proces optimaal en succesvol te laten verlopen
wordt in de programma- en projectmanagementmethoden
aangeraden in de kick-off fase een risicoanalyse uit te voeren, tegenmaatregelen te benoemen en deze vast te stellen
en op te nemen in een risicolog. Een dergelijke risicoanalyse
moet feitelijk al vóór de kick-off plaatsvinden. Hierbij gaat
het met name om de vraag of en welke kansen en bedreigingen in deze fase een risico vormen. Die inventarisatie moet
je vanuit het perspectief van zowel opdrachtgever, stakeholders als projectleiding maken. Op basis van het integrale
beeld volgt dan het besluit of en hoe een programma/pro-
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hebben om voortdurend risico’s te (her)ijken en te onderkennen door middel van een open dialoog.

ject wordt opgestart.
Ook in de latere fases zijn planmatige risicoanalyses en
risicomanagement onontbeerlijk. MSP en PRINCE2 bevelen
ook aan om op z’n minst bij faseovergangen een herijking
van de risico’s en de tegenmaatregelen uit te voeren.

Brandweer
Een voorbeeld uit de veiligheidssector maakt duidelijk
hoe dit kan werken. Als de brandweer uitrukt is er vaak weinig tijd voor een goede analyse van wat men zal aantreffen.
Een risicocheck vooraf kan dus slechts beperkt plaatsvinden.
De aard van de brand, de aard van het object en de actuele
situatie ter plekke zullen verschillen per incident. De brandweercommandant moet onder tijdsdruk de balans vinden
tussen de veiligheid van de brandweermensen, de veiligheid
van mensen ter plekke, de bestrijding van de brandhaard en
het minimaliseren van ongewenste gevolgen of schade. Maar
met beschermende kleding en andere preventieve maatregelen worden niet alle onzekerheden afgedekt. Het is zaak dat
de brandweerman ter plekke continu alert is op de (steeds
veranderende) situatie, zoals gevaarlijke materialen die zijn
opgeslagen in of verwerkt in het gebouw, (on)gehinderde
wateraanvoer, de kans op bodemverontreiniging, of ‘kijkers’
die het blussen hinderen.
In feite beoordeelt de brandweerman continu, waarbij
geldt: beoordelen = meten + waarderen + beslissen. Maar
in onze praktijk worden deze stappen niet altijd bewust of
expliciet genomen. Op basis van ervaring worden vaak impliciete normen gehanteerd en routinematig en snel beslissingen genomen. Pas op het moment dat zich iets onverwachts
voordoet worden de stappen meer expliciet gezet en waar
nodig/mogelijk met professionals besproken of gedeeld.

Het onzekerheidsmodel
Bekende risico’s en tegenmaatregelen kunnen planmatig
worden opgepakt tijdens de uitvoering van programma’s/
projecten. Maar het adequaat omgaan met ongeplande of
onvoorspelbare gebeurtenissen die een kans of een bedreiging kunnen vormen, blijkt vaak geen sine cure. Bij het
uitvoeren van projecten doen zich onzekerheden voor op
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Te denken valt
aan het draagvlak voor het doel van het project, de gekozen aanpak en de realisatie van het projectresultaat. De
wijze waarop deze onzekerheden zich manifesteren kan heel
divers zijn en is mede afhankelijk van de context en lokale
omstandigheden. Naast de generieke onzekerheden zijn er
ook specifieke onzekerheden die bij een project voorkomen, bijvoorbeeld als er sprake is van innovatieve doelen of
nieuwe methodes.
Er is dus een aanvulling op de planmatige risicobeheersing van programma- en projectmanagement nodig, een
dynamisch perspectief op projectmanagement, waarbij zowel
projectleiding als toezichthouders de verantwoordelijkheid

Discipline
De projectorganisatie als geheel moet zich bewust zijn
van en alert zijn op onzekerheden en bedreigingen en snel
kunnen inspelen op het onvoorspelbare. Een periodieke en
geactualiseerde risicoinschatting alleen is onvoldoende om
alle onzekerheden het hoofd te bieden. De hamvraag is dan:
hoe ga je om met dit onzekerheidsperspectief?
Discipline is essentieel. Iedereen in de projectorganisatie moet ogen en oren open houden en ontwikkelingen
registreren die het risicoprofiel beïnvloeden. Wees vervolgens professioneel door de impact onder ogen te zien, het
risicoregister te actualiseren en de impact op het project
vast te stellen, te laten bekijken en goedkeuren. Daarbij
is een open dialoog met stakeholders gewenst, waarbij die
zelf ook geacht worden input te leveren voor de actualisatie
van risico’s. Zo ontstaat een continu, interactief en iteratief
proces waarin de combinatie van planmatige en tussentijdse
inschattingen van onzekerheden, bedreigingen en risico’s
wordt gemaakt.
Het monitoren van actuele onvoorziene gebeurtenissen

Een schematische weergave van dynamisch risicomanagement. De verticale pijlen verbinden de onverwachte
gebeurtenissen met het project. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voordoen die van invloed zijn op
het planmatige risicomanagement. De gebeurtenis moet
worden doorvertaald naar de structurele risicolog en de
daarbij behorende maatregelen.
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gaat op deze manier onderdeel uitmaken van de projectbesturing en het toezicht hierop. De projectleiding moet
bepalen in welke mate een onvoorziene gebeurtenis het
project raakt en per gebeurtenis vaststellen of de impact op
het project nog is te beïnvloeden of – als het project reeds is
geraakt – bekijken of een impactanalyse en eventueel mitigerende maatregelen nodig zijn. Naast dit alles kan het goed
zijn om op gezette momenten (bijvoorbeeld bij faseovergangen) een reflectiemoment in te bouwen, zoals Gateway
Reviews of andere reflectiemethoden met onafhankelijke
deskundigen.
Attitude en ‘mindset’
Een gedisciplineerde aanpak van onzekerheid vraagt
van de gehele projectorganisatie en de toezichthouders
een andere houding en gedrag: een attitude van continue
alertheid, een voortdurende, open dialoog en snelheid van
handelen in een dynamische omgeving. Uiteraard is de
frequentie van metingen, waarderingen en beslissingen contextgebonden en variëren deze op strategisch, tactisch en
operationeel niveau. Maar de attitude van continue alertheid
en het voortdurend maken van afwegingen is cruciaal voor
het vergroten van de slaagkans.
Daarbij verdienen de zogeheten ‘soft skills’ meer aandacht. Zo mag van zowel opdrachtgever, projectleider als toezichthouders worden verwacht dat zij zich voldoende veilig
voelen om risico’s en onvoorziene gebeurtenissen te benoemen. Het met en in elkaar investeren met het doel de kans
op succes te vergroten moet de drijfveer zijn. Hierbij dient
op en tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau te
worden samengewerkt en is een transparante communicatie
nodig. Een sfeer van vertrouwen is daarbij erg belangrijk.
Concluderend
Het (alleen) van tevoren planmatig en routinematig
in kaart brengen en monitoren van voorziene risico’s past
onvoldoende bij de dynamiek van programma’s en projecten. Een gedisciplineerde en open aanpak van dynamisch
risicomanagement is nodig, met continue alertheid, een
voortdurende dialoog op alle niveaus en een transparante
en veilige sfeer waarin men risico’s benoemt en maatregelen
treft. Alleen dan vindt een voortdurende synthese plaats
van projectvoortgang en omgang met risico en onzekerheid.
Het motto: doe planmatig wat planmatig kan en gedraag je
dynamisch en alert als het moet.

Pieter Frijns is Hoofd Bureau Gateway, ministerie van BZK
Michiel Struijk is Vice President Strategie, CGI.

43

symposium

Eén administratie voor
het sociaal domein

verslag

30 mei

iBestuur organiseert symposia in Nieuwspoort. Hoogst actueel,
kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers.

Eén gezin, één aanpak, één administratie?

“Met de decentralisaties kregen we
de bureaucratie van de overheid en
de concurrentie van de markt”, zei
Martin Sitalsing, bestuurder Lentis
en FPC van Mesdag, op het iBestuur
symposium. De administratie in het
sociaal domein is uitermate complex
geworden.
Marieke Vos
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A

strid Oosenbrug, Tweede Kamerlid PvdA, roept in
haar inleiding gemeenten om op meer te durven. Ze
ziet gemeenten “in een privacykramp schieten” als het gaat
om het gebruiken van data om zorg aan hun inwoners te
verbeteren. “Privacy is een groot goed, maar een kwetsbaar
gezin helpen is ook belangrijk.” Er is veel onwetendheid
over privacyregels, zo valt haar op. Die onwetendheid leidt
tot inertie, terwijl er juist veel mogelijk is om mensen met
behulp van data beter in beeld te krijgen en daardoor te
helpen – met inachtneming van de privacyregels. Ze pleit
voor een ‘BIG voor de privacy’: een standaardset van richtlijnen voor gemeenten, zodat die weten waar ze aan toe
zijn als het gaat om privacy, in navolging van de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Als
gemeenten duidelijkheid hebben over de grenzen waarbinnen ze kunnen opereren, dan kunnen ze verkennen wat het
gebruik van data betekent voor het uitvoeren van hun taken
in het sociaal domein. Dat blijkt belangrijk om de taken in
het sociaal domein goed uit te voeren, zo klonk tijdens het
symposium in Nieuwspoort op 30 mei.
Gespreksleider Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool, stelde dat
het vraagstuk van de privacy één van de ‘grondconcepten’
is die als het ware opnieuw gedefinieerd moeten worden.
“In feite zijn wij als overheid en met allerlei ketenpart-

Sprekers waren onder andere Astrid Oosenbrug, Tweede Kamer-lid PVDA,
Duco Stuurman, lid directieraad gemeente Eindhoven en voorzitter
Netwerk Directeuren Sociaal Domein en Martin Sitalsing, bestuurder Lentis
en FPC van Mesdag.

Mede mogelijk gemaakt door Capgemini en IBM

ners de data driven society aan het uitvinden. Met allerlei
thema’s die daarbij horen, zoals privacy en ketenverantwoordelijkheid. Daar liggen uitdagingen waar we nog geen
oplossingen voor hebben en waar ook niet één antwoord
voor is”, stelde hij.
Data en standaardisatie
In de inleidingen van Duco Stuurman, lid directieraad
gemeente Eindhoven en voorzitter Netwerk Directeuren
Sociaal Domein, en Martin Sitalsing, bestuurder Lentis en
FPC van Mesdag, kwamen deze thema’s terug. Stuurman
focuste in zijn inleiding onder meer op diverse voorbeelden van gemeenten die bezig zijn om datagedreven beleid
vorm te geven. Zoals Zaanstad, dat data gebruikt bij de
aanpak van huiselijk geweld. “We kunnen huiselijk geweld
niet voorspellen en dat willen we ook niet. Maar in Zaanstad
keken we of we factoren met voorspellende waarde kunnen
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Stuurman:
‘Ik durf te
stellen dat
gemeenten
het nu al
beter doen
dan het Rijk’
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Eén systeem voor het
sociaal domein

koppelen aan buurten, zodat we de wijkteams en de huisartsen
daar kunnen informeren wat ze kunnen doen en waar ze op kunnen letten.” Er komen steeds meer data voorhanden waarmee
gemeenten hun beleid kunnen verbeteren, zoals op Waarstaatjegemeente.nl, vertelde hij. “Dit geeft gemeenten een steeds
beter beeld van wat wel en niet werkt.” De decentralisaties zijn
nog maar anderhalf jaar oud. Geef gemeenten de tijd om dit
soort nieuwe manieren van werken uit te vinden, zei hij ook. “Ik
durf te stellen dat gemeenten het nu al beter doen dan het Rijk
het voorheen deed. We hebben de informatie sneller en beter en
kunnen dus snellere interventies doen.”
De administratie van 390 gemeenten met talloze zorgaanbieders is uitermate complex, beaamt hij. “De processen zijn
complex en de transactiekosten hoog. Het is complexe ketensamenwerking, ook door de stapeling van regelgeving.” Hij
besprak een aantal oplossingen voor deze complexiteit. Zoals
de burger meer zelf laten doen, processen vereenvoudigen en
landelijk afspraken maken over standaardisatie, onder meer
voor de gehanteerde productcodes, zodat de facturering naar
zorgaanbieders eenvoudiger wordt.
De centralisatie
Landelijke afspraken over standaardisatie zouden zorgaanbieders zeker helpen bij het reduceren van de complexiteit in
dit domein, zo werd duidelijk uit het betoog van Sitalsing. Hij
noemt een tiental uitdagingen voor zijn organisatie, een grote
GGZ-instelling. Zoals de tweedeling die hij ziet ontstaan in het
sociaal domein (mensen die zelf hun ondersteuning betalen
worden veel eerder geholpen dan mensen die worden doorverwezen door de huisarts) en de enorme bureaucratie. “Mensen
in mijn organisatie moeten met tien verschillende wachtwoorden inloggen in tien verschillende systemen. Alle silo’s van de
wetgeving komen in mijn organisatie samen en dat leidt tot
een enorme complexiteit en bureaucratie. Soms lijkt het wel
alsof ons primaire proces bestaat uit het vullen van de systemen. Dat we ons werk doen voor de accountant, in plaats van
de burger.” Hij citeerde een uitspraak van zijn nicht, columniste
Sheila Sitalsing, die sprak over ‘de centralisatie’ in plaats van de
decentralisatie. “De decentralisaties zijn schijndecentralisaties.
Want door de vergaande invloed van landelijke organisaties,
zoals de Inspectie en het OM, blijft er heel weinig ruimte over
om lokaal invulling aan de regels te geven.” Sitalsing concludeerde dat het goed zou zijn als gemeenten meer doorzettings-
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IBM en Capgemini betreden samen de
gemeentelijke markt met een systeem voor het
sociaal domein: Curam. Het systeem wordt inmiddels in tachtig landen gebruikt. Sjef Hoppenbrouwers, binnen Capgemini verantwoordelijk voor
de lokale overheid, vertelde op het symposium
dat Curam passend gemaakt gaat worden voor
de Nederlandse markt. “We hebben een proof of
concept gemaakt en daar goede ervaringen mee
opgedaan. We willen nu samen met een aantal
Nederlandse gemeenten onderzoeken hoe dit
systeem aansluit bij hun taken in het sociaal
domein.” Het systeem is van IBM, Capgemini verzorgt de implementatie bij gemeenten.
“Veel gemeenten hebben een lappendeken
aan oplossingen”, zei René Coppens, growth
leader client innovation center IBM. “We bieden
Curam aan als modules die men los kan inzetten,
want ze voldoen aan de gemeentelijke standaarden en koppelen daardoor met andere systemen
die de gemeente al gebruikt. Een gemeente kan
ook toegroeien naar het gebruik van de volledige, samenhangende suite. In eerste instantie
voor het sociaal domein, daar focussen we nu op
omdat daar momenteel voor gemeenten de grootste uitdagingen liggen.”
Zsolt Szabo, vice president business development bij Capgemini, stelde dat door de digitalisering van de maatschappij veel behoefte bestaat
aan innovatieve en slimme oplossingen die werken vanuit de behoefte van de cliënt. Hij noemde
“mobiele apps en toepassing van modulaire
al dan niet op cloud gebaseerde oplossingen”.
Curam is zo’n oplossing met functionaliteit voor
zelfregie, cliëntendossiers, controle op betalingen en sturingsinformatie voor professionals en
bestuur.

macht zouden krijgen in de hele complexe keten in het sociaal
domein. “Ik had de hoop dat gemeenten dit konden doen, door
de decentralisaties. Maar ik zie het nog niet gebeuren.”
Case Hamburg
De gemeente Hamburg verkeert in een vergelijkbare situatie
als Nederlandse gemeenten waar het gaat om de complexiteit
van de administratie. Deze gemeente reduceerde deze com-

Sitalsing:
‘Alle silo’s van
de wetgeving
komen in mijn
organisatie
samen’

plexiteit door het gebruik van één systeem voor zowel de kant
van de burger (casemanagement, inclusief uitkeringen) als de
kant van de zorgaanbieder (administratie, ook financieel). Marc
Zimmermann, senior client solutions professional bij IBM, vertelde namens de gemeente Hamburg over dit systeem, genaamd
Curam. IBM en Capgemini gaan dit systeem samen geschikt
maken voor de Nederlandse gemeentemarkt (zie kader). De
gemeente Hamburg verving diverse systemen door dit ene systeem, dat onder meer een centraal gegevensmagazijn bevat voor
alle gebruikers. Een melding van de politie wordt in dat systeem
geregistreerd, waardoor bijvoorbeeld een jeugdzorgmedewerker
direct is geïnformeerd. “Vroeger werd deze informatie doorgegeven op papier, in het beste geval. In het slechtste geval ging
de informatie verloren”, zei Zimmermann. In de oude, versnipperde systemen was het lastig om alle relevante informatie
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beschikbaar te krijgen. “Bij welk pleeggezin een kind het beste
geplaatst kon worden, was afhankelijk van de kennis en ervaring
van individuele jeugdwerkers. In het huidige systeem staat bij
alle pleeggezinnen informatie over bijvoorbeeld de talen die zij
spreken. Nu kan men veel sneller een kind bij een gezin onderbrengen waar het het beste past.” De organisatie stelt zelf in wie
tot welke informatie toegang krijgt. “Het interessante in Hamburg is dat men de balans heeft gevonden tussen een centraal
systeem en het toegang daartoe verlenen aan allerlei ketenpartners, met inachtneming van de strenge eisen op het gebied van
security en privacy.”
Curam wordt inmiddels door overheden in tachtig landen
gebruikt, voor het sociaal domein. “Onder meer het eiland
Guernsey gebruikt het voor alles wat ze doen in het sociaal
domein. Ze breken als het ware de verschillende silo’s van wetgeving af, door dit in één systeem te vatten”, zei Zimmermann.
Het ontlokte aan Mulder de uitspraak dat “het opvallend is dat
het sociaal domein in zoveel landen kennelijk hetzelfde is”.
Complexiteit accepteren
In de afsluitende discussie kwam een aantal lijnen uit de
brede problematiek in het sociaal domein bij elkaar. Wellicht is
meer landelijke regie nodig om de complexiteit in dit domein
te reduceren, zo klonk het. Het is duidelijk dat er nog veel niet
goed gaat, getuige ook een hartenkreet van een jeugdzorgmedewerker uit de zaal, die stelde dat ze tegenwoordig 70 procent
van haar werktijd kwijt is aan het doen van de administratie.
Het ‘veld’ in het sociaal domein moet er echter toch zelf uit zien
te komen, zo was een conclusie. Harry ter Braak van WagenaarHoes stelde vanuit de zaal: “De situatie is complex en ik
heb geleerd dat je complexiteit niet kunt wegredeneren, maar
moet accepteren. Ik zie hier twee wezenlijke vraagstukken door
elkaar lopen: hoe helpen we burgers en hoe gaan we om met
informatie die we mogen delen?” Hij stelde dat de Digicommissaris met het informatievraagstuk bezig is en dat die “drie jaar
nodig heeft” om hier goede afspraken over te maken met alle
betrokkenen. Dezelfde termijn geldt voor gemeenten. Dat sluit
aan bij de oproep van Astrid Oosenbrug, dat gemeenten veel
meer (experimenteer)ruimte mogen nemen. Sitalsing sloot zich
daarbij aan: “We hebben die tijd nodig om in de regio goede
afspraken te maken en samen te werken. Laten we dan ook
contracten sluiten voor de iets langere termijn, zodat we deze
ruimte kunnen nemen.”
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De oorlog is begonnen
S

chaamteloos heeft de landelijke
politiek een grote groep burgers
rücksichtslos op de gemeentelijke afvalstraat gedumpt: dementerende en andere
hulpbehoevende ouderen. ‘Den Haag’
heeft de zorg die onze bejaarde medeburgers behoeven bij gemeenten gedropt,
terwijl juist die al moeite hebben om hun
stoeptegels recht te leggen. Mocht een
door de gemeente geselecteerde zorginstelling haar werk niet aankunnen, dan
worden familieleden geacht vrolijk te
komen opdraven, ook al wonen die 150
kilometer verderop.
Onlangs maakte het Sociaal Cultureel
Planbureau duidelijk dat grote aantallen
ouderen in ons land geen enkel sociaal
contact – niet met familie, kennissen
of buren – hebben. Eenzaamheid onder
ouderen is een volksziekte die niet voor
kanker onderdoet. Politici lijken te hopen
dat het gezichtsvermogen van onze (g)
ouden van dagen niet door staar of zoiets
aangetast wordt; dan leven zij op vriendschap met Albert Verlinde of Astrid Kersseboom. Nederland anno 2016; je schaamt
je te pletter.
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Noor Ferket
Directeur Centric Public Sector Solutions

www.centric.eu/overheid

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT
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Ik ben inmiddels frequent bezoeker
van een zorginstelling voor dementen.
Een zooitje. Op de gangen stinkt het
soms, medicijnen worden niet of onregelmatig toegediend, om 11:30 uur staat de
ontbijttafel nog gedekt en voor de nacht
worden alle bewoners steevast in een
luier gehesen, incontinent of niet. Slaapkamers blijven overdag dicht; logistiek is
het handiger als de bewoners, net als vee
in de wei, in drie woonkamers worden
geconcentreerd. Er zijn drie verzorgsters
voor zo’n 30 bewoners.

De zorg kampt niet alleen met bezuinigingen. Zij wordt ook gedomineerd door
geldverslindende bureaucraten, consultants, juristen, spreadsheet-freaks en
ander volk dat nutteloze beleidsstukken
schrijft die door anderen ongelezen in
een la worden weggestopt. Op de gang
van de zorginstelling hangt een fraai
ingelijst overzicht met haar kernwaarden.
De aandacht voor de kwaliteit van het
leven van haar bewoners wordt gepredikt
in bloemrijke volzinnen die alleen door
een duur communicatiebureau kunnen zijn verzonnen. Telkens als ik het
lijstje zie, denk ik: “Daar hangt weer zo’n
25.000 euro.”
IT-ers spinnen garen bij deze wereld.
Ze doen je geloven dat IT ‘een blinde
vlek’ in de zorg is, dat IT het ‘integraal
werken in de keten’ ondersteunt, dat het
‘transformatieproces’ gebaat is met IT
en dat domotica ‘een lichtere zorgvraag’
bevordert. Technocratische prietpraat,
ingegeven door economische belangen.
Wordt vervolgens mij het email-adres van
de instellingsarts niet verstrekt omdat
niet met de dokter mag worden gemaild,
dan kan ik dat alles onmogelijk serieus
nemen. Wat nou IT?
Ik sprak met een vriendelijke baas van
84. Hij bouwde na de oorlog dit land weer
op. Mijn hart brak toen hij betraand zei:
”Meneer, het is hier in dit tehuis zoveel
erger dan toen de oorlog uitbrak…”

49

p a r t n e r

C a p g e m i n i

Capgemini heeft een wereldwijd netwerk van innovatiecentra opgezet,
de Applied Innovation Exchange (AIE). In deze centra biedt Capgemini
als kennispartner van overheden en bedrijfsleven de mogelijkheid om op
een interactieve manier kennis te maken met opkomende technologieën,
kennis te delen en praktische oplossingen te definiëren en die vervolgens
te bouwen en te beproeven.

Een humanoïde ‘NAO’-robot in de Applied Innovation
Exchange van Capgemini in Utrecht, waar onder andere ‘social
robots’ worden uitgeprobeerd.

Innoveren
is doen en ervaren
S

tap voor stap zullen ontwikkelingen rond onder meer
The Internet of Things, data analytics, sociale robots,
blockchain en kunstmatige intelligentie een plek krijgen in onze
samenleving en binnen de dienstverlening van de overheid.
Concrete toepassingen worden pas duidelijk door te doen en te
ervaren. De AIE’s bieden de mogelijkheid dit proces te managen
in een dynamisch ecosysteem met steeds wisselende samenstelling van partners, toegesneden op de specifieke behoefte van
overheidsorganisaties.

• Een aanpak die structuur geeft aan het managen van het
innovatieproces binnen uw organisatie, evenals een veilige
omgeving voor het experimenteren met innovaties, toegesneden op de eigen uitvoeringsprocessen;
• Toegang tot en aansluiting bij een wereldwijd ecosysteem van
start-ups tot de meest leidende business innovators die u de
kennis kunnen aandragen om te komen tot de voor u passende
duurzame oplossingen, in een door u te bepalen tempo;
• Het gezamenlijk maken van in de praktijk toepasbare prototypes. Dit gebeurt in de daarvoor in Utrecht ingerichte Collaboration Zone (CoZone).

De AIE bestaat inmiddels uit negen centra in onder meer
Utrecht, Mumbai, Parijs, Melbourne en de recentelijk geopende
“De aanpak is gebaseerd op incrementele besluitvorming, is
flagship AIE in San Francisco. “Behalve het bedrijfsleven weten
stapsgewijs en dus beheersbaar”, zegt Zsolt Szabo, Vice Presiook overheidsorganisaties het AIE in Utrecht inmiddels goed te
vinden. Jaarlijks ontvangt deze AIE meer dan tweehonderd orga- dent Public Sector binnen Capgemini. “Het is onmogelijk om op
nisaties waaronder ministeries, lagere overheden en uitvoeringsorganisaties. De afgelopen maanden hebben er meerdere sessies
op uiteenlopende onderwerpen plaatsgevonden met overheden
in de negen AIE’s waarbij ontwikkelingen rond innovaties en de
diverse toepassingen met elkaar zijn gedeeld ten dienste van de
AIE
bedrijfsvoering van overheden”, zegt Peter-Paul Tonen, directeur
innovatie
ecosysteem
Applied Innovation Exchange in Utrecht. “Gekeken is onder meer
naar toepassingen van blockchain en social robots zoals inspecties door middel van drones en de analyse van data die daaruit
voortkomen, om maar een paar voorbeelden te noemen.”
Capgemini’s innovatiepartner ecosysteem
Capgemini’s innovatiepartner ecosysteem
Gebruikmaking van de AIE heeft vele voordelen zoals:
Start-ups

Partners in
R&D

Onderwijs
instellingen

Co-creatie met
Venture
klanten;
Funding &
overheden & Private Equity
bedrijven

Accelerators
&
Incubators

Crowdsourcing/
iCrowdfunding

Capgemini

Funding
Capgemini

Alliantie
Partners

Emerging
Partner

de bedrijfsvoering worden ingepast?
•D
 evise; hoe ziet de gebruikmaking van een innovatie er dan
uit (prototyping) en hoe werkt het middels een uit te voeren
pilot?
•D
 eploy; hoe ziet de introductie er uit, hoe verder uit te rollen
en wat levert het in de praktijk concreet op?

basis van een dichtgetimmerde van te voren bedachte businesscase een innovatie uit te rollen. Kenmerken van een innovatie
is dat je de uitkomsten niet kunt voorspellen maar al doende de
ervaringen meeneemt in je dienstverlening. Dit sluit ook aan bij
het beleid van de overheid om projecten uit te voeren die behapbaar en daarmee bestuurbaar zijn.”
Peter-Paul Tonen: “Het unieke van de aanpak van de AIE
is dat het verder gaat dan verkenning en innovaties en de
consequenties voor de bedrijfsvoering. Door middel van de
wereldwijde toegepaste drietraps aanpak van Discover (ontdek),
Devise (bedenk) en Deploy (gebruik) kunnen innovaties op een
beheerste wijze in de organisatie worden ingebracht.”
Meer specifiek:
• Discover; wat zijn de innovaties, zijn ze haalbaar, wat voegen
ze toe, is er draagkracht voor en op welke wijze kunnen ze in

Voor informatie over
de Applied Innovation Exchange kunt
u contact opnemen
met Peter-Paul Tonen,
directeur Applied Inno- Peter-Paul Tonen,
vation Exchange Neder- Directeur Applied
Innovation
land via peterpaul.
Exchange
tonen@capgemini.
com of via de website:
appliedinnovation.exchange

Framework

Bekwaamheden

Discover/Ontdek

Devise/Bedenk

Deploy/Gebruik

Onderzoek naar nieuwe trends

Labs

Inzicht

Ecosysteem

Betrokkenheid

Toepassingsmogelijkheden

Design, prototypen,
experimenteren
Plan implementatie

Draagkracht binnen organisatie

Pilot en validatie

Gebruik en meet

Ontwikkel portfolio en prioriteer

Borg en herhaal

Data gedreven

Leren e & verfijnen

“Om te komen van ‘ontdekken’ tot ‘gebruik’ wordt gebruikgemaakt van de hiervoor genoemde CoZone in Utrecht waar
Capgemini samen met klanten en partners in multi-disciplinaire
teams werkt aan disruptieve digitale projecten met als doel om
in korte sprints, dagen tot maximaal een aantal weken, oplossingen te realiseren die impact hebben en gericht zijn op het
verbeteren van de bedrijfsvoering. Wilt u bijvoorbeeld zien
welke impact innovaties hebben rond data analytics, blockchain
of welke andere voor u relevante innovatie dan ook, dan krijgt u
via de AIE binnen dagen niet alleen inzicht maar ook één of meer
werkende toepassingen, toegesneden op uw dienstverlening,
waarbij Capgemini als facilitator optreedt en als uw innovatiepartner”, aldus Peter-Paul Tonen.

Versterking innovatie
vermogen

Zsolt Szabo, Vice
President Public
Sector
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welkom, want de wereld van de gemeentelijke belastingheffing
zal ingrijpend veranderen. Een landelijke belastinghervorming
lijkt onafwendbaar. Hoe deze uitpakt is onduidelijk, maar het
is aannemelijk dat deze zal leiden tot meer lokale autonomie
om belastingen te heffen. Dat is relevant voor de gemeente en
potentieel goed nieuws voor burger en bedrijfsleven. Immers;
de gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de burger
staat en waarvan inkomsten en bestedingen het meest zichtbaar
en controleerbaar zijn voor diezelfde burger.

Beeld; Dreamstime

Integraal
Gebaseerd op een uniforme opslag van brongegevens en
integrale objectregistratie functioneren de heffingsprocessen
als het gouden ei: efficiënt, met een minimale foutmarge, een
hoge mate van flexibiliteit en heel veel zichtbaarheid voor de
burger. Dat bevordert betrokkenheid en transparantie. Daadwerkelijk samenwerken kan alleen via naadloze koppelingen;
niet vanuit meerdere aparte maatwerktoepassingen. Uitgangspunt is een integrale registratie van objectgegevens en koppelingen met authentieke bronnen ten behoeve van efficiënte
belastingheffingssystemen. Dat is evenzeer de verdienste van
de in co-creatie samenwerkende gemeenten als van de software
en van de dienstverlener.

Belastingen?

De gemeente kan het wél
leuker maken
Belastingen heffen moet
kostenefficiënter en klantvriendelijker,
eisen Rijk, ambtelijke organisatie en
burger. Samenwerken in vernieuwende en
toekomstvaste systemen is het antwoord.
Best practices wijzen de weg.
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S

tarten met meer efficiency en klantvriendelijkheid in
de gezamenlijke gemeentelijke informatiehuishouding
is een beetje als de kip & ei-discussie. Moet er eerst data zijn
of methodieken voor het delen en veredelen? Als het gaat om
belastingheffing is deze vraag overbodig. Want het antwoord is
voorhanden in de vorm van uitgebalanceerde systemen die niet
alleen vóór, maar vooral dóór samenwerkende lokale overheden
zijn ontwikkeld. Zij hebben geleerd dezelfde taal te spreken,
dezelfde eisen te stellen, dezelfde werkwijze te hanteren en
daarbij hun gereedschap te delen. Deze praktijkvoorbeelden zijn

Toekomstvastheid
Samenwerken in efficiënte systemen leidt vanzelfsprekend
tot kostenreductie, kwaliteitsverbetering en daarmee een hogere
tevredenheid bij zowel de ambtelijke organisatie als de burger en
het bedrijfsleven. Op dit moment is echter de toekomstvastheid
minstens zo belangrijk. Dit najaar wordt de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) aangeboden en eind 2017 is de invoering
van Idensys. De verplichte aansluitingen op de diverse Landelijke
Voorzieningen (LV) vergen nu al het nodige van de gemeentelijke
organisatie, afnemers en externe partners. In samenwerking met
een groot aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden van
gemeenten heeft PinkRoccade Local Government ‘Belastingensuite’ ontwikkeld. Hiermee kan niet alleen de vraag van vandaag
worden beantwoord, maar kunnen ook wezenlijke dilemma’s
worden aangegaan voor wat betreft de toekomstige rol op het
gebied van heffing, waardering en objectregistratie richting
overheid, afnemers en burgers en ondernemers.
Er moeten immers keuzen worden gemaakt: gaan we activiteiten uitbesteden, en zo ja, welke? Hoe gaan we de procedures
voor aanvragen versimpelen zodat de burger meer taken zelf kan
uitvoeren? Gaan we belastingsheffingsfunctionaliteiten overdragen, taken bundelen of samenvoegen? Uiteenlopende verbeterde processen kunnen uiteenlopende doelstellingen dienen. Gaat
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het in eerste instantie om kostenreductie, een betere inzet van
menskracht of het vergroten van de klanttevredenheid? In een
samenwerkingsverband is het een uitdaging de doelstellingen te
prioriteren en in een aanpak te vertalen.
Verder gaan dan IT
Onze visie op bovenstaande vraagstukken is gebaseerd op
een aantal heldere uitgangspunten: eenduidige registratie,
meer mogelijkheden voor burgers en ondernemers om taken
zelf uit te voeren, flexibiliteit en aansluiting bij eisen vanuit het
Rijk. Vernieuwing en bewezen technologie gaan daarin samen.
Neem het systeem dat zorgdraagt voor automatische distributie
van de juiste gegevens. PinkRoccade Local Government heeft
een grote ervaring in het op één lijn brengen van uiteenlopende gemeentelijke werkwijzen en wensen. Dit gaat verder dan
IT-functionaliteiten en leidt ertoe dat vanuit één – gedeelde
– basis uniform wordt gewerkt, gecommuniceerd en omgegaan met data. Foutgevoelig en kostbaar handmatig werken is
uitgebannen en meldingen naar zowel de ‘eindklant’ (burger en
bedrijf) als naar bronhouders of gemeentelijke instanties gaat
sneller en eenvoudiger, zodat selfservice en fraudebestrijding
binnen handbereik komen. In de visie van PinkRoccade gaat
samenwerken verder dan gezamenlijk systemen ontwikkelen.
Managementinformatie
Partners blijven verantwoordelijk voor het continu verbeteren van zowel het eigenlijke product als de wijze waarop
daarmee wordt omgegaan. Denk aan het actualiseren en verfijnen van handleidingen, het beschrijven van werkprocessen en
dergelijke. Dat moet – en kan – natuurlijk allemaal binnen de
grenzen van veiligheid, privacybescherming en het als organisatie kunnen leren van elkaar. Daarom is het belangrijk dat de
samenwerkende gemeenten niet alleen managementinformatie úit het systeem krijgen, maar ook óver het systeem. Welke
lessen zijn geleerd, welke verbetermaatregelen zijn genomen?
Hiermee kan de ambtelijke organisatie zich verbeteren en realiseren de politiek eindverantwoordelijken de transparantie die
de kiezer vraagt.

Succesvol samenwerken in de gemeentelijke praktijk
Kijk voor de casus van Gemeentebelastingen KennemerlandZuid op: http:// www.pinkroccadelocalgovernment.nl/klantcases/
klantcases/gemeentebelastingen-kennemerland-zuid-(gbkz)-kiestvoor-belastingensuite/
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Foto: Dreamstime

Aansluiten op LV WOZ
brengt transparantie
Op 1 oktober moet de WOZ-waarde voor burgers openbaar zijn. Gemeenten kunnen daartoe
gebruik maken van de Landelijke Voorziening WOZ. Die zorgt voor eenduidige, actuele en
toegankelijke WOZ-gegevens.

G

eert Jansen is door de minister
van BZK aangesteld als ‘bestuurlijk aanjager Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV WOZ)’. Het
meekrijgen van bestuurders is immers
van belang om gemeenten tijdig aan te
laten sluiten op de Landelijke Voorziening
WOZ. “En natuurlijk is er ook meer nodig
dan alleen een bestuurlijke blik”, luidt
zijn vaststelling na een verkenning die hij
uitvoerde.
Transparantie
De WOZ-waarde moet per 1 oktober
voor burgers openbaar zijn. Dat hebben
de ministeries van Financiën en BZK,
de VNG, het IPO en de UvW zo afgesproken. Deze stap heeft te maken met een
wetswijziging in de Wet WOZ uit 2015, die
bepaalt dat transparantie belangrijk is en
de WOZ-waarden dus openbaar moeten
zijn. Het streven is dat vanaf 1 oktober
de centrale voorziening in gebruik is.
Daarmee wordt het voor burgers eenvoudig om de WOZ-waarde in te kunnen
zien. Voordeel voor de burger dus, maar
ook de overheid zelf heeft er baat bij.
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Afnemers als Belastingdienst en waterschappen kunnen straks via een centraal
‘loket’ WOZ-gegevens uit alle gemeenten
raadplegen, in plaats van rechtstreeks bij
390 gemeenten. De eenduidig gecentraliseerde gegevens zorgen voor actualiteit
en transparantie en dat is nodig, stelt
Jansen, oud-Commissaris van de Koningin in Overijssel en oud-voorzitter van de
Waarderingskamer. Burgers willen weten
waarom hun huis zo is gewaardeerd en
dat van hun buurman anders. “In de loop
der jaren is die WOZ-waardering in belang
toegenomen omdat die frequenter werd
aangepast en dicht tegen de economische
waardering is komen te zitten. Dan gaat
het belang ook veel verder dan alleen
als methode om belastingen te kunnen
heffen.”

Geert Jansen, ‘bestuurlijk aanjager Landelijke Voorziening Waardering Onroerende
Zaken (LV WOZ)’.

Bestuurlijk vraagstuk
Voordat gemeenten op de LV WOZ
kunnen aansluiten, moet er nog wel wat
gebeuren, legt Jansen uit. “De aanpak en situatie verschilt per gemeente,
per samenwerkingsverband en ook per
leverancier. Dat betekent dat er nog wat

werk te doen is.”Inmiddels is ongeveer
eentiende van de gemeenten aangesloten en de rest heeft plannen gemaakt. In
de gesprekken loop je tegen de nodige
praktische bezwaren aan, vaak van technische aard of qua planning. Aansluiting
staat niet altijd hoog op de bestuurlijke

agenda. Dat is wel nodig om te zorgen dat
het gaat lukken, en om er geld voor vrij te
maken.”
Projectleider Ron van Troost van ICTU
somt globaal op wat gemeenten vooraf
kunnen regelen voor de aansluiting op de
LV WOZ. “Ze moeten bedenken hoe ze de
aansluiting willen realiseren en wanneer.
Belangrijk is dat ze in beeld krijgen of de
kwaliteit van hun data op orde is en dat
ze hun planning bespreken met hun softwareleverancier. De planning moet ook in
lijn zijn met de planning van het Kadaster
– die de LV WOZ beheert.”
Standaarden
Een deel van de (potentiële) vraagstukken rond het openbaar maken van
gegevens ligt op standaardisatievlak. Er
is wel een koppelingsstandaard (StufWOZ) voor de WOZ-gegevens die naar de
afnemers gaan, maar voor de communicatie van gemeenten met de LV is een
XML-berichtenstandaard afgesproken.
Van Troost: “Dat gaat via Digikoppeling. Die standaard wordt nog niet altijd
uniform ingevuld.” Dat het technisch
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gewoon mogelijk is voor gemeenten om
aan te sluiten op de LV WOZ hebben ‘koplopergemeenten’ al bewezen. Amersfoort,
Huizen en Rotterdam – dus gemeenten
van uiteenlopende omvang – zijn inmiddels aangesloten. “Techniek is dus geen
probleem”, zegt Jansen. “Het blijkt lastiger er in het bestuurlijke circuit een zeer
gericht aandachtspunt van te maken.Dat
komt ook omdat het een proces is met
veel partijen en afhankelijkheden. Zowel
qua interne werkprocessen, datakwaliteit, techniek als planning moet het op
orde zijn. Bestuurlijk gezien helpt het dat
de voorziening LV WOZ een belangrijke
schakel is in de ambities van de overheid een generieke digitale infrastructuur verder in te richten. En dat we met
het openbaar maken van WOZ-gegevens
eraan kunnen bijdragen dat we de burger
beter bedienen”.
Stappen zetten
Welke stappen kunnen gemeenten nu
dus al zetten? Jansen noemt er een aantal. “Zorg dat je het proces projectmatig
aanpakt. Een tweede punt is het in eigen

De WOZ-waarde moet per 1 oktober voor
burgers openbaar zijn. Daarmee wordt het
voor burgers eenvoudig om de WOZ-waarde
in te kunnen zien en ook afnemers als
Belastingdienst en waterschappen kunnen
straks via een centraal ‘loket’ WOZ-gegevens uit alle gemeenten raadplegen, in
plaats van rechtstreeks bij 390 gemeenten.

huis alle op orde krijgen van je gegevens.
Ten derde: maak de planning realistisch
en stem met name met de softwareleveranciers en binnen de gemeente af of het
echt gaat lukken.”
Eind juni organiseert ICTU 2 bijeenkomsten over aansluiten op de LV WOZ: het
Aansluitcongres op 29 juni (13.00 uur,
Utrecht), en de Bestuurdersbijeenkomst op
30 juni (16.00 uur, Utrecht). U krijgt daar
antwoord op de vraag hoe u kunt aansluiten op de LV WOZ en wat de toegevoegde
waarde ervan is voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Voor meer informatie
of aanmelden, kijk op de website van ICTU,
www.ictu.nl/lvwoz.
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I C T U
De vijf
ontwerpprincipes

Online-kanaal kan niet
zonder feedback

1. Z et de gebruiker centraal - Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de
techniek of je organisatie.
2. Wees pas tevreden als je gebruiker
het is - Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen.

Online dienstverlening moet en kan gebruiksvriendelijker, is de
overtuiging van Victor Zuydweg en Edo Plantinga. De community
Gebruiker Centraal wil dat bij overheden onder de aandacht brengen.
Inmiddels is er een manifest met vijf ontwerpprincipes.

W

ie als burger of bedrijf online
overheidszaken moet regelen,
wordt niet altijd gelukkig van die ervaring. Het besef dat het beter kan, heeft
Victor Zuydweg (ICTU) en Edo Plantinga
(Logius) er destijds toe gebracht een
‘community’ van mensen bij allerlei
(overheids-) organisaties op te zetten die
samen kijkt hoe het beter kan: Gebruiker
Centraal.
Hóe het beter kan? Daarvoor hebben
de leden een lijst van vijf ontwerpprincipes voor (online) dienstverlening geformuleerd. Eigenlijk zijn het open deuren,
die vijf principes. “Maar wel open deuren
met consequenties”, zegt Zuydweg. En
die consequenties mogen meer aandacht
krijgen.
De groep professionals die deel
uitmaken van de community bespreekt
tijdens bijeenkomsten wat die consequenties precies zijn. “We hebben het
over online dienstverlening vanuit de
behoefte van de gebruiker. Het gaat niet
om de schermpjes, maar over hoe je processen inricht. Het heeft te maken met
hoe je staat ten opzichte van gebruikers,
dat je laat zien wat je aan het doen bent.
Je moet online dienstverlening ook laten
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testen, omdat die dan beter wordt voor
de eindgebruiker en dus ook voor de overheid.” Plantinga: “Je móet wel zorgen dat
die online diensten gebruiksvriendelijk
zijn, omdat je anders kans loopt op te
veel frictie. Denk daarbij aan helpdesk-

kers. Het bedrijfsleven is daar verder
mee.”
‘Wees pas tevreden als de gebruiker
het is’ is een ander voorbeeld. Plantinga:
“Dat komt neer op een iteratief cyclisch
proces. Je ziet nu vaak dat een project is

Frits Warnar, opdrachtgever van Gebruiker Centraal, programmamanager
Digitaal 2017 bij het Ministerie van BZK:
“Ik geloof in het adagium dat betere dienstverlening ontstaat door het gebruikerperspectief bij het inrichten van dienstverleningsprocessen als uitgangspunt te nemen.
‘Beter voor de gebruiker’ en ‘goedkoper voor de organisatie’ kunnen samen gaan”.

kosten, misgelopen communicatie, maar
ook aan juridische gevolgen voor een
overheid die verwijtbare ontoegankelijkheid kan worden verweten”. Betere ervaringen vergroten ook het draagvlak voor
overheidsdienstverlening.
Zuydweg noemt het eerste principe als voorbeeld: “‘Zet de gebruiker
centraal’. Dat lijkt misschien een enorme
open deur en toch: als wij dienstverlening
opzetten is die vaak nog opgezet vanuit
de hiërarchie van de bestaande organisaties, met eigen loketten. Er wordt niet
gedacht vanuit de behoefte van gebrui-

afgelopen op het moment dat de website
online gaat. Terwijl dat eigenlijk pas het
moment is dat daadwerkelijk nieuwe
inzichten aan het licht komen die je alsnog kunt toepassen. Je moet veel meer de
feedback van gebruikers organiseren en
cyclisch gaan denken.”
Het is belangrijk om de inzichten
achter de principes verder in te bedden
bij de overheid. “Met tegelwijsheden ben
je er natuurlijk niet”, zegt Plantinga.
“We zijn bezig met een uitwerking en het
inzichtelijk maken van de implicaties,
zoals ‘budget vrijmaken voor dooront-

3. Maak het eenvoudig voor de
gebruiker - Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf
begrijpelijk.

Victor Zuydweg (links) en Edo Plantinga. Foto Studio Oostrum.
wikkeling na je lancering’ of ‘usabilityonderzoek opzetten’. Daarnaast geven we
ook methoden en technieken die je kunt
inzetten als professional om die hogere
principes te realiseren.” De vijf ontwerpprincipes zijn neergelegd in een Manifest. Bestuurders kunnen, door ondertekening ervan, tot uitdrukking brengen
dat zij zich achter die principes scharen

munity streeft ernaar dat het manifest
breed wordt verspreid en dat steeds meer
bestuurders het ondertekenen.
Zuydweg wijst nog op een belangrijk
punt. “Het grote misverstand is dat je dit
doet voor de een kleine groep die niet
overweg kan met digitale dienstverlening. Terwijl degenen die er ook last van

Jos Tilmans, projectleider Optimaal Digitaal van het Ministerie van BZK:
“Dat bestuurders zich hard maken voor toepassing van de ontwerpprincipes in
hun eigen organisatie is belangrijk, omdat zij uiteindelijk de sleutel hebben om de
gebruiker daadwerkelijk centraal te laten stellen.”

en zich zullen inspannen om die principes
in hun eigen organisatie te laten hanteren. De Digicommissaris zal toepassing
van de vijf principes gaan uitdragen. En
er wordt gekeken naar aansluiting bij de
overheidsarchitectuur NORA. De com-
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4. Ga uit van feiten, niet van aannames - Ontwerp op basis van
feiten en gebruiksonderzoek, en
ga er niet vanuit dat je gebruiker
is zoals jij.
5. Wees transparant en deel je kennis - Werk samen en deel je kennis
en ervaring. En sta open voor
feedback.
De ontwerpprincipes van Gebruiker Centraal zijn mede geïnspireerd
op de ‘design principles’ van de
afdeling Government Digital Service
van het Verenigd Koninkrijk. Deze
fungeren als richtlijnen voor het ontwerpen van een proces of product,
zorgen voor focus en helpen bij het
prioriteren van wensen en ideeën.
Ze zijn te vinden op de website www.
gov.uk/design-principles.

hebben juist degenen zijn die het deels
wél begrijpen en veel gebruik maken van
online diensten. Ook die groep maakt
fouten. Doordat je je doelgroep leert kennen, kun je daar van leren en er beter op
anticiperen. ”
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is bijzonder omdat we niet alleen een op het hoogste niveau beveiligd
evenement ondersteunen, zes maanden lang hebben we ook dagelijks tien
uur gastheerschap van SSC-ICT geboden, namelijk ICT-ondersteuning ter
plekke. Elke gast kan daardoor optimaal gebruikmaken van de voorzieningen op de EU-voorzitterschaplocatie.” In het Scheepvaartmuseum en
het voor het voorzitterschap opgetrokken Europagebouw waren tijdens
het EU-voorzitterschap 26.000 Europese ambtenaren, tolken en pers te
gast. Gedeeltelijk is dit openbaar terrein. Naar de wens van de gemeente
Amsterdam bleef het openbare fietspad zelfs tijdens de informele raden
deels gewoon open.

Veilige, digitale voorzieningen voor EU-voorzitterschap

‘Goed gastheerschap in
EU-internetcafé’
Hoe combineer je gastvrijheid met veilige ICT-voorzieningen voor
Europese ministeriële delegaties in het hart van Amsterdam? Voor die
opgave stond SSC-ICT, samen met andere partijen van het Rijk, tijdens
het Nederlands voorzitterschap van de EU. Over rekening houden met
openbare fietspaden en het spelen van een wargame.

H

et Nederlands EU-voorzitterschap, onder leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bevindt zich in zijn laatste maand en
eindigt 30 juni. Voor dit voorzitterschap werd 11.000 m2 defensieterrein
in vier maanden omgebouwd tot een high secure evenementenlocatie met
30 vergaderruimten, lounges en 120 werkplekken. SSC-ICT kreeg van het
ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht om te zorgen voor de ICTvoorzieningen op de centrale EU-locatie in Amsterdam.
Door Nicole van der Steen
Beeld EU
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Astrid Zwiers, Divisiemanager Services van SSC-ICT, is hoofdaannemer ICT van de stuurgroep voor het EU-voorzitterschap. “Dit evenement

Substantieel dreigingsniveau
Robert Garskamp, projectleider van SSC-ICT: “We hebben de balans
gezocht tussen gebruiksvriendelijkheid, gastvrijheid en veiligheid. Samen
met het ministerie van Buitenlandse Zaken willen we de gasten een gastvrij gevoel geven. Tegelijkertijd houden we rekening met het substantiële
dreigingsniveau voor Nederland en het feit dat dit een heel belangrijk
politiek evenement is.” SSC-ICT zorgt voor betrouwbare en veilige connectiviteit met een geïsoleerd netwerk dat continu gemonitord wordt. Samen
met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en het Nationaal
Centrum voor CyberSecurity (NCSC, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) werkt SSC-ICT aan de veiligheid van het netwerk en de
overige ICT-voorzieningen.
Garskamp: “Wij zijn de ANWB van het voorzitterschap. Wij hebben de
infrastructuur aangelegd; we bepalen niet wie ervan gebruikmaakt maar
we willen wel weten wat er gebeurt. En vooral als er een ongeluk dreigt te
gebeuren.” Zwiers: “Buitenlandse Zaken vraagt ons de ICT-ondersteuning
zo efficiënt mogelijk te regelen. We hebben daarom gewerkt vanuit de
dienstverlening die we al aan de ministeries bieden, zoals netwerken en
de monitoring daarvan, kantooromgevingen, werkplekken en ondersteunende services. Daarvoor gelden al de gebruikelijke, hoge veiligheidseisen.
Je kunt de EU-locatie zien als een tijdelijk rijkskantoor. Daarnaast houden
we uiteraard rekening met bepaalde kritische ruimten met nog hogere
veiligheidseisen.”
Servicepunt
In de zomer van vorig jaar begon SSC-ICT met de opbouw van alle voorzieningen voor de EU-top met daaronder een infrastructuur, netwerk, en
de ICT voor werkplekken en vergaderruimtes voor de ambtenaren, diplomaten, bezoekers, pers en tolken. Ook maakte SSC-ICT een Servicepunt,
ondersteuning op locatie waar zogeheten ‘Floorwalkers’ de gasten ter plekke ondersteunen wanneer zij ICT-vragen hebben. Garskamp: “We proberen
ook te helpen als het niet direct om een ICT-vraag gaat. Dat hoort bij goed
gastheerschap.” Een deel van het terrein is in bezit van het ministerie
van Defensie. Zwiers: “We zijn steeds meer een vertrouwde partij geworden
voor Defensie. De samenwerking verloopt heel goed.”
SSC-ICT verzorgt de security en netwerkmonitoring voor het voorzitterschap onder andere vanuit haar eigen vestiging. Wanneer er een cyberdrei-
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Astrid Zwiers, Divisiemanager Services
van SSC-ICT en hoofdaannemer ICT van de
stuurgroep voor het EU-voorzitterschap.
“Dit evenement is bijzonder omdat we niet
alleen een op het hoogste niveau beveiligd
evenement ondersteunen, zes maanden
lang hebben we ook dagelijks tien uur gastheerschap van SSC-ICT geboden, namelijk
ICT-ondersteuning ter plekke.”

Robert Garskamp,
projectleider
van SSC-ICT:
“We hebben de
balans gezocht
tussen gebruiksvriendelijkheid,
gastvrijheid en
veiligheid.”
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ging wordt gesignaleerd, dan is het NCSC (Nationaal Centrum
voor CyberSecurity) verantwoordelijk voor het afgeven van
het risicoprofiel van de dreiging. Wanneer relevant ontvangt
Buitenlandse Zaken deze informatie. Garskamp: “De voor ons
belangrijke informatie komt bij ons eigen Security Operating Center (SOC) binnen. In nauwe samenwerking met de
verschillende partijen bepalen we de beste maatregelen.” In
het SOC van SSC-ICT werkt een vast team van tien mensen. Zwiers: “Maar we zijn heel schaalbaar. Als er in geval
van nood meer specialisten nodig zijn, dan kan dat.” Ook
SSC-ICT signaleert dreigingen, en overlegt met Buitenlandse
Zaken en het NCSC om deze te duiden.

We houden het
veilig omdat we
24/7 aan actieve
monitoring doen
Het shared service center monitort het verkeer op
bepaalde typen aanvallen. Garskamp: “We houden het veilig
omdat we 24/7 aan actieve monitoring doen. Zo kunnen we
allerlei aanvalsmethoden vroeg detecteren. Hierdoor voorkom je bijvoorbeeld dat iemand op ransomware kan klikken.” Na de aanslag op het vliegveld Zaventem zijn niet per
se extra maatregelen genomen maar alle partijen waren wel
extra alert. “Natuurlijk wordt het fietspad dan nog sterker in
de gaten gehouden.”
Passwords
Er is regelmatig contact met opdrachtgever Buitenlandse
Zaken. “We laten het elkaar direct weten als we iets bijzonders zien en stemmen met elkaar af of er extra beveiliging
nodig is.” Al mag er niets concreets worden gezegd over de
individuele dreigingen, duidelijk is dat de gasten niet altijd
voorzichtig omgaan met passwords en gebruikersnamen
op het internet. Zwiers: “Een groot deel van het Europagebouw is als een verantwoord internetcafé. De gasten kunnen
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gewoon wifi gebruiken om te internetten. We bieden daar
vrij internet.” Aan de hand van de ervaringen is de voorlichting aangescherpt over het gebruik van passwords en
gebruikersnamen. Garskamp: “We geven actief aan hoe de
gasten veilig kunnen internetten, bijvoorbeeld door hen te
vragen te controleren of hun passwords versleuteld worden
verzonden.”
Cyberaanval
Volgens Garskamp is het de afgelopen maanden, naar
verhouding, redelijk rustig gebleven. “Je moet natuurlijk wel
heel erg op je qui vive blijven, zeker omdat het evenement
zes maanden duurt.” Zo hielden Buitenlandse Zaken, Defensie, NCSC en SSC-ICT daarom samen met alle partijen een
wargame en simuleerden ze een cyberaanval. Garskamp: “Het
is cyberspecialisten daarin niet gelukt om ons netwerk te
hacken. Zo’n simulatie helpt om een aantal zaken scherper
te regelen, waarbij we kijken naar veiligheid in de brede zin,
dus ook de fysieke beveiliging. Ook houden we geregeld tussentijdse oefeningen, workshops en evaluaties om te blijven
leren en verbeteren.”
Voor de EU-top deden SSC-ICT, NCSC en de ministeries
van Defensie en Buitenlandse Zaken een risico-analyse. “Wij
hebben gekeken of er voor specifieke aanvallen een hoger
risico bestaat. Daaruit kwam bijvoorbeeld dat we ook de
ether goed in de gaten moeten houden.” Het shared service
centrum werkt dan ook nauw samen met het Agentschap
Telecom dat continu de ether monitort. Garskamp: “Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of drones, illegale storingszenders of jammers in de ether onze wifi bewust verstoren.”
Krachtenbundeling
Eerder verzorgde SSC-ICT de ICT tijdens de Global Conference on Cyber Security (GCCS) en de Nuclear Security
Summit (NSS). Zwiers: “We kunnen straks bogen op drie
aansprekende evenementen. Ook voor onze medewerkers is
dit boeiende dienstverlening.” Garskamp is ook trots op de
speciale Kiosk Next Generation pc’s waarmee rijksambtenaren zonder belemmeringen naar de backend van hun eigen
ministerie kunnen. “Deze kiosk-pc’s zetten we al een tijdje
in voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. We waren
nog niet in staat om die buiten dat ministerie te plaatsen
zonder dat dit afbreuk deed aan de veiligheid. Dat kunnen
we nu wel, en doen we ook voor het EU-voorzitterschap.”
“We hebben veel kennis opgebouwd van veilige ICT voor
internationale evenementen,” aldus Zwiers, “en kunnen die
kennis en ervaring bij een volgend evenement weer inzetten. Om dit soort bijzondere projecten voor elkaar te krijgen
heb je de beste mensen nodig en een geoliede samenwerking. Die krachtenbundeling blijkt een groot succes.”

“Hoe CGI u een
succesvolle toekomst
kan voorspellen
door hem zelf met
u te maken.”
We doen niet aan glazen bollen of het leggen van

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

kaarten. Daar zijn we veel te nuchter voor bij CGI. Maar

We vinden veranderen juist belangrijk. Zeker nu. Daarom

we houden ons wel graag bezig met de toekomst. Onze

leveren we IT Modernization. Een uitgebalanceerde mix

eigen toekomst. Die van de technologie, ons vak. Maar

van beproefde en nieuw ontwikkelde solutions. Daarmee

vooral die van onze klanten. We zijn ervan overtuigd

helpen we u afscheid te nemen van IT die tussen u

dat succesvol moderniseren gebaseerd is op heldere

en een succesvolle toekomst staat. Zonder risico’s

businessprioriteiten. Alleen zo kun je je eigen toekomst

transformeren naar kostenefficiënte, bedrijfszekere

creëren. Dat je uit het verleden mee moet nemen

en veilige technologie. Effectief en opmerkelijk snel.

wat je verder brengt. Maar vooral ook afscheid moet

Het kan. We werken hard mee aan uw doelen, uw

durven nemen van wat je tegenhoudt. Helaas blijkt dat

business, uw processen. En we geven u de slagkracht,

laatste moeilijk. Zo blijven veel organisaties investeren

wendbaarheid en concurrentiekracht waarmee u uw

in hun verouderde IT. Systemen die in tientallen jaren

toekomst vorm kunt geven. Een succesvolle (digitale)

opgebouwd en uitgebouwd zijn, maar geen perspectief

toekomst, dat durven we best te voorspellen.

meer ieden. Complex, traag en kostbaar. IT die een
succesvolle toekomst eerder op afstand zet dan

IT Modernization van CGI. Samen werken aan een

dichterbij brengt.

succesvolle toekomst.

cginederland.nl

Het
Kloosterhoeveberaad
Het
Kloosterhoeveberaad
is wederopgestaan.
Een los verbond
van gemeenten en
Manifestpartijen probeert
zinvolle initiatieven
in e-dienstverlening
aan te zwengelen,
zonder al te veel
‘Haagse’ tussenkomst.
Samen dineren doen ze
overigens niet meer.

Door Freek Blankena
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I

n 2006 nam een tiental gemeenten het initiatief om samen stappen
te zetten in de overheidsdigitalisering. Zaken als de Persoonlijke
Internet Pagina (PIP) en het gemeentelijke contactcenter (Antwoord) werden door de gemeenten - samen met een drietal DG’s van BZK - in informele setting (restaurant Kloosterhoeve) dichterbij gebracht. Dat deden ze
vanuit de gedachte ‘als je moet wachten op een centrale organisatie die
het vanuit de theorie moet afdwingen, wordt het nooit wat’.
Dat Kloosterhoeveberaad openbaart zich tien jaar later wederom – nu
zonder te dineren overigens. “Er wordt zelfs geen borrel gedronken”, zegt
(aftredend) bestuurslid Ronald Barendse van de Sociale Verzekeringsbank,
die het beraad samen met de Utrechtse gemeentesecretaris Maarten Schurink een jaar geleden nieuw leven heeft ingeblazen. Een groep gemeentesecretarissen komt nu zo’n vier keer per jaar samen met een even groot
aantal mensen afkomstig uit de Manifestgroep. Die uit 2003 stammende
groep is een netwerk van 16 uitvoeringsorganisaties (ZBO’s en agentschappen zoals de Belastingdienst).
Dwarsverbanden
Waarom is zo’n verband na tien jaar nog nodig, nu er inmiddels coördinerende clubs zijn als Digicommissaris en KING? Barendse: “Alles wat
de Digicommissaris doet – die nodigen we trouwens ook bij elk beraad
uit – dat zijn de initiatieven waar wet- en regelgeving voor nodig is en
heel veel geld. Daar onderscheiden de Kloosterberaad-initiatieven zich in.”
Barendse geeft een voorbeeld: “Schuldsanering is een groot probleem binnen gemeenten en daar zie je dat de grote uitvoerders als CJIB en Belastingdienst er vaak dwars doorheen fietsen. Dus nu hebben we afgesproken
met een aantal gemeenten een soort telefooncirkel op te zetten.” Een
gemeentemedewerker kan daarbinnen afspraken maken over een specifiek schuldsaneringsgeval, zodat er gecoördineerd wordt gewerkt. “Dat
zijn kleine initiatieven die niet direct geld kosten. Dan moet je eerst met
elkaar een half jaar een pilot draaien om te kijken of het werkt en of er
consequenties aan verbonden zijn. De kracht van die Kloosterhoeve-pilots
is dat je het daarna kunt gaan opschalen, op basis van het materiaal dat
er al ligt.”
Voor Maarten Schurink gaat het om ‘sneller voortgang maken’. “In de
bestuurlijke overleggen die er al zijn, wordt veel gesproken over de financiering van de generieke voorzieningen, zoals DigiD, Mijnoverheid.nl en de

is terug
BRP. Wij dachten: we gaan eens van de andere kant beginnen en vanuit de
praktijk van onze organisaties op een informele manier kijken of mensen
samen dingen tot stand kunnen brengen.” Waarom dat niet via het formele kanaal zou lukken? “Op deze informele manier is het proces net iets
minder belast dan wanneer je langs allerlei overleggen moet.”
Pilots
Momenteel is er bij het Kloosterhoeveberaad een viertal pilots dat
bijzondere aandacht krijgt. Zo is er een pilot rond een uniforme ‘digitale
verhuisservice’, waarbij burgers verhuizingen voortaan via Mijnoverheid.nl
doorgeven, in plaats van bij hun gemeente. Twaalf gemeenten doen er dit
jaar aan mee. In november moet die proef van start gaan. Schurink: “Als
dat lukt zou het een eerste voorbeeld zijn waarbij er niet alleen vanuit
Mijnoverheid naar burgers wordt gecommuniceerd, maar waar burgers ook
met de overheid kunnen communiceren. Dan is de weg vrij voor andere
processen, zoals trouwen, scheiden of geboorteaangifte.” Dat zou dan kunnen via een ‘generiek koppelvlak’ voor webformulieren naar gemeentelijke
systemen.
Op kortere termijn komt er een proef met een één landelijke digitale voorziening voor uitvaartondernemers om via Ondernemersplein en
Berichtenbox aangifte te doen van overlijden. Een derde project is het
regelen van de heraanvraag van een rijbewijs direct bij de RDW, waarna de
gemeentebalie enkel dient als afgiftepunt. Als vierde is er een verkenning
naar het verbeteren van de dienstverlening aan de groeiende groep zzp’ers.
Er lopen meer initiatieven, zegt Schurink, met een verschillend tempo.
“We hebben bijvoorbeeld niet zo lang geleden een nieuw initiatief gestart
met een aantal gemeenten, de Belastingdienst en de SVB, om te kijken of
wij bij een deel van de dienstverlening van die twee partijen kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij mensen die wat minder digivaardig zijn. Daar hebben
we als gemeente al ervaring mee dus daar zouden Belastingdienst en SVB
bij kunnen aansluiten.” En waar Schurink al wat langer energie in steekt
is het met dertien gemeenten sleutelen aan een manier om de uitbetaling van uitkeringen te stroomlijnen en te centraliseren. “Uitbetalen is
uitbetalen. We zijn nu wel voorbij die pavlovreactie van de gemeentelijke
autonomie. Dan blijkt dat er maar weinig maatwerk nodig is.”

Maarten Schurink, aftredend gemeentesecretaris Utrecht en de nieuwe bestuursvoorzitter van de SVB: “Er komt veel energie
los.”

Ronald Barendse, aftredend bestuurslid
SVB: “Met klein geld beginnen en kijken of
het opschaalbaar is.”

Klein geld
De kern van het Kloosterhoeveberaad is dus de samenwerking tus-
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Kloosterhoeve
pilot Digitale
verhuisservice
Een rechttoe-rechtaan voorbeeld van
Kloosterhoeve-samenwerking:
Doelstelling
Verhuizingen worden via MijnOverheid.
nl doorgegeven door de burger. Verwerking van mutatie bij gemeente met
ruimte voor lokaal beleid.
Resultaat 2016
Pilotgemeenten sluiten aan op het
vanuit de VDP vormgegeven proces en
het verhuisformulier dat beschikbaar
is gesteld via MijnOverheid.nl. Gereed:
nov 2016
Gemeenten:
Zaanstad, Amsterdam, Delft, Deventer,
Haarlemmermeer, ’s-Hertogenbosch,
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg,
Utrecht en Zwolle.
Wegbereider voor:
• Gebruik BRP in landelijke formulieren
• Transactie via MijnOverheid
• Via landelijke voorziening mutatie
direct verwerken in BRP
• Generiek koppelvlak voor webformulieren naar gemeentelijke systemen
• Voorgenomen huwelijk, scheiding,
erkenning kind (geboorte),...

sen een aantal gemeentesecretarisssen en de leden van de Manifestgroep.
Barendse: “Wij hebben in de dienstverlening aan burgers gemerkt dat er
in de samenwerking tussen de gemeenten en de Manifestgroep niet alleen
een aantal formele agenda’s is, zoals de modernisering van de bevolkingsadministratie en eID. Er zijn ook kleine kwesties die spelen in de samenwerking tussen grote uitvoerders en een aantal gemeenten en daar hebben
we een lijstje van gemaakt. We kijken of er een casus is en zo ja, dan
werken we die in de pilot goed uit, met klein geld. En pas daarna begint
het proces van opschalen.” Barendse spreekt van een ‘coalition of the willing’, zonder doorzettingsmacht en zaken die ineens zonodig móeten. “De
motivatie zit erin dat de gemeenten ergens last van hebben en die zoeken
hulp bij de nationale ZBO’s, die een nationaal effect hebben. En omgekeerd kunnen de Manifestgroep-leden soms gebruik maken van het loket
van de gemeenten.”
Per idee wordt er meestal een groepje gemeenten en Manifestpartijen
bij elkaar gezocht. “En dan hoef je vervolgens alleen na een halfjaar het
net op te halen om te kijken wat er staat en wat er is geleerd.” Door-

We zijn nu wel voorbij
die pavlovreactie van
de gemeentelijke
autonomie
gaans zitten er bij de bijeenkomsten 15 á 20 mensen aan tafel, evenredig
verdeeld over beide partijen. Twee mensen bij KING fungeren inmiddels als
secretariaat voor het Kloosterhoeveberaad.
Barendse is net weg bij de SVB (hij wordt plaatsvervangend SG bij
het ministerie van VenJ), en Maarten Schurink wordt op zijn beurt nu
bestuursvoorzitter van de SVB.
Volgens Barendse en Schurink is het enthousiasme onder de zittende
gemeentesecretarissen en de Manifestpartijen zo groot, dat continuering
voorlopig zeker gewaarborgd is. Het voorzitterschap zal worden overgenomen door een andere gemeentesecretaris en iemand uit de Manifest-gelederen. Schurink: “Ik maak me weinig zorgen over de voortgang. Volgens
mij is er bij gemeenten nu meer draagvlak voor standaardisatie en het
maken van een sprong in collectieve voorzieningen. Er komt veel energie
los; je ziet dat mensen er lang op hebben gewacht.”
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Wie ontwikkelt oplossingen
die perfect werken voor de
lokale overheid?
De meest gespecialiseerde ICT-partner.
PinkRoccade Local Government
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en stelt wel eens dat Europa niet
kan functioneren vanwege taalbarrières en culturele verschillen, maar gek
genoeg blijkt dat voor internationale
criminele bendes in het geheel geen
obstakel. Schurken profiteren van het
gebrek aan samenwerking en uitwisseling
van informatie tussen lidstaten. ‘Nationale soevereiniteit’ vormt zo onbedoeld een
bescherming voor criminelen.
De Franse seriemoordenaar Fourniret
en kinderverkrachter Robert M. waren
al eerder veroordeeld in een EU-lidstaat.
Door te verhuizen naar een andere lidstaat konden ze simpelweg met een schone lei beginnen en hun misdadige gedrag
voortzetten in hun nieuwe thuisland. Ook
de onderzoeken naar de recente terreuraanslagen in Frankrijk en België laten
een patroon zien van vitale informatie
die niet over de grenzen wordt gedeeld.
Sinds 2012 is er een database met
veroordelingen in EU-lidstaten, het
European Criminal Record Information
System (ECRIS). In ECRIS kunnen rechters checken of misdadigers eerder zijn
veroordeeld in andere lidstaten. Op deze
manier weten rechters met wie ze van
doen hebben en kunnen ze dit meenemen
in de strafmaat. Ook kan ECRIS worden
geraadpleegd voor een Verklaring Omtrent
Gedrag bij het solliciteren naar een baan.

eisen Rijk, ambtelijke organisatie en burger. Samenwerken in
vernieuwende en toekomstvaste systemen is het antwoord. Best
practices wijzen de weg.
Benieuwd naar deze best practices? Lees dan het artikel ‘Slimmer

Meer informatie?
Neem contact met ons op via info.prlg@pinkroccade.nl

V e l d

Criminelendatabase
kan beter

Heffen moet slimmer, kostenefficiënter en klantvriendelijk,

heffen begint met samenwerken’ in deze editie van iBestuur.

‘t

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Wanneer het echter gaat om verdachten die van buiten de EU komen, wordt
informatie vaak niet uitgewisseld. Daarom
werkt het Europees Parlement nu aan een
voorstel om de controle van deze zogehe-

ten ‘derdelanders’ makkelijker te maken
in het ECRIS-systeem.
Daarbij bestaan wel enkele vraagtekens. Allereerst pleiten sommigen voor
het opnemen van veroordelingen in nietEU landen. Maar het is problematisch
om zonder voorbehoud te vertrouwen
op informatie aangeleverd door derde
landen. Er moet worden uitgesloten dat
personen die bijvoorbeeld om politieke
redenen zijn vervolgd en veroordeeld of
om zaken die bij ons niet strafbaar zijn,
zoals homoseksualiteit of geloofsafval,
niet in de EU als crimineel te boek komen
te staan. Ook mag er geen rechtsongelijkheid ontstaan. Sommige lidstaten willen
bijvoorbeeld vingerafdrukken afnemen
van niet-EU-burgers. Maar personen
met een dubbele nationaliteit van een
EU-land en een niet-EU land worden zo
benadeeld.
Een EU zonder binnengrenzen brengt
ons veel voordeel. Gezamenlijke misdaad- en terreurbestrijding zijn een
absolute voorwaarde om die vrije ruimte
te kunnen behouden. Vele barrières zijn
al geslecht en samenwerking en uitwisseling is geïntensiveerd. Enkele voorbeelden van de laatste jaren: versterking van
het mandaat van Europol, normen voor
uitwisseling van persoonsgegevens tussen politie en justitie binnen de EU, het
Europese arrestatiebevel en Europese harmonisering van rechten van verdachten.
De verbetering van ECRIS is een volgende
bouwsteen aan die Europese Ruimte voor
Veiligheid, Vrijheid en Recht.
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Het kantoor als

C G I

intelligente omgeving

Een gebouw dat niet alleen energiezuinig is, maar ook heel
prettig om in te werken: dat is een smart building. Zo’n slim
gebouw is voorzien van technologie die onder meer medewerkers
ontzorgt, gebouwen efficiënter laat benutten en bezoekers helpt
hun weg te vinden.

R

etrofit, ambient intelligence…. bij de wereld van
de slimme gebouwen hoort een heel eigen taal. In
smart buildings wordt technologie gebruikt die het heel
aangenaam maakt om er te werken. Daarnaast maakt deze
toepassing van verschillende technologieën kantoren veilig,
duurzaam en toekomstvast. Allemaal redenen waarom bouwers
en opdrachtgevers, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, zeer
geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling in vastgoed.
Het bekendste voorbeeld van een slim gebouw is The
Edge, het kantoor van Deloitte aan de Amsterdamse Zuidas.
Het is door Building Research Establishment, de wereldwijde
beoordelaar van duurzame gebouwen, uitgeroepen tot het
meest duurzame kantoorgebouw ter wereld. Niet alleen het
energieverbruik is optimaal – het gebouw produceert meer
energie dan het verbruikt – maar het is ook een prettige
werkomgeving. Een uitgekiende ventilatie zorgt voor een
fijn binnenklimaat en medewerkers kunnen onder meer de
verlichting van hun werkplek naar eigen wens instellen.
Retrofit
The Edge is een nieuw gebouw, maar het is ook mogelijk
om bestaande gebouwen van technologie te voorzien die
een gebouw ‘slim’ maakt. Dat heet retrofit, vertelt Ralf van
den Ham, Director Consulting Services bij CGI. CGI realiseert
smart buildings met partners als ingenieursbureau Deerns,
dat The Edge mede ontwikkelde. “Wij bieden de apps waarmee
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Efficiënter onderhoud
CGI laat met ThyssenKrupp zien wat het in de
praktijk betekent als gebouwen slim worden. Alle
1,1 miljoen liften van ThyssenKrupp wereldwijd zijn
voorzien van sensoren die zijn aangesloten op het
internet. Zij sturen data naar het platform van CGI, dat
deze analyseert en in rapportages aan ThyssenKrupp
ter beschikking stelt. Daarmee plant ThyssenKrupp het
onderhoud. Als monteurs in een bepaalde wijk zijn dan
krijgen zij een bericht over welk onderhoud ze bij welke
liften moeten uitvoeren. Op deze manier wordt uitval
van liften voorkomen en wordt het onderhoud veel
efficiënter gepland.

gebruikers van zo’n gebouw in hun werk worden ondersteund,
met daarachter alle technologie die daarvoor nodig is. Zoals
integratie met de systemen in het gebouw en het verzamelen
en analyseren van data”, zegt Van den Ham. Hij geeft een
aantal voorbeelden waarin deze toepassing duidelijk wordt.
Het systeem weet waar gebruikers in een gebouw zijn (dankzij
hun smartphone en het bGrid® van Deerns) en kan daardoor
bijvoorbeeld helpen om collega’s te vinden. Of een geschikte
werkplek. Bezoekers kunnen via hun smartphone geholpen

worden bij het vinden van de weg in een gebouw. “De
technologie kan medewerkers ook helpen bij het vinden van de
juiste spullen in omgevingen waarin dit complex is, zoals in een
ziekenhuis”, vertelt Van den Ham.
Ambient intelligence
Het gebruik van deze voorzieningen levert veel data op,
die CGI analyseert. Dat biedt inzicht waarmee bijvoorbeeld
de eigenaar of huurder van het gebouw geld kan besparen.
“Als bijvoorbeeld blijkt dat een bepaald gebied weinig
wordt gebruikt, dan kunnen de schoonmaakroutes worden

Energiebewuste Zweden
55.000 inwoners van het Zweedse Växjo krijgen
informatie over hun energieverbruik in een benchmark
met hun buren. Deze informatie is afkomstig van
slimme energiemeters: CGI verzamelt de data daaruit,
analyseert die en stuurt rapportages aan de hierop
geabonneerde Zweden. Het maakt hen bewust van hun
energieverbruik en stimuleert hen om energiezuiniger
te worden. In totaal besparen zij nu twintig procent op
hun energie.
www.cginederland.nl/smartbuildings
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aangepast.” Data-analyse kan ook een antwoord bieden op
een vraagstuk dat speelt bij elk kantoor met flexwerkers: hoe
benut je de ruimte optimaal? “Kantoren zijn dure faciliteiten
en die wil je zo goed mogelijk gebruiken. Met de data die
smart buildings opleveren maken we real-time analyses en
daarmee kun je de bezettingsgraad sturen en verbeteren.”
Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt momenteel samen met
Deerns de diverse mogelijkheden van dit soort technologie,
in een ‘proefpand’ in Rijswijk. De ambitie is dat in 2019 alle
nieuwbouw-overheidsgebouwen zo energieneutraal mogelijk
zijn en deze technologie draagt daaraan bij. “Het spreekt voor
zich dat vastgoed dat is voorzien van dit soort technologie ook
in de toekomst waardevol blijft. Ook dat is een belangrijk aspect
voor vastgoedontwikkelaars”, zegt Van den Ham.
Voor de gebruikers van een smart building is ambient
intelligence belangrijk. Dit houdt in dat het systeem weet
waar een gebruiker is in het gebouw en deze als het ware
zoveel mogelijk ontzorgt. Wat dit precies aan toepassingen kan
opleveren wordt volop onderzocht en ontwikkeld; onder meer
de Fontys Hogescholen en Saxion hebben een lectoraat op dit
gebied. “Met ambient intelligence maak je de werkomgeving
comfortabel en zo persoonlijk mogelijk. Het verhoogt de
productiviteit van medewerkers. Bovendien kunnen organisaties
dit gebruiken bij het werven van nieuwe medewerkers, want een
prettige werkomgeving is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.
Wij noemen dat een ‘winning workplace’.”
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Rotterdam:
epicentrum van
innovatie

Frank Vieveen (l), Programmamanager Smart
City bij de gemeente Rotterdam en Pim Stevens,
Programmamanager
Smart Cities bij KPN.

Rotterdam is één van de meest innoverende steden van Nederland. Ook het concept achter smart
cities is door de gemeente jaren geleden al enthousiast omarmd. Als het aan Rotterdam ligt, groeit
het aantal innovatieve toepassingen die de stad nóg leefbaarder maken, de komende jaren gestaag
door – met big data.

E

igenlijk kwam de gemeente Rotterdam er bij toeval achter. Pas toen de gemeente twee jaar geleden een award
won voor haar innovatieve beleid, merkten de ambtenaren dat
ze jarenlang onbewust hadden gebouwd aan een smart city. “In
Rotterdam ontstonden al veel innovatieve oplossingen en toepassingen, maar die werden nooit gevat onder die term”, aldus
Frank Vieveen, Programmamanager Smart City bij de gemeente
Rotterdam. Inmiddels is Rotterdam – en de rest van de Rijnmond-regio – een treffend voorbeeld van een Slimme Stad.
Iedereen is welkom
Initiatieven die van Rotterdam een nog betere stad maken
voor burgers en bedrijven, schieten als paddenstoelen uit de
grond. Mooie voorbeelden zijn het innovatiecentrum CIC, het
ondernemersnetwerk Blue City en het architectonische en innovatieve landmark Dutch Windwheel. Daarbij vervult de gemeente
een centrale rol, zonder te dwingend aanwezig te zijn. “Wij
bieden iedereen de ruimte om ideeën en projecten te ontwikkelen, waardoor innovatie in de stad toepasbaar is. Ik zie ons als
een soort makelaar die allerlei partijen, zoals start-ups of grote
bedrijven, bijeen brengt. Wij leggen hen niet op wat precies te
doen. Door de verbindingen tussen die partijen te faciliteren,
komen we samen tot mooie oplossingen.”
Pim Stevens, Programmamanager Smart Cities bij KPN, vult
aan: “Rotterdam stelt alle partijen in staat aan smart-city-ont-
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wikkelingen deel te nemen. De gemeente zegt niet: ‘die wel en
die niet’. De visie van Rotterdam is sterk en onderscheidend: de
gemeente kijkt goed welke innovatieve vraagstukken er spelen.
Daardoor geeft Rotterdam echt een eigen invulling aan smart
cities.”
Lange termijnvisie
Van Rotterdam een nog slimmere stad maken is een doorlopend proces. In de tweede stad van Nederland is smart city
dan ook zeker geen hype. “Wij kijken ver vooruit”, zegt Vieveen.
“Zeker vijf tot tien jaar. Partijen als TNO, de universiteiten en
partijen uit het bedrijfsleven betrekken we hier nauw bij. We
vinden het daarom ook belangrijk om een toekomstbestendige infrastructuur in te richten, die de basis vormt voor alle
toepassingen. Ontwikkelingen volgen elkaar zó snel op en er
zijn zoveel dingen die we nog niet weten. Daarom zeggen we
als gemeente: we moeten flexibel kunnen zijn en onze langetermijnplanning kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen. We
vinden het belangrijk om innovaties te blijven omarmen en hier
de hele regio bij te betrekken.”
Op dit moment is databeheer – net als in andere smart cities
– een belangrijk aandachtspunt. Vieveen: “Daar willen we nog
actiever mee aan de slag. Er is veel data beschikbaar, van ons
en ook van externe partijen. We werken aan een – zo noem ik
het – marktplein, waarop geïnteresseerden met die data aan de

Alleen door data te delen,
ontstaat een integrale
benadering van smart cities

slag kunnen. KPN is hierin één van onze partners. Maar we gaan
geen exclusiviteit van die data aanbieden. Iedereen die de data
gebruikt om vervolgens een slimme toepassing te ontwikkelen,
is van harte welkom. Alleen door data te delen, ontstaat een
integrale benadering van smart cities.”
KPN juicht de instelling van de gemeenten Rotterdam toe
en draagt graag zijn steentje bij. Zo beschikt KPN over veel
kennis en een groot netwerk van partijen (zoals start-ups en
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developers). Stevens: “Daarnaast kan KPN met LoRa, het 3G- en
4G-netwerk en het vaste netwerk een betrouwbare infrastructuur, dataopslag en -services leveren. Met onze dienstverlening
en die van partners kunnen we alle puzzelstukjes ineen laten
vallen en zo een ecosysteem laten ontstaan. Dat wordt ingezet
om de belangrijke thema’s in Rotterdam aan te pakken, zoals
economische activiteit, werk en leefbaarheid. Uiteindelijk ontstaan zo toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld water,
afval en licht. Innovatie vergt een investering, want het begrip
staat niet per definitie gelijk aan geld verdienen. Het is eerst
proberen en doen, waarna hopelijk een concept ontstaat dat we
aan klanten kunnen aanbieden. Dat klink een beetje filantropisch en dat is het misschien ook een beetje.”
Veranderklimaat binnen organisaties
Uit big data-inzichten ontstaan toepassingen die het leven
veraangenamen. Het implementeren van die toepassingen in
beleid vergt een andere mindset van het ambtenarenapparaat.
Binnen de lokale overheid in Rotterdam is de belangstelling
voor de vele smart city-toepassingen buitengewoon groot. “De
techniek is het probleem niet”, aldus Vieveen. “Meer draait het
om het veranderklimaat dat binnen een organisatie aanwezig
is. Mensen die jarenlang op een bepaalde manier hun werk uitvoeren, willen dat vaak zo blijven doen. Maar inmiddels zijn er
zoveel data beschikbaar, waaruit kan blijken dat net iets anders
is gevraagd. Daar moet je dan wel voor open durven staan.”
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iBestuur academie
Mastercourse

Iedereen smart in de datapolis

Smart Cities
Een verslag

iBestuur academie is een samenwerking van iBestuur
magazine en de Informatiemanagement Academie van
PBLQ.

Vier bijeenkomsten

Wie wil niet ‘smart’
genoemd worden?
Juist. Veel gemeenten
profileren zich dus als
smart city. De potentie
is overweldigend, maar
het blijft vaak bij
pilots. Mastercourse
Smart Cities:
verkenning van een
complex fenomeen.

Door Peter Mom
Beeld Dreamstime
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1. De bestuurlijke aanpak
José Manshanden, gemeentesecretaris
a.i. Utrecht
Martin Jansen, kwartiermaker
datagedreven sturing Utrecht
Frank Vieveen, projectmanager digitale
economie Rotterdam
Pim Stevens, projectmanager smart cities KPN

Z

o’n relativering ventileert bij aanvang Marcel Thaens, onder wiens
leiding de mastercourse plaatsvindt. Thaens, bestuurskundige, bijzonder hoogleraar in Rotterdam en verbonden aan PBLQ, heeft zonder veel
succes gezocht naar een definitie. Dat het om nieuwe technologie gaat en
beleid daarop achterloopt, is evident, ook dat spanning ontstaat tussen de
verticale overheidsorganisatie en de noodzaak van horizontaal samenwerken
en data delen. Maar de mastercourse zal deelnemers niet dé oplossing bieden. Het blijft bij ‘inzichten’ en ‘kaders’, die zij ‘kunnen betrekken op hun
eigen situatie of hun eigen functioneren’. Sprekers zullen ook niet op één
lijn zitten. Smart city heeft vele gezichten.

2. Het stimuleren van de economie
Frank van Oort, hoogleraar stedelijke
ontwikkeling EUR
Brian Benjamin, projectmanager smart
city Den Haag

Datagedreven sturing
Utrecht wil eerst smart government en heeft zich er al enige jaren onder
de onlangs vertrokken gemeentesecretaris Maarten Schurink op geprepareerd smart te worden. José Manshanden, interim-gemeentesecretaris: “De
basis op orde.” Dat traject wil verkokering in eigengereide diensten bestrijden en wijkgericht een positie dichter bij burgers verwerven als opstap naar
samenwerking.
Deel van de operatie is ook procesinnovatie en informatisering. Eerst
is de ICT-infrastructuur vernieuwd. Modernisering en digitalisering van
werkprocessen loopt tot 2018. Dan wil Utrecht naar datagedreven sturing.
Kwartiermaker Martin Jansen toont zich content met de steun vanuit het
stadsbestuur met jaarlijks twee miljoen voor projecten. Beperkt van opzet
kunnen ze toch effectief zijn. Zoals weesfietsen smarter opruimen. Boa’s
checkten als automatisme periodiek elke straat en troffen dikwijls geen
verlaten rijwielen aan. Informatiegedreven monitoren ze nu weesfietsrijke
straten.
Datagedreven sturen is niet voorbehouden aan de gemeente. Utrecht
ontsluit 142 datasets in een opendataportaal. Dat moet dit jaar verdubbelen
en volgend jaar naar 500 groeien.

3. Nieuwe vormen van mobiliteit
Frans Tillema, lector intelligente mobi
liteit Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Marit de Jong, adviseur I&Mprogramma Connecting Mobility
Laurens Lapré, vice president consulting CGI
4. Smart City, de contouren
Albert Meijer, hoogleraar publieke
innovatie, UU
Ben van Lier, director Strategy &
Innovation Centric

Smart cities kunnen de lokale economie vooruit helpen. Dat komt tot
uitdrukking in Vieveens functie en ook in de ‘Roadmap Next Economy’ van
de ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag’. Die moet aangeven hoe ingespeeld
kan worden op ontwikkelingen rond energie, economie en technologie.

Waar Utrecht jaarlijks 1200 downloads telt, wil het in Rotterdam met
open data niet vlotten. “Over de schutting gooien werkt niet”, aldus Frank
Vieveen, programmamanager digitale economie aldaar. Het vrijgeven van
data is zo ongeveer de enige overeenkomst tussen Dom- en Maasstad en
dan verschillen ze nog in afname daarvan. Mooie illustratie van Thaens’
waarneming dat dé smart city niet bestaat. Rotterdam zoekt het nu in een
‘City Data Exchange’ voor het ontsluiten van data door overheid, onderwijs,
bedrijfsleven en burgers.

Economische benadering
In de tweede bijeenkomst levert de Rotterdamse hoogleraar Frank van
Oort een follow-up over de Maasstad. Dat aansprekende smart city-toepassingen veelal te vinden zijn in metropolen en dat die in Nederland ontbre-
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ken, geeft niet. Wie niet groot is moet slim zijn, bijvoorbeeld door niches te
benutten of cross-overs tussen sectoren te realiseren. Samenwerking tussen
middelgrote steden, van elkaar leren, een agglomeratie vormen biedt ook
mogelijkheden. Een stad die twee maal zo groot wordt wint vijf procent aan
productiviteit.
In Rijnmond ziet Van Oort meer sectoren die marktaandeel verliezen dan
sectoren die hun aandeel vergroten. Ook is een groot deel van de beroepsbevolking laag opgeleid. Hij denkt dat kennis en vaardigheden tekortschieten om in de smart economy te werken. Dat noemt hij de achilleshiel van
Rijnmond.
In deze bijeenkomst ook aandacht voor hoe Den Haag het aanpakt.
Brian Benjamin is ‘iemand van de praktijk’. In de anderhalf jaar dat hij nu
programmamanager smart city is heeft hij geleerd dat het nog ‘vrij conceptueel’ is. “We zijn nog niet zo ver.”
De residentie doet niet aan pilots. “De allerslechtste manier om iets te
realiseren, meestal omdat er onvoldoende geld of draagvlak is.” Benjamin
kijkt liever of wat zich elders heeft bewezen Den Haag meerwaarde bezorgt
en voert het zo mogelijk meteen in.
Relativerende lessen ondermijnen Benjamins geestdrift niet. Gedreven
door een krimpende lokale economie en een aanzienlijk meer dan gemiddelde werkloosheid kiest Smart The Hague voor een economische benadering. Zo moeten smart city-toepassingen het vestigingsklimaat voor
bedrijven verbeteren en deze ook helpen slimme technologie, die daar in
redelijk ruime mate aanwezig is, winstgevend te maken.
Bedrijven, kennisinstellingen (TU Delft, TNO, Leidse Universiteit) en
burgers spelen daarin allemaal een rol. En alle aspecten van de slimme
stad. “Niet alleen mobiliteit of duurzaamheid. Je kunt alleen integraal slim
zijn.” Smart governance, smart environment, smart people, smart living,
smart mobility: het is allemaal voorwaarde voor smart economy.
Benjamin noemt zich iemand van de praktijk. Praktijkgericht opereren
kenmerkt zich dan door simpele logica en relatief bescheiden maatregelen.
Zoals startups stimuleren met ‘bijna gratis’ werkruimte. Of gaten tussen
onderwijsaanbod en bedrijfsbehoeften zelf opvullen door met UWV werkzoekenden te trainen tot app-ontwikkelaar. Het is nog te vroeg om van
successen te spreken. “We zijn anderhalf jaar bezig. Ik creëer alleen maar
voorwaarden. We doen dingen voor 2040.”
Mobiliteit bevorderen
De zelfrijdende auto is geen oplossing voor mensen zonder rijbewijs
en smart mobility geen panacee voor alle verkeersproblemen. Ook Frans
Tillema (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) doet aan relativering. Om
vervolgens wel hoge verwachtingen te schetsen van smart mobility.
Voorbeeld: de introductie van 130 kilometer op snelwegen heeft een
paar miljoen euro aan bebording gekost, het door de overheid distribueren van informatie over maximumsnelheden kost jaarlijks 300.000 euro.
Daarmee kunnen dienstverleners apps maken om maximumsnelheden
aan te geven. En: een Parkeer Route Informatie Systeem kost gemeenten minimaal zo’n 1,5 miljoen, parkeerdata distribueren afhankelijk van
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de gemeentegrootte jaarlijks 3.000 tot 25.000 euro. Input
voor navigatiesystemen en andere apps die gebruikers laten
weten waar ze kunnen parkeren en voor welk tarief, en hoe
druk het is.
Technologische mogelijkheden effectief benutten heeft
zijn voorwaarden. Allereerst beschikbaarheid van data, uit
de auto en van de overheid, zoals maximum snelheden, parkeerlocaties en hun bezetting, wegwerkzaamheden, incidenten en openbaar vervoer. Om die als open data beschikbaar
te krijgen moet nog veel gebeuren. Zo zijn maximumsnelheden lang niet volledig digitaal beschikbaar, om van brugopeningen en overwegsluitingen maar te zwijgen. Een voorwaarde is ook een solide infrastructuur voor communicatie,
tussen voertuigen onderling, tussen voertuigen en de wegkant en – verder weg – met een centrale. Derde voorwaarde
is samenwerking tussen publieke en private partijen.
In Nederland werkt het tienjarige transitieprogramma
Connecting Mobility daaraan. Naast Laurens Lapré (CGI), die
een werkend voorbeeld uit Japan toonde, is Marit de Jong
eraan verbonden. Het moet duidelijk maken welke impact
nieuwe mobiliteitsvormen op de stad hebben en hoe beleidsmakers daarvan doordrongen kunnen raken. Er zijn zes
‘transitiepaden’, waaronder het opschalen van reisinformatie
en verkeersmanagement van lokaal/regionaal naar landelijk
niveau, het realiseren van maximale openheid en beschikbaarheid van data en het omvormen van overheidsregie naar
publiek-private samenwerking en allianties.
Datapolis
Het lijkt misschien vreemd dat Albert Meijer zijn bijdrage
aan de slotbijeenkomst begint met de vraag: wat is smart
city? Waar is het dan drie eerdere sessies over gegaan? Nou
ja, over smart cities. Meervoud, ze bestaan immers in allerlei soorten en maten. Meijer, Utrechts hoogleraar publieke
innovatie, werpt de vraag op of smart city wel een adequate
term is.
De aanduiding smart city komt van de IT-industrie. IBM
heeft de term zelfs juridisch willen claimen. Megabedrijven achter een geweldige technology push voorzagen een
omvangrijke markt ter grootte van wereldwijd honderd miljard dollar. Iedereen wil wel slim zijn en streeft dat op eigen
wijze na, dat maakt ‘smart city’ volgens Meijer tot een leeg
begrip. Hij prefereert ‘datapolis’. Dat erkent met ‘polis’ dat er
al iets bestaat met een waardevolle historie, gevormd door
mensen, gebouwen en infrastructuur, en geeft met ‘data’ aan
dat daar een laag gegevens overheen komt. “Het gaat over
de manier waarop mensen invulling geven aan de stad en
anders dan het normatieve begrip ‘smart city’ staat ‘datapo-
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lis’ voor een beschrijvend concept.”
Naast een technology push is er een ‘pullfactor’. Sinds
2012 woont de wereldbevolking grotendeels in steden. Stedengroei impliceert meer hardnekkige vraagstukken, terwijl
overheidsbudgetten slinken. Dat stimuleert slimheidsstreven. Een derde stimulerende factor ziet Meijer in een sterker
gedeeld besef van urgentie en grotere samenwerkingsbereidheid in steden, waardoor deze interessantere oplossingen
voortbrengen.
De (ook) door Meijer toegevoegde relativering heeft een
waarschuwend karakter. Net zo min als dé smart city bestaat
dé burger niet. Naast een oppassende huisvader die via apps
met wijkagenten de buurt ‘veilig’ wil houden, is ook een
hangjongere voor wie de openbare ruimte een heel andere
betekenis heeft een burger. En naast automobilisten zijn er
treinreizigers, wier belangen niet identiek zijn. Voor publieke innovatie is het besef van belang dat de datapolis diverse
actoren met dito machtsposities kent.
Ben van Lier (Centric), verbonden aan onderwijsinstituten in Rotterdam en Berlijn, focust op technology push in
wat hij de vierde industriële revolutie noemt. Bedrijven, dikwijls wereldwijd opererend, leveren slimme producten zonder
dat consumenten er erg in hebben en de overheid daarop
invloed heeft.
Voorbeeld: M-Pesa van Vodafone. M staat voor ‘mobiel’,
pesa is Swahili voor ‘geld’. Het wordt gebruikt in Kenia,
Tanzania, Afghanistan, Zuid-Afrika, India, Roemenië en
Albanië. Van Lier: “Een betaalsysteem buiten controle van
overheid en banken, dankzij technologie.”
Sinds Nike sensoren in zijn sportschoeisel stopt en klanten in ruil voor hun profiel hun joggingactiviteiten monitort
en een virtuele hardloopcoach beschikbaar stelt, is het geen
schoenenfabriek meer maar een dataleverancier. Het vermarkt gezondheidsprofielen van miljoenen aardbewoners.
Er rijden wereldwijd 600.000 elektrische locomotieven
voorzien van sensoren van General Electric. Dat weet meer
van het mondiale spoorwegennet dan nationale overheden
van hun deel daarvan.
De vraag is wat met alle verzamelde data gebeurt, waar
die wordt bewaard en wie er toegang toe heeft. Of bedrijven
met steden over hun datacollectie-activiteiten willen praten?
Van Lier denkt van niet. Dat moet minimaal op EU-niveau
worden aangepakt. Wat met de data gebeurt noemt hij de
belangrijkste vraag, gevolgd door: kunnen we het beïnvloeden? Voorlopig lijkt de best mogelijke reactie: “Realiseer je
bij elke aankoop dat je er veel mee weggeeft.”

75

Draagvlak creëren bij het oplossen van een vraagstuk

Beleid als
wedstrijd
Iedere
beleidsmedewerker kent
het wel: een vraagstuk
waarop je niet echt een
goed antwoord kunt
vinden. Het uitschrijven
van een wedstrijd kan
een oplossing zijn. De
winnaar krijgt dan
betaald voor zijn idee.
Maar hoe pak je het aan
en wat zijn de voor- en
nadelen?

Door Tim Aarts
Beeld Dreamstime
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Parkeerprobleem in Maastricht
In Maastricht hebben bewoners al jaren overlast van studenten die hun
auto’s parkeren in de wijken om het stadscentrum heen. Veel studenten
komen uit België en Duitsland en vanuit daar is het makkelijker om met de
auto te reizen. Het lukte het steeds maar niet om studenten te verleiden
hun auto op een P+R te parkeren. Daarom besloot het programmabureau
Maastricht Bereikbaar om een wedstrijd uit te schrijven. Projectleider
Jan-Derk van ’t Rot: “Het

levert misschien niet meteen de allerbeste oplossing op, maar het zorgt in
ieder geval voor bewustwording over het probleem bij de doelgroep.” Het
programmabureau schakelde het online platform ‘Battle of Concepts’ in, dat
het vraagstuk uitzette onder duizenden studenten in Nederland. Om de studenten te stimuleren kregen de beste tien inzendingen 50 tot 350 euro. Dit
bleek meer dan genoeg. De briefing werd 3620 keer bekeken en er kwamen
75 concepten binnen, uit het hele land. “Het beste idee combineerde slim

een aantal plannen waar wij al mee bezig waren”, aldus Van
’t Rot. “We werken nu het winnende idee uit tot een concreet
en bruikbaar plan.” Dit betekent bijvoorbeeld een beloning
als een student parkeert op een P+R in de vorm van een autowasbeurt. Van ’t Rot is met name tevreden over het draagvlak
dat nu ontstaat voor de plannen: “Het werkt beter dan marketing. Dat is toch vooral zenden. Nu weten we dat een idee
ook gedragen wordt door de doelgroep.”
Veel voordelen
Bij vergelijkbare projecten delen ze deze ervaring. Zo
vroegen de GGD en zeven gemeenten in de regio West-Friesland aan studenten om oplossingen voor het alcoholprobleem
onder Westfriese jongeren. Dit leverde 107 concepten op,
waarvan een vijftal ook echt uitgewerkt wordt. “Geen enkel
ander onderzoek geeft zoveel inzicht in het probleem”, aldus
het projectteam. Het zorgt niet alleen voor nieuwe oplossingsmogelijkheden en voor draagvlak, maar in dit geval ook
voor het idee om een oplossing te zoeken in de vorm van
entertainment. Het idee is om nu een app te maken waarbij
je ziet hoe oncharmant je bent zodra je drank op hebt. Joost
Dekkers van de site Citychallenges.nl beaamt dat met name
nieuwe inzichten belangrijk zijn bij een wedstrijd. “Klanten zijn daar blij mee. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de
vraag waarom treinreizigers bij drukte

niet in de gangpaden gaan staan, waardoor in- en uitstappen lastig wordt. Hier bleek dat de helft van de inzenders
niet wist dat zij in het gangpad mochten staan. Op basis van
dit inzicht kunnen eenvoudige communicatieoplossingen een
groot verschil gaan maken.” Van ‘t Rot voegt hier nog wel
een aantal tips aan toe: “Het is verstandig om een wedstrijd
te organiseren op een bestaande website voor wedstrijden.
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Daarmee zorg je ervoor dat je de doelgroep snel bereikt en dat
alles juridisch en financieel goed geregeld wordt.” De kosten
moeten dan worden terugverdiend doordat een organisatie
veel minder tijd kwijt is aan het bespreken en opstellen van
plannen en minder geld hoeft te besteden aan onderzoek en
een campagne.
Nadelen
Toch zijn er ook nadelen. “Bij een project met begeleiding moet je al snel denken aan 7.000 tot 10.000 euro”,
aldus Dekkers. Ook bij vergelijkbare platforms zijn dergelijke
prijzen gebruikelijk. Bovendien vereist deze werkwijze een
andere werkwijze voor beleidsambtenaren en communicatieadviseurs. Als beleidsambtenaar ben je niet meer de expert
zoals je die vroeger was. Je bent eerder een curator van de
beste oplossing, dan degene die met de oplossing komt. Voor
communicatieafdelingen betekent het dat er veel meer vooraf
gecommuniceerd wordt en dat de communicatie veel interactiever is. Uiteindelijk betekent het dus dat er vooral veel tijd
en geld gaat zitten in het begin van het traject en dat een
organisatie vertrouwen moet hebben in een goede afloop. Bas
van der Meer van Transactory deelt deze ervaring: “Deze vorm
van kennisvergaring zorgt voor een impuls bij diegenen die
worden gevraagd mee te doen. De burger krijgt inzage in de
problematiek van de overheid en mag ook nog eens meehelpen. Je ziet dan dat de weerstand omslaat in medewerking.” Uiteindelijk

gaat het er vooral om dat het probleem helder wordt,
zodat een oplossing gevonden kan worden. Door het probleem
voor te leggen, komen allerlei dieper liggende oorzaken naar
boven en kan het dus beter worden opgelost dan door één
of enkele experts. Of zoals Van ‘t Rot zegt: “Waarom zou je
alles zelf bedenken? De oplossing hoeft echt geen briljante
uitwerking te zijn. Met deze werkwijze krijg je uiteindelijk de
oplossing met de meeste commitment.”
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Innoverende
staat al
Ambtenaren die
de werkwijze van
de overheid willen
veranderen hebben
het zwaar, schrijft de
Vlaamse Elke Wambacq
in De Tijd. Met
vaderlijke aanwijzingen
en subtiele pesterijen
krijgen ze een plekje
in de schaduw
opgedrongen.

Door Marie Louise Borsje
Beeld Dreamstime
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lke Wambacq schrijft in haar opiniestuk openhartig over haar ervaringen als innovator bij de overheid. Het zijn haar laatste maanden
als ambtenaar dus ‘veel valt er niet te verliezen’. Samen met andere ambtenaren schreef zij de boeken ‘Tot uw dienst’ (2014) en ‘Sssst... hier werkt
men’ (2014). Het zijn boeken met ideeën over hoe de overheid slimmer kan
werken en gebruik kan maken van de kennis die in de samenleving te vinden is. De strekking is vergelijkbaar met de Nederlandse boeken ‘Ambtenaar
2.0’ (Van Berlo), ‘Easycratie/ Nooit af’ (Witteveen, Aslander) en ‘Olietankers
en speedboten’ (Lanting). Hierin lees je eerder inspirerende mogelijkheden
die uitdagen om over het functioneren van organisaties na te denken en
uitnodigingen daarmee aan de slag te gaan, dan shockerende uitingen van
rebellie.
Vaderlijke raad
Het groepje Vlaamse ambtenaren heeft in zijn omgeving weerstand ervaren. Het gevolg was dat de één na de ander afhaakte en de groep vernieuwers steeds kleiner werd. Elke geeft aan dat het moeilijk onder woorden
te brengen is wat er precies gedaan wordt om duidelijk te maken dat het
gedrag van deze vernieuwers niet gewenst is. De één krijgt het klokkenluidersstatuut onder de neus geschoven; een ander hoort van collega’s dat dit
gedrag beter niet bij de overheid getoond wordt; weer een ander moet de
leidinggevende volledig informeren over zijn of haar ‘whereabouts’, waarbij
iedere publieke uiting en ieder contact gemeld moet worden. Niets expliciets
dus en moeilijk om de vinger erop te leggen. De innovator kiest er vervolgens voor om onder de radar te gaan werken, er volgt een burnout of de
ambtenaar vertrekt en vaak zijn het ook combinaties hiervan.
Dankbare stok
Deze acties zijn er niet zozeer om de vernieuwende ambtenaren buitenspel te zetten, maar eerder om de organisatie te beschermen, stelt Elke. Als

ambtenaar
gauw buitenspel
er heibel van komt, als een politieke bestuurder boos wordt,
of als de media er lucht van krijgen, dan wordt er naar een
schuldige gezocht. In een hiërarchische organisatie is dat
een leidinggevende. Het is dan vervolgens makkelijk voor te
stellen dat als de prestaties van een organisatieonderdeel op
meerdere punten wat te wensen overlaten of als er onderlinge
concurrentie is, dat er dan ook meerdere leidinggevenden de
klos zijn. Het verstorende gedrag van een medewerker kan
een stok zijn om mee te slaan.
Haas of schildpad
Het is wat somber om te stellen dat er geen ruimte voor
vernieuwing en verandering is bij de overheid. Misha de
Sterke schreef het boek ‘O nee, een goed idee’. Hij schrijft
smakelijk over mislukte briljante ideeën. Waarom zijn anderen
niet net zo enthousiast over verandering als de bedenkers?
Noem ze maar op: de ander zat niet op deze oplossing te
wachten, het idee is niet getoetst, enzovoort. Zijn advies is
bijzonder praktisch. Jezelf veranderen is makkelijker dan ‘de
ander’ veranderen. Dus kijk wat disfunctionele routines in je
eigen omgeving zijn en pak die aan. Het is de aanpak van de
schildpad waarvan we weten dat die uiteindelijk toch als eerste over de finish ging. Maar of dat een acceptabele methode
is voor de wereldverbeteraar…
Corporate tribe
Hoe omgang met andersdenkenden of anders werkenden
in organisaties in elkaar steekt, daarover geven Jitske Kramer
en Daniëlle Braun in hun boek ‘De corporate tribe’ bruikbare
inzichten. Als cultureel antropologen onderzoeken zij organi-
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satiecultuur. Het centrale thema is hoe mensen in een groep
passen en hoe zij omgaan met verandering. Het ‘erbij horen’
is een wezenlijke eigenschap van een stam of een organisatie.
De pesterijen, de vaderlijke adviezen over hoe het hier ‘heurt’
zijn normstellend voor het gewenste groepsgedrag. Door zo
naar veranderaars te kijken, kan het gesprek gaan over de
vraag wat er in het (groeps)proces gebeurt. In het verhaal van
Elke zie je een procedurele en inhoudelijke benadering van
veranderaars. Dat is bijna een garantie voor een vastlopend
gesprek.
Zelfreflectie
Het verhaal van Elke is geen uniek verhaal. Dit gebeurt
overal; ook bij andere organisaties, het bedrijfsleven of verenigingen. Het opiniestuk en de later verschenen reacties
daarop geven een goede kapstok om te kijken hoe het in je
eigen organisatie werkt en om daarmee het gesprek aan gaan:
hoe gaat de organisatie met andersdenkenden om? Hoe gedragen we ons naar elkaar? Hoe geef en neem je ruimte? Klopt
gedrag met de waarden die een organisatie wil uitdragen? Het
kan niet de intentie zijn van een groep dat de druk voor een
medewerker zo hoog oploopt dat een burnout volgt. Ook als
er meerdere ambitieuze en gedreven mensen met innovatieve
ideeën weggaan, dan zou dat een wel eens een signaal van
een ongezonde werkomgeving kunnen zijn. Het opiniestuk
van Elke nodigt in ieder geval uit tot zelfreflectie.
Elke Wambacq; ‘Als ambtenaar bij de overheid steek je het
best je nek niet uit’, De Tijd, 22 april 2016. www.bit.ly/
opiniestukElke
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Hoofdbrekens
over veiligheid
Op weg naar de mobiele gemeente - een nulmeting
Het tweede iBestuur Mobility congres is een work-inprogress. Ruim twintig overheidsorganisaties – van
gemeenten tot de Belastingdienst – markt, onderwijs

Hoe gaan gemeenten
momenteel om met
mobiele toepassingen
en technologie, en waar
liggen de uitdagingen?
Een enquête bij
afdelingen I&A van zo’n
tachtig gemeenten geeft
een goed beeld. Vooral
de beveiliging bezorgt
gemeenten hoofdbrekens.

Door Freek Blankena
Beeld Dreamstime
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obility leeft bij gemeenten. Het iBestuur Mobility congres, vorig
jaar mei, trok ook veel gemeentelijke deelnemers en de aandacht
is blijvend. Alleen, een mobiele overheid behelst meer dan het faciliteren van mobiele overheidsmedewerkers en handige smartphone-apps voor
dienstverlening aan burgers. Beveiliging, privacy, beheer en inbedding in
bestaande IT-omgevingen, maar ook bijvoorbeeld juridische aspecten vormen grote aanvullende uitdagingen.
Het tweede iBestuur Mobility congres is daarom een work-in-progress.
Ruim twintig overheidsorganisaties – van gemeenten tot de Belastingdienst – markt, onderwijs en startups gaan in co-creatie aan de slag om
samen de nog onontgonnen gebieden op het snijvlak van overheid en
mobility in kaart te brengen. De aftrap op 2 juni was besloten. Na nog
twee bijeenkomsten in september en december presenteren de deelnemers
in januari de nieuwe ‘mobiele landkaart’ tijdens het iBestuur Mobility Congres 2017.
VNG/KING en uiteenlopende gemeenten als Den Haag en Molenwaard
nemen deel aan de tweede editie van het mobilty congres, iBestuur Mobility, co-creatie. Als een soort nulmeting is door iBestuur en VNG/KING een
enquête gehouden waarop is gereageerd door I&A-coördinatoren en ITmanagers van tachtig gemeenten. Daarvan telt 45 procent tussen de 250
en 1000 medewerkers. 39 procent zit tussen de 50 en 250 medewerkers.
In alle gemeentelijke organisaties blijken – niet verwonderlijk –
smartphones in gebruik; tablets blijken bij liefst 78 gemeenten gebruikt te
worden. 56 gemeenten werken met notebooks.
Eigen medewerkers
De respondenten richten zich met mobility primair op de eigen medewerkers. Op de vraag Welke voordelen zoekt u met investeringen in Enterprise Mobility? antwoordt bijna 80 procent het ‘verhogen van de tevredenheid
van medewerkers’, terwijl ruim 50 procent ‘verhogen tevredenheid burgers

en startups gaan in co-creatie aan de slag om samen
de nog onontgonnen gebieden op het snijvlak van
overheid en mobility in kaart te brengen. De aftrap op
2 juni was besloten. Na nog twee bijeenkomsten in
september en december, presenteren de deelnemers in
januari de nieuwe ‘mobiele landkaart’ tijdens het iBestuur Mobility Congres 2017.
en bedrijven’ heeft aangekruist. ‘Verbetering bedrijfsprocessen’ is eveneens een voordeel dat bij ruim 80 procent leeft.
Voor slechts 35 procent vormt ‘kostenbesparing’ een van de
primaire doelen. 47 procent kiest ‘nieuwe dienstverleningsmodellen’. Gezien het feit dat het met name de I&A-mensen
bij de gemeenten zijn die de antwoorden geven – doorgaans
niet degenen die met nieuw beleid bezig zijn – is dat laatste
wellicht verrassend hoog te noemen.
Ook de belangrijke apps zijn vooralsnog primair gericht
op de eigen medewerkers. Op de vraag Welk type gebruikers
onderscheidt u, die u met uw enterprise apps wil bereiken?
geldt dat bij 91 procent voor de ‘medewerkers eigen organisatie’ en bij 56 procent voor ‘burgers’ (meerdere antwoorden
mogelijk). ‘Bedrijven’ is door 39 procent aangevinkt.
Beveiliging
Bij de uitdagingen die de respondenten ervaren op het
gebied van mobility steekt er één antwoord echt bovenuit: ‘security issues’. Maar liefst 90 procent ziet dat als een
probleem. De ‘integratie met de bestaande software-omgeving’ is voor 61 procent een hoofdbreken en 59 procent ziet
het ‘garanderen van privacy’ als een uitdaging. Als vierde
(54 procent) wordt het probleem van ‘beperkte budget-

Nummer 19, juli 2016

ten’ genoemd. Zaken als ‘het invoeren van een BYOD-beleid’
(bring your own device) en de ‘diversiteit in besturingssystemen’ worden veel minder als een probleem gezien.
De worsteling met security blijkt ook uit enkele andere
stellingen. Met de stelling ‘Werknemers hebben via eigen
mobile devices toegang tot gevoelige data/informatie’ is
bijna de helft het ‘eens’ of ‘volledig eens’. De verplichting
het persoonlijke toestel met een pincode of iets dergelijks
te beveiligen geldt in 79 procent van de organisaties. Maar
echt grip op het gedrag van de gebruikers hebben diezelfde
organisaties niet. Slecht 39 procent ziet welke apps gebruikt
worden en 33 procent ziet wíe de apps gebruikt. Het verlies
van mobiele devices met daarop gevoelige informatie wordt
daarentegen volgens de respondenten wel door tweederde
opgemerkt.
Volgens ruim de helft van de organisaties is er bij hen
sprake van ‘Mobile Device Management’ (MDM; een centraal
hulpmiddel voor het beheren op afstand van de mobiele
devices en de apps daarop en het regelen van de gebruiksmogelijkheden). In ruim de helft van de gevallen worden
met MDM (of varianten daarop) daadwerkelijk apps van de
organisatie gedistribueerd. Maar even vaak gebeurt dat via
de gangbare publieke appstores. De ‘app management software’ (MDM / EMM / MAM) staat overigens wel bovenaan het
lijstje met geplande investeringen voor de komende periode.
Vergelijking
Een marktonderzoek onder bedrijven dat ook dit jaar is
uitgevoerd door Oase App Services – met deels vergelijkbare
vragen – levert hoegenaamd een zelfde beeld op. Ook bij
het bedrijfsleven staan security en privacy strak bovenaan
de lijst met uitdagingen bij mobility. En ook daar hebben de
onderzochte organisaties nog weinig maatregelen genomen
om de zorgen van gebruikers en bestuurders op dit gebied
afdoende weg te nemen. Wat wel opvalt is dat bedrijven kostenbesparing een belangrijker voordeel achten dan gemeenten (60 procent tegenover 35 procent). De markt gebruikt
ook meer categorieën apps dan gemeenten, of verwacht apps
te gaan gebruiken die bij gemeenten niet eens op de planning staan.
Net zoals gemeenten hun mobiele inspanning voorlopig
vooral richten op de eigen medewerkers, laten ook de ondervraagde bedrijven hun klanten, tussenpersonen en leveranciers nog links liggen in hun mobiele strategie.

81

/

Juni
29 / 30 juni

30 juni

LV WOZ Aansluitcongres
Vianen/Utrecht
http://bit.ly/1WHPGMj
CIO Café, meerjaren I-plan Rijksoverheid
Den Haag
http://bit.ly/1XdD13J

Juli
7 juli

Greening the Cloud Congres
Hogeschool van Amsterdam
http://bit.ly/1rg3ZtI

September
6 september

8 september

Geo-gebruikersfestival
Provincie Overijssel, Zwolle
http://bit.ly/21bT9kD
Avond van de digitale economie
Louwmans Museum, Den Haag
http://avondvandedigitaleeconomie.nl/
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Een abonnement op
iBestuur Magazine?

/
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/

iBestuur magazine is ook
beschikbaar in pdf
ibestuur.nl/magazine
En ontvang elke week de
iBestuur nieuwsbrief in uw inbox
ibestuur.nl/nieuwsbrief
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> Ruud de Vries:
Zet een premie op
samenwe
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> Woo of Wob, dat
> Fraudebestrijders
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is de vraag

willen vrij baan
1

Medewerkers Mariëlle de Groot, Martine Hemstede,
Frits de Jong, Bas Linders, Fred van der Molen, Peter
Mom, Peter Olsthoorn, Cyriel van Rossum, Nicole van
der Steen, Fred Teunissen, Marieke Vos, Marijke van
Hees, Peter van Schelven, Sophie in ‘t Veld, Chris
Verhoef, Tim Aarts, Marie Louise Borsje.
iBestuur.nl Kees Brandenburg, met dank aan
textpattern
Fotografie en illustratie De Beeldredaktie, Blinkerd
Dreamstime, Edo Plantinga, Stockfresh
Cover voor Lex Draijer/De Beeldredaktie
Cover achter Lex Draijer/De Beeldredaktie, covers
uit voorgaande edities van iBestuur
Proces en realisatie Bos Uitgevers
Druk BDU
Advertenties advertenties@ibestuur.nl
Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor
bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de
publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de i-overheid.
Geïnteresseerden die niet tot die doelgroep behoren
betalen 70 euro voor een jaarabonnement van vier
nummers. Abonneren kan via ibestuur.nl/service.
Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de
Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder
begrepen het opslaan in een geautomatiseerd
gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, zonder
voor- afgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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Onafhankelijk kwartaalmag
azine voor de iOverheid.
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iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Capgemini, Centric, CGI, Everest, IBM, Imagem, KPN,
PinkRoccade Local Government, en door ICTU, KING
en PBLQ.

VERKORT DE TIJD TUSSEN WAARNEMING
EN DE TE NEMEN ACTIE!
Er wordt dagelijks gewerkt aan beleid. De vele ad-hoc vragen daarbij
kosten bestuurders en managers erg veel tijd. Het voorzien van de juiste
antwoorden vertraagt de belangrijke besluitvorming terwijl die juist
vraagt om snelheid.
Simpel en snel toegang krijgen tot actuele informatie is van groot
belang. Eenvoudige, intuïtieve locatie intelligente kennis dashboards
helpen u uw situatie te begrijpen, samen te werken, scenario’s te
creëren, beleid te monitoren en op een overzichtelijke en heldere
manier informatie te communiceren.
Wilt u weten hoe locatie intelligente kennis dashboards in- en vóór uw
business kunnen werken? Ga naar smartmapp.nl.

