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Tout Den Haag wacht op het rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving
en Overheid. ‘De wereld digitaliseert razendsnel en de impact daarvan laat zich voelen over
de gehele breedte van de samenleving. Deze ontwikkeling raakt ook de overheid’, aldus de
taakopdracht. Een understatement: de digitalisering zet de samenleving op zijn kop! Het zal
ons evolutionair aanpassingsvermogen zijn dat ons blind maakt voor de informatierevolutie. In
de begintijd van het web schreef ik hoopvolle artikelen over de kansen die internet zou bieden
voor wetenschap, kunst, mensenrechten, democratie: een gelijke informatiepositie voor
iedereen – een beetje zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet ambieert zeg maar.

Ietwat naïef. Digitaal flitskapitaal kan op elk moment de mondiale
economie doen ineenstorten; de oude economische reuzen zijn omgevallen, de mens is
gedigitaliseerd tot informatie die verhandeld wordt door de nieuwe masters of the universe.

V

Alles is informatie: zelfs de zwaartekracht blijkt te zijn opgebouwd uit fundamentele brokjes

e
rv

informatie, opgeslagen in de structuur van ruimtetijd. Ik bedoel maar.
Inmiddels hebben wij geen tanks meer maar wel een Defensie Cyber Commando dat onze

a

nationale cyberspace verdedigt. Maar ook zij staan hulpeloos tegen het meest ondermijnende

n

wapen: desinformatie. De democratie wordt gesaboteerd met nepnieuws. En let op: We ain’t

g

seen nothing yet! De snelheid van de digitale revolutie neemt ook nog eens exponentieel toe.

e

Internet of things, kunstmatige intelligentie, zelflerende systemen en supersnelle netwerken:

n

Elon Musk steekt zijn miljarden nu ook in de ontwikkeling van de neural lace; de verbinding
tussen het menselijk brein en de computer.

Overheden gaan het afleggen tegen de Googles van deze wereld. De
eerste stap is dat die de dienstverlening van de overheid overnemen en wie weet doet
Bol.com straks een vijandig bod op alle aandelen van de bv Nederland. De digitalisering treft
het terrein van alle departementen en dus gaat niemand erover. De Studiegroep richt zich
vooral op de Generieke Digitale Infrastructuur en de digitale dienstverlening. Er komt een
advies aan een nieuw kabinet. Er wordt gespeculeerd over een minister van ICT. Daar maakt
Rob Meijer in dit magazine korte metten mee: een CIO mét doorzettingsmacht en verplichtende
regels zijn voldoende om grip te krijgen op des overheids ICT. Maar een minister voor de
informatiesamenleving lijkt in het licht van bovenstaande een wijs besluit.
Peter Lievense
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De beoordelingen van grote ICT-projecten door
het BIT zijn niet mals. Projecten blijken niet goed
doordacht, beginnen te groot, complexe risico’s
worden te veel ‘naar achteren’ geschoven, of men
worstelt met de agile-aanpak. Bureaumanager
Cokky Hilhorst wil graag de expertise van het
BIT inzetten zodat er een constructief gesprek
ontstaat over de haalbaarheid van een project.
“Kom bij ons langs!”

H

et Bureau ICT-Toetsing (BIT) werd halverwege 2015 opgericht nadat
de commissie-Elias concludeerde dat de grote ICT-projecten van het
rijk wel erg vaak uit de bocht vlogen. De kritiek op de opzet was niet mals.
Het zou een ‘BIT zonder bite’ worden, een nieuwe ambtelijke entiteit die
niet het recht kreeg bij de grote en kostbare ICT-projecten op de ‘stopknop’
te drukken. Inmiddels heeft het BIT een vijftiental adviezen verstrekt, over
bijvoorbeeld projecten als Omgevingsloket 3.0, Zelfbediening Justitiabelen,
eID en Vernieuwing C2000. De opdrachtgevers worden vaak niet gespaard,
met termen als ‘uitvoering niet goed doordacht’, ‘geen solide business case’
of ‘tijdpad zeer krap’. De departementen zijn nog steeds eindverantwoordelijk
voor de projecten, maar een stevig openbaar BIT-advies is moeilijk in de wind
te slaan. Dat merkt ook Cokky Hilhorst, sinds begin 2016 bureaumanager van
het Bureau ICT-Toetsing, die het steeds drukker krijgt. Momenteel zitten er
tien BIT-adviezen in de pijplijn.

‘Wees niet bang
Door Freek Blankena
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

voor het BIT’

Z ijn er al nieuwe ICT-rampen voorkomen sinds de instelling van het BIT?
“Toen het BIT werd gestart, was er veel scepsis. ‘Hoe kan het nu dat een
partij van tevoren gaat kijken of een project wel of niet slaagt?’ Er waren hoge
verwachtingen en mensen die er negatief tegenover stonden. Nu denk ik dat
het BIT er wel staat. We hebben de kennis en expertise om die toetsen op
hoog niveau te doen. De departementen en het BIT moeten nog een beetje
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aan elkaar wennen. We hebben als BIT wel een positie doordat
adviezen naar de Kamer gaan. Dat geeft verantwoordelijkheid. Ik denk dat de adviezen die we nu hebben afgegeven heel
serieus worden opgepakt. Dit blijkt uit evaluerende gesprekken
met de opdrachtgevers een paar maanden nadat ze een advies
hebben gehad. En die gesprekken zijn over het algemeen
positief. Zij zeggen: door het BIT gaan we van tevoren beter
nadenken. Dus of we rampen hebben voorkomen? We geven
stevige adviezen en het is aan de departementen die ter harte
te nemen en daarmee zelf aan de slag te gaan.”
En doen ze dat ook?
“Uit de bestuurlijke reacties op de adviezen blijkt toch vaak
dat ze veel uit het advies overnemen. Die verantwoordelijkheid
ligt bij de departementen en die volgen we daarbij in principe
ook niet. Maar als we de indruk krijgen dat men gewoon op
hetzelfde spoor doorgaat, dan kunnen we wel nog een keer
langskomen. En natuurlijk maken we weerstand mee. Het is
vaak een stevige risico-opsomming die we maken. Maar tegelijkertijd zijn die risico’s inherent aan ICT-projecten.”
 e kritiek in de adviezen is vaak pittig, met flink wat risicoD
factoren. Merkt u dat komst van het BIT met vrees tegemoet
wordt gezien?
“Soms wel. In principe vindt een ambtenaar het nooit prettig om zijn eigen minister in verlegenheid te brengen. Een BITadvies is over het algemeen kritisch. En een minister heeft dan
wat uit te leggen, dus dat ligt gevoelig. Tegelijkertijd zie je ook
dat departementen die vaker gebruik maken van BIT-adviezen
zeggen dat het heel goed werkt omdat ze juist vooraf beter
gaan nadenken over hoe het in elkaar moet zitten en wat het
BIT ervan zou vinden. De wijze waarop ze met het BIT omgaan
varieert per departement.

om nog dingen aan te passen. En omdat het openbaar is, is het
niet als een rapport van welke externe partij dan ook, waarbij
je kunt zeggen ‘we zien wel of we er wat mee doen’.”
I s er al een rode draad te herkennen in wat er bij de tot dusver
onderzochte projecten foutgaat?
“We zijn erover aan het nadenken of we daar al iets zinnigs over kunnen zeggen. Een belangrijke constatering is hoe
dan ook: projecten met een grote IT-component zijn inherent
risicovol. Bij de onderzochte projecten zie je dat vaak de ingewikkelde risico’s naar achteren worden geschoven, terwijl je
die juist zoveel mogelijk naar voren zou moeten halen om te
zorgen dat ze ook daadwerkelijk kunnen worden opgelost om
een werkend product of een werkbare situatie te realiseren. Ik
merk ook dat we bij de overheid worstelen met het onderwerp
agile. Ooit was het adagium ‘we lossen dat werkendeweg wel
op’. Dat zie je nu vervangen worden door ‘we werken agile, dus
we plannen niet zoveel’. Maar agile werken wil niet zeggen dat
je zonder plan en goede overdenking te werk moet gaan.”
I n het najaar van 2016 is het BIT zelf geëvalueerd. Het BIT
komt daar goed uit, maar een kritiekpunt was wel dat het
beter af zou zijn met een grotere kern van toetsmanagers.
Onderschrijft u dat?
“Ik kan me dat punt wel voorstellen. We hebben een club
van maximaal vijftien mensen. Naast mijzelf zijn dat zijn vier
vaste toetsmanagers met generieke expertise, vijf mensen
vanuit overheid of I-interim Rijk die kunnen rouleren, en
vijf externe deskundigen. Je moet een bepaald referentiekader handhaven vanwaaruit je kijkt. Daarin is diversiteit heel
belangrijk, om de discussie aan te kunnen gaan. Vanuit die
gedachte van het vaste referentiekader kan het lastig zijn als
tien van die vijftien mensen steeds in en uitvliegen. Dan moet

Men ervaart het BIT-advies soms als
een openbaar functioneringsgesprek
Het BIT-advies wordt door sommige opdrachtgevers ervaren als een soort openbaar functioneringsgesprek vooraf. Als
je eenmaal op een rijdende trein van een project zit, is het veel
moeilijker om bij te sturen, terwijl als je vooraf een BIT-toets
doet op versie 0.9 van een projectplan, het veel makkelijker is
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je ze continu weer op vlieghoogte krijgen. Maar dat betekent
niet dat je die externe expertise niet nodig hebt.
Ik zorg er in ieder geval voor dat de externe expertise die
we inzetten per toets kan verschillen. Als het over datacentermigratie gaat, zorgen we ervoor dat er een datacenterspecialist

op wordt gezet. Specifieke expertise is ook wel nodig, want we
doen C2000, een basisvoorziening bij Defensie, het communicatiesysteem voor de luchtverkeersleiding, de rationalisatie
van systemen bij het UWV. Als er experts in de markt zijn die de
software van de systemen bij XYZ heel goed kennen, zorg ik dat
die expertise in het team komt als er een toets aankomt. Maar
een toetsmanager moet natuurlijk wel de generieke ICT-specialist zij die dat allemaal kan aansturen en het dan met aanvullende expertise kan oplossen.”

ces bij zitten, zodat ze minder last hebben van de druk op de
agenda’s door toezicht. Dat moet in goede samenspraak gebeuren met de opdrachtgever. En projecten kunnen natuurlijk ook
gewoon doorlopen terwijl wij aan het toetsen zijn. Het verschilt
per departement. Sommige doen eerst een CIO-oordeel en
daarna een BIT-toets, maar bijvoorbeeld het ministerie van
SZW doet eerst een BIT-toets en daarna pas het CIO-oordeel
zodra er iets bekend is. Dat is wel een verstandige lijn.
Gateway en BIT zijn wel verschillend. Een Gateway review

Ingewikkelde risico’s worden
vaak naar achteren geschoven
E en ander punt uit de evaluatie was dat de opvoedende werking van het BIT nog te beperkt zou zijn. Hoe kan dat beter?
“De afgelopen periode hebben we gefocust op het neerzetten van het BIT en het kwalitatief goed uitvoeren van toetsen.
Ik denk dat we ons nu meer op die opvoedkundige werking van
het BIT kunnen gaan richten. Ik hoor mensen bij departementen waar ze vaker BIT-toetsen hebben al zeggen dat het BIT zijn
schaduw vooruit werpt. Het feit dat er een BIT is en heel specifiek naar ICT-projecten wordt gekeken heeft al zijn werking.
Maar we gaan meer doen. Er komt een jaarrapportage van
alle adviezen van het BIT en ik denk dat we daar wel de thema’s
aan gaan toevoegen die wij zien. We willen ook een bijeenkomst organiseren voor de CIO-offices van de departementen
waar we op de positieve ontwikkelingen binnen de overheid
gaan focussen, naar het voorbeeld van het Franse BIT. Die
hebben eens in het jaar een dag voor CIO’s waar ze de pareltjes
presenteren of de leuke thema’s naar voren halen. Bij het BIT
hebben we ook onze eigen maandelijkse bijeenkomsten. We
zijn echt bezig met het vergroten van de algemene kennis bij
de departementen.”
E en BIT-toets is doorgaans niet de enige beoordeling. Doorkruisen bijvoorbeeld de Gateway-reviews de BIT-toetsen niet?
“Er is wel samenloop. Je hebt het oordeel van de CIO, de
Haalbaarheidstoets van Nederland ICT, je hebt de Audit Dienst
Rijk, de Algemene Rekenkamer en de Gateway review. Wij hebben daarin aangegeven dat het een samenspel is. Het is prima
als de partij die wordt getoetst een algemene informatiesessie
organiseert, waar bijvoorbeeld de Rekenkamer en de CIO-offi-
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is echt een peer review in korte tijd. Het is onze taak om als
BIT echt naar het IT-DNA van zo’n project te kijken: groeit dit
kindje uit tot een leuke volwassene? Dat is een andere rol. Bij
een Gateway review van bijvoorbeeld een datacenter-migratie
kun je niet kijken naar welk type besturingssystemen er staat;
bij een BIT-toets wel. Gateway reviews duren vier dagen en zijn
gebaseerd op documentatie en gesprekken. Wij kunnen veel
dieper graven als we dat nodig vinden.”
Hoe moet het BIT zich nu verder ontwikkelen?
“Het BIT wordt nu gezien als iets spannends; er is wel wat
angst over de risico’s die naar boven komen. Ik zou het prettig vinden als er meer een cultuur ontstaat van transparantie
waarin het als prettig wordt ervaren dat het BIT er ook naar
kijkt: risico’s horen bij innovatie. Omdat je dan in ieder geval
de garantie hebt dat een externe partij er nog op een kwalitatief goede wijze naar kijkt, voordat je het project echt ingaat.
Dus dat het meer als een positieve aanvulling op het project
wordt gezien dan als een spannende test.
Dus ik zou zeggen: wees niet bang en kom bij ons langs.
Iedereen die met ICT te maken heeft weet dat ICT nooit op
zichzelf staat en dat aan de ontwikkelingen waarin ICT een
grote rol speelt nu eenmaal inherent risico’s verbonden zijn.
Het is alleen maar nuttig om een partij als de onze – met zoveel
expertise aan boord – te vragen of wij een goede kwaliteitstoets kunnen doen. En start vooral klein en haal die risico’s
naar voren.”
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Strafrecht apart

D

Vaart in
de procesgang
Door Cyriel van Rossum
Beeld Dreamstime/Blinkerd
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IT-managers bij de overheid moeten aan
de bak, want de rechtspraak digitaliseert.
Zij moeten nadenken over hoe ze het
digitale verkeer met de rechtbanken gaan
inrichten.

e informatiestromen in de rechtspraak zijn enorm. De 20.000 uitspraken die gerechtshoven en -banken per jaar publiceren op Rechtspraak.nl zijn maar een fractie van de totale berg van processtukken. Het
heeft even geduurd, maar ook hier slaat de digitalisering toe. Vier jaar geleden startte het project Kwaliteit en Innovatie (KEI), dat zich uitstrekt over
de civiele rechtspraak, de bestuursrechtspraak en de toezichtsrechtspraak
(onder andere rond bewindvoering en curatorschap). Het strafrecht is al sinds
2003 bezig met een eigen automatiseringstraject (zie kader).
KEI moet de Rechtspraak sneller, eenvoudiger en toegankelijker maken –
vooral door digitalisering. Burgers kunnen via een beveiligd webportaal, Mijn
Rechtspraak, een nieuwe zaak starten, verweer voeren, communiceren met
de rechtbank en de uitspraak bekijken. Voor professionele partijen is er het
Aansluitpunt Rechtspraak, waarmee advocaten, deurwaarders, verzekeraars,
bewindvoerders of bestuursorganen geautomatiseerd hun gegevens kunnen
uitwisselen.
De digitalisering is van begin af aan beschouwd als eens kans om de procesgang transparanter en toegankelijker te maken en meer vaart te geven. De
maatschappelijke baten zouden in 2020 oplopen tot maar liefst 266 miljoen
euro per jaar. Niet alleen door de personele besparingen (zie kader), maar ook
omdat maatschappelijke kosten ten gevolge van juridische onzekerheid afnemen dankzij de versnelling van de procesgang.
“Ik denk dat dat dit project de grootste operatie ooit is in de rechtspraak.
Groter nog dan de herziening van de gerechtelijke kaart van enkele jaren
geleden”, zegt Wilfried Derksen, die als bestuursrechter deel uitmaakt van de
leiding van het KEI-project.

“Een bestuursrechter uit Leeuwarden kent zijn collega in Maastricht
beter dan de strafrechter in de kamer
naast hem”, zegt Michiel Boer, woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak. “Het zijn gescheiden werelden.” Dat komt ook tot uitdrukking in
de digitalisering: de strafrechtspraak
ging en gaat zijn eigen weg. Anders
dan in het civiel recht en het bestuursrecht is het in het strafrecht een
samenspel tussen drie grote ‘ketenpartners’: politie, openbaar ministerie en de rechtspraak. Boer: “Uit die
ketenafhankelijkheid is de digitalisering eerder op gang gekomen dan in de
andere rechtsgebieden. Als een soort
geleidelijk proces om de samenwerking efficiënter te maken. Ieder had al
zijn eigen zaakadministratie.”
De bouw van een gemeenschappelijk systeem was geen succesverhaal
en kostte meer dan twee keer zoveel
als begroot. Maar inmiddels worden
alle enkelvoudige zaken – goed voor
zo’n 90 procent van alle strafzaken
– volledig digitaal behandeld. Als de
experimenten met de meervoudige
zaken bij drie rechtbanken succesvol
blijken, neemt de strafrechtspraak
voorgoed afscheid van het papier.

KEI ging tot dusver niet over rozen. In de eerste drie jaar groeide de
kostenraming van 60 miljoen naar 200 miljoen euro en liep de operatie flinke
vertragingen op. Nu begint het dan toch vrucht te dragen. Een van de eerste
wapenfeiten is dat er inmiddels zo’n 5000 asiel- en bewaringszaken volledig
digitaal zijn afgedaan. Dat gebeurt nog op vrijwillige basis, maar naar verwachting is de digitale procesgang vanaf de zomer verplicht.
De rechtbanken van Midden-Nederland en Gelderland beleven op dit
moment de primeur van een volledige digitale procesgang in civiele zaken
met een belang van 25.000 euro of meer – de zaken waarin partijen per se een
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advocaat in de arm moeten nemen. Aan het einde van dit jaar
schakelen ook de andere rechtbanken daarop over.
Overheden
Er moet nog veel gebeuren, vooral aan de kant van de overheden, want ook in het bestuursrecht moet digitaal procederen
de standaard worden. Rijksdiensten, provinciale diensten,
gemeenten en zelfstandige bestuursorganen wordt aangeraden een systeemkoppeling te maken met de rechtspraak. “Een
beschikkingenfabriek als het UWV bijvoorbeeld moet direct
verbonden zijn. Die kan bezwaarlijk steeds via het webportal
in het systeem komen. Het is niet verplicht, maar een eigen
aansluiting werkt wel veel sneller.”
Derksen is er niet helemaal gerust op dat de doelgroep daar
massaal voor kiest, want zo’n aansluiting vergt een investering. “Wij bieden het stopcontact, zij moeten een stekker
bouwen, dat kost wel geld, tijd en mensen.” Derksens boodschap is duidelijk: IT-managers bij de overheid moeten zich

inmiddels zo goed als volledig geautomatiseerd. “In Estland
kun je gewoon inloggen met je paspoort om toegang te krijgen
tot digitale diensten van de overheid. De overheid heeft de
inlogmiddelen bij zichzelf gehouden. Hier is dat niet zo en
dat maakt het wat moeilijker stuurbaar.” Dat de rechtspraak
liefst een inlogsysteem naar Ests voorbeeld zou hebben, wil
Derksen niet zeggen. “De Raad voor de Rechtspraak neemt
daar geen standpunt over in.” Dankzij de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) zit er wel een beetje beweging in de
Nederlandse inlogcultuur richting Ests model, want dankzij die
wet kunnen burgers en bedrijven als het goed is nog dit jaar
inloggen met hun identiteitsbewijs bij de Belastingdienst en
zorginstanties.
Bouwen
Een van de onvolkomenheden van de huidige inlogwijze
is de manier waarop niet-natuurlijke personen nu moeten
inloggen. Het gaat dan om rechtspersonen (zoals bedrijven en

Wij bieden het stopcontact,
zij moeten een stekker bouwen
gaan voorbereiden. “Ik raad ze aan in gesprek te gaan met de
rechtspraak, want de verplichting tot digitalisering van het
informatieverkeer met de rechtspraak komt sneller op ze af dan
ze denken.”
Estland
Derksen deed veel inspiratie op in het buitenland. “In
Duitsland zijn ze ver, maar daar speelt de federale structuur
de rechtspraak enigszins parten bij de automatisering. De
Bundesländer samen laten optrekken blijkt moeilijk. Estland
is voor ons een nog grotere inspirator geweest.” In het land
waar de overheid zich bedient van het netwerk X-Road, dat
werkt volgens open standaarden en een aantal basisregistraties bevat, waar digitaal stemmen al jaren werkt en waar Skype
werd uitgedokterd, is de procesgang in heel de rechtspraak
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instellingen) en om overheden. “Zij hebben natuurlijk geen
DigiD. Voor hen bestaat een apart middel, e-Herkenning. Maar
het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedere medewerker van
een bedrijf die beschikt over die ‘sleutel’, zomaar alles kan zien
in een zaak. Misschien wil dat bedrijf dat wel niet. Wij moeten
dus iets bouwen waarmee bedrijven de toegang voor hun eigen
medewerkers kunnen beperken. We willen transparant zijn,
maar moeten ook de privacy- en veiligheidsoverwegingen van
bedrijven in acht nemen. Dat is een pittige opgave.”
Het systeem moet behalve veilig ook 100 procent betrouwbaar zijn en dat stelt hoge eisen. Derksen: “Het kan niet zo
zijn dat een vreemdeling wordt uitgezet omdat een rechter te
laat op de hoogte wordt gesteld. Er zijn dan ook noodkanalen,
het rekencentrum is dubbel uitgevoerd en er is een helpdesk
paraat van 8 tot 8 uur.”

Spir-it
De rechtspraak voert het KEI-project volledig in eigen beheer uit. “We
zijn gezegend met een eigen IT-bedrijf, Spir-it, dus hebben we niet hoeven
aanbesteden.” Spir-it onderhoudt het hele IT-netwerk van de rechtspraak
met 12.000 werkplekken en de rekencentra, maar ontwikkelt ook de software
voor KEI. Spir-it heeft 350 mensen in dienst, waaronder ethische hackers die
de beveiliging beproeven. “Een groot voordeel is dat de lijnen kort zijn; dat
werkt veel sneller en beter. Wat digitalisering in de rechtspraak zo moeilijk
maakt, is natuurlijk de gevoeligheid van de informatie en de veiligheidseisen
die daarbij horen. Maar er is nog een complicerende factor. Bij veel soorten dossiers van de overheid is er sprake van maar twee partijen, maar in de
rechtspraak spelen er veel meer belangen. Een belasting- of UWV-dossier bijvoorbeeld is iets van één individu en de overheid. Bij een gerechtelijk dossier
zijn meerdere partijen – deurwaarders, advocaten en rechters – betrokken.”
Duurder
Zoals meer overheidsprojecten is ook KEI gaandeweg enkele malen duurder geworden dan begroot. “Aanvankelijk waren vooral de IT-ontwikkelkosten
in beeld. De realisatiekosten, niet in de laatste plaats de kosten voor scholing
en opleiding, zijn door de jaren heen veel hoger gebleken dan aanvankelijk
gedacht”, vertelt Derksen. “We werken volgens een scrum- en agile-filosofie.
Niet van tevoren alles tot in detail in een blauwdruk vastleggen, maar werkendeweg het voortschrijdend inzicht volgen. En die methode brengt soms
onvoorziene wendingen met zich mee.” Voortschrijdend is vooral het inzicht
in de behoeften van de rechtspraakmedewerkers en procespartijen. Zo blijkt
de belangstelling voor een directe toegang tot de digitale rechtspraak veel
groter dan gedacht. “Je kunt via een webportaal binnenkomen, maar je kunt
ook – veel sneller – via een eigen systeemkoppeling toegang krijgen. Daarvoor moet dan wel een apart beveiligingsprotocol worden opgezet.”
Een ander punt dat meer tijd, geld en werk kost dan zich bij de aanvang
van KEI liet aanzien, is de bewaking van de privacy. “Daar is overal bij de
overheid meer nadruk op komen te liggen, dus ook bij de rechtspraak.”

Banen
Het project Kwaliteit en Innovatie
(KEI) leidt tot verlies van werkgelegenheid. Het personeel in de schalen 4
en 5 en een gedeelte van het personeel
in 6 en 7 hebben te horen gekregen
dat ze tussen nu en 2021 hun baan
verliezen. Het gaat om 1000 tot 1500
mensen. “Er zijn goede afspraken
gemaakt met de Raad voor de Rechtspraak”, aldus FNV-bestuurder Frans
Carbo. “Ze vallen onder het rijksbrede
van-werk-naar-werk-beleid. Passende functies voor ze vinden zal niet
gemakkelijk zijn, want de digitalisering brengt ook elders in de overheid
veel mensen op de been. Die moeten
allemaal worden omgeschoold.”

Burger
Derksen schat dat de uitvoering van KEI nog enkele jaren in beslag zal
nemen. “We doen het bewust rustig aan, dat geeft ruimte om zaken bij te
stellen die niet goed blijken te werken.” Een van de grote uitdagingen die de
rechtspraak nog wacht, is aansluiting van de burger. Overigens is voor burgers een uitzondering gemaakt: zij mogen ook op papier blijven procederen.
Rechter Derksen betreedt binnenkort weer de rechtszaal voor zijn eerste
vreemdelingenzaak sinds jaren. Het is alweer vijf jaar geleden dat hij zijn
laatste uitspraak deed. “Ik wil graag zelf kunnen mopperen op het systeem als
iets niet werkt.”
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Al dertig jaar levert de praktijk van overheidsinformatisering
niet op wat de theorie van beleidsvoornemens belooft.
‘Lippendienst’ mag het van Rob Meijer wel heten. De PBLQconsultant ziet weinig progressie en vraagt zich af of een
terreuraanval dan zou helpen.

Wat we nodig hebben
R

ob Meijer werd in 1985 hoofd van de VNG-afdeling Informatiebeleid,
Beleidsanalyse en Automatisering (IBA), waar invoering van een
digitale bevolkingsadministratie (GBA, inmiddels BRP) een hot issue was.
Sindsdien is hij in diverse onderzoeks-, management- en consultancyfuncties
nauw betrokken gebleven bij de overheidsinformatisering, tegenwoordig als
consultant bij adviesbureau PBLQ. In ‘Terug in de toekomst. Geschiedenis
van het generieke informatie- en automatiseringsbeleid van de Nederlandse
overheid van 1985 tot 2015’ schetst Meijer nu een weinig imposant beeld van
hoe ons land het er op dat vlak de laatste drie decennia van afbrengt: steeds
dezelfde fouten, steeds dezelfde oplossingen, steeds de vaststelling dat ze
niet werken. Dat Nederland internationaal niet slecht scoort lijkt, ofschoon
schraal, een troost, maar betekent vooral dat het elders nog erger is.

Door Peter Mom
Beeld Dreamstime
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In zijn begintijd speelde het ministerie van Binnenlandse Zaken een sleutelrol. Het stuurde het Rijkscomputercentrum aan, dus alle ministeries die
iets met ICT wilden, moesten bij BiZa te biecht. Maar met het verdwijnen van
mainframes en hun vervanging door mini- en personal computers verdween
die noodzaak. Met de privatisering van dat RCC verloor het ministerie ook
nog zijn expertise.
Nu had het als coördinerend departement nog wel een troef in handen:
het Besluit Informatievoorziening Rijksdienst. Dit Besluit IVR 1980 verplichtte departementen tot het opstellen van meerjarenplannen en deze door BiZa
te laten goedkeuren.
Meijer: “Maar daar is nooit iets van terechtgekomen.” Er was adequate
regelgeving, maar handhaven, ho maar. Hij heeft er wel een verklaring voor.

is een goeie ramp
“Het leidde niet tot grote schade. Geen minister kon erover
struikelen. En de Tweede Kamer was lam. Geen Kamerlid heeft
er ooit naar gevraagd. De Kamer heeft het er steeds bij laten
zitten. Die valt een behoorlijk verwijt te maken.”
Alleen woorden
In 1990 kwam er een nieuw IVR-besluit, waarbij de coördinerend minister meer aan zijn collega’s overliet. Wanneer een
meerjarenplan ‘relevant is vanuit het oogpunt van de algemene
coördinatie op het terrein van de overheidsinformatievoorziening’ (door de te coördineren partij te bepalen) wilde de minister het zien en kon hij ‘zo nodig zijn commentaar’ leveren. Ook
dat bleef bij woorden.
“Het is ook een kwestie van capaciteit. Er zaten anderhalve
man en een paardenkop. En het was zeer de vraag of men voldoende kwaliteit had om die plannen te beoordelen.”
Dus niet alleen: niet handhaven van potentieel effectieve
regels, maar ook: er geen geld voor over hebben. Overigens
bleek bij het onderzoek van de commissie-Elias dat geen ambtenaar of bewindspersoon weet had van het bestaan van het
nog altijd geldende Besluit IVR 90. Ook veelzeggend.
Meijer meent een oplossing te hebben gevonden in de
financiële functie van de overheid. Toen in de jaren tachtig de
financiële overheidsadministratie een niet-gestandaardiseerde
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puinhoop bleek, zorgde een Operatie Comptabel Bestel voor
regels en scherp toezicht op naleving. “Iedereen had schrik als
de inspecteur Rijksfinanciën kwam.” Naast ambtelijk toezicht
bestond parlementaire controle, door een Vaste Kamercommissie voor de Rijksfinanciën. Het domein kent ook een Financiële
Verhoudingswet.
Daaraan analoog pleit Meijer nu voor een Operatie Informatie Bestel, een Informatie Verhoudingswet en een Kamercommissie voor de Overheidsinformatisering. “Dan moeten rollen
en verantwoordelijkheden worden beschreven en vastgelegd,
evenals eisen aan architectuur en beveiliging, en eisen aan
kennis en kunde van opdrachtgevers. Nu ontbreekt dat. Als
een ministerie zou zeggen: Wij maken om de twee jaar een
begroting, zou iedereen dat ongehoord vinden. Maar voor ICT
is nauwelijks iets geregeld.”
Verleiden en overtuigen
Dat kan ertoe leiden dat zowel Binnenlandse Zaken als EZ
een berichtenbox ontwikkelt. Dat de overheid jaarlijks vijf miljard aan ICT verspilt, zoals wel te vernemen valt, gelooft Meijer
niet, maar dit vindt hij een evident voorbeeld van verspilling.
BZK tegen EZ, of breder: BZK tegen de rest, is verleden tijd met
de aanstelling van één ambtenaar voor de hele Rijksbedrijfsvoering. Met zijn pleidooi daarvoor neemt Meijer een idee van
topambtenaren Jaap Uijlenbroek en Roel Bekker over. “Zoals de
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gemeentesecretaris, die directeur bedrijfsvoering van de gemeente is.”
Maar er is toch een Rijks-CIO? Klopt, maar wie Maarten Hillenaar verhoord
heeft zien worden door de Commissie-Elias, roept Meijer in herinnering, weet
dat de opper-CIO amper iets te vertellen heeft. Datzelfde geldt voor Digicommissaris Bas Eenhoorn, stelt hij vast. Geen bevoegdheden, geen budget. “Het
gaat nog steeds om verleiden en overtuigen, maar dat gebeurt bij de financiële functie toch ook niet?”

V

Voor digitale
infrastructuur
is nooit geld

Manco’s worden als je ze omdraait remedies. Maak plannen, zorg voor adequaat budget, stel regels, leg verplichtingen op, dwing nakoming af, het lijkt
zo voor de hand liggend. Waarom gebeurt het dan al dertig jaar niet?
“Het heeft te maken met macht, met kennis, met capaciteit. Men wil zijn
eigen ding doen. Zonder regels van buitenaf.”
Waarom lukte het met Comptabel Bestel dan wel?
“Er is een essentieel verschil met ICT: geld. Als je dat niet goed beheert, is
het op zeker moment op. Dan heb je een probleem. Bij informatievoorziening
is niet iets ineens op.”

e
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n
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n

Naast de minister
“Het was bijzonder om de eerste
CIO Rijk te zijn”, zei Maarten Hillenaar bij zijn vertrek in december
2013 in iBestuur. Het moet Rob Meijer
niet lekker hebben gezeten dat Hillenaar niet alleen door zichzelf, maar
vrij algemeen als de eerste Rijks-CIO
wordt gezien. Op vier plekken in zijn
boekje laat hij weten dat hij de eerste
was. Het is onderwerp van onderlinge
plagerijen, schrijft Meijer. “Formeel
ben ik het omdat ik als directeur I bij
BZK naast de minister in de Tweede
Kamer zat toen de Kamer instemde
met het besluit tot het inrichten van
deze functie.” Maar hij gunt Hillenaar
ook eer. Hij heeft de functie ‘echt van
de grond gekregen’.
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Genoeg geëxperimenteerd
Meijer heeft In een recent Haags plan een aanzet gezien voor een Operatie
Informatie Bestel. Echter: “Veel te vrijblijvend. Er moet weer van alles worden
onderzocht, zoals de positie van departementale CIO’s. Niet onderzoeken,
maar doen. We weten alles allang. Ik snap het wel: je krijgt het anders niet
door de ministeries. Een onderzoek mag altijd wel. We hebben nu lang genoeg
geëxperimenteerd. Dat was voor een deel onvermijdelijk. Maar nu moeten
zaken geregeld worden.”
En de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die momenteel in voorbereiding is?
“De kern is dat als de overheid zich richt op burgers of bedrijven dat
gebeurt met gestandaardiseerde voorzieningen, zoals DigiD en Berichtenbox.
Dat is goed. De kritiek is dat die voorzieningen ouderwets zijn. Dat is wel zo,
maar je legt vast: nu gebruiken we dit. En vandaaruit ga je verbeteren. Dan
gaat het over governance. Die is nu buitengewoon verbrokkeld. Maar de Wet
GDI verzuimt het te regelen. Ook ontbreekt weer een deugdelijke financiering. Men gaat weer met tarieven werken. Dat leidt tot hoge perceptiekosten
en het rondpompen van geld. Infrastructuur vergt structurele financiering.
Maar voor digitale infrastructuur is nooit geld. Stel dat we bij de dijkeninfrastructuur zeggen: We hebben nu wat geld, maar weten niet of we dat in
2018 ook hebben. Komt er storm, dan gaan we wel met de pet rond. Dat zou
niemand accepteren.”
In zijn boekje vraagt hij zich af: “Moet er dan eerst een ramp gebeuren?”
Als ‘cynisch voorbeeld’ noemt Meijer daar het onderlopen van Nederland
‘door een terroristische aanval op de geautomatiseerde besturing van al onze
waterbeheersingssystemen’. Tegenover iBestuur is het geen vraag meer: “Wat
we nodig hebben is een goeie ramp.”
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productive

more
personal

Staples and IBM have combined Watson
technology with Staples’ expertise in
helping small and medium businesses
transform how companies shop for
everything they need for their office.
Staples’ new Easy Button
learns more about each
customer’s preference
each time it’s used.

The 1-800-Flowers.com
Family of Brands has trillions
of gift combinations and millions of
customers. Integrating Watson into its
e-commerce platforms enables it to
provide a more personalized customer
experience, providing the perfect gift
option in seconds.

more creative
How do you stand out in the $621 billion
women’s-wear industry? Working with
Watson, fashion house Marchesa
created the first cognitive dress. A dress
that can actually think. Watson
analyzed thousands of articles,
scanned hundreds of images
and turned millions of social
feeds into the first
Met Gala dress
shaped by fans.

amsters staan bekend om hun verzamelzucht. Ze slaan enorme voorraden
voedsel op voor onvoorziene omstandigheden. De voorraden worden goed verstopt
in het holletje van de hamster, zodat
potentiële kapers er niet bij kunnen. De
hamster-reflex lijkt zich ook voor te doen
bij veiligheidsdiensten en politie. Ze hamsteren enorme hoeveelheden informatie en
persoonsgegevens en houden die voorraad
angstvallig voor zichzelf.
Maar waar een voorraad beukennootjes
levensreddend kan zijn voor een hamster, is opgeslagen informatie volstrekt
nutteloos als ze niet wordt gedeeld met
anderen. In de afgelopen jaren blijkt elke
keer weer dat essentiële informatie over
criminelen en terroristen voorhanden
was, maar niet werd uitgewisseld tussen
verschillende diensten en landen. En met
dezelfde wetmatigheid reageren regeringen
op elke aanslag met nieuwe plannen om
nóg meer persoonsgegevens op te slaan. De
hamster-reflex.

Zo besloten bijvoorbeeld de Belgische
en Nederlandse regeringen na de recente
aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn, waarbij
de dader – naar achteraf bleek – via bus
en trein door beide landen was ontkomen,
dat voortaan alle persoonsgegevens van
internationale bus- en treinreizigers opgeslagen moeten worden. Dergelijke plannen
kunnen doorgaans op grote instemming
van het publiek rekenen, aangezien politici
mensen graag voorspiegelen dat grootschalige gegevensopslag ons beschermt tegen
terreuraanslagen. Dit is echter een fictie.
Wat écht zou bijdragen aan veiligheid, is
het delen van vitale informatie.

What can
you do with
Watson?
For more
information visit:
http://ibm.biz/
RetailNL
Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
IBM and its logo, ibm.com and Watson are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. See current list at ibm.com/trademark.
Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. ©International Business Machines Corp. 2017.
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Om informatie sneller en makkelijker beschikbaar te maken, zijn er talloze
Europese systemen en databases opgezet.

Bijvoorbeeld het Schengen Informatie Systeem (gezochte personen), het Visa Informatie Systeem, Eurodac (vingerafdrukken asielzoekers), het Europol Informatie
Systeem, enzovoort. In de praktijk blijkt
echter dat er onvoldoende gebruik wordt
gemaakt van deze systemen. Zo bleek dat
de Italiaanse overheid verzuimd had de
gegevens van de aanslagpleger in Berlijn
in Eurodac te registreren. Na de aanslagen van Parijs en Brussel bleek dat slechts
een handjevol lidstaten systematisch het
Schengen Informatie Systeem vullen en
raadplegen.
Nationale overheden blijven terughoudend of weigerachtig om informatie te
delen. Dat ligt deels aan de aard van organisaties: informatie is macht, en wordt dus
niet graag gedeeld. Tussen lidstaten van de
Europese Unie heerst bovendien toenemend wantrouwen. Dus kiezen ze voor de
makkelijke uitweg: meer gegevensopslag in
plaats van delen. Bilaterale informatie-uitwisseling is daarnaast omslachtig en hangt
ook vaak af van toevallige goede persoonlijke connecties tussen beambten.
Het Europees Parlement maakt zich
hard voor verplichte informatiedeling en
de Europese Commissie doet voorstellen
voor ‘interconnectiviteit’ van nationale
systemen, maar daarmee is het daadwerkelijk delen van informatie nog niet geregeld.
Bovendien moet het democratisch toezicht
en de rechterlijke toetsing van het gebruik
van informatie waterdicht geregeld zijn.
Er moeten gezamenlijke regels komen
voor toegang tot informatie, integriteit en
gegevensbescherming.
Als het delen van informatie niet wordt
geregeld, blijven de veiligheidsdiensten als
hamsters rondjes hollen in een molentje.
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Doug Averill

‘Werk modulair en
verbeter continu’
Overheden neigen naar maatwerk als ze snel iets willen ‘fixen’
en langdurige aanbestedingstrajecten willen vermijden. Maar de prijs
daarvoor wordt steeds hoger, waarschuwt Doug Averill van Pegasystems.
“Gefixte applicaties worden er niet stabieler op en blijven qua
gebruikerservaring achter bij het niveau dat
de hedendaagse consument gewend is.”

recent onderzoek van Gartner blijkt dat bijna
“Uit80een
procent van de IT-budgetten in de publieke sector

opgaat aan het onderhoud van legacy-systemen. Dat geld gaat
dus naar ‘keeping the lights on’”, zegt Doug Averill, die bij
Pegasystems wereldwijd verantwoordelijk is voor de publieke
sector. Het is volgens hem een verkeerde reflex geworden. “Dat
is een realiteit die de afgelopen dertig, veertig jaar is ontstaan
en die we nu moeten zien te doorbreken, omdat de risico’s te
groot worden. Veel van deze systemen zijn namelijk slecht gedocumenteerd en de kennis om ze te onderhouden wordt schaars.
Tegelijkertijd zien we dat de marktsector in de volle breedte
overschakelt op het automatiseren van het programmeren, dat
wil zeggen naar het modelleren van applicaties via business
rules. We stappen collectief af van het directe werken in code.
De applicaties die op deze nieuwe manier worden ontwikkeld
sluiten beter aan bij de wensen van de gebruikers en dit schept
een nieuw risico: het verschil in gebruikerservaring met legacysystemen wordt te groot.”
Waardevolle legacy benutten
Hoe nu deze spiraal te doorbreken? Hoe kun je met een
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fractie van het IT-budget een diep ingrijpende digitale transformatie in gang zetten?
Averill somt een reeks aanbevelingen op: “Punt één is transparantie. Leg alles goed vast Punt twee: werk modulair. Niet te
veel hooi in een keer op je vork. Punt drie: breng IT- en business
verantwoordelijken bij elkaar in dezelfde ruimte en laat ze zes
tot acht weken intensief samenwerken. Doel: een applicatie bouwen die niet perfect is, maar 80 procent van de behoeften dekt
van 90 procent van de gebruikers. En punt vier: zorg daarna voor
continue verbeteringen. De iPhone is een goed voorbeeld. Om
de paar weken vindt er een software update plaats. Bij overheden zou zo’n refresh rate ook de gewoonte moeten worden.”
Budget voor deze aanpak kun je vrijmaken door meer ketengericht te gaan denken en werken, verduidelijkt Averill. “Er
zijn binnen ketens soms wel dertig verschillende zaaksystemen
in gebruik, bijvoorbeeld in de jeugdzorg of in de reclassering.
Iedere schakel heeft dan zijn eigen legacy-programmatuur. Daar
kun je één vervangend systeem voor ontwikkelen dat gebruik
maakt van de aanwezige data en ook van bestaande componenten die goed voldoen. Zo maak je een flink deel van die 80
procent om de lichten aan te houden vrij voor innovatie. Best

Waterleidingmaatschappij Melbourne
Water in de Australische provincie Victoria ontwikkelde met behulp van het Pegaplatform in twaalf weken een nieuw online
klantenportaal. Aan de basis daarvan lag
een afgetekende strategische beslissing van
het management: customer focus is topprioriteit. Dit had tot gevolg dat er niet alleen
voor de klanten werd ontwikkeld, maar ook
met de klanten: ‘Bring customers into the
room’ luidde het motto. De methodiek die
daarbij werd gebruikt heet customer journey
mapping.
Meer informatie: www.pega.com

Drinkwaterfonteintje aan het strand in Melbourne, Australië.

practices in dit verband vind ik Melbourne Water in Australië en de mobiele
applicatie die uitkeringsorganisatie SO in Zweden heeft ontwikkeld.”
Averill onderstreept daarbij de waarde van legacy: “Er zit ongelofelijk
veel businesswaarde in deze systemen. Die rijkdom is in dertig, veertig
jaar opgebouwd. Daar moet je voorzichtig mee omspringen. In één keer
vervangen is niet de weg. Je kunt er wel een moderne schil overheen aanbrengen en er daarna module voor module uit losmaken. Zo transformeert
het geheel organisch naar een nieuw niveau.”

Doug Averill is Global Public Sector Business
Line Leader van Pegasystems. Hij is wereldwijd
verantwoordelijk voor de software-ontwikkeling van Pegasystems voor de overheidssector.
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SO: mobiel, want dat
is wat de gebruikers
willen
Het Zweedse overkoepelende werkloosheidsfonds SO, waar 27 verschillende
organisaties bij zijn aangesloten met in totaal
3,5 miljoen leden, ontwikkelde met het Pegaplatform een mobiele customer service-applicatie. Daarmee kunnen de leden in luttele
seconden een uitkering aanvragen. Voorheen
duurde dat weken.
De mobiele applicatie ligt als een schil
over de 27 aangesloten systemen heen en
verzorgt de connectiviteit met een veelheid
van mobiele devices. De ontwikkeling duurde
twaalf maanden. In 2013 ging de eerste
aangesloten organisatie live met de nieuwe
applicatie en in 2014 volgden de overige
26. Zij delen een basisapplicatie. Daarbovenop hanteert iedere organisatie een eigen
inrichting, met een specifieke look and feel
en branding.
Meer informatie: www.pega.com
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Foto: Dreamstime

Melbourne Water:
zo snel kan het gaan

p a r t n e r
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Jaya Baloo, Chief Information Security Officer bij
KPN: “Financiële risico’s,
dat is een taal die iedereen spreekt.“

Het Rathenau Instituut publiceerde onlangs een rapport
over de informatieveiligheid bij overheden en bedrijven. De conclusie?
De huidige maatregelen van de overheid en het bedrijfsleven volstaan niet meer.
Jaya Baloo, Chief Information Security Officer bij KPN, geeft gemeenten vijf tips
om hun cybersecurity te verbeteren.

Vijf cybersecuritytips van de
Chief Information Security Officer van KPN

Vergroot je
cyberweerbaarheid
H

et rapport ‘Een nooit gelopen race – Over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid’ is geschreven in
opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV) en de AIVD. De conclusie van het Rathenau
Instituut is verontrustend: Nederland is een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen, cyberspionnen en hackers. Wat doe je
daaraan?
1. Begin bij de basis
Volgens Jaya hebben veel gemeenten en mkb’ers de basis
niet goed op orde. Jaya: “Ik las dat tweederde van alle gemeenten vorig jaar een datalek heeft gemeld. Daar schrok ik echt van.
Tegelijkertijd verbaast het me niet. Virussoftware is vaak niet
up-to-date, hardware heeft niet het juiste patchniveau. En hackers? Die gaan voor de weg van de minste weerstand. Ze gebruiken geen ingewikkelde, hypermoderne technieken om binnen
te komen, als het ook gewoon via een phishingmail kan. Mijn
eerste tip is dan ook: breng je basis op orde. Zorg dat software
altijd up-to-date is, maak regelmatig back-ups, voer periodiek
penetratietesten uit en zorg voor sterke wachtwoorden.”
2. Maak je securitybeleid toegankelijk en persoonlijk
Misschien nog wel belangrijker dan software is de mense-
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lijke factor, vertelt Jaya: “Security awareness is de belangrijkste
eerste stap om je organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen. Veiligheidsbewustzijn is ieders verantwoordelijkheid. Van
degene die de server met alle GBA-gegevens beheert, tot de
baliemedewerker die moet zorgen dat hij geen vertrouwelijke
informatie aan de verkeerde persoon geeft of laat slingeren.”
Dat betekent dus ook dat mensen op al die niveaus moeten
snappen hoe zij veilig handelen. “Een securitybeleid opstellen
en verspreiden via intranet is niet voldoende. Want dat leest
bijna niemand. Sowieso mag je er niet van uitgaan dat mensen
zoiets abstracts op zichzelf en hun eigen functie betrekken. Vertel medewerkers dus heel gericht en persoonlijk wat ze moeten
doen om veiligheidsrisico’s te beperken.”
3. Ken je zwakke plekken en stel de juiste prioriteiten
Een ander element van veiligheidsbewustzijn is weten
welke risico’s je loopt en hoe je jouw organisatie daartegen
beschermt. Jaya: “Het gaat erom dat je je eigen netwerk kent.
Waar staat welke informatie? Wat zijn zwakke plekken? Welke
risico’s loop ik daardoor? En, belangrijker nog: welk risico heeft
de grootste prioriteit? Vergelijk het met een bezoek aan de eerste hulp. Als iemand binnenkomt met een hartstilstand en een
snee in z’n been, dan wil je eerst het hart weer op gang brengen,

ook al zit dat been onder het bloed. Soms is alleen die snee
zichtbaar en weet je niet dat er nog meer speelt. Kijk daarom
altijd verder, zodat je niet het slachtoffer wordt van een slimme
afleidingsmanoeuvre, zoals een DDOS-aanval.”
 . Houd altijd zelf de verantwoordelijkheid, wat je ook
4
uitbesteedt
Gemeenten besteden regelmatig zaken uit. Daarnaast
werken ze met externe partners voor bijvoorbeeld smart-citytoepassingen. Juist daarom is het volgens Baloo zo belangrijk
dat je als gemeente de controle houdt over de cybersecurity van
de producten en diensten van je toeleveranciers. “Je moet vertrouwen hebben in je partners, maar ze tegelijkertijd ook scherp
houden. Er is niets mis met een beetje professionele paranoia.
Wat je ook uitbesteedt, blijf er zelf bovenop zitten. Alle eisen
die ik aan KPN stel op het gebied van security, stel ik ook aan
onderaannemers en partners. Ik ga ook zelf op inspectie. Dat is
geen kwestie van één keer checken en dan achterover leunen.
Veiligheid is niet statisch, maar een continu proces.”
 . Maak gebruik van kennis en tools van anderen
5
“Veel partijen sluiten aan bij initiatieven om de veiligheid te verhogen. Zo tekenden KPN en een groot aantal andere
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organisaties begin dit
jaar de Intentieverklaring
Veilige E-mail Coalitie.
Verder stellen wij ons
LoRa-netwerk beschikbaar aan het National
Cyber Security Testbed,
een initiatief van The
Hague Security Delta. Dat
richt zich op het vergroten van de informatieveiligheid van smart cities.”
Ook deelt KPN zijn kennis
actief. Zo heeft KPN zijn securitybeleid ‘open source’ online
gezet op Github, en een CISO-app ontwikkeld. Die is te vinden
in de iTunes Store. “Hiermee kunnen securityprofessionals hun
eigen beleid eenvoudig schrijven, toetsen en optimaliseren. De
app bevat onder andere een mooie feature om de risico’s van
cyberdreigingen in kaart te brengen en door te vertalen naar
financiële risico’s. Zo maak je security-issues pas écht goed
zichtbaar. Want financiële risico’s, dat is een taal die iedereen
spreekt.”

Meer tips over cybersecurity vind je op www.kpn.com/zakelijk/
grootzakelijk/security.

Symposium ‘Grip op cybersecurity’
Op 22 mei organiseren de Cyber Security Raad en
iBestuur het symposium ‘Grip op cybersecurity’, in
Nieuwspoort te Den Haag. Jaya Baloo is één van de
sprekers. Meer informatie over het programma en
aanmelden op: ibestuur.nl/symposium.

23

Enterprise Mobility Rijk als gids in een snel innoverende wereld

Geen dwangbuis
voor mobiele
Smartphones en tablets
zijn een verlengstuk
van ons leven en ons
werk geworden. De
ICT-afdelingen van de
Rijksoverheid doen
hun best deze mobiele
wereld volwaardig,
gebruiksvriendelijk én
veilig te integreren in de
bedrijfssystemen – een
flinke uitdaging. Twee
handreikingen kunnen
daar wellicht bij helpen.

Door Fred van der Molen
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D

e ambtenaar 2.0 doet overal zijn werk, op kantoor, thuis, onderweg,
of bij een ketenpartner aan het bureau. Althans, je werkzaamheden onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen uitvoeren, dat is het
eindbeeld van het programma Enterprise Mobility Rijk (EMR). En voor een
deel nog toekomstmuziek. Dat iedereen zijn mail en agenda op zijn smartphone kan raadplegen, is inmiddels vanzelfsprekend. Maar voor het gebruik
van bedrijfstoepassingen en de toegang tot bedrijfsinformatie geldt dat veel
minder.
Op het gebied van de Enterprise Mobility (EM)-oplossingen is er wel
enorm veel in ontwikkeling. Elk organisatieonderdeel doet dat veelal op eigen
wijze, naar zijn eigen specifieke behoeften met eigen kennis en inzichten.
In een streven om meer lijn te krijgen in deze ontwikkelingen, om de
mogelijkheden van schaalvoordelen te onderzoeken en om kortweg te voorkomen dat het wiel meerdere keren wordt uitgevonden, zijn er in het kader
van het EMR-programma recent twee ‘Handreikingen’ verschenen.
Geen directieven
De term ‘handreiking’ zegt veel. Men zal in de documenten vergeefs zoeken naar directieven en bindende afspraken. “Dat zou helemaal niet werken”,
zegt Ernest van Herreveld, Hoofd CTO-Office van DJI/SSC-I. Hij is eindverantwoordelijk voor de Handreiking Mobility 2017-2018. Voor een verplichte
marsroute is volgens hem in deze fase geen plaats. Daarvoor is de technologie
nog te veel in ontwikkeling; bovendien zijn de behoeften en toepassingsgebieden bij de verschillende rijksonderdelen enorm gefragmenteerd. Het is het
stadium van het adviseren en stimuleren en het formuleren van ‘richtinggevende vertrekpunten’.
Een van de weinige pogingen om eerder op een deelterrein wel een uniforme aanpak te kiezen, heeft geleid tot voortschrijdende inzichten: de Rijks
App Store (RAS) werd wel opgetuigd, maar weinig gebruikt. In de praktijk
gebruiken organisaties hun eigen distributiemethoden voor apps, naast de
publieke App Stores voor Apple- en Android-applicaties. En dus meldt de
handreiking nu: ‘De te volgen appdistributiemethodiek dient per applicatie te
worden afgewogen, rekening houdend met de benodigde flexibiliteit, informatiebeveiliging, financiën, toepassingsgebied, techniek en de doelgroep.’
Van Herreveld: “De neiging was eerst om zelf te innoveren. Maar de markt
ontwikkelt zich razendsnel. Onze houding is nu vooral om zo slim mogelijk

Het tweede iBestuur Mobility congres is een work-in-progress.
Ruim twintig overheidsorganisaties, markt, onderwijs en
startups hebben het afgelopen jaar in co-creatie uitdagingen
op het snijvlak van overheid en mobility in kaart gebracht.

overheid
gebruik te maken van innovaties in de markt.” In het huidige
stadium is evenmin een echte referentiearchitectuur haalbaar,
aldus van Herreveld.
Algemene principes
Dit realisme vinden we terug in de twee recente handreikingen. Wel algemene principes en aanbevelingen, geen directieven.
Van Herreveld: “Daarvoor gebeurt er te veel in de verschillende
domeinen binnen de overheid. De kracht van beide documenten
zit juist in het feit dat de inhoud niet alleen door DJI/SSC-I is
opgesteld, maar in gezamenlijkheid met meerdere ministeries tot
stand is gekomen. Dit vergroot niet alleen het draagvlak enorm.
Het is ook zeer inspirerend om kennis te nemen van wat er overal
wordt bedacht en ontwikkeld.”
Het is volgens hem wel belangrijk te erkennen dat er ook
een generieke uniforme behoefte bestaat die voor iedere
mobiele gebruiker geldt. Dat is een belangrijk uitgangspunt
voor de Handreiking Mobility.

Op 20 april presenteren de deelnemers de uitkomsten
aan de overheid tijdens het iBestuur Mobility Congres
2017 in Den Haag.
Meer informatie op pagina 29

In dat document worden maar liefst achttien principes
geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van EM-oplossingen. De belangrijkste zijn de eerste twee. Allereerst: Het is
‘mobiel tenzij’. Dus waar het gaat om oplossingen voor tijd-,
plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW), dient als
eerste aan een mobiele aanpak te worden gedacht. Het tweede
principe is dat de aangeboden diensten van een kwaliteit
moeten zijn die de gebruiker als consument gewend is. Dus
geen krukkig vormgegeven apps met drie keer inloggen. Op dit
deelterrein richt zich de ‘Handreiking App Ontwikkeling voor
de Rijksoverheid’, die tot doel heeft de ontwikkeling van rijksapps te stimuleren die een eenduidige uitstraling, beveiliging
en werking hebben.
Het mobility-segment is een zeer dynamische sector waar
leveranciers van consumentenelektronica de kar trekken. Dat
is dan ook de reden dat de Handreiking Mobility de jaartallen
2017-2018 heeft meegekregen. Van Herreveld: “Je kunt eigenlijk niet verder vooruit kijken.”

Belangrijke uitgangspunten

Handreikingen

1 Mobiel tenzij:
Oplossingen voor tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) zijn primair oplossingen voor mobiele
apparaten.

Mobility 2017-2018
Ambtenaren moeten hun werk onafhankelijk van plaats, tijd en
apparaat kunnen doen. Welke principes zijn daarbij leidend?
Welke bouwstenen kunnen wel en welke niet gedeeld? Deze
handreiking geeft de richting aan van de verdere implementatie van Enterprise Mobility binnen de Rijksoverheid (EMR).

2 Consumentenkwaliteit:
De aangeboden diensten en apps zijn van een kwaliteit die
consumenten gewend zijn.
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Mobiele App Ontwikkeling en Beheer
De Rijksoverheid ontwikkelt steeds meer apps. Maar wat is nu
een goede app? Waar moet je rekening mee houden? Welke
standaarden zijn er? Deze gezamenlijke uitgave van Belastingdienst, DICTU, SSC-ICT en SSC-I geeft hier antwoord op.
De handreikingen zijn te vinden op: http://bit.ly/2moBgnH
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Dat mobieltje
hóeft niet door
de shredder
Waarom moeten
alle mobiele devices
bij de overheid na
twee of drie jaar door
de versnipperaar?
Die praktijk is
niet duurzaam en
schuurt met actuele
ontwikkelingen. “Je
schuift je dienstauto
na twee jaar toch ook
niet door de shredder?”,
aldus Ernst Eilering
van SSC-I DJI.

Door Karina Meerman
Beeld Ernst Eilering

26

A

fgeschreven mobiele telefoons en tablets van het rijk worden conform
regelgeving ingeleverd bij Domeinen Roerende Zaken (DRZ), alwaar
ze door de shredder gaan. Vernietiging voorkomt dat vertrouwelijke gegevens in de buitenwereld kunnen belanden. Eigenlijk zonde, vond een aantal
medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onder
hen was Ellen Hoog Antink, programmamanager circulaire economie en sinds
begin dit jaar programmamanager circulaire kantoorinrichting bij Rijkswaterstaat (RWS). In een interview op Rijksportaal zei ze eerder dit jaar dat ze
als uitvoerder van circulaire-economiebeleid niet kon laten gebeuren dat een
nog goed werkende ingeleverde telefoon door de ‘shredder’ ging. Met collega’s ging ze op zoek naar alternatieven.
De circulaire economie kent na productie vijf fasen: gebruik, onderhoud,
reparatie, hergebruik componenten en recycling van grondstoffen. Hoog
Antink: “Duurzaamheidsbeleid betekent zo lang mogelijk in die eerste drie
fasen blijven. Veel mobiele apparaten zijn na twee of drie jaar nog prima te
gebruiken, waarna alsnog kostbare grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.” De programmamanager is zich terdege bewust van het belang van
informatiebeveiliging. “Het huidige hoge niveau moet ook gehandhaafd worden, maar is automatisch alles vernietigen de enige oplossing?”
De weg naar de shredder
Medewerkers die na twee of drie jaar hun apparaat moeten inruilen voor
een glanzend nieuw model willen vaak het oude toestel privé overnemen
of doneren aan een goed doel. Omwille van informatiebeveiliging kan dat
momenteel niet. Afgeschreven mobiele telefoons en tablets worden ingezameld en conform de Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006 aangeboden bij DRZ ter verwerking. DRZ zegt hierover op de website: “De verwerking
kan inhouden dat DRZ de goederen verkoopt of vernietigt. Met ingang van 1
juli 2010 verkoopt DRZ geen geschoonde desk- en/of laptops meer, maar
vernietigt deze via de shredder.” Directeur Ton Huisman bevestigt dat mobiele
devices allemaal worden vernietigd. Het schroot (eigenlijk granulaat) wordt
verkocht aan gespecialiseerde bedrijven. “Er gaat geen korrel verloren. Uit
het granulaat worden de grondstoffen teruggewonnen en verkocht voor hergebruik.” Hoog Antink: “Uit ons onderzoek tijdens de pilot bleek dat vijftig

procent van de rijksorganisaties mobiele devices aanbiedt aan
DRZ. Vijftig procent volgt zijn eigen route.”
Opschonen
De harde schijven van nieuwere typen computers mogen
wel opgeschoond worden, maar alleen door software die
gecertificeerd is door het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD. Hoog Antink: “De NBV heeft
echter nog geen onderzoek gedaan naar dergelijke software
voor smartphones en tablets.” Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten hebben daar wel een start in gemaakt. Het grote
probleem is de enorme diversiteit aan hardware-modellen en
softwareversies. “Het is niet mogelijk om één oplossing te
bedenken voor alle mobiele devices”, aldus Ernst Eilering van
het SSC-I DJI, de ICT-dienstverlener van de Dienst Justitiële
Inrichtingen en voorzitter van het Rijksinnovatielab.
Een mobiele telefoon of tablet bestaat uit een moederbord,
batterij, scherm, toetsenbord, microfoon, camera en speaker.
Op het moederbord zit het geheugen, de processor; hier draait
het besturingssysteem. Het verwijderen van alle data via de
standaardopties herstel fabrieksinstellingen of wis alles is
onvoldoende. Met professionele datarecoverysoftware is dan
vaak nog wat te vinden. “Het wissen van een mobiel apparaat is
geen kwestie van een los component eruit trekken en vervangen”, zegt Eilering. “Telefoons hebben geen harde schijf en het
geheugen is er niet zomaar uit te halen, met uitzondering van
de FairPhone. Ook wanneer SIM-kaart en geheugenkaarten zijn
verwijderd blijven er data achter.”
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Reddingsactie
Het team van RVO liet de inhoud van tien iPhones met
speciaal daarvoor bedoelde software wissen. Een datarecoverybedrijf testte vervolgens of er data waren achtergebleven en de
iPhone versie 4 en hoger bleken goed beveiligd tegen datalekken. In een pilot bij RVO in samenwerking met DRZ werden
driehonderd iPhones en iPads ‘gered’ van de shredder, een
fractie van de naar schatting veertigduizend mobiele apparaten die jaarlijks worden afgeschreven bij de overheid. “En dat
aantal neemt alleen maar toe”, aldus Eilering. “Massale vernietiging doet pijn aan mijn groene hart. Het is ook niet logisch.
Jouw mobiel communiceert inmiddels ook met jouw auto. Ook
daar blijven data achter, maar we gooien niet onze dienstauto’s
na twee jaar door de shredder.”
Het duo wil vooral bewustzijn creëren en zorgen dat er
weloverwogen keuzes worden gemaakt. Hoog Antink: “Veel
telecomleveranciers nemen oude toestellen terug. Prima, maar
dwing dan ook af dat de grondstoffen in Nederland worden
gerecycled of als dat niet lukt, een gelijk aantal andere telefoons. Wij hebben een contract met het Nederlandse Closing
the Loop dat oude toestellen terughaalt van vuilnisbelten in
Afrika om de componenten te recyclen.”

Wie samen met Hoog Antink en Eilering verder wil denken over
dit onderwerp, kan op www.overheidsdevices.nl meer informatie
en contactgegevens vinden.
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20 april
Spaces Rode Olifant, Den Haag
Het tweede iBestuur Mobility congres is een work-in-progress.
Ruim twintig overheidsorganisaties, markt, onderwijs en
startups hebben het afgelopen jaar in co-creatie uitdagingen op
het snijvlak van overheid en mobility in kaart gebracht.
Op 20 april presenteren de deelnemers de uitkomsten aan de
overheid tijdens het iBestuur Mobility Congres 2017.

Programma
11.00 uur
Plenair : Plenair: dagvoorzitter prof. Jaap van den Herik / SG Maarten Camps, minEZ / Yori Kamphuis,
CBDO Storro / The battle begins: Technasia versus Dutch Government
12.00 Eenvoudige maaltijd

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.

13.00 uur
iBestuur Mobility, co-creatie in meer dan twintig sessies in vijf tracks, waaronder...
• Handreiking Enterprise Mobility, DJI-SSC-I
• De app-aanpak, Nationale Politie|min V&J
• Innovatie-vriendelijk aanbesteden,
• Mobility en security, DJI-SSC-I|minBZK SSC-ICT
PIANOo|StartupDelta|Six advocaten
• Blockchain, Yori Kamphuis|Vincent Hoek
• Mobieltjes in de circulaire economie, RVO |
• 10-stappenplan voor de gemeente-CIO, VNG/
DJI-SSC-I
KING|Vodafone
• App-ontwikkeling bij de overheid,
• Mobility en de Omgevingswet, VNG/
DICTU|Belastingdienst
KING|CBS|Centric
• AppConfig, standaard in device management, • Samenwerkingstools, Defensie|
Nationale Politie
Defensie|MobileIron
• Startup Officer-netwerk, speed dates
• Interactie en mobility, Belastingdienst
• De mobiele werkplek, Nationale
• DigiD-app, Logius
Politie|Microsoft|HP
17.00 uur
Plenair: Technasia versus Dutch Government: presentaties / Highlights Mobile World Congres 2017,
Danny Frietman / afsluitend college door prof. dr. Jaap van den Herik, hoogleraar recht en informatica, Universiteit Leiden: “De Onweerstaanbare Opmars van Data Science”
18.00 uur – 19.00 uur Borrel en hapjes!

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.

Deelname staat open voor bestuurders, beslissers en professionals uit de overheid en is kosteloos.

blueriq.com/dcm

Het iBestuur Mobility congres wordt georganiseerd door Maarten Hillenaar, Danny Frietman,
Mark Beermann en Peter Lievense namens iBestuur en Enterprise Summit. In de programmacommissie zijn vertegenwoordigd de Belastingdienst, VNG/KING, DICTU, ICTU en OMO.

Meer informatie en aanmelden op ibestuur.nl/mobility

Cruciaal voor goed
opdrachtgeverschap:

Prijs voor goed
opdrachtgeverschap
iBestuur introduceert in 2017 een
prijs voor goed opdrachtgeverschap.
Zonder goed professioneel
opdrachtgeverschap lukt het niet
complexe ICT-projecten tot een goed
einde te brengen. Grote projecten
zijn complex en er is veel publiek geld
mee gemoeid. Daarbij heeft men in de
publieke sector te maken met politieke
zijwind en ketens met ingewikkelde
besluitvorming. Dat vereist grote
stuurmanskunst van de opdrachtgever.
Wij willen met de prijs het belang
van goed opdrachtgeverschap op een
positieve manier benadrukken. Door
goede opdrachtgevers in het zonnetje
te zetten. En uit te leggen wat zij goed
doen. Door een set criteria op te stellen
(zie kader pagina 32) beogen we ook de
kwaliteit van goed opdrachtgeverschap
een stap verder te brengen.
In het najaar van 2017 reiken we
tijdens een iBestuur-bijeenkomst voor
de eerste maal de prijs uit. Naast de
hoofdprijs komen er ook nog enkele
prijzen in bepaalde categorieën.
iBestuur werkt hierin samen met een
adviesraad van (oud-)bestuurders,
PBLQ en Nederland ICT.
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Voormalig directeur inkoopbeleid Rijksoverheid Siep Eilander: “Een goede
opdrachtgever vraagt om tegenspraak.”

Nadenken en
tegenspreken
Voormalig directeur inkoopbeleid
Rijksoverheid Siep Eilander
geeft drie criteria voor goed
opdrachtgeverschap bij ICTprojecten: interesse in de materie,
bemoeienis met de inkoop en het
organiseren van tegenspraak.
“Het begint met nadenken.”
Karina Meerman

I

n zijn rol als Chief Procurement Officer Rijksoverheid zag Siep Eilander
‘de hele economie voorbij komen’. De voormalig directeur inkoopbeleid
is formeel met pensioen, maar is nog druk als interim consultant bij onder
andere Binnenlandse Zaken en de Nationale Politie. In zijn lange loopbaan
heeft hij het inkoopvak drastisch zien veranderen. Het is gestructureerder
geworden en veel meer ondergebracht in expertisecentra en bij specialisten.
Hij blijft procurement fascinerend vinden. “Inkoop is een brug tussen de
overheid en de echte wereld”, zegt hij. “In de ambtelijke wereld mag je heel

georganiseerde digitale misdaad toeneemt. En altijd moeten
de eisen vanuit de politiek worden meegenomen, met al zijn
uitzonderingen.” In zo’n complexe materie, wat is dan goed
opdrachtgeverschap?

lang met elkaar
van mening verschillen
en daarover praten. Bij inkoop komen die
abstracte wereld en de concrete wereld daarbuiten bij
elkaar.”
De lastige kant van ICT
Hij vindt ICT niet in het bijzonder het zorgenkind voor
inkopers: “Politieauto’s zijn ook niet eenvoudig.” Maar de
belangen zijn groot, de processen worden steeds complexer en
ICT is een relatief jonge wetenschap. “Stenen stapelen doen we
al veel langer. Mensen te eten geven ook. ICT is dan vrij nieuw
en daarbij verandert ze heel snel.” Eilander meent dat het voor
een goede inkoper niet uitmaakt wat hij inkoopt, alhoewel ICT
specifieke lastige kanten heeft. “Je moet extra oppassen voor
vendor lock-in. Die is uitermate vervelend, want dan valt er
weinig meer te onderhandelen en overstappen wordt lastig. ICT
raakt ook aan de privacy van mensen, terwijl internationaal
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Eerst nadenken
“In de eerste plaats moet een opdrachtgever zich echt
voor de materie interesseren”, zegt Eilander. “In de tweede
plaats moet hij zich ook met de inkoop bemoeien. Inkoop is te
belangrijk om alleen door inkopers te laten doen.” Wat hij daarmee bedoelt is dat er te vaak een scheiding is tussen de partij
die de behoefte heeft en de partij die de inkoop regelt, terwijl
ze samen zouden moeten werken. “De opdrachtgever formuleert duidelijk de behoefte en de inkoper is de dienstverlener
die de relatie organiseert met de buitenwereld.” De opdrachtgever speelt een cruciale rol in de belangrijkste fase van het
inkoopproces, namelijk dat van nadenken. Dat klinkt wellicht
als een open deur, maar is het niet. “Het proces van inkopen
is allereerst nadenken, dan pas inkopen en tot slot gebruiken.
Inkoop is ook niet de fase waar het meeste geld te verdienen is,
dat is bij de fases van nadenken en gebruiken. Natuurlijk kun
je prijsvechter willen zijn en dan iedere leverancier het vel over
de neus trekken. Maar dat leidt te vaak tot gigantische kosten
verderop.”
Ter illustratie geeft hij een voorbeeld uit de wegenbouw.
“Stel dat tussen de plaatsen A en B het verkeer steeds drukker
wordt. De opdrachtgever stelt daarom vast dat er een tweede
tunnel moet worden aangelegd om het verkeer in banen te
leiden. Maar dat is niet nadenken, dat is het herhalen van een
eerdere oplossing. Nadenken is vragen: waarom hebben we een
vervoersprobleem? En wat zijn de manieren waarop dit aangepakt kan worden?” En zo komen we bij het derde criterium van
goed opdrachtgeverschap, het organiseren van tegenspraak,
bijvoorbeeld in de vorm van een contractcommissie of tenderboard. “Een goede opdrachtgever vraagt om tegenspraak.
Hij hoort graag alternatieven, of wat hij wil wel haalbaar is of
noodzakelijk en of er bestaande oplossingen zijn die ingezet
kunnen worden.”
Bij de recherche zag Eilander dat tegendenken dagelijkse
praktijk is. “Het is een gewoonte waar veel van te leren valt.
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Sturen
op nul
V e r h o e f

Scorelijst goede
opdrachtgevers
Ruud Mollema is principal adviseur bij PBLQ
en betrokken bij het formuleren van de 21 principes van goed opdrachtgeverschap. Dit zijn 21
criteria waarmee ICT-opdrachtnemers vanuit hun
praktijkervaring een score van 1 tot 4 punten toekennen aan een aantal van hun opdrachtgevers.
De categorieën zijn Samenwerking, communicatie
en organisatie; Opdrachtverstrekking, inkoopproces, planmatig werken en acceptatiecriteria;
Capaciteit, deskundigheid en kwaliteit; en Kwaliteitsmanagement, risicobeheersing en audits.
Een principe is bijvoorbeeld ‘Opdrachtgever stelt
duidelijke acceptatiecriteria aan producten die
de opdrachtnemer oplevert’. Onduidelijke of
afwezige acceptatiecriteria krijgen een 1, (bijna)
perfecte duidelijkheid scoort een 4.
Mollema: “PBLQ heeft met branchevereniging
Nederland ICT gekozen voor een vierpuntsschaal,
omdat men bij een vijfpuntsschaal vaak een 3
kiest. Nu zien we heel duidelijk wie niets heeft
geregeld (score 1) en bij wie alles top is (score
4). Die score hopeloos (score 1) kunnen we vooralsnog negeren, waar het top is (score 4) zijn de
best practices te vinden. Interessant zijn scores 2
en 3. Dan wordt duidelijk waar het grootste verbeterpotentieel zit en wie nog één duwtje in de
goede richting nodig heeft.” De verandering van
een 2 naar een 3 zit vooral op het inhoudelijke
vlak, progressie van 3 naar 4 is met name procedureel en communicatief.
De principes zijn onder andere geformuleerd
op basis van de inkoopconcepten van Rijkswaterstaat en hoe zij omgaat met leveranciers. “Dat
is de grootste aanbesteder van Nederland. Daar
weten ze waar ze het over hebben.” Op een bijeenkomst van iBestuur zullen prijzen worden uitgereikt aan een selectie van beste ICT-opdrachtgevers binnen de Nederlandse overheid. Met
Nederland ICT en de overheid wordt vervolgens
onderzocht hoe de resultaten zijn te verwerken
tot hulpmiddelen waarmee opdrachtgevers en
-nemers hun samenwerking kunnen verbeteren.
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Een opdrachtnemer moet ook nee kunnen verkopen. De ambtelijk
opdrachtgever moet niet willen samenwerken met een partij die
willoos alles overneemt. Niet alles kan met ICT. En niet alles wat wel
kan, is ook nodig.” Partnerschap en samenwerking zijn echt nodig
voor succes, dat geldt voor kleine en grote projecten. Dan helpt het
als je een langdurige relatie hebt. “Maar volgens veel mensen zijn de
contracten die wij aangaan met ICT-leveranciers geen relatie, omdat
zij volgens de aanbestedingsregels vier jaar duren en dan lijken het
meer op huwelijkscontracten met de scheiding erin gebakken. Die

Sturen op het getal nul
G

Inkoop is te
belangrijk om aan
inkopers over te
laten

etallen hebben een magische
aantrekkingskracht op bestuurders: als je complexe materie samenbalt in
maat en getal dan kun je de complexiteit
wegabstraheren en er gemakkelijker over
redeneren. Magie en cijfers zijn van alle
tijden: kabbalistiek en gematria zijn daar
vroege voorbeelden van. Wijs aan het alfabet oplopende zesvouden toe en het woord
computer telt op tot 666, het getal van de
duivel. Ook de woorden Kadaster en ICT tellen op tot 666, dus zo zie je maar!
Uiteraard is de werkelijkheid altijd
complexer dan dat ene getal en daarom
moet je ook oppassen om getallen niet de
vervanging te laten worden van het werkelijke fenomeen waarvan je abstraheert. Ik
maak maar al te vaak mee dat de getalsmatige werkelijkheid voor het management de
echte werkelijkheid is.

vier jaar, daar zit natuurlijk wel wat in, maar we moeten niet vergeten dat het door de tijd heen vaak dezelfde bedrijven zijn die aan de
overheid leveren. Zo bezien is dat toch een vorm van partnerschap.”
Principes
Over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zegt
Eilander dat de overheid enerzijds steeds beter in staat is haar
behoeften te formuleren en beter luistert naar de markt en de expertise die daar aanwezig is. “Stel je een kwadrant voor. De combinatie
goede opdrachtgever en goede opdrachtnemer is natuurlijk prima.
De combinatie slechte opdrachtgever en slechte opdrachtnemer
wordt niks. Een goede opdrachtgever en een slechte opdrachtnemer wordt ook niks. Maar een slechte opdrachtgever en een
goede opdrachtnemer, die combinatie is interessant en kan nog
heel wat worden. Goed opdrachtgeverschap is dus heel belangrijk, maar zo bezien is er ook bij de opdrachtnemer altijd een grote
verantwoordelijkheid.”
Mocht het ten slotte scheeflopen, zegt Eilander, durf dan te
stoppen. “Daarom is het belangrijk grote kwesties in overzichtelijke
brokken te hakken. Die zijn makkelijker te stoppen dan zo’n groot
project.”

Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar via
x@cs.vu.nl
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En: we tuinen er massaal in. Neem nu
voertuigen die volledig elektrisch rijden.
Die krijgen een belastingvoordeel door
maar 4 procent bijtelling. Daarnaast is er de
milieu-investeringsaftrek van 36 procent,
met een maximum tot vijftigduizend euro
aanschafkosten. Het kabinet doet dit om
snel te komen tot volledig emissievrije
voertuigen. Uitstoot naar nul!
De nul waarnaar gekeken wordt is uitstoot van schadelijke gassen zoals kooldioxyde, -monoxyde en allerlei NOx-verbindingen. Een voertuig kent echter meer
vervuilende aspecten dan alleen uitlaatgassen. Zo komt er ook fijnstof in de lucht
ten gevolge van slijtage van remblokken,
banden, wegen, en opwaaiend fijnstof van
langsrazend verkeer.

Het additionele pluspunt van elektrische voertuigen dat remblokken nauwelijks
slijten omdat je vertraagt door de energieopwekking via de dynamo – regeneratief
remmen heet dat – is ook onzin, blijkt uit
een recente studie. Het enorme minpunt
van een elektrische auto is namelijk het
gewicht ervan. De elektrische variant is
maar liefst 24 procent zwaarder dan een
vergelijkbare benzine-aangedreven auto,
aldus de studie. Dit verschil in gewicht
zorgt ervoor dat de totale emissie van
het voertuig nagenoeg hetzelfde is als de
benzinevariant. Dat maakt sturen op lagere
uitstoot toch een stuk ingewikkelder dan
sturen op het getal nul.
En er wordt wat afgestuurd op cijfers.
Met het Rijks ICT-dashboard bijvoorbeeld.
We schrijven eind 2014. Elias had zijn
hielen nog niet gelicht of de stekker werd
alweer uit het zoveelste project getrokken,
terwijl het volgens dit dashboard toch echt
op groen stond. Ander voorbeeld: sturen op
nul in een call-center: hoe korter het telefoontje, hoe beter. Dom, want de klant belt
spontaan, een ideaal moment om iets van
ze te leren of zelfs iets te verkopen.
Gebruik van cijfers is een combinatie
van kunst en wetenschap. Het is de kunst
om de wetenschap op de juiste manier toe
te passen. Verder kijken dan de cijfers lang
zijn.
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Rijk werkt aan
rijksbreed inzicht
softwarelicenties
Als de departementen
meer zicht hebben op
rijksbreed vraag en aanbod
van sofwarelicenties, kan
dat besparingen opleveren
en inkoopmanagers
helpen. SAM-Rijk brengt
dat in de praktijk. De
softwareleveranciers
hebben daar uiteindelijk
ook wat aan.
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I

ets kopen zonder het optimaal te
gebruiken is natuurlijk zonde van
het geld. Toch gebeurt dat soms in een
organisatie. Bijvoorbeeld als het om software gaat: men weet niet altijd hoeveel
licenties er van bepaalde software precies
in huis zijn of hoeveel gebruikers er van
een pakket zijn. Dat is uiteraard geen
wenselijke situatie.
De Haagse departementen zijn al
een tijdje bezig om grip te krijgen op het
gebruik en de kosten van software en hoe
die zich verhouden tot de afgesloten contracten – ‘software asset management’
(SAM). Dat inzicht in de ‘licentiepositie’
helpt bij het inkoopbeleid en de verdere
contacten met leveranciers.
Maar het kan nog een stap verder. Leg
als rijksoverheid al die departementale
licentieposities naast elkaar en een vergelijkbaar inzicht ontstaat voor het Rijk
als geheel. Sinds 2016 wordt daar aan
gewerkt, ondersteund met het programma SAM-Rijk. Rijksbreed wordt zo de inzet
van software duidelijk en komen vraag en
aanbod op een hoger niveau samen. Dat

is ook nodig om als Rijk aan tafel te gaan
met de grote leveranciers om de ambities
rond rijksbreed Strategisch Leveranciersmanagement te kunnen realiseren,
met leveranciers zoals Microsoft, SAP en
Oracle.
Randvoorwaarde
Dat laatste is belangrijk, stelt Hilly
Buyne, die vanuit het ministerie van BZK
gedelegeerd opdrachtgever is voor het
programma SAM-Rijk. “Na het rapportElias is besloten het strategisch leveranciersmanagement rijksbreed een impuls
te geven. We weten dat het tijd vergt
om dat voor een organisatie op orde te
krijgen.” Randvoorwaardelijk voor het
rijksbrede leveranciersmanagement is
een goed georganiseerd SAM.
Voor Hennie de Hoog, programmamanager SAM-Rijk bij ICTU, begint dat
alles met ‘de basis op orde’. “Dat wil
zeggen dat we inzichtelijk gaan maken
welke contracten we met z’n allen hebben
en wat de licentiepositie is. Als we dat
weten staan we ook wat steviger richting
de leverancier. Dán kunnen we een stap

Hilly Buyne, vanuit het ministerie van BZK gedelegeerd opdrachtgever voor het programma
SAM-Rijk en Hennie de Hoog, programmamanager SAM-Rijk bij ICTU

vooruit maken en in overleg over hun
roadmap en hoe het Rijk tegen die wereld
aankijkt. Maar eerst moet de boel op
orde, anders weet je niet waar je het over
hebt.”
Het programma SAM-Rijk helpt daarbij, ondersteund vanuit ICTU. Want het
is handiger als de departementen ten
aanzien van SAM op dezelfde manier gaan

werken. Buyne: “Het is belangrijk dat we
niet allemaal hetzelfde wiel gaan uitvinden, maar juist kennis benutten die er
ergens in het rijk al is. Er is daarvoor een
toolbox ontwikkeld die door elk departement kan worden gebruikt.” Licenties zijn
overigens niet altijd goed vergelijkbaar,
wat het consolideren van licentieposities lastiger maakt. “Dat is nog wel een
uitdaging.”

De Hoog: “We helpen nu de departementen en grote ZBO’s om de informatie
over hun licentieposities zoveel mogelijk
standaard aan te leveren, zodat al die
informatie op termijn op één plek bij
elkaar kan komen. De collega’s van de
verschillende departementen laten we
op deze manier aan één tafel met elkaar
samenwerken.” Bijvoorbeeld op het
gebied van software van leveranciers als

‘Bewustwording belangrijk’
“Het belangrijkste voordeel van SAM is de bewustwording op de werkvloer over het inzetten van software. In het
verleden werd software bij wijze van spreken nog weleens
in een kast gelegd en kwam men later tot de ontdekking dat
deze eigenlijk toch minder werd gebruikt dan verwacht.”
“Vanuit SAM kunnen we nu laten zien welke software
rechtmatig is aangekocht, wat er precies is geïnstalleerd,
en wat er wordt gebruikt. Er is kortom dus veel eerder een
signalering over wat wordt gebruikt of niet.”
“Binnen OCW gaan alle aankopen, verlengingen van
maintenance en support en nieuwe aanvragen via SAM. Bij
verlengingen kijken we vooraf of de software nog gebruikt
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wordt. We hebben het afgelopen jaar al een paar keer een
verlenging voorkomen voor software die niet meer gebruikt
werd. Hiermee hebben we een flinke besparing gerealiseerd.
Er is ook een proces ingericht voor nieuwe aanvragen. Daarin
stemmen we af met de Centrale Regie Organisatie (CRO)
zodat we gecontroleerd nieuwe functionaliteit binnenhalen.
Onze ervaring: door meer inzage in de programmatuur die je
in huis hebt kom je meer in control.”

Hilda Wever, Software Asset Manager, Ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
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I C T U
‘Meer grip op proces’
“De invoering van SAM draagt vooral bij aan risico- en
kostenbeheersing, door het verkrijgen van inzicht in welke
licenties in huis zijn en daadwerkelijk worden gebruikt.
Daarmee heeft de organisatie meer grip op budget en kun je
effectief over de inzet van software adviseren.”
“Wij werken inmiddels vijf jaar met SAM en hebben er
goede ervaringen mee. Nog een tip voor andere departementen en/of uitvoeringsorganisaties: houd aandacht voor het
proces. Met alleen de inrichting van SAM in je organisatie ben
je er niet. SAM is een continu proces dat altijd in beweging

blijft en aandacht vraagt. Belangrijkste winst wat mij betreft:
een continu inzicht in de licentiepositie van de politie. Door
de invoering van SAM hoeven we bijvoorbeeld niet meer
langs allerlei verschillende rekencentra om informatie op te
halen. Met het gebruik van de tooling ten behoeve van SAM
is de informatie nu veel eenvoudiger, eenduidiger en centraal
beschikbaar.”

John Haenen, Software Asset Consultant, Politie

Microsoft, Oracle, IBM, SAP, Adobe en
anderen. “Eigenlijk alle software.”

Alles gebeurt
bij voorkeur in
samenspraak met
de leveranciers
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Licenties overhevelen
Helaas is het ene softwarecontract
het andere niet. De voorwaarden die
een leverancier in de contracten heeft
verwerkt kunnen per departement
verschillen en die contracten hebben
ook verschillende ‘verjaardagen’. “Die
zijn niet opgesteld in het besef dat je
je licenties ook zou kunnen uitwisselen
met een ander”, aldus De Hoog. Maar dat
besef komt wel. Zo kunnen er bijvoorbeeld licenties worden overgeheveld
tussen Dienst Justitiële Inrichtingen en
het CJIB. “Dan zegt het CJIB: dat is mooi,
dan neem ik wel de onderhoudskosten
over, maar ik hoef de investeringen niet
te doen. En DJI is blij, want die heeft die
onderhoudskosten niet meer. Dat principe kunnen we straks rijksbreed gaan
inzetten.”
Dat alles gebeurt bij voorkeur in
samenspraak met de leveranciers. Want
al is het juridisch vaak wel afdwingbaar
dat software gewoon verhandelbaar is
en uitwisselbaar tussen overheidsorganisaties, een constructieve relatie met de
leverancier is natuurlijk wel van belang.
“Dus je zit met een leverancier aan tafel
en bekijkt samen de doelstellingen van de
organisatie en hoe men hier een bijdrage

aan kan leveren. Je bezuinigt uiteindelijk dus niet alleen óp maar ook mét de
leverancier. Het gaat tenslotte ook om
belastinggeld.”
Voordelen leveranciers
Dat niet alle leveranciers meteen zullen staan te springen om de departementen te helpen besparen op hun licentiekosten ligt voor de hand. Maar er zijn ook
voordelen voor die leveranciers. Er zijn
minder afzonderlijke afnemers waarmee
ze in conclaaf moeten en ze hoeven minder energie te steken in software-audits
bij die afnemers omdat die meer grip hebben op het daadwerkelijke gebruik.
Uiteindelijk moet er een situatie
ontstaan waarin de strategisch leveranciersmanager met de uitkomst van de
SAM-Rijk-inspanningen op zak aan tafel
gaan met de Oracle’s en de Microsofts van
deze wereld om naar de geconsolideerde
licentieposities te kijken. Buyne: “En
het is ook toekomstgericht: bij nieuwe
overeenkomsten, die we veel meer vanuit
het Rijk afsluiten, zullen we ook makkelijker kunnen gaan uitwisselen. Dat vergt
overigens nog wel wat gesprekken met de
leveranciers”, zegt ze glimlachend.

Op weg naar betere
software voor
de Nederlandse overheid
M

et de verregaande automatisering en digitalisering wordt software meer en meer belangrijk. Ook binnen de overheid. Naast het op orde hebben
van zaken als licenties van standaardsoftware (zie het
voorgaande verhaal) ligt er een uitdaging als het gaat
om de ontwikkeling van maatwerksoftware. Projecten
waarin software wordt ontwikkeld of onderhouden kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of
een eindresultaat met te lage kwaliteit. Zo concludeerde
de commissie-Elias bijvoorbeeld in haar eindrapport:
“De Rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder
controle”.
Eén van de fundamentele problemen is dat de risico’s
die inherent zijn aan softwareontwikkeling door organisaties nog onvoldoende worden erkend en gemitigeerd.
Terwijl de risico’s bij de ontwikkeling van maatwerksoftware inmiddels algemeen bekend zijn en er ook voor veel
risico’s passende maatregelen beschikbaar zijn.
ICTU werkt sinds 2010 met de agile softwareontwikkelaanpak Scrum en heeft deze aanpak aangevuld en
uitgebreid om zoveel mogelijk de kans op die risico’s te
verminderen. Denk hierbij aan geautomatiseerde regressietesten om het risico op fouten bij nieuwe opleveringen van de software (die bij Scrum elke twee of drie
weken plaatsvinden) te voorkomen. Een ander voorbeeld
is het zeer frequent − meerdere keren per uur − geautomatiseerd rapporteren over de kwaliteit van de software
om zogenaamde ‘technische schuld’ te voorkomen.
Met behulp van deze kwaliteitsaanpak heeft ICTU
samen met andere overheden inmiddels enige tientallen projecten succesvol uitgevoerd. ICTU wil deze aanpak
graag aanvullen met de ervaringen en geleerde lessen
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van andere organisaties en deze overdraagbaar maken
en breder uitdragen. Daarom heeft ICTU samen met NEN
het initiatief genomen een Nederlandse Praktijkrichtlijn
(NPR) voor kwaliteitsborging van maatwerksoftwareontwikkeling binnen het overheidsdomein te ontwikkelen.
De voorlopige werktitel van deze NPR, nummer 5326,
is ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen het
overheidsdomein’.
Deze praktijkrichtlijn zal veel voorkomende risico’s
bij de ontwikkeling van maatwerksoftware binnen de
Nederlandse overheid beschrijven, evenals maatregelen
om die risico’s te mitigeren. De praktijkrichtlijn kan worden gebruikt door overheden bij het vormgeven van hun
eigen softwareontwikkelaanpak. Bij aanbesteding van
softwareontwikkeling naar marktpartijen kan de praktijkrichtlijn worden gebruikt als kader voor de kwaliteitsborging door de aannemende partij. Beide toepassingen
ondersteunen het achterliggende hogere doel om de
kwaliteit van softwareontwikkeling door of in opdracht
van de Nederlandse overheid te verbeteren. Want dat kan
en moet ook beter.
Op vrijdag 21 april 2017 organiseren ICTU en NEN een
kick-off-bijeenkomst om belangstellenden een beeld te
geven en mogelijk te betrekken bij de gezamenlijke ontwikkeling van deze praktijkrichtlijn. We nodigen alle partijen die belang hebben bij een goede kwaliteit van de
software van de Nederlandse overheid van harte uit om
aanwezig te zijn en bij te dragen. Alleen samen kunnen
we een duurzame professionaliteitsslag in gang zetten.
Meer informatie? Neem contact op met Frank Niessink
(frank.niessink@ictu.nl) of Mark van Elswijk (mark.elswijk@ictu.nl), ICTU.
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De politiek heeft het voornemen om
de overheid zodanig te laten werken
dat burgers de dienstverlening als
persoonlijk en efficiënt ervaren. Een
voornemen dat met moeite realiteit
wordt. De huidige legacy-systemen
worden als belangrijke spelbederver
aangewezen in dit streven naar
vraaggestuurd werken. Onterecht – er
zijn meerdere wegen naar Rome.
Freek van Teeseling

Legacy-systemen?
E

r zijn veel onderwerpen die vragen om de aandacht en
expertise van de overheid. Veel hiervan zijn gericht
op het verbeteren van de (digitale) dienstverlening. We gaan
daarbij niet langer aanbodgericht werken, maar vraaggestuurd.
Dit betekent dat we moeten denken en doen vanuit de persoonlijke situatie van burgers. In dit kader zien we steeds vaker
‘zaakgericht werken’ opduiken. Dat is een behoorlijke transitie,
omdat we optimaal gebruik moeten maken van de expertise van
ambtenaren en de beloftes van moderne ICT-toepassingen zoals
software voor Dynamisch Case Management.
Het ministerie van goede voornemens
Helaas trekt de ICT bij de overheid nu vooral de aandacht
als na jaren blijkt dat een door ‘het ministerie van goede
voornemens’ opgestart ICT-project de eindstreep niet haalt.
Falende ICT-projecten, datalekken en megalomane systemen
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staan volop in de belangstelling. Met als resultaat dat een
project een volgende keer strakker aangestuurd wordt en er
meer budget beschikbaar komt. Maar eerst, écht allereerst
moeten de bestaande legacy-systemen worden vervangen.
Die systemen zijn niet flexibel genoeg om de vraaggestuurde
dienstverlening te faciliteren. Kortom: we gaan beter ons best
doen en eerst de oude troep opruimen.
Dat kan ook anders. Laten we beginnen met een ander
perspectief op de dienstverlening van de overheid. De legacysystemen zijn ooit ingericht vanuit de gedachte dat dienstverlening volledig te standaardiseren is. Zo ontstaan dienstverleningsfabrieken waarin geen ruimte is voor uitzonderingen. En
laat die uitzonderingen nu net de kern zijn van vraaggestuurd
werken. De vraag is nu: op welke wijze kunnen we dan toch optimaal gebruik maken van (delen van) die fabrieken? Dat kan door
middel van een intermediair, die denkt en doet vanuit zijn klant

Geen paniek!
en die precies weet welke fabriek welk product moet leveren om
inhoud te geven aan de vraag van de klant. Kortom: een klantspecifieke laag bovenop de legacy-systemen met onderdelen die
in de loop der tijd vervangen kunnen worden.
Echte ‘agility’
Deze visie op dienstverlening en het inrichten en optimaal
gebruik maken van ICT is gericht op wendbaarheid, efficiency en
vooral klantgerichtheid. Als het morgen anders moet dan gisteren is bedacht dan moet dat mogelijk zijn. Die wendbaarheid of
‘agility’ is mogelijk met een andere ICT-aanpak. Het volgen van
deze andere aanpak vraagt om lef. Lef omdat tegen de ingesleten werkwijzen en structuren wordt ingegaan. Wij geloven in een
overheid die vraaggestuurd werkt, maatwerk voor haar burgers
als de nieuwe standaard ziet en optimaal gebruik maakt van de
professionaliteit van haar ambtenaren. Samen met onze klanten
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binnen de overheid starten we de nieuwe aanpak met een ontdekfase. Denk hierbij aan de reclame waarin een zoon zijn vader
het toekomstige nieuwe kantoor op de Maasvlakte laat zien via
een virtual reality-bril. Op een zelfde manier, door het toekomstbeeld in beeld te brengen, maken wij samen met professionals binnen de overheid een ‘0.1-versie’ van de ICT-toepassing.
Een dynamische toepassing waarmee diezelfde professionals
straks hun klanten op maat bedienen. Dag papieren waarheid,
waarbij na een conceptuele studie van maanden de eerste
testversie van een applicatie pas na één jaar beschikbaar is. Dus
meteen verouderd is. Nu gaan we direct aan de slag, zodat we
de ICT-toepassing meteen kunnen ervaren. Zo komen we samen
met onze klanten tot een eerste ‘minimal viable product’ en
zien we direct resultaat. Vervolgens – en daar zit het geheim
van echte agility – gebruiken we de resultaten en de ervaringen
van burgers en ambtenaren voor het continu verbeteren van de
ICT-toepassing.
Loslaten
Het hiervoor benodigde lef heeft vooral te maken met het
doorbreken van de bestaande structuren en belangen. Het op
deze nieuwe wijze toepassen van ICT vraagt om loslaten. Geen
vuistdikke PID’s, functioneel ontwerpen en projectplannen
meer. Geen ‘stempelposten’ waar specialisten akkoord moeten
geven op ontwerpen en uitgangspunten. Moderne ICT betekent
dat er niet langer gecodeerd hoeft te worden (model = applicatie
= documentatie) en dat er verschuivingen plaatsvinden tussen
business en IT als het gaat om aanpassingen in de functionaliteit
van het systeem. Gek genoeg is dit alles niet nieuw. Er zijn al
organisaties die vraaggestuurd werken, die moderne ICT toepassen en écht agile werken. Binnen de overheid is het agile werken
ook omarmd, maar op de een of andere manier blijft het nog
onder de tucht van de maakbare zekerheid zitten. ‘Als we het
maar strakker aansturen dan de vorige keer, dan komt het wel
goed.’ Maak gebruik van de kracht
die de legacy-systemen nog hebben
en ga aan de slag met snel aanpasbare software waarmee de professionele ambtenaar burgers vraaggestuurd
kan bedienen. Kortom, heb het lef
om het anders aan te pakken.

Freek van Teeseling is Solution
Architect Overheid bij Everest.
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Hoe ziet de overheid

eruit

in 2030?

Visions: naar de regisserende en informatiegedreven overheid
De overheid zit midden in een transitie
naar meer lokale beleidsruimte. Denk aan het
sociaal domein, de Omgevingswet en een ruimer
lokaal belastingregime. Méér invloed voor het
lokaal bestuur. Met goede instrumenten en de
juiste keuzes hebt u die soepele overgang zelf
in de hand. Dat vraagt wel om een blik vooruit.
Verdwijnt bijvoorbeeld het aanslagbiljet zoals
we dat nu kennen?

W

e hebben een praktische visie nodig op een informatie
gedreven overheid die ook in 2030 over de juiste
informatie beschikt en taken uitbesteedt in plaats van alles zelf
te doen: dat is Visions, hart van het productbeleid van Centric
voor de lokale overheid en wegwijzer voor de nieuwe overheid.
Meer lokale speelruimte voor de nieuwe overheid maakt de
weg vrij om vaker op te trekken met inwoners, het bedrijfsleven,
andere overheden en publieke instellingen, zoals scholen
en universiteiten. De overheid maakt een verschuiving van
zelf uitvoeren naar meer ruimte voor slim organiseren en
faciliteren. Als overheden met elkaar en met de samenleving
verbonden zijn, kan er doorlopend kennis en informatie worden
uitgewisseld.
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De overheid kan daarnaast door het delen van data veel
transparanter optreden en meer partijen betrekken bij sociale
vraagstukken. De samenleving krijgt daarmee beter zicht op de
overheid en meer invloed. Dit alles draagt bij aan het realiseren
van gedeelde ambities en het creëren van een veilige en fijne
samenleving voor iedereen. Niet alles is te voorzien, maar met
de juiste visie weten we wel zeker dat we de juiste kant op gaan.
Ga voor meer informatie naar centricpblo.nl.
De drie pijlers van de nieuwe overheid
Verbinden
Voor ons dagelijks leven is het leggen van verbindingen
van groot belang. Door te verbinden, breiden we ons netwerk
uit, delen we kennis, helpen we elkaar, drijven we handel
en organiseren we de samenleving. We verbeteren deze
verbindingen en relaties doorlopend. Dit geldt ook voor de
overheid. De overheid zoekt actief naar nieuwe verbindingen
met andere overheidsorganisaties, inwoners, bedrijven en
instellingen. Nieuwe verbindingen vormen de sleutel tot het
succes van het overheidsoptreden.

urbanisatie en digitalisering worden ze steeds belangrijker.
In Nederland hebben inwoners en ondernemers veel
vertrouwen in de democratie. Dit vertrouwen is niet
vanzelfsprekend. Inwoners en ondernemers willen invloed
op hun deel van de samenleving. Een samenleving in
beweging vraagt een nieuwe rol van de overheid. Waar
dat kan moeten burgers de mogelijkheid krijgen zelf te
handelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Regisseren
Wil de gemeente een overheid blijven die ertoe doet,
dan moet zij de regie durven nemen en niet zelf doen
wat een ander beter kan. Sturen en beslissen moeten de
kerntaken zijn. Uitvoerende werkzaamheden kunnen beter
worden belegd bij gespecialiseerde (publieke) organisaties.
Een overheid die publieke zaken collectief regelt voor de
samenleving, hoeft zelf geen expert te zijn. Wel moet zij
weten wat belangrijk is voor de verschillende stakeholders
en midden in de samenleving staan, richting geven.
Hierdoor ontstaat een compacte en nabije overheid die
wendbaar is. Uiteindelijk leidt dit tot snellere en betere
besluitvorming.

Participeren
Samen doen en deelnemen: deze begrippen zijn belangrijk
voor de overheid. Door ontwikkelingen zoals globalisering,
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Hoe zien overheden
hun eigen rol?
Niemand zit dichter op het vuur dan overheden zelf.
Zij zijn het die de transformatie doormaken. Daarom laten
we hen graag aan het woord. Hoe bereiden overheden hun
dienstverlening voor op de toekomst? Hoe zien zij hun
eigen rol in 2030?
Halte Werk: ‘meer hulp op maat’
“Dankzij digitale innovaties kunnen wij als overheid
steeds meer hulp op maat bieden. Ik geloof dat daardoor
iedereen in 2030 de mogelijkheid heeft om op een waardevolle manier te participeren in de maatschappij.”
Irene Makelaar, directeur van sociale dienst Halte Werk
GBLT: ‘selfservice centraal’
“In 2030 zie ik een organisatie waarin alle processen
soepel en foutloos lopen. Dat realiseren we door een vergaande digitalisering met een centrale rol voor selfservice
voor de burger. Burgers zullen in 2030 zelfvoorzienend zijn.
Ik voorzie dat het aanslagbiljet zoals we dat nu kennen
verdwijnt.”
Jet Lepage, adjunct-directeur van Belastingkantoor GBLT
L eeuwarden: ‘beter inspelen op de behoeftes van
burgers’
“‘Mienskip’, zoals we echte verbinding in de maatschappij noemen in Friesland, staat bij gemeente Leeuwarden
voorop. Ik ga ervanuit dat onze dienstverlening in 2030
volledig gedigitaliseerd is en dat we zijn aangesloten op
een landelijk opererend gegevensuitwisselingssysteem.
Door digitale innovatie krijgen we tijd om veel meer in te
spelen op de behoeften van onze klanten. Dit leidt tot meer
en waardevollere verbinding in de mienskip.”
Reindert Hoek, gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden
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symposium

Big data en privacy
gaan best samen
De Europese
privacyverordening AVG
schroeft de eisen voor
dataprotectie verder
op en dat gaat ook
bestuurders aan. Over die
eisen en wat bestuurders
kunnen doen ging het op
het iBestuur symposium
‘Grip op privacy’, op
7 februari 2017 in
Nieuwspoort.

H

et voldoen aan de regels van privacybescherming is veel meer dan
de techniek op orde brengen, betoogde Siebe Riedstra, secretarisgeneraal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, bij de opening van het
symposium. “Als de urgentie niet gevoeld wordt door bestuur en management
dan gaat het niet werken.” De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) wordt in mei 2018 van kracht en stelt strenge eisen aan onder meer de
opslag en verwerking van gegevens. Dat levert dilemma’s op, zoals doelgericht
werken versus privacy. Riedstra: “Burgers willen dat de overheid zorgvuldig
met hun gegevens omgaat, maar ze willen ook dat we criminaliteit en terrorisme aanpakken.” Het antwoord ligt in verantwoording, stelde hij. “We moeten
als overheid permanent uitleggen wat we doen, waarom en hoe. Dat geldt nog
sterker als het gaat om het gebruiken van big data.”

verslag

7 februari

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

Grip op privacy
Sprekers waren onder andere Siebe Riedstra (SG minVenJ), prof. Jeroen
van den Hoven (TUDelft), Wilbert Tomesen (Autoriteit Persoonsgegevens),
Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris), Marjolein ten Kroode
(Raad van Bestuur, GGZ Rivierduinen), Steven Luitjens (directeur
Informatiesamenleving en Overheid, minBZK), José Lazeroms (Raad van
Bestuur, UWV)

Mede mogelijk gemaakt door PBLQ, SIG, SYSQA, TNO, CIP-overheid en KPN.

Dataprotectie
Big data versus privacy is een spanningsveld waar tijdens het symposium
veel over werd gesproken. Jeroen van den Hoven, hoogleraar technologie en
ethiek aan de TU Delft, stelde dat big data en privacy wel samen kunnen gaan.
“Big data-analyses bieden veel mogelijkheden en voordelen. Laten we ons

ervoor inspannen om dit op een goede manier te doen, zonder de nadelen.” Hij noemde het falen van het Elektronisch
Patiënt Dossier een gemiste kans: “Als we toen indringender
en in een vroeg stadium het privacyprobleem op tafel hadden gehad, dan hadden we het misschien wel tot een succes
kunnen maken.” Hij pleit voor en-en: efficiency én privacy.
“Alle eisen in één design. Ik denk dat we in Nederland in
staat zijn om dit goed te doen, met onze kennisinstellingen,
bedrijven en overheid. Ik zie daar een kans voor Nederland.”
Overigens praat hij liever over dataprotectie dan over privacy, zei hij: “Omdat dat een helderder beeld oplevert over
waarom we het belangrijk vinden om data te beschermen.
Dataprotectie is nodig op morele gronden: bijvoorbeeld
voor het voorkomen van discriminatie en identiteitsfraude.
Daarmee kun je veel beter uitleggen waarom de toegang tot
bepaalde data wordt beperkt.”
Privacy by design
Privacy by design was een rode draad tijdens het symposium. Als privacy van meet af aan wordt meegenomen in
het ontwikkelen van software en het opslaan van gegevens,
dan worden problemen later voorkomen. Bijvoorbeeld
omdat gegevens gemakkelijker kunnen worden gedeeld als
gevoelige gegevens relatief eenvoudig uit databestanden
geschrapt kunnen worden. Rijksarchivaris Marens Engelhard
stelde zelfs dat organisaties alleen maar voldoen aan de
regels van de AVG als ze privacy by design toepassen in hun

Marieke Vos
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klik
V a n

gegevensverwerking. Privacy by design zou ook standaard moeten zijn in software-ontwikkeling, vertelde Rob van der Veer,
principal consultant Software Improvement Group: “Veel datalekken worden mogelijk gemaakt door fouten in de broncode van
systemen.” Maar wat te doen met alle bestaande systemen, waar
privacy niet in de code zit ingebakken? “Kijk wat je hebt, selecteer de meest risicovolle systemen en onderzoek de broncode.
Soms zal het nodig zijn om een deel van een systeem opnieuw te
bouwen.”
Dienstverlening versus privacy
Het spanningsveld tussen dienstverlening en privacy werd
een aantal keer benadrukt, onder meer door Marjolein ten
Kroode, voorzitter raad van bestuur GGZ Rivierduinen. “Het
medisch beroepsgeheim aan de kant van de zorg en de wens
om doelgericht te werken aan de kant van de overheid staan op
gespannen voet met elkaar. Het is het spanningsveld tussen het
medisch beroepsgeheim en het overheidsuitgangspunt van ‘eenmalige opslag, meervoudig gebruik’.” Dat spanningsveld wordt
heel duidelijk wanneer gemeenten informatie over inwoners
nodig hebben om hun taken in het sociaal domein uit te voeren,
zo bleek uit de discussie. José Lazeroms, lid raad van bestuur
UWV, herkent het dilemma. Ze vertelde over een keukentafelgesprek waar ze bij was en waar de gemeente niet wist dat degene
met wie ze sprak een WIA-uitkering kreeg. “De gemeente zei dat
ze geen problemen hebben met gegevensuitwisseling, omdat de
burgers zelf hun gegevens geven. In dit geval wist men niet welke uitkering deze burger had en miste men dus ook de kans om
haar te wijzen op de reïntegratie-instrumenten van de WIA.” Het
Privacy & Identity Lab, waarin onder meer TNO en universiteiten
samenwerken, verkent oplossingen voor dit soort dilemma’s,
vertelde Marc van Lieshout, zakelijk directeur van dat lab. “Wij
zien kansen om gegevensuitwisseling goed te regelen, allerlei instrumenten zoals bijvoorbeeld een goed toegangsbeleid
maken dit mogelijk. Zodat je als overheid kunt doen wat nodig
is, zonder dat je steeds beschikt over alle data.”
Rookverbod
In een aantal presentaties werd gesteld dat voldoen aan
de privacyregels hanteerbaar wordt als dit wordt opgeknipt
in overzichtelijke maatregelen en stappen. Johan Zandhuis,
senior consultant SYSQA, trok een parallel met het rookverbod:
“Privacy gaat over technische maatregelen, over informatiebeveiliging en privacy by design. Maar het gaat vooral over
bewustzijn en gedragsverandering. Net als bij de invoering van
het rookverbod.” Die gedragsverandering duurde overigens zo’n
tien jaar. Zo’n verandering realiseer je niet door alleen een functionaris gegevensbescherming aan te stellen, zei hij, maar door
het een zaak van alle medewerkers te maken. “Geef als bestuur
en management het goede voorbeeld en ga aan de slag. Begin
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met kleine projecten en laat die door medewerkers zelf doen.”
Rachel Marbus, privacy officer bij KPN, sloot zich daarbij aan en
gaf een aantal tips: “Neem de juiste mensen aan en geef hen
mandaat, gebruik een privacy-incident om het onderwerp bij
iedereen tussen de oren te krijgen, wees klantvriendelijk. Goed
met de gegevens van je klanten omgaan hoort bij klantvriendelijkheid. Dat is bij de overheid niet vanzelfsprekend.”
Met de AVG verandert ook de handhaving, vertelde Wilbert
Tomesen, vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De
AVG geldt in alle landen van de Europese Unie en de nationale
toezichthouders maken daarom afspraken over uniforme handhaving, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend dataverkeer. 2017
is voor de AP het jaar van de voorlichting, zei hij. “We kunnen

Een goede klik
M

et Arno, Arie, Michel, Hendrik en
Heleen heb ik een klik. Mensen
uit mijn werkende leven, die belangrijk
zijn voor mij. In de samenwerking die ik
met hen heb, doen we leuke dingen. Maar
wat is dat nou eigenlijk: een klik? Ik heb
het nooit bestudeerd, maar gedragswetenschappers zullen het ongetwijfeld kunnen
duiden. Voor mij staat vast dat een persoonlijke klik de smeerolie van een mooie,
ontspannen samenwerking is. Heb je een
klik met een ander, dan is de kans dat je
je kwetsbaar durft op te stellen groot.
En zoiets schept verbinding, want ook
de ander zal zich meer kwetsbaar durven
tonen. Wederzijdse kwetsbaarheid schept
verbinding. Fouten worden in zo’n verhouding minder snel en minder hard afgestraft.

‘Dataprotectie’
kun je beter
uitleggen dan
‘privacy’
onmogelijk doen wat we moeten doen met de hoeveelheid mensen die we nu hebben. We moeten groeien en we gaan anders
toezicht houden. Onder de AVG moeten organisaties veel meer
hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de zaken op orde
hebben. Dat is ook de rol van de functionaris gegevensbescherming, die elke overheid verplicht moet aanstellen. Dat stelt ons
in staat om gerichter en actiever toezicht te houden.”
Toch ook kansen
Is het een bestuurlijke verantwoordelijkheid om grip te krijgen op privacy? De aanwezige bestuurders leken er wel zo over
te denken. Door het begrip te vertalen in dataprotectie wordt
het doel van alle inspanningen die organisaties moeten doen
helderder, zo betoogde Van den Hoven. De diverse aspecten
van privacy komen dan ook in een duidelijker context te staan:
juridisch, technisch, veranderkundig qua gedragsverandering,
maatschappelijk en bestuurlijk. Debatleider Maarten Hillenaar
sloot het symposium af met de observatie dat er veel is gesproken over de dilemma’s van privacy, maar dat er ook duidelijk
een positieve toon klonk. Namelijk dat het op een goede manier
inbedden van privacy veel kansen biedt, bijvoorbeeld bij het
benutten van big data.

S c h e l v e n

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur
inzake ICT
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Onlangs trad ik op als arbiter in een
geschil tussen een opdrachtgever van een
moeizaam verlopen ICT-project en een ITleverancier. In de dikke pakketten papier,
opgesteld door gereputeerde advocaten,
werden over en weer stevige verwijten
gepresenteerd. Onduidelijke specificaties,
zwakke architectuur, gebrekkige acceptatiecriteria, uitloop in tijd, dubbelzinnige
contractsbepalingen, te late betalingen,
onvoldoende medewerking en wat dies
meer zij. Een fors pakket van inhoudelijke
klachten dus. Maar als je verder achter die
werkelijkheid keek, zag je een ander, dieperliggend probleem: het klikte van meet
af aan niet tussen de CIO van de opdrachtgever en de projectleider van de betrokken
leverancier. De een stelde zich op als een
angstige formalist, de ander handelde als
een welwillende rommelaar. Twee werelden
apart.

Een klik tussen de sleutelfiguren in een
IT-project is lonend. Het bevordert het welslagen van het project. Niet zelden is een
klik zelfs cruciaal voor succes. Je zou dan
ook vermoeden dat een overheid die een
nauwe samenwerking met een leverancier
zoekt, op dat vlak eisen zou mogen stellen.
Dat lijkt een open deur, maar de spelregels
van de overheidsaanbestedingen gooien
wat dat betreft roet in het eten. Dat blijkt
onder meer uit een onlangs in februari
gepubliceerde beslissing van de Commissie
van Aanbestedingsexperts, de wettelijke
bemiddelingsinstantie waar u met klachten over overheidsaanbestedingen terecht
kunt. In die beslissing wordt geoordeeld
dat de persoonlijke klik een te subjectief aanbestedingscriterium is en dat het
gebruik daarvan leidt tot het risico van willekeur bij het vergeven van een overheidsopdracht. De kwade kans van favoritisme
ligt dan, aldus de Commissie, op de loer.
Aanbestedingsjuristen zullen wellicht
menen dat wie ruimte laat voor zoiets subjectiefs als de persoonlijke klik een bijl aan
de wortel van de rechtsstaat en de beschaving zet. Het zal wel…. Wie de kracht en
de verbinding van mooie open persoonlijke
verhoudingen negeert, zet de deur open
voor teleurstellingen, fiasco’s en conflicten. Het aanbestedingsrecht heeft daar
echter geen oren naar.
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K I N G

Decentralisatie, de omgevingswet, maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen; het speelveld
rond gemeenten wordt steeds complexer. En
daarmee ook het informatiebeleid. De noodzaak
van een duidelijke visie op informatievoorziening
wordt gevoeld. In Zwolle en Bronckhorst zijn al grote
stappen gezet. Met de Digitale Agenda 2020 als
belangrijke richtingaanwijzer.

Informatiebeleid en het
T

raditioneel stelden gemeenten
zich met hun informatiebeleid
nogal bescheiden op: ‘We zien wel wat er
op ons afkomt – nieuwe regelgeving bijvoorbeeld – en daar reageren we dan op’.
Inmiddels is het besef daar dat die manier
van werken niet toekomstbestendig is. De
wijze waarop mensen en organisaties met
elkaar omgaan is door de ontwikkelingen
in informatietechnologie en informatiestromen totaal veranderd. De wereld van
nu vraagt om een proactieve houding,
om een organisatie die zelf vaststelt wat
nodig is. In een informatiebeleidsplan
bijvoorbeeld, waarin je beschrijft op
welke manier de organisatie wil omgaan
met het hebben en delen van informatie.
Kritische factor
Wat zijn je doelstellingen, wat
schrijft de wetgever voor, wat verwachten inwoners van dienstverlening, welke
projecten vloeien daaruit voort, wat en
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belang van een plan
In 2010 is het gemeentehuis van Bronckhorst - uit duizenden inzendingen uit 46
landen - bekroond met de Green Good
Design Award 2010.

wie heb je nodig om het uit te voeren?
In Zwolle is men een klein jaar geleden
gestart met het ontwerpen van een
informatiebeleidsplan. Informatiemanager Marrie Hol is daarin de roerganger.
“Informatievoorziening en ICT spelen een
belangrijke rol in het volbrengen van de
ambities van ons coalitieakkoord. Daarom
zien wij onze informatiestrategie niet als
ondersteunend, maar als nevengeschikt
aan de organisatiestrategie. Onze informatiestrategie geeft niet alleen richting
aan de ontwikkeling van de informatievoorziening, maar meteen óók aan de
ontwikkeling van de bedrijfsvoering en
de dienstverlening. Andersom geven
de bedrijfsvoering en dienstverlening
richting aan de informatievoorziening
en de ICT. In vakjargon noemen we dat
‘business-IT alignment’. Dat sluit aan bij
onze opvatting dat informatie een kritische factor is. Het is de vierde productiefactor naast mensen, middelen en kennis.

Alles wat we doen heeft met informatie
te maken, of dat nu dienstverlening is of
handhaven. Dus als we onze ambities willen waarmaken, is een goede informatievoorziening een absolute vereiste.”
Bewustzijn creëren
Zwolle koos ervoor om de informatiestrategie te koppelen aan de ambities
van de Digitale Agenda 2020. Hol: “Een
logische koppeling. Het geeft ons een
duidelijke richting voor de strategische
keuzes. We pakken de doelen eruit die bij
onze eigen ambities passen, ‘knippen’ die
op maat en zetten het om in projecten
en programma’s. We willen bijvoorbeeld
werken aan een geïntegreerde Zwolse
digitale infrastructuur die aansluit op
de landelijke digitale infrastructuur. Dat
past binnen de ambitie ‘Massaal digitaal,
maatwerk lokaal’.”
Hol realiseert zich dat een informatiestrategie hard werken is. “Het begint

bij bewustzijn creëren in de organisatie:
daar moet het uitgevoerd worden, door
de afdelingsmanagers, door de medewerkers. Bovendien is het een meerjarenplan, waaruit heel veel projecten en
programma’s voortvloeien. Een lange
weg te gaan dus. Maar een noodzakelijke;
we zijn ervan overtuigd dat als we de
Digitale Agenda op deze manier uitvoeren
de dienstverlening aan onze inwoners en
ondernemers nog beter wordt.”
Integraal
Informatievoorziening ís dienstverlening, stelt Henk Olthaar. Hij is
beleidsmedewerker Informatisering &
Automatisering in Bronckhorst. Ook in
deze plattelandsgemeente is het informatiebeleidsplan geen geïsoleerd fenomeen,
maar een onmisbaar en integraal onderdeel van de organisatieontwikkeling.
“Er waren een paar natuurlijke momenten waarop we scherpe keuzes hebben
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gemaakt in onze koers. In 2005 kregen
we te maken met een gemeentelijke herindeling en hebben we een hele nieuwe
visie ontwikkeld. Dat heeft even geduurd.
In 2008 waren we er klaar voor om onze
informatievoorziening en dienstverlening
te koppelen aan het concept Antwoord,
aan het landelijke programma EGEM
(elektronische gemeente) en in 2012 aan
het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid). Tussendoor, in 2010, kregen we een gloednieuw gemeentehuis en dat hebben we
aangepakt om de omslag te maken naar
digitaal en flexibel werken. Nu, in 2017,
zijn we op het punt dat we, voortbouwend
op al die ontwikkelingen, de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept
en de strategie Digitale Agenda 2020
volledig integraal oppakken. Ons huidige
informatiebeleidsplan is een continue
interactie met de doelen van de Digitale
Agenda.”

In Bronckhorst zijn ze terughoudend
in het gebruik van de gangbare programmanamen. Olthaar: “Je kunt het over
Digitale Agenda hebben, of over Het
Informatiebeleidsplan, wij hebben gekozen voor een eigen label: ‘onze dienstverlening, ons visitekaartje’. Daarmee
maken we het plan van onszelf, met de
bouwstenen van de Digitale Agenda die
voor onze inwoners van belang zijn. En
we drukken er intern mee uit dat het
informatiebeleidsplan van alle 350 medewerkers is. Aan elk project koppelen we
iemand uit de business en iemand van
de inhoud. Het voordeel van een relatief
kleine gemeente is dat we niet veel papier
nodig hebben en geen lange beslistijden.
We gaan aan de slag en buigen bij waar
nodig. Met de blik vooruit naar 2020.”
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p a r t n e r

I B M
New York en Dubai, twee overheden die blockchain inzetten. De
ene voor service verlenende chatbots en de ander voor transparantie van het im- en exportproces.

De overheid zoekt wel degelijk naar manieren
om innovatie in de praktijk te brengen. Nieuwe
expertise, businessmodellen en werkwijzen zijn
nodig, maar ook data-integratie, cognitieve
systemen en service-integratie.
Jan van Groningen

I

n de wereldwijde digitaliseringsslag heerst vaak het beeld
dat de overheid achterloopt. Ik ben het daar niet mee
eens. Ik zie genoeg voorbeelden die het tegendeel bewijzen.
Neem nu een stad als Dubai. Zij gaan blockchaintechnologie
inzetten om het in- en exportproces in de haven transparanter
te maken. Een ander voorbeeld is de stad New York, die cognitive computing gebruikt om via een intelligente chatbot burgers
beter te helpen. Ook de Nederlandse overheid heeft een zeer
vooruitstrevend en helder beleid als het gaat over verdere digitalisering van de overheid en de communicatie met de burgers
en het bedrijfsleven. Recent IBM-onderzoek bevestigt dat beeld.
Overheden zien kansen in betere dienstverlening, fraudebestrijding of het eenvoudiger maken van nu nog vaak papierintensieve processen.
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Data speelt een sleutelrol. Hoe kun je (open) overheidsdata
gebruiken om zowel dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven als eigen interne organisatieprocessen te verbeteren? Hoe
gebruik je anonieme meta-mobiliteitsgegevens, of zelfs weerdata, om burgers te helpen sneller van A naar B te komen?
Bestuurders zoeken naarstig naar manieren om de gewenste
innovatie te realiseren. In mijn optiek doen bestuurders er goed
aan de volgende drie aspecten daarbij in overweging te nemen:
1. Nieuwe expertise.
Jezelf digitaal opnieuw uitvinden kan niet zonder het aanboren van nieuwe expertise. Digitalisering vraagt immers om
nieuwe vaardigheden. Je moet plots mensen in huis hebben
die je helpen om de transformatie te maken naar een online
omgeving of ontwikkelaars en data scientists in huis halen die
in staat zijn om social media data real-time te analyseren en te
integreren in een mobiele app of zelflerend cognitief systeem.
Haal daarbij de juiste kennis bij de juiste partners.
2. Nieuwe businessmodellen.
De digitale heruitvinding is alleen mogelijk wanneer wordt
nagedacht over nieuwe businessmodellen. Werken binnen een
ecosysteem van partners is daarbij cruciaal. Nieuwe techno-

4. Workload-transformatie.
Als data de sleutel zijn tot digitaal succes, moet het allereerst mogelijk zijn om zowel interne als externe data vrij te
laten stromen en bijeen te brengen in een open IT-organisatie.
De applicatie- en datasets ondergaan daarbij een totale transformatie. Data-integratie en applicatiemigratie vinden plaats
naar het cloudplatform waar de mogelijkheden van de digitale
wereld voor de CIO uitgestald staan.

Foto’s: Dreamstime

Zes bouwstenen
voor de digitale
transformatie

tion) teneinde digitale innovatie mogelijk te maken. De derde is
het opstellen van een CIO-plan/strategie over hoe de business
het best ondersteund kan worden in de opbouw van de digitale
business. Daarbij doet de CIO er goed aan de volgende digitale
bouwstenen te gebruiken als fundament van het nieuwe digitale
bouwwerk van de business:

logieën als blockchain vergemakkelijken het functioneren van
deze ecosystemen, zoals bij betalingsprocessen of het aanbieden van logistieke diensten van derde partijen.
3. Een nieuwe manier van werken.
In de nieuwe digitale wereld wil je snel en kwalitatief hoge
diensten aan klanten kunnen bieden, bijvoorbeeld middels API’s
(koppelingen tussen systemen), die perfect passen op de ‘customer journey’. Agile ontwikkelingsmethoden, waarbij business
(primaire processen) en IT optimaal samenwerken, zijn nodig
om dat doel te bereiken. Die samenwerking gebeurt nu nog vaak
intern, maar de volgende stap is om dit ook met ecosysteempartijen te doen. Open standaarden zijn hierin key.
Welke digitale hulpmiddelen zijn nu nodig om die eerste drie
digitale bouwstenen te realiseren? Het antwoord wordt vaak bij
de CIO gezocht. Veel CIO’s ontwikkelen daarom een i-strategie
of i-agenda. Mijn ervaring is dat CIO’s hun digital readiness
bereiken als ze zich focussen op drie doelstellingen. De eerste is
het selecteren van een cloud-architectuur om te transformeren
naar een flexibele IT-as-a-Service. De tweede is het ontsluiten
van de nieuwe technologieën die in de gekozen cloudplatforms
beschikbaar zijn (IoT, blockchain, cognitive, analytics, automa-
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5. Delivery-innovatie.
Cognitieve systemen leren van interacties en handelingen
en worden daardoor steeds slimmer. Zij zien patronen in data
die voorheen verborgen bleven. Innovatieve IT-toepassingen
kunnen worden geleverd die de organisatie in staat stelt om de
eindklant beter te bedienen, nieuwe domeinen te ontwikkelen
of partnerships te starten. Anderzijds worden deze cognitieve
systemen ingezet om werkprocessen over ketens heen te optimaliseren en het beheer van de technische infrastructuur en
geautomatiseerde omgeving verregaand te optimaliseren.
6. Service-integratie
In de hybride cloud zijn verschillende software, infrastructuur en platform vendors aanwezig. De gemiddelde IT-organisatie maakt gebruik van minstens acht verschillende cloudleveranciers en deze diensten moeten naadloos met elkaar integreren.
Ook in de digitale wereld gaat de kost voor de baat uit. De
hier beschreven punten zijn de bouwstenen om enerzijds een
‘Digital Ready IT-as-a-Service-omgeving’ te bouwen waarin
business en IT optimaal samenwerken en anderzijds de organisatie digitaal opnieuw uit te vinden.
Jan van Groningen is General Manager Global Technology
Solutions IBM Benelux.
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p a r t n e r

P i n k R o c c a d e

Goes neemt het voortouw met digitale aangifte geboorten.

Foto: Blackdesk

gezamenlijke opleiding waren daarbij belangrijke onderdelen.
“Het hebben van één projectleider aan beide kanten heeft
bijgedragen aan deze eenduidige inrichting”, aldus Rutger
den Toom, Beleidsadviseur e-dienstverlening bij gemeente
Goes. Voor de verschillende onderdelen in het project hebben
steeds andere gemeenten de verantwoordelijkheid naar zich toe
getrokken. Hierbij werd gekeken naar capaciteit en belang voor
een specifieke gemeente.
Alle gebruikers van iBurgerzaken zien het percentage
digitale dienstverlening voor specifieke burgerzakenprocessen
stijgen. In de praktijk zijn er echter grote verschillen tussen
gemeenten; selfservicepercentages van 60 tot 90 procent, waar
andere vooralsnog de 20 procent niet behalen. De Bevelanden
presteert bijvoorbeeld bovengemiddeld dankzij diverse concrete
(communicatieve) maatregelen. Zij verleiden burgers en bedrijven naar het digitale kanaal.
Zo werd in Goes op 14 juli 2016 een informatiebijeenkomst

Op naar 90 procent
Het intergemeentelijke
samenwerkingsverband GR De
Bevelanden is in 2016 gestart met
de implementatie van iBurgerzaken.
Bij aanvang van het project kenden de
projectleden van de gemeenten Borsele,
Goes, Kapelle, Noord-Beveland en
Reimerswaal elkaar eigenlijk niet.
Nu zijn werkprocessen geharmoniseerd
en is er structureel overleg over
inhoudelijke zaken.
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ij het begin van het project zijn twee simpele regels
vastgelegd die belangrijk waren voor het succes.
Allereerst ‘Alles hetzelfde, tenzij…’. Wat betekent dat de visie op
dienstverlening voor alle gemeenten in principe hetzelfde zou
zijn. Zou je het anders willen doen dan gezamenlijk vastgesteld,
dan kon dat alleen met een goede onderbouwing.
De tweede regel: als je afwijkt mag dat geen rem zijn voor
de anderen. Mocht een een individuele partner om verklaarbare
redenen een andere aanpak kiezen, dan zou de rest wel doorgaan met het hoofdtraject.
Harmoniseren werkprocessen
“In de praktijk bleken deze regels helemaal niet nodig”, zegt
Joost van Kempen, projectleider bij PinkRoccade Publiekszaken. “Beide zijn nooit toegepast. De gemeenten zaten al snel op
dezelfde lijn. Er was maar één ambitie: het gezamenlijk behalen
van de deadline.” Het harmoniseren van werkprocessen en een

selfservice
gehouden voor uitvaartverzorgers uit de regio. Met een demonstratie van de app iOverlijden werden de voordelen voor uitvaartverzorgers én nabestaanden belicht. In september is gestart
met het proces iOverlijden en kwam 5 procent van de aangiften
digitaal binnen. Vandaag de dag is dat meer dan 50 procent.
“Eerder twijfelde ik over de drempel die eHerkenning – een
soort DigiD voor bedrijven – opwerpt, maar inmiddels weet ik
beter. Er bellen nog altijd (landelijke) uitvaartverzorgers die
digitale aangifte willen doen in De Bevelanden”, zegt Den Toom.
Op basis van ervaringen van andere gemeenten blijkt inmiddels
dat meer dan 90 procent digitaal realiseerbaar is. Een tijdsbesparing van 10 minuten per aangifte, na het verder optimaliseren van werkprocessen, is haalbaar.
Naast de feitelijke tijdswinst heeft de digitalisering nog een
voordeel: je bent veel minder gebonden aan de klok. Aangiften
handel je door de dag af, de piekdrukte op maandagochtend –
het moment dat alle fysieke meldingen binnenkwamen – is voor-
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bij. Dit geeft rust en de mogelijkheid om ingewikkelde zaken
uitgebreider te bekijken.
Geboorten
Dat gemeente Goes de kar trok voor de digitale aangifte
geboorte binnen het samenwerkingsverband is logisch. Het
belang is voor hen immers het grootste, gezien de meer dan
1.500 geboorten per jaar in het ziekenhuis ADRZ. Met dat
ziekenhuis zijn afspraken gemaakt om een volledig digitale aangifte, met elektronische handtekening, mogelijk te maken.
Het verstrekken van tablets en het inzetten van communicatiemiddelen in het ADRZ heeft geleid tot selfservicepercentages
van 60 procent. Waarbij Rutger direct de ambitie van minimaal
80 procent uitspreekt. “Wij blijven contact houden met de
kraamafdeling van het ziekenhuis en in de toekomst overwegen
we om extra informatiesessies voor verloskundige praktijken te
houden. De gemeente bespaart met deze nieuwe werkwijze nu al
7 minuten per aangifte. En met het digitaal ondertekenen door
de ambtenaar zal daar nog eens 2 minuten bijkomen. 20 procent
extra digitaal binnenkrijgen is dan ook voor ons simpelweg erg
waardevol.”
Win-winsituatie
Gemeente Goes ging in 2016 van 15 naar 27 digitale processen. Maar daarmee zijn ze er nog niet, geeft Rutger aan.
Ook de andere iBurgerzaken-apps worden in 2017 ingevoerd;
deze maand nog VOG, Bewijs-van-in-leven-zijn en bewijs van
Nederlanderschap vanuit iVerzoek. En wat later in het jaar de
apps voor verhuizen, inclusief eerste inschrijving, rijbewijzen en
reisdocumenten.
Daarmee wordt het aantal processen dat digitaal beschikbaar is in De Bevelanden nog groter. Dat draagt bij aan de klanttevredenheid van burgers en bedrijven: zij hoeven immers niet
meer naar het gemeentehuis en doen aangifte op het voor hun
meest geschikte moment. Ook belangrijk: het invoeren van deze
processen zorgt voor een flinke werkdrukvermindering voor de
ambtenaren. Een win-winsituatie dus.
Gemeente Goes neemt deel aan de Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten (#LSG17). Hiermee wil de gemeente op een
laagdrempelige manier burgers naar het digitale kanaal krijgen.
Goed voor de dienstverlening, het contact met inwoners en bedrijven en er zijn ook nog eens leuke prijzen te winnen.
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‘Cybersecurity hoort
op de bestuurlijke
agenda’
“Er is een groeiend bewustzijn bij bestuurders dat zij
verantwoordelijk zijn voor cybersecurity, maar we zijn er
nog lang niet”, zegt Elly van den Heuvel, secretaris van
de Cyber Security Raad. Cyberdreigingen nemen rap toe.
Digicommissaris Bas Eenhoorn: “Heb je als bestuurder voldoende
kennis van dit onderwerp, of sta je straks te stotteren op de
persconferentie na de hack?”

O

Door Marieke Vos
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m cybersecurity meer op het netvlies van overheidsbestuurders te
krijgen organiseert de Cyber Security Raad in samenwerking met
iBestuur een symposium over dit onderwerp (zie kader). De Cyber Security
Raad (CSR) is een onafhankelijk adviesorgaan aan het kabinet en bestaat uit
vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap. De CSR zet
zich op strategisch niveau in om cybersecurity in Nederland te verbeteren.
Daar is nog veel te winnen, schetst Van den Heuvel: “Op bestuurlijk niveau
is vaak niet genoeg aandacht voor dit onderwerp. Terwijl informatieveiligheid van cruciaal belang is voor het functioneren van organisaties, zowel voor
bedrijven als de overheid. De overheid beheert veel gevoelige gegevens van
burgers, denk aan informatie over inkomens. Burgers moeten erop aankunnen dat die informatie bij de overheid in veilige handen is.” Dankzij initiatieven als de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening, de
voorlichtingscampagne iBewustzijn Overheid, de Visitatiecommissie Informa-

tieveiligheid en de inspanningen van de Informatiebeveiligingsdienst voor
gemeenten staat het onderwerp nu wel meer op de agenda bij de overheid.
“Maar een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering is het nog niet.”
Organisatorisch vraagstuk
Bas Eenhoorn houdt zich als Digicommissaris en lid van de CSR bezig met
onder meer cybersecurity binnen de overheid. Hij bezoekt burgemeesters,
gemeentesecretarissen en commissarissen van de koning om hen te wijzen
op hun verantwoordelijkheid als het gaat om informatieveiligheid: “Ik vertel
hen hoe dichtbij de dreiging is, hoe vaak overheden worden aangevallen
door hackers, computercriminelen en cyberspionnen. En vraag hoe zij het
hebben geregeld: hebben ze de risico’s in kaart gebracht, welke maatregelen
worden genomen, hebben ze zelf voldoende kennis van dit onderwerp? Als
hun gemeente of provincie wordt aangevallen, zitten ze dan te stotteren op
de persconferentie of weten ze voldoende van het onderwerp af? Dat soort
vragen zet dit onderwerp op de bestuurlijke agenda, merk ik.” Deze bestuurlijke rondes zijn nodig om het onderwerp onder de aandacht te brengen,
concludeert hij. De CSR heeft een praktische handreiking voor bestuurders
ontwikkeld (te vinden op de website van de CSR: www.cybersecurityraad.nl),
met checklists. Die moet het gemakkelijker maken om dit onderwerp in de
bestuurskamer te bespreken. Van den Heuvel: “Vaak denken bestuurders dat
cybersecurity vooral een technische aangelegenheid is. Dat is niet zo, het is
vooral een organisatorisch vraagstuk waar álle leden van het bestuur verantwoordelijk voor zijn.” Dat blijkt ook uit de vragen in de checklist, die in drie
delen uiteenvallen: over de voorbereiding op een incident; het omgaan met
calamiteiten; het herstellen van een calamiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om
de vraag of de organisatie heeft nagedacht over de mate van risico die men
kan en wil lopen en of er een goed functionerende crisisstructuur is.
Sluizen
Het besef dat dit een bestuurlijke verantwoordelijkheid is groeit bij
bestuurders, mede dankzij alle aandacht in de media voor cyberdreigingen,
zegt Eenhoorn: “Je kunt geen krant openslaan of er staat wel iets in over een
hack of over buitenlandse inlichtingendiensten die het democratisch proces
proberen te verstoren.” Bij sommige organisaties heeft dit bewustzijn al
geleid tot een stevige verankering van informatiebeveiliging. Eenhoorn vertelt over een gesprek dat hij onlangs had met de dijkgraaf van het hoogheemraadschap Delfland, waarin deze uitlegde hoe zij informatieveiligheid hebben
georganiseerd. De dijkgraaf kwam langs met zijn CIO: “Een CIO! Ik durf te
wedden dat een paar jaar geleden voor zo’n gesprek het hoofd automatisering
uit de kelder was gevist en dan zeker niet om hetzelfde verhaal te vertellen.”
Het hoogheemraadschap is voor het verwerken van data en het aansturen van
onder meer sluizen zeer afhankelijk van een mobiel netwerk. Men werd een
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Elly van den Heuvel, secretaris van de
Cyber Security Raad: “Burgers moeten
erop aankunnen dat hun informatie bij de
overheid in veilige handen is.”
Foto: Miranda Koopman

symposium
In Nieuwspoort

Grip op cybersecurity
Op 22 mei 2017 organiseren de Cyber
Security Raad en iBestuur het symposium
‘Grip op cybersecurity’, in Nieuwspoort,
Den Haag.
Met onder andere: Rob Bertholee, AIVD – Gerrit
van der Burg, College van procureurs-generaal
– Inge Philips, Deloitte Risk Advisory – Jaya
Baloo, KPN – Eelco Stofbergen, CGI.
Deelname is gratis voor bestuurders en
beslissers uit de overheid.
Meer informatie over het programma en
aanmelden: ibestuur.nl/symposium
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Zorgplicht
cybersecurity geldt
ook voor de overheid

Bas Eenhoorn: “Je kunt geen krant openslaan of er staat wel iets in over een
hack of over buitenlandse inlichtingendiensten die het democratisch proces proberen te verstoren.” Foto: Tom Jansen

DATAGESTUURDE
BESLUITVORMING
GEBRUIK LOCATIE INTELLIGENTIE
Je hebt real-time antwoorden nodig om slimme
beslissingen te nemen. Mensen verwerken visuele
gegevens 60.000x sneller waardoor ze situaties en
trends snel kunnen begrijpen en analyseren. Wij helpen
je om satelliet- en sensorinformatie te vertalen naar
bruikbare informatie. We verbinden locatie intelligentie met
organisatorische informatie & analyses en presenteren
deze in dynamische dashboards voor besluitvorming.

VERKORT DE TIJD TUSSEN
WAARNEMING EN ACTIE.

aantal jaren geleden getroffen door een grote storing bij Vodafone, waarna
men maatregelen nam die dit in de toekomst moeten voorkomen. Het hoogheemraadschap gebruikt nu meerdere netwerken, zodat als er één uitvalt
men op een ander kan terugvallen. En experimenteert daarnaast met nieuwe
vormen van beveiliging om veilig te kunnen communiceren. Eenhoorn: “Het
bestuur heeft de verantwoordelijkheid genomen om dit goed te regelen. Men
liet het niet over aan de technische afdeling, maar verdiepte zich ook zelf in
het onderwerp, omdat het de kritische processen van hun organisatie raakt.”
Europa
Op Europees niveau komt er steeds meer aandacht voor cybersecurity. De
privacy-verordening AVG, die in mei volgend jaar van kracht wordt, legt alle
lidstaten eenduidige regels op om de privacy van burgers te beschermen.
Informatieveiligheid is daar een onderdeel van. En er is inmiddels een Europese richtlijn voor Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB). Deze wordt door
de lidstaten in eigen regelgeving vertaald en regelt de inrichting van een
nationale structuur voor cybersecurity. Zoals het in Nederland is geregeld,
met onder meer een Nationaal Cyber Security Center (NCSC), is het nog niet
in elk Europees land ingericht. Van den Heuvel: “Een structuur voor cybersecurity is van wezenlijk belang, omdat we daarin kennis en informatie delen
en daardoor beter op cyberdreigingen kunnen reageren. Daarom is het goed
als alle lidstaten een dergelijke structuur hebben. Er komen continu nieuwe
dreigingen op ons af, bijvoorbeeld door de interconnectie van apparaten in
het Internet of Things. Dat levert weer hele nieuwe uitdagingen op, die we
samen beter kunnen aangaan.” Samen in de zin van bedrijfsleven, overheid
en wetenschap, van lokaal tot Europees niveau. Met een stevige plek voor dit
onderwerp op de bestuurlijke agenda. “In dit tijdperk van digitale transitie
horen bestuurders voldoende kennis te hebben van cybersecurity”, concludeert Eenhoorn. “Cybersecurity hoort – net zoals financiën en kwaliteit dat al
lang zijn – thuis op de agenda van het college en van een raad van bestuur.”

imagem.nl
info@imagem.nl
© 2017 IMAGEM en/of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
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Organisaties moeten hun cybersecurity goed op orde hebben, zo schrijft
wet- en regelgeving voor. Mocht zich
toch een incident voordoen, dan hebben zij de plicht de gevolgen ervan te
beperken en verdere incidenten te voorkomen. De Cyber Security Raad heeft in
een ‘Handreiking digitale zorgplichten’
op een rijtje gezet wat die zorgplichten inhouden en geeft de belangrijkste handvatten om deze plichten in te
vullen (te vinden op www.cybersecurityraad.nl). Voor bedrijven gaat het er
bijvoorbeeld om dat de producten en
diensten die een ICT-component hebben
adequaat beveiligd zijn tegen hacken.
Maar voor de overheid gelden zorgplichten ook.
Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT
Law aan de Universiteit Tilburg en lid
van de CSR, werkte mee aan de handreiking. “De handreiking beschrijft de
zorgplichten voor bedrijven. Dit betekent niet dat de overheid geen digitale
zorgplichten zou hebben. De overheid
heeft een bijzondere positie en verwerkt vaak veel en bijzonder gevoelige
gegevens. Daardoor kunnen de zorgplichten voor de overheid anders liggen
dan die van bedrijven en soms zwaarder
zijn.”
Moerel benadrukt dat overheidsbestuurders net als het bestuur van een
bedrijf er verantwoordelijk voor zijn
dat hun organisatie inzicht heeft in de
cybersecurityrisico’s en daar adequate
maatregelen tegen neemt. Dat betekent
volgens haar dat bestuurders inzicht
hebben in deze risico’s en leiderschap
tonen bij het formuleren, implementeren en handhaven van een cybersecuritybeleid. “Dit vraagt om een expliciete
betrokkenheid van bestuurders. Zij
kunnen dit niet overlaten aan hun IT- of
complianceafdeling.”
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Hoe open source toch
DUO zag zich
enkele jaren geleden
genoodzaakt het
opleveringsproces van
nieuwe applicaties
flink te moderniseren
en te versnellen. Die
operatie is inmiddels
bijna afgerond – vrijwel
geheel met behulp van
opensourcesoftware.

Door Freek Blankena
Beeld Dreamstime/Blinkerd
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n 2002 werd de ‘motie Vendrik’ aangenomen, die onder andere het
gebruik van opensourcesoftware in de publieke sector moest stimuleren. Dat zou stukken goedkoper zijn, de leveranciersafhankelijkheid verminderen en ook de mogelijkheid bieden om zelf aan de software te sleutelen.
Inmiddels zijn we vijftien jaar verder en begint open source geleidelijk aan
steeds meer voet aan de grond te krijgen. Jan-Taeke Schuilenga, infrastructuurarchitect bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen,
kwam bij een moderniseringstraject met zijn team uit bij een verzameling
opensourcesoftware.
Maatwerkfabriek
De modernisering betrof de manier waarop DUO voor de studiefinanciering of een van zijn andere uitvoeringstaken nieuwe software klaarstoomt.
Bij DUO moeten regelmatig nieuwe applicaties worden ontwikkeld, getest en
vervolgens in gebruik genomen. “Ons hele primaire proces is maatwerk”, zegt
Schuilenga. “Er is geen studiefinancieringssysteem te koop. En als de Tweede
Kamer verbeteringen wil, moeten wij daar onze systemen op aanpassen.” Dat
was een proces dat niet soepel verliep. “Er waren verschillende afdelingen
betrokken bij het neerzetten van infrastructuur en het bouwen van applicaties daarbovenop. Dat vergt veel inplannen en afspreken, dus dat duurt lang.
Doordat het proces handmatig verloopt, is de kans op fouten groter.”
Het beeld van de gewenste situatie werd in 2014 snel duidelijk. Een
ontwikkelteam (werkend volgens het zogeheten DevOps-principe) ontwikkelt een applicatie en kan daarvoor geheel zelf de benodigde infrastructuur
(hardware) neerzetten. “Dus ze kunnen hun servers uitrollen, hun applicatie
daarop zetten, volgens een geautomatiseerd proces, zonder overdrachten
naar andere afdelingen.”
De omslag betekent veel standaardisatie in de ontwikkel- en opleveringsketen van software. De verschillen tussen de testomgeving en de productieomgeving zijn bijvoorbeeld geheel verdwenen, zodat er geen verrassingen
meer zijn. “Een belangrijk aspect van deze aanpak is dat ontwikkelaars alles
zelf moeten kunnen doen: uitrollen, infrastructuur neerzetten, kijken hoe
het draait.” Of in vaktermen: provisioning, deployment en monitoring.
Financiële schaalbaarheid
De overstap naar een bijna geheel nieuwe ‘softwarestack’ voor dat
automatische opleveringsproces begon bij de keuze voor een nieuwe applicatieserver – een belangrijk generiek fundament voor softwareapplicaties.

gewoon wordt
WebSphere, de applicatieserver die tot dusver in gebruik is geweest bij DUO,
is volgens Schuilenga een ‘topproduct’. “Maar vanwege het prijsniveau is
toch gekozen voor een andere applicatie. We zagen dat door de veranderende
manier van ontwikkelen – meer op een agile manier – de vraag naar applicatieservers vanuit het ontwikkelteam ontzettend toenam.”
Schuilenga was niet op zoek naar opensourcesoftware als nieuwe applicatieserver. “Voor de applicatieserver is gewoon een normaal selectietraject gedaan: het moet een stevige support hebben, Java Enterprise Edition
ondersteunen et cetera. We zijn begonnen met de functionele eisen. Betaalbaarheid was ook een eis en open source was ‘nice to have’. Het ging ons om
de functionaliteit en het prijsniveau. In de broncode zijn we niet geïnteresseerd.” Uiteindelijk viel de keus op JBoss van Red Hat – een open source
applicatieserver. “Die is ook financieel veel schaalbaarder.”
Linux
De volgende stap was de keuze voor een ander besturingssysteem als
basis. “De gedachte was meteen: als we dan toch naar open source gaan, dan
gaan we daar ook Linux onder zetten.” Dat werd Red Hat Linux. “We waren
ook niet zo tevreden over het beheer van ons Windows-platform, waar
WebSphere op draaide. De gedachte dat die zet een volgend stuk besparing
opleverde wijst Schuilenga van de hand. “Linux is duurder, vanwege de supportkosten; die zijn bij Red Hat hoger dan bij Microsoft voor Windows. Maar
de licentiekosten voor het besturingssysteem zijn sowieso maar een heel
klein deel van wat je aan licenties betaalt. Daar haal je de winst niet.”
Inmiddels is de gebruikte verzameling software uitgebreid met namen als
Puppet Labs, Git, Gerrit, Elastic Search, Kibana en Zabbix – allemaal open
sourceproducten die delen van het geautomatiseerde proces voor hun rekening nemen. “Die producten waren weer een goede match met JBoss.” Alleen
System Center en Active Directory van Microsoft en XL Deploy van Xebia zijn
niet open source.
Voorbeeld
Inmiddels werkt de nieuwe opzet goed. Wat soms wel zes weken duurde,
kan nu in zes minuten. Schuilenga heeft inmiddels al diverse malen presentaties gegeven bij overheidsorganisaties over de DUO-aanpak en de rol van
opensourcesoftware daarin. Hij ziet de automatiseerders bij het CJIB, het
Overheids Data Centrum Noord (ODCN), het ministerie van IenM en de Belastingdienst al vergelijkbare keuzes maken. Maar een snelle stap is het niet en
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vanuit het management zal niet snel om ‘een opensource-oplossing’ worden
gevraagd. “Een nieuw platform neerzetten is ook een rigoureus besluit en het
management zal zo’n stap pas zetten als die noodzakelijk is. Dat was bij ons in
2013. Toen hebben we ook heel snel dat besluit rond JBoss en Linux kunnen
nemen. Dat soort besluiten vergen normaal gesproken een jaar, nu was het in
een paar dagen beklonken.”
De gebruikers zijn volgens Schuilenga heel tevreden en hij illustreert
dat met een anekdote. “Een jaar geleden kregen we een potentiële nieuwe
opdracht van SZW, want we doen ook werk voor het Landelijk Register Kinderopvang. Toen werd tegen ontwikkelaars gezegd: jullie mogen zelf je ontwikkel-gereedschappen kiezen, want dit moet echt slagen. Nou ken ik ontwikkelaars een beetje; die vragen elke keer net wat je níet hebt. Maar tot mijn eigen

Samen veilig
verbonden

Als de Kamer verbeteringen wil,
moeten wij de systemen aanpassen
verbazing zeiden ze: met die nieuwe ontwikkelstraat kunnen we eigenlijk
alles wat we willen. Dat vond ik een mooi compliment.”
Support
Wat hij vooral nog wil benadrukken is dat de keuze voor opensourcesoftware op een professionele manier gemaakt moet worden. Een fout die hij
daarbij nog wel eens gemaakt ziet worden is dat bij bijvoorbeeld de Linuxversie wordt gekozen voor de goedkopere ‘Community Edition’, waarbij de
ondersteuning toch vooral uit de gemeenschap van actieve ontwikkelaars
moet komen en geen onderdeel uitmaakt van een contract. “De visies over
hoe sterk je je ondersteuning geregeld moet hebben lopen nog erg uiteen.
Sommige clubs kiezen voor de Community Edition, maar dan heb je geen
garanties en die worden maar twee jaar ondersteund. Operationele support
kun je overal wel vinden, maar met zo’n ontwikkelstraat als de onze wil ik wel
dat die de komende vijf zes jaar geleverd blijft kunnen worden en stabiel blijft
draaien, want anders moet ik wéér mijn hele applicatielandschap overhoop
gaan halen. Op dit niveau kun je die beweging niet volgen.”
Het traject is een miljoenenoperatie, stelt Schuilenga, want het gaat niet
alleen om nieuw te ontwikkelen software. “Ook bestaande applicatielandschap moet je migreren. Het gaat om zo’n 150 á 160 applicaties. Dat vraagt
ruimte op de ontwikkelkalender en een flinke tijdsinvestering.” De oorspronkelijke einddatum daarvoor, december 2016, is niet gehaald maar halverwege
2017 zal de hele migratie voltooid zijn.
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Eén partner voor
veilige communicatie
Als vertrouwde IT- en telecompartner biedt KPN een ICT-landschap
dat functioneert als één sterk geheel. Wij verbinden overheden,
zowel landelijk als lokaal, met het bedrijfsleven én de burger.
Met deze verbindingen is veilige communicatie mogelijk, wat de
samenwerking onderling versterkt en de dienstverlening vanuit
de overheid verbetert. Samen veilig verbonden, met KPN.
kpn.com/overheid

Tientallen overheidsorganisaties verkennen voorzichtig de
mogelijkheden van blockchain. De belofte van blockchain is
groot: die zou onderdelen van de overheid zelfs overbodig maken.
Vooralsnog lijkt het een technologie die je anders laat kijken naar
processen en informatie.

Blockchain leert

vooral anders kijken

B

lockchain is bekend als de technologie achter bitcoin, de wereldwijde
digitale munt. Maar de technologie is ook voor andere processen te
gebruiken, zonder bitcoin. In feite is blockchain in te zetten voor elk transactioneel proces. Door de bijzondere manier waarop transacties door deze
technologie worden vastgelegd en gevalideerd (zie kader) is geen betrouwbare tussenpersoon meer nodig. Plat gezegd: die rol van de notaris, bank
of gemeentelijke registratie wordt vervangen door software. Daarom wordt
blockchain gezien als een technologie die een grote impact zal hebben op de
economie, handel en ook de overheid.

Door Marieke Vos
Beeld Shutterstock
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Experimenten
Diverse overheidsinstellingen verkennen inmiddels de mogelijkheden
van blockchain. Vijftien pilots binnen de rijksoverheid publiceerden eind
november hun eerste bevindingen, een deel van hen is nu bezig om werkende
prototypes te bouwen om te testen wat blockchain kan doen. Ook gemeenten zijn pilots gestart om de potentie van blockchain te onderzoeken. De
pilots variëren van het inrichten van subsidieprocessen tot het verlenen
van parkeervergunningen en van de controle van rusttijdenregistratie van
vrachtwagenchauffeurs tot afvaltransport. “Blockchain-technologie is vooral
bruikbaar voor processen met een grote administratieve rompslomp, waar
veel ketenpartners bij betrokken zijn”, zegt Marloes Pomp, die de blockchainpilots bij de rijksoverheid begeleidt. Het zijn allemaal relatief kleine verkenningen en dat past bij de huidige status van de blockchaintechnologie, zegt
ze: “Het is nog te vroeg voor grote ontwikkeltrajecten, want de technologie

is niet voldoende volwassen en de kennis binnen de overheid nog beperkt.
Daarom adviseren we de deelnemers aan de pilots en andere geïnteresseerden
om eerst te investeren in kennisopbouw en kleine experimenten.”
Frictie uit het proces halen
Het Kadaster is één van de deelnemers aan de pilots. Bert Beentjes,
adviseur strategie en beleid bij het Kadaster: “Als je in de media leest dat
een technologie je organisatie overbodig kan maken, dan moet je natuurlijk onderzoeken hoe die technologie werkt.” Het Kadaster koos het proces
van de zogeheten teboekstelling van een schip om erachter te komen wat
blockchaintechnologie kan doen. Beentjes: “Als een werf een schip gaat
bouwen, dan moet de opdrachtgever daarvoor geld lenen en het nog niet
gebouwde schip dient dan als onderpand. Het Kadaster stelt dat schip te
boek, dan is het een registergoed en kun je er een hypotheek op verstrekken.
Bij dit proces zijn verschillende partijen betrokken: de eigenaar of opdrachtgever voor de bouw van het schip, de werf die het gaat bouwen, de Inspectie
Leefomgeving en Transport en wij. Het is een proces met veel frictie, waarin
de opdrachtgever voor allerlei informatie moet zorgen. Die frictie willen we
eruit halen, door de informatie voor iedereen zichtbaar te maken. Daar heeft
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Verkenningen
Het programma Digitale Agenda 2020
van VNG/KING, Initiate en iBestuur organiseren een serie kleinschalige bijeenkomsten waarin innovaties en trends
worden vertaald naar de gemeentelijke
praktijk. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor bestuurders en richten zich op de
vraag hoe gemeenten kunnen anticiperen
op nieuwe, disruptieve technologieën. In
elke bijeenkomst staat een ander thema
centraal. Voor meer informatie kunt u
mailen met: info@kinggemeenten.nl.
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de blockchaintechnologie elegante oplossingen voor, die we in deze pilot
verkennen.”

Hoe werkt blockchain?
Blockchain is een databasetechnologie.
Het is voor allerlei transacties te gebruiken
en maakt een andere manier van organiseren
mogelijk. Het werkt als volgt:
• Transacties worden geautomatiseerd geregistreerd en door software gevalideerd;
• Zij kunnen na registratie niet meer worden
aangepast;
• De registratie gebeurt niet in een centraal
systeem, maar verspreid over vele computers van verschillende eigenaren en/of
beheerders;
• Alle deelnemers aan het systeem (de blockchain) kunnen deze registraties zien.
De techniek is decentraal en werkt zonder
één eigenaar voor het hele systeem. Daarbij gebruikt het technologie die stappen in
processen volledig automatiseert, stappen
waarvoor nu menselijke tussenkomst nodig
is. Dit maakt blockchain interessant, want die
werkwijze impliceert niet alleen een andere
technologie, maar ook een andere manier van
organiseren. Dat verklaart waarom blockchain zoveel aandacht krijgt en als een volgende disruptieve technologie wordt gezien.
Het kan de klassieke rol van betrouwbare
tussenpersoon overbodig maken.
Meer informatie:
• ICTU publiceerde een whitepaper over
blockchain en de mogelijkheden voor
de Nederlandse overheid: www.ictu.nl/
nieuws/ictu-whitepaper-verkent-blockchain-voor-de-overheid
• Blockchainpilots bij rijksoverheid en
gemeenten: www.blockchainpilots.nl en
depilotstarter.vng.nl/projecten/innovatie/
blockchain-pilots-overheid-0
• Pilot gemeente Utrecht: www.initiate.nl/
challenge/blockchain-als-huishoudboekje/
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Anders kijken
Een opvallende eerste conclusie van de pilot bij het Kadaster is dat men
voorlopig geen blockchaintechnologie gaat gebruiken. “De huidige technologie is nog niet voldoende betrouwbaar voor een proces als dit, waar vaak veel
geld mee gemoeid is. Er is volgens de TU Delft nog drie tot vijf jaar nodig om
de technologie zover te krijgen dat blockchain ons proces daadwerkelijk kan
ondersteunen. Daarnaast moeten we om dit voor elkaar te krijgen bijvoorbeeld ook standaardiseren in de keten en authenticatie van partijen regelen.”
De pilot heeft echter wel degelijk zin, zegt Beentjes: “Het geeft ons een idee
van wat er met blockchain kan. Het belangrijkst is dat het ons een nieuwe
manier van kijken naar informatie en processen en nieuwe ideeën oplevert.”
Onderzoeksbureau Gartner onderschrijft dat: het belangrijkste effect
van de blockchainprojecten van nu is dat blockchain anders laat kijken naar
processen, transacties en informatie. Het stelt dat 85 procent van alle blockchainprojecten waarde voor de organisatie oplevert zonder dat men daadwerkelijk blockchaintechnologie gebruikt. De aanpak van kleine experimenten
past hier goed bij, zo ervaart ook de gemeente Utrecht.
Anna Potijk, beleidsadviseur Armoede en Schuldhulpverlening bij de
gemeente Utrecht, vertelt over de pilot waarin de gemeente onderzoekt of
blockchain inwoners kan helpen met de complexiteit van uitkeringen en
toeslagen (en de daaruit voortkomende schuldenproblematiek): “Het is
ons uiteindelijke doel dat het proces van het toekennen van uitkeringen en
toeslagen en het betalen van vaste lasten zonder tussenpersonen kan. We
ontdekken nu wat wel en niet kan met blockchain. Dat doen we met prototyping, zodat we in het klein al kunnen zien wat mogelijk is. Dit is echt een
leerproces.”
Bestuurlijke vragen
Het gebruiken van blockchaintechnologie heeft niet alleen technische
consequenties, maar ook organisatorische, bestuurlijke en juridische, vertelt
Nathalie Venema, die vanuit KING de gemeentelijke pilots in de Pilotstarter
begeleidt: “De huidige blockchaintechnologie is nog niet volwassen genoeg
voor grootschalige toepassing, maar bestuurders kunnen nu al nagaan welke
impact deze technologie kan hebben op hun organisatie. Door de andere
manier van werken die mogelijk is dankzij deze technologie kan er bijvoorbeeld een gedeelde systeemverantwoordelijkheid ontstaan, doordat meerdere
(keten)partners in dezelfde blockchain werken. Hoe richt je dat in? En wat
betekent dit voor de governance?” Werk en verantwoordelijkheden kunnen
verdwijnen of verschuiven, regelgeving moet worden aangepast. Er is ook
een ethische vraag. Niet de mens, maar software bepaalt in de blockchain
of een transactie klopt. Algoritmes controleren straks de transacties, maar
wie controleert de algoritmes? Hoe ga je om met technologie die je niet kunt
stilzetten of terugdraaien, omdat het een zelfstandig werkend systeem is?
“Dat zijn vragen die bestuurders en politici aangaan. Het is raadzaam om daar
nu antwoorden op te formuleren, zodat we invloed kunnen uitoefenen op de
invulling en het gebruik van de technologie naarmate die zich verder ontwikkelt”, besluit Venema.

“Versnellen naar
een digitale overheid?”
“Digital is here to stay.”
Dat bewezen de ruim 1.000
persoonlijke gesprekken
die we dit jaar voerden met
bestuurders van onze klanten.
Meer dan ooit zetten zij
digitalisering op de agenda.
Niet in de zin van onderzoek
en slechts experimenteren met
digitaliseringsprojecten; die tijd
is voorbij. Uw collega’s hebben
hun ogen gericht op activiteiten
die organisatiebrede digitale
transformaties tot stand moeten
brengen.
En precies daarbij kan CGI u en
uw collega’s ondersteunen. Want
het digitaliseren van de business
van onze klanten zit in onze
natuur.

cginederland.nl

Niet vanaf niets opnieuw
beginnen, maar ‘het oude’
effectief verbinden met ‘het
nieuwe’. Legacy met digital.
Dat is immers de realiteit: vrijwel
al onze opdrachtgevers zijn
volwassen organisaties met
bestaande bedrijfsprocessen en
IT-systemen waarvan ze continue
afhankelijk zijn. Dat vraagt om een
realistische en concrete aanpak.
Eentje waarmee we ons al sinds
jaar en dag bewijzen.
We spraken de ruim 1.000
leiders in het kader van ons
jaarlijkse strategische klantinterviewprogramma.

Hun inzichten, onderverdeeld
in wereldwijde industrietrends,
business- en IT-prioriteiten, zijn
een waardevolle inspiratiebron.
Voor ons, maar ook voor u.

Wilt u weten wat anderen
doen om hun digitalisering
te versnellen? En hoe CGI
klanten begeleidt op hun
digitale reis? Download dan
de samenvatting van
CGI Global 1000 via:
cginederland.nl/global1000
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P B L Q

Bij de kabinetsformatie moet de
digitale infrastructuur tot derde
‘mainport’ worden benoemd. En in het
onderwijs moet meer aandacht komen
voor de informatiesamenleving. En
zo zijn er meer maatregelen die in een
Deltaplan voor ICT gestalte kunnen
krijgen.

Foto’s Dreamstime

Richard van Breukelen, Auke Bloembergen
en Teresa Cardoso Ribeiro

De derde mainport
D

e combinatie van ingrijpende maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de exponentiële mogelijkheden van informatietechnologie (ICT) transformeert ons land
in rap tempo naar een digitale informatiesamenleving. Elke dag
zien burgers, bedrijven en de overheid nieuwe mogelijkheden.
Denk daarbij aan vernieuwing en meer kwaliteit in de zorg en
digitaal en beter onderwijs. Er zijn ook risico’s, zoals blijkt uit
de zeer recente discussies over cybersecurity en privacy.
Wij zien een cruciale rol voor de overheid als investeerder in
infrastructuur en als opsteller en handhaver van de spelregels.
Als land staan we er goed voor, maar er dreigt een remmende
voorsprong omdat de ontwikkeling van de infrastructuur hapert
en gericht beleid voor de nabije toekomst ontbreekt. (Een goed
beeld van wat is bereikt en hoe hiervan de vruchten kunnen worden geplukt geeft Rob Meijer in zijn boek ‘Terug in de toekomst’,
geschiedenis van het informatie- en automatiseringsbeleid van
1985 tot 2015.) Om die reden adviseert PBLQ met het oog op de
komende Kabinetsformatie een nieuw te vormen Kabinet om te
komen tot een Deltaplan ICT.
PBLQ heeft hiertoe een advies en aanzet voor een nieuw
regeerakkoord opgesteld, waarin is beschreven waarom en hoe
Nederland kan investeren in de ontwikkeling van de digitale
overheid, in governance en in vertrouwen. Inclusief de nood-
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zakelijke investeringen om de generieke digitale infrastructuur
(GDI) voor de overheid zelf in stand te houden en verder te ontwikkelen. Het Deltaplan is beschikbaar via de website van PBLQ.
Zes maatregelen
In dit advies zijn zes essentiële maatregelen beschreven die
een nieuw Kabinet zou moeten nemen om de voorhoedepositie
die Nederland heeft te behouden, te benutten en via innovatie
te versterken. Deze maatregelen zijn:
1. B
 enoem de digitale infrastructuur tot derde economische
mainport van Nederland. Dit betekent dat er structureel en
meerjarig geïnvesteerd moet worden in de rol van Nederland
als veilig digitaal knooppunt. Nederland als digitale “safe
haven”: een veilige en vertrouwde vestigingsplaats voor nationale en internationale bedrijven.
2. Investeer in de modernisering van onderwijs op alle niveaus
(basis, middelbaar en hoger) om ervoor te zorgen dat een
toekomstige beroepsbevolking is geschoold in kennis en
vaardigheden waar de informatiesamenleving om vraagt.
Investeer ook in kennis en kunde bij politici, bestuurders en
topmanagement over de positieve maatschappelijke bijdrage
die met behulp van digitalisering kan worden geleverd.

3. Investeer structureel en meerjarig in de generieke digitale
infrastructuur (GDI) van de overheid. Deze omvat gekoppelde
veilige overheidsnetwerken, diensten voor burgers en bedrijven, zoals websites en portalen, de basisregistraties, identificatie- en autorisatievoorzieningen waarmee burgers en
bedrijven toegang krijgen tot de netwerken en diensten. Dit
is randvoorwaardelijk voor het verbeteren van de kwaliteit,
betrouwbaarheid en transparantie van de overheid als dienstverlener en handhaver richting burgers en bedrijven. Als deze
voorzieningen beschikbaar zijn kunnen overheidsorganisaties zich richten op de kwaliteit en de vernieuwing van hun
dienstverlenings-, handhavings- en opsporingsprocessen.
4. Verhef binnen de overheid ‘de burger centraal’ tot leidend
principe bij het ontwerpen van processen, systemen en diensten. Zo staat niet de systeemwereld van de overheid (efficiency, organisatie en wetgeving) centraal, maar het perspectief van burgers en bedrijven. Dit betekent dat de overheid
vanuit de zorgplicht die zij heeft ervoor kiest om burgers niet
uitsluitend via het digitale kanaal te benaderen, maar voor
alternatieven zorgt voor diegenen die geen toegang hebben
tot de digitale wereld of daarvan geen gebruik willen maken.
5. Faciliteer het fundamentele debat over privacy en de beteke-
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nis van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het
licht van de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en kom met een adequaat en actueel privacy-referentiekader met de blik vooruit. Op dit terrein is veel onduidelijkheid bij het bedrijfsleven, de overheid en de burgers.
Herbezinning op de vormgeving van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer op basis van de huidige ontwikkelingen en praktijk is nodig. Gegevens zijn ‘het nieuwe goud
en het is aan de overheid om kaders te stellen aan zichzelf en
aan bedrijven hoe hiermee om te gaan.
6. Informatievoorziening is het hart van de primaire processen binnen de overheid en levert een cruciale bijdrage aan
het realiseren van maatschappelijke doelen. Samenwerking
in ketens is daarbij de sleutel tot succes. Om de slaagkans bij
grote veranderingen te vergroten is het van belang dat een
nieuw Kabinet vaststelt welke concrete doelen voor welke
keten urgent zijn en de te bereiken resultaten formuleert, en
de ketenpartners bij de uitwerking ervan betrekt.
Wilt u meer lezen, dan verwijzen wij u graag naar het PBLQ-rapport
‘Behouden, benutten en innoveren. Een ICT paragraaf voor het
komende regeerakkoord’ op www.pblq.nl/deltaplanict. In dit rapport wordt onze analyse nader uitgewerkt en toegelicht.
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C a p g e m i n i
illustreren hoeveel impact de versnellende digitalisering
heeft op zaken als adoptie van technologie bij consument
en overheid als het gaat om standaardisatie en wet- en
regelgeving.
“Je kunt de komst van de zelfrijdende auto vergelijken met
het motoriseren van de koets eind negentiende eeuw. De echte
innovatie zit volgens mij in een heel andere stap, namelijk de
introductie van de autonome drone voor passagiersvervoer. Prototypes worden nu al ontwikkeld en beproefd in smart cities zoals
Dubai. Reistijden worden door de introductie van de drones significant verkort waardoor er veel tijd vrijkomt voor extra productivi-

Zsolt Szabo overhandigt het eerste exemplaar van ‘Linkse & Rechtse ICT’ aan premier Mark Rutte.

Recent verscheen de tweede editie
van de bundel ‘Linkse & Rechtse ICT’
van Zsolt Szabo. Hij blikt desgevraagd
vooruit naar autonome drones,
blockchainverkiezingen en publiekprivate samenwerking.
& Rechtse ICT’ bevat opinies op het snijvlak van
‘Linkse
ICT, politiek, bestuur en samenleving, die eerder zijn

verschenen in AG-Connect. Auteur van het boek is Zsolt Szabo,
oud-Kamerlid en de afgelopen tien jaar als vice-president verbonden aan Capgemini. In zijn bundel behandelt hij een breed
palet aan thema’s. Centraal staat de significante impact van
digitalisering op onze samenleving, die zich uit in ontwikkelingen rond cloud computing, de decentralisatie van overheidsdienstverlening, de inrichting van het Huis van Thorbecke en
innovaties met blockchain.
Het eerste exemplaar van deze nieuwe editie is in Nieuwspoort door de auteur persoonlijk overhandigd aan ministerpresident Mark Rutte. “Een belangrijke rode draad in de bundel
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is het streven naar publiek-private samenwerking en daarom
ben ik blij met de overhandiging aan de minister-president en
met het feit dat Digicommissaris Bas Eenhoorn bereid was om
het voorwoord te schrijven”, zegt Szabo.
 e impact van de digitale disruptie die nu plaatsvindt is
D
groot. Hoe vangen we die disruptie als samenleving op?
“Branches worden in een achternamiddag op hun kop gezet.
Dat hoeft natuurlijk niet altijd te leiden tot banenverlies. Het
is ook een kans op nieuwe banen en economische bedrijvigheid. Dit besef groeit gelukkig ook bij economen en politici. Kijk
maar naar de toeristenbranche. Het is al heel gewoon om vanuit
je luie stoel of op weg naar je werk even een uitje te boeken,
inclusief vervoer van en naar je bestemming. Digitalisering
biedt derhalve legio kansen voor duurzame economische groei,
waarbij zaken als marktconvergentie en internationalisering
een belangrijkere positie zullen blijven spelen in onze open economie. De kunst is om als samenleving naar de mogelijkheden
van disruptie te blijven kijken in plaats van te somberen over
wat verdwijnt. De digitalisering van onze samenleving, publiek
en privaat, is nu eenmaal onvoorspelbaar en niet te stoppen.
Om daarmee effectief om te gaan hebben we publiek-private
samenwerking nodig, zodat we als samenleving veranderingen

‘Kijk naar de
mógelijkheden
van disruptie’
van buitenaf op een goede manier kunnen absorberen. Hiermee
kunnen we uiteindelijk ons verdienvermogen verbeteren en onze
maatschappelijke welvaart versterken.”
In het boek staan diverse voorbeelden van vergaande technologische innovaties, onder meer in de zorg, de mobiliteitssector en de overheidsdienstverlening. Wat is het belang van
technologie voor het democratisch proces?
“Ik ben al meer dan tien jaar geen Kamerlid meer, maar een
van mijn laatste debatten in 2006 ging over veilig elektronisch
stemmen. Zoveel jaar verder ligt dit dossier nog steeds als uitdaging op tafel. Indien op afzienbare termijn blockchain de mogelijkheid gaat bieden om via die weg wel veilig en betrouwbaar je
stem uit te kunnen brengen, dan is mijn advies om tegelijkertijd
de voordelen van de blockchain te benutten om het democratisch proces te versterken. Denk hierbij aan de mogelijkheid om
op de verkiezingsdag meerdere keren te stemmen en het verloop
van de uitslag de hele dag real-time te volgen. Klokslag negen
uur in de avond is het voor de politici niet alleen direct duidelijk wat de verkiezingsuitslag is maar ook de door de kiezers
gewenste coalitie. Maak van de huidige nood dus een toekomstige deugd.”
U heeft een voorliefde voor het onderwerp mobiliteit om te
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teit en ontspanning. Dat vraagt natuurlijk wel om nieuwe wet- en
regelgeving rondom veiligheid en verkeersregels in de lucht.”
Is dit niet al te rooskleurig ingeschat?
“Toen Gordon Moore vijftig jaar geleden zijn beroemde wet
introduceerde, had hij niet kunnen bevroeden hoe de wereld van
nu eruit zou zien. Wat toen science fiction leek, is nu helemaal
niet meer zo onwaarschijnlijk. In mijn boek geef ik de introductie
van de autonome drone voor passagiersvervoer tien jaar. Maar
in Dubai zullen mogelijk al deze zomer de eerste commerciële
vluchten starten. Dat gaat dus allemaal razendsnel.”
 ebben wij als mensheid de digitaliserende samenleving nog
H
wel onder controle?
“Ook om digitale ontsporing te voorkomen zullen bedrijfsleven en overheid gezamenlijk moeten optrekken. Een mooi
voorbeeld is Internet of Things. Een collega van mij meldde dat
hij een app had gebouwd waarmee hij de garagedeur van zijn
buurman kan bedienen. Een klein dingetje maar als we de beveiligingsstandaarden rond IoT niet snel op orde hebben, krijgen
die dingetjes desastreuze gevolgen. Werk aan de winkel dus
voor zowel overheid als industrie.”
Linkse & Rechtse ICT is te bestellen via http://bit.ly/2o17tTr
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Online regelhulp
worstelt
Er zijn steeds meer
online regelhulpen die
wetgeving uitleggen
voor ondernemers. Het
principe is eenvoudig,
de uitwerking niet.
Wetgeving moet
in een regelhulp
bijvoorbeeld explicieter
en decentraler. Daar
zou al vroeg rekening
mee kunnen worden
gehouden.

Door Dirk-Jan Schoneveld
en Maarten Dekkers
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M

et een regelhulp vult een ondernemer een digitale vragenlijst is. Zo
ziet hij welke regels op zijn bedrijf van toepassing zijn en wat dit
voor hem betekent. Een digitale regelhulp verandert de wet niet, maar legt
deze in begrijpelijke taal uit. Dat is geen overbodige luxe, want hoewel iedereen geacht wordt de wet te kennen hebben ondernemers toch vaak vragen.
Wat mag ik op grond van deze regel? Heb ik een vergunning nodig?
Er zijn inmiddels tientallen regelhulpen voor ondernemers, op het gebied
van milieu, veiligheid, sociale zaken en fiscaliteiten. Ze besparen ondernemers tijd en voorkomen irritatie. En daar is behoefte aan, want ze worden
jaarlijks tienduizenden keren geraadpleegd. Regelhulpen leiden zo tot betere
dienstverlening van de overheid, maar ook tot minder hulpvragen aan de
overheid en betere naleving van wet- en regelgeving.
Het principe achter een regelhulp is dus eenvoudig; de uitwerking ervan
is andere koek. De belangrijkste uitdaging ligt daarbij niet in de ICT, maar in
het vertalen van wetgeving in de regelhulp. Regelhulpmakers lopen hierbij
tegen een aantal zaken aan.
Wetgeving is impliciet
Wetgevingsteksten zijn de basis voor een regelhulp, maar deze teksten
zijn niet zomaar vast te leggen in een regelhulp. Dat komt doordat wetgeving
is geformuleerd in natuurlijke taal en, in tegenstelling tot formele taal, ambiguïteiten bevat. Normen en begrippen zijn, bedoeld of onbedoeld, soms niet
of impliciet gedefinieerd in wetgeving. Een regelhulp kan hiermee niet uit de
voeten; die is eigenlijk heel dom. Je moet precies opschrijven wat normen en
begrippen zijn en wat de betekenis is, zodat hieruit heldere beslisregels zijn
af te leiden om in de regelhulp te verwerken.
Een voorbeeld. Aan de hand van de fiscale wetgeving is het lastig om te
bepalen of iemand een ‘ondernemer’ is voor de overheid. Hiermee worstelt
de Belastingdienst vaak. Bij welk aantal is de hobbyist die fietsen opknapt
en verkoopt via Marktplaats nog steeds hobbyist en bij welk aantal wordt hij
ondernemer? Een belangrijke vraag, want dat bepaalt immers hoeveel belasting hij moet betalen.
De wetgeving biedt in dit soort gevallen vaak geen eenduidig antwoord.
Er is daarom eerst een vertaalslag nodig op de wetgevingstekst, alvorens er
een regelhulp van is te maken. Dat betekent explicitering van impliciete nor-

nog met wetten
men en begrippen uit de wetgeving. Dat is werk voor experts, die de wetgeving moeten interpreteren.

Enkele regelhulpen

Wetgeving verandert regelmatig
Een regelhulp vraagt om terugkerend onderhoud, omdat wetgeving
regelmatig wijzigt of omdat er nieuwe wetgeving bijkomt. Dat betekent dat
het regelbeheer rond de regelhulp goed moet worden georganiseerd. Als een
regelhulp niet meer actueel is, kan dat ertoe leiden dat de gebruiker beslissingen baseert op verkeerde informatie, vervolgens schade lijdt en de overheid daarvoor aansprakelijk stelt. Een ondernemer die een regelhulp raadpleegt wil erop kunnen vertrouwen dat deze ook up-to-date is.
Regelbeheer is makkelijker als de inhoud van de regelhulp niet wordt
vastgelegd in het systeem zelf, maar in een apart informatiemodel waarvan
het regelhulpsysteem gebruik maakt. ICT en inhoud blijven zo gescheiden.
Met een gebruiksvriendelijk contentmanagementsysteem kunnen mensen
dan zonder veel technische kennis de normen, begripsdefinities, bedrijfslogica, stroomschema’s, beslisregels en wetsuitkomsten onderhouden.

• Rekenhulp berekening btw over
privégebruik auto
• Regelhulp premiekortingen en LIV
(lage-inkomensvoordeel)
• Activiteitenbesluit internetmodule
(controle milieuvergunning of
-melding)
• Legionellapreventie in
leidingwaterinstallaties
• Regelhulp vrijwilligers (indicator voor
vrijwilligersregeling)
• Regelhulp mest (blijft melkveehouder
binnen de normen?)
• Regelhulp brandveilig gebruik
bouwwerken

Wetgeving wordt steeds fijnmaziger
Een ondernemer wil een regelhulp snel doorlopen, maar fijnmazige wetgeving staat snelheid in de weg. En fijnmazigheid zien we meer en meer. De
tendens is namelijk dat wetgeving na verloop van tijd steeds meer verdicht
en verfijnt. Dit is de ‘wet van de beleidsaccumulatie’. Door deze wetmatigheid
nemen de regels toe en bevat wetgeving na verloop van tijd steeds meer categorieën en uitzonderingen. Daar kunnen goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat de wet anders tot ongewenste maatschappelijke uitkomsten leidt
voor bepaalde groepen. Tegelijkertijd betekent iedere extra regel, categorie of
uitzondering een extra vraag in een regelhulp.
Door fijnmaziger wordende wetgeving dijen regelhulpen steeds verder uit.
Zo bestaat de regelhulp voor brandveiligheid, een wegwijzer waarmee iemand
kan bepalen of hij aan de wettelijke eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken voldoet, nu uit een veelheid van vragen. Dat is verklaarbaar, omdat
het onderliggende bouwbesluit bestaat uit honderden artikelen. Ondernemers die de regelhulp willen doorlopen zijn er wel even zoet mee.
Hoewel een regelhulp recht tracht te doen aan de omvang en complexiteit
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Meer informatie: team Regelhulpen via
contact@e-overheidvoorbedrijven.nl of
088-0424230.
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van de wetgeving, is het risico tegelijkertijd dat gebruikers
afhaken bij een overmaat aan vragen. Regelhulpmakers zullen
hier een passende balans in moeten zien te vinden, bijvoorbeeld door geen overbodige vragen te stellen en niet naar
zaken te vragen die al bij de overheid bekend zijn.
Steeds meer decentrale regels
Er vindt een verschuiving plaats van landelijke naar decentrale regels. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar binnen het sociaal
domein. Decentrale overheden zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor taken die voorheen uitgevoerd werden door het rijk.
Zij kunnen ook eigen regels stellen, binnen de kaders van de
wet. Dergelijke differentiatie leidt ertoe dat de uiteenlopende
lokale wetgeving van decentrale overheden lastig of niet te
digitaliseren is in een overkoepelende regelhulp.
Iets dergelijks zien we terug bij het online Omgevingsloket.
Daarin kan iemand onder meer bepalen of hij een omgevingsof watervergunning nodig heeft of een melding moet doen.
Het loket wordt doorontwikkeld met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet over enige tijd. Onder die wet
kan een verschuiving plaatsvinden van landelijke naar lokale
regels. Dat betekent dat meer lokale regels in het Omgevingsloket moeten worden opgenomen dan nu, waarbij voorzien is dat
gemeenten via een koppelvlak zelf hun lokale regels invoeren
en bijhouden.
Het vraagt nogal wat om te borgen dat alle Nederlandse
gemeenten hun zaken bijhouden in het loket. Hiervoor is
namelijk goed lokaal regelbeheer nodig en een standaardprotocol om (lokale) wetgeving mee om te zetten naar de regelhulp. Zover is het nog niet.
Belevingswereld verschilt van systeemwereld
Overheden gaan in hun communicatie vaak uit van hun
eigen systeemwereld in plaats van de belevingswereld van de
ondernemer. Regelhulpen gaan vaak over één wettelijke regeling, terwijl de ondernemer ook te maken heeft met andere
regelingen.
Die werkwijze is wellicht te verklaren vanuit de organisatiewijze van de overheid, maar minder logisch vanuit ondernemersperspectief. De ondernemer denkt niet vanuit een
wettelijke regeling, maar vanuit zijn domein. Meer specifiek:
een activiteit, life event of gebeurtenis waarmee hij te maken
heeft. En daarop kunnen meerdere wettelijke regelingen van
toepassing zijn.
Regelhulpen zouden meer vanuit de belevingswereld van
ondernemers kunnen worden gemaakt, ‘van buiten naar bin-
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nen’. Het ontwikkelen van een domeingerichte regelhulp is
alleen geen sinecure. Het vraagt om gedegen afstemming
tussen overheidsorganisaties, zodat begripsdefinities uit de
verschillende regelingen uniform worden vastgelegd en de
contextuele samenhang is geborgd. Dit is niet eenvoudig, maar
het kan wel. De regelhulp premiekortingen is een voorbeeld.
Daarmee kunnen werkgevers makkelijk bepalen of ze recht
hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. De regelhulp omvat meerdere
wettelijke regelingen van verschillende overheden.
Tot slot
De kwaliteit van de digitale dienstverlening is in hoge mate
afhankelijk van goede overheidsinformatie. Online regelhulpen helpen hierbij; ze leggen wetgeving op maat uit aan
ondernemers. Regelhulpen zijn bij uitstek handig voor kleine
ondernemers om snel en goed hun weg te vinden in de wet- en
regelgeving.

Overheden gaan in hun
communicatie vaak uit van hun
eigen systeemwereld

altfeit
V a n

Alternatieve feiten
I

n mijn vorige column-jaar schreef
ik over verwarrende informatie en
de verantwoordelijkheid van journalisten
om te zorgen voor essentiële informatie
van goede kwaliteit. Een gedeelde verantwoordelijkheid, want die geldt natuurlijk
ook voor diegenen die vaak de bron zijn
van het nieuws; politici, wetenschappers,
bedrijven en openbare instituties. De feiten
en meningen die vertegenwoordigers van
die organisaties verspreiden moeten te
onderbouwen zijn. De situatie over mogelijk gebrek aan kwaliteit van het nieuws is
inmiddels urgent; het nepnieuws heeft zijn
intrede gedaan. Dankzij de staf van Trump
kennen we ook het fenomeen ‘alternatieve
feiten’. Presidenten die zich bedienen van
Twitter en de waarheid naar eigen hand
zetten. Geen geen beker die aan Nederland
voorbij gaat. Het conflict met Turkije laat
dat zien.

Maar digitalisering van wetgeving in een regelhulp zou een
stuk makkelijker zijn als tijdens het wetsontwerp van nieuwe
wetgeving al rekening wordt gehouden met die digitalisering.
Dat kan met een digitaliseringstoets, maar zo’n toets maakt
nu niet standaard deel uit van het wetgevingsproces. Met een
toets vooraf kan wetgeving worden afgedwongen waarmee
digitale regelhulpen en ook publieke uitvoeringsorganisaties
uit de voeten kunnen. En als wetgeving goed te digitaliseren
is, dan leidt dat ook tot efficiëntere uitvoeringsprocessen en
betere publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven.
Dirk-Jan Schoneveld is adviseur bij Berenschot en was in 2016
Interim programmamanager Regelhulpen bij DICTU (EZ).
Maarten Dekkers is als zelfstandig adviseur verbonden aan
Corion. Hij was projectleider bij het programma Regelhulpen.

H e e s

Marijke van Hees
Voorzitter
Raad voor Cultuur
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Bij verkiezingen zien we dat menig
journalistiek vuur wordt opgestookt door
gebruik te maken van meningen van politici die zij niet onderbouwen. De democratie begint op zijn fundament te trillen als
de basis voor het functioneren vertroebelt
door leugen en bedrog. Angst voor het aan
de kaak stellen van politici is een zwaktebod; als cartoonisten niet meer durven
tekenen wat zij met een prent tot uitdrukking willen brengen, dan mag je stellen
dat er echt een probleem is. Hoe behouden
democratieën de basis van hun functioneren; de beschikbaarheid van betrouwbare

informatie? Een fundamentele vraag ten
tijde van verkiezingen in eigen land, maar
ook in internationaal opzicht. Een essentiële schakel vormen journalisten die de tijd
krijgen voor waarheidsvinding en goede
journalistiek en feitencheckers die zin en
onzin ontzenuwen.
Bezuinigingen op het omroepbestel
en ingrepen in redacties van kranten na
fusies en overnames maken het moeilijk om
serieuze onderzoeksjournalistiek te bekostigen. En soms lijkt het alsof kijkers en
lezers er niet meer op uit zijn. Ze willen zelf
meningen verkondigen en deinzen er niet
voor terug om luidruchtig te roepen ‘dat er
naar ons geluisterd moet worden’. En dat
is dan het nieuws in talkshows. Wat er dan
gezegd moet kunnen worden waardoor de
kijker eventuele essentiële informatie kan
krijgen, blijft vaak onduidelijk. Maar dat
lijkt geen probleem als er maar lawaai is
en er polarisatie plaats kan vinden zodat
er een spel van winnaars en verliezers
gespeeld kan worden.
Ik maak me zorgen als het gaat om het
behoud van checks en balances in onze
democratie en de rol van journalistiek
en de kwaliteit van media. Daar ligt een
publiek belang; het brengen van betrouwbare informatie door een zorgvuldige journalistiek met een onafhankelijke opstelling. Nederland, let op uw zaak!
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Politie-ICT kan zonder

blauwdruk

Bestemmingsplan Informatievoorziening laveert tussen

dynamiek en architectuur

Sinds 2014 is het
‘Bestemmingsplan
Informatievoorziening’
hét kader voor de ICTontwikkelingen bij de
politie. Het plan blijkt
beter te werken dan
de oorspronkelijke
blauwdrukbenadering
van het Aanvalsprogram
ma uit 2010. Wel blijkt
nu dat de wereld zo
snel verandert dat –
paradoxaal genoeg – de
behoefte aan architectuur
groter is dan ooit.

Door Martin van Wijngaarden
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H

et beheer en de ontwikkeling van ICT en informatievoorziening (IV)
bij de politie was in het verleden sterk versnipperd. Na verschillende
pogingen om de grip op deze omgeving te verstevigen en de infrastructuur te
vernieuwen, startte in 2010 het Aanvalsprogramma Informatievoorziening
Politie. Het doel was de continuïteit en de stabiliteit van de politie-ICT te verbeteren en het gebruiksgemak van de systemen te vergroten. Dit programma
liep gelijktijdig met de inrichting van de Nationale Politie, die van 26 korpsen
naar één politieorganisatie moest.
Maar in de snel digitaliserende samenleving moet ook de politie sneller,
slimmer en effectiever werken. Korpschef Erik Akerboom bevestigt dat regelmatig: “De politie moet meer investeren in moderne techniek”. Dat vereist
wel andere strategische keuzes. Nieuwe ICT-wensen uit het werkveld onderstrepen dit. Agenten en andere politiefunctionarissen moeten altijd en overal
toegang hebben tot de juiste informatie en nieuwe technologie in het dagelijks werk kunnen benutten. Niet alleen om zelf goed te functioneren, maar
bijvoorbeeld ook om nieuwe vormen van criminaliteit het hoofd te bieden. De
vraag naar nieuwe ICT daarvoor is groot.
Flexibiliteit versus strategie
Binnen het Aanvalsprogramma stonden de stabilisering, harmonisering
en vernieuwing van de informatievoorziening centraal. Dat was nodig om
de informatievoorziening van 26 afzonderlijke korpsen ‘op te tillen’ naar
één landelijke organisatie. Maar een ‘blauwdrukbenadering’ voor ontwikkeling onder architectuur werkte onvoldoende. Er veranderde simpelweg te
veel tegelijk. Naast de complexiteit van de fusie groeide de dynamiek bij de
politie en in de samenleving voortdurend. Terwijl het fundament op orde
werd gebracht, nam de druk op de informatievoorziening daardoor alleen nog
maar toe. Dan is het niet effectief als een aantal architecten in een hok een
blauwdruk en een stappenplan maken. Als de eerste stap op papier staat, is
de situatie alweer anders en kan het proces opnieuw beginnen. Dat vroeg om
een andere benadering.
Actuele situatie als uitgangspunt
Om de informatievoorziening structureel te verbeteren, koos de politie
in 2014 een aanpak voor de lange én de korte termijn: het Bestemmingsplan
Informatievoorziening. Dit plan zet de koers op hoofdlijnen uit en werkt het
vervolgens stap voor stap verder uit. Bij een volgende stap in de verandering

of vernieuwing is steeds de actuele situatie het uitgangspunt. Dit kan niet
zonder de ontwikkeling van infrastructurele onderdelen, zoals rekencentra en netwerken, goed georganiseerde en ontsloten gegevens, en moderne
ontwikkelplatforms. Bij de ontwikkeling van die infrastructuur is het zaak
om de actuele stand van de technologie en de eigen ambities goed in de
gaten te houden. Dat vormt steeds de basis voor de volgende ontwikkelstap.
Tegelijkertijd is het zaak om te beseffen dat de wijze waarop we ontwikkelen
ook blijft veranderen. De combinatie van de voortdurende ontwikkeling van
actuele, stabiele infrastructuur aan de ene kant, en van actuele, moderne
toepassingen voor politiewerk aan de andere kant doopte de politie tot de
‘infrastructurele benadering’. Het Aanvalsprogramma IV heeft op basis van
dit bestemmingsplan resultaten opgeleverd door de basis op orde te brengen,
de bestaande informatievoorziening te stabiliseren en te verbeteren, en de
eerste stappen op weg naar vernieuwing te zetten.
In 2016 is het bestemmingsplan geactualiseerd. De ambitie is om de
informatievoorziening van de Politie compact, open en wendbaar te maken,
om zo beter te kunnen inspelen op de snel veranderende samenleving. Negen
strategische speerpunten (zie afbeelding), die niet alleen betrekking hebben
op ICT, maar ook op de positie van de politie in de digitaliserende samenleving, helpen daarbij.

De negen speerpunten van het Bestemmingsplan
Informatievoorziening.

IV-strategie en Bestemmingsplan
Voor bestaande systemen als bijvoorbeeld de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en Summ-IT (voor de opsporing) komen bijvoorbeeld geen grote
systemen meer in de plaats, maar een stabiel IV-fundament op basis van actuele technologie en goed georganiseerde gegevens, met daarbovenop moderne
platforms waarmee snel nieuwe functionaliteit kan worden gerealiseerd.
Om de ontwikkeling volgens deze speerpunten te ondersteunen, kent de
IV-strategie van de politie vier parallelle sporen met elk een eigen karakter:
Afronden waar we aan begonnen, Anticiperen op de toekomst, Vernieuwen/
leren/innoveren en Digitaal transformeren. De kunst is om de concrete invulling van deze sporen in samenhang te houden, en de balans in de investeringen op alle vier te bewaken. In het bestemmingsplan worden over technologie, IV-diensten en het daarmee ondersteunde politiewerk afspraken
gemaakt. Niet te veel, maar voldoende om de gewenste richting te geven. De
consequenties van een operationele wens voor informatievoorziening zijn zo
snel duidelijk.
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Politiechefs
willen meer
zelf aan de
knoppen
zitten

Niet in beton gegoten
Het bestemmingsplan helpt de politie de informatievoorziening stapsgewijs te ontwikkelen op basis van een heldere toekomstvisie. Om voldoende
ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën uit de organisatie te bieden, is niet
alles ‘in beton gegoten’. De architect is in dit proces niet de bewaker van de
blauwdruk, maar brengt samenhang tussen onderdelen aan op basis van de
gekozen richting. Dit maakt niet alleen de rol van de architect uitdagender,
de business krijgt ook meer bewegingsruimte. Hierdoor sluiten opgeleverde
oplossingen veel beter aan bij de concrete behoeften in de praktijk.
Betrokkenheid ICT en business versterken
Na drie jaar werken met het bestemmingsplan is in de praktijk gebleken
dat het niet voldoende is om voor nieuwe projecten alleen te toetsen welke
bijdrage ze leveren aan het realiseren van de speerpunten. Versnippering
van de ontwikkeling ligt dan nog steeds op de loer. We hebben geleerd dat
architectuur nodig is en blijft om samenhang en balans aan te brengen in
alle verschillende soorten IV-ontwikkeling. Er zijn andere kaders nodig om te
zorgen dat de informatievoorziening zich in de gewenste richting ontwikkelt,
dynamisch en wendbaar. Politiechefs willen meer zelf aan de knoppen zitten
bij de IV-ontwikkeling. Het landschap en de te maken keuzes blijven dus complex, maar het bestemmingsplan maakt het in ieder geval overzichtelijker.
Martin van Wijngaarden is Strategisch IV-adviseur en Enterprise Architect bij de
politie

Overlastgevende jeugdgroepen (een fictieve situatie)
De gemeente Molenblok kampt met diverse overlastgevende jeugdgroepen. Het wijkteam van de politie krijgt regelmatig signalen van WhatsApp-buurtpreventiegroepen, van
burgers via de politie-app en telefonisch van de vrijwilligers
van buurthuis ‘De Molenbuurt’. Omdat de groepen voortdurend van samenstelling lijken te wisselen, krijgen gemeente
en politie geen grip op deze jeugd. Bovendien trekken ze
ook jeugd vanuit het dorp en de wijde omgeving aan. Sociale
media lijken daar een belangrijke rol bij te spelen. Geen van
de lokale partners heeft genoeg informatie voor een effectieve interventie.
Het Bestemmingsplan IV geeft handreikingen voor een
oplossing. In het kader van het speerpunt ‘Gegevens zijn de
kern’ is in overleg met privacy-organisaties een kernregister
aangelegd van individuele jongeren en hun gedrag. Ook de
gegevens over incidenten in de wijk zijn zo georganiseerd.
Gegevensdiensten ontsluiten al deze data voor allerlei vormen van politiewerk. Het Business Intelligence Competence
Center (BICC) van de politie-eenheid ontwikkelde zelf een
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MEDEWERKER WEG?
AUTORISATIE WEG!

analysehulpmiddel voor automatische real-time analyses van
deze gegevens. In het kader van ‘Samenwerken in netwerken
en ketens’ worden de resultaten geanonimiseerd ontsloten
in de vorm van open data. Daarvoor stelt de politie externe
gegevensdiensten beschikbaar. Dit alles binnen de wettelijke
kaders volgens het speerpunt ‘Rechtmatigheid gewaarborgd’.
In het kader van het speerpunt ‘Lokale waarde, centrale
regie’ realiseert de politie een ontwikkelplatform waarmee wijkteams hun eigen apps kunnen ontwikkelen met de
beschikbare interne gegevensdiensten. Dat platform wordt
ontwikkeld volgens de afspraken op het plangebied ‘Technologie’. Daarnaast kunnen samenwerkingspartners de open
data van de politie gebruiken. In Molenblok ontwikkelen politie, gemeente, jeugdzorg en buurtpreventiegroepen samen
een smartphone-app op basis van de open gegevensdiensten
van de politie. De app gebruikt de analyseresultaten van het
BICC om te voorspellen waar overlast te verwachten is. Burgers en buurtpreventieteams kunnen zich dan voorbereiden
en in overleg met de politie gericht actie ondernemen.

Eénderde van de medewerkers die een organisatie verlaat, houdt
toegang tot bedrijfsinformatie. Weet u precies wie binnen uw organisatie
toegang heeft tot wat? Kies voor identiteitbeheer met HelloMe en geef uw
medewerkers via één account toegang tot al hun applicaties en gegevens.
Zo verhoogt u de efficiëntie van uw IT-afdeling en krijgt u grip op
alle gebruikersprofielen. HelloMe is direct inzetbaar voor Centric- en
cloudapplicaties en integreert met DigiD en eHerkenning. HelloMe,
de all-in-one dienst voor veilig identiteitbeheer in de cloud.
Ga voor meer informatie naar centric.eu/HelloMe

www.centric.eu

Ambtenaar 2.0

D

De radicaal
transparante
organisatie
In overheidskantoren zie je de wereld van
Taylor, met als inspiratiebron de fabriek. Die
van morgen is de wereld van Semler. Daarin
spelen informatietechnologie en internet
de hoofdrol: een manier van werken die met
minder inspanning meer oplevert.

Door Marie Louise Borsje
Beeld Dreamstime
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e huidige arbeidsdeling brengt ons op het punt dat op
menig kantoor medewerkers bedolven zijn onder de
mails, van uur tot uur hun agenda vol hebben, druk met rapportages en nota’s. De automatisering heeft de kantoormens
meer tijd gegeven om de detaillering te perfectioneren. Onze
werkprincipes zijn nog Tayloriaans en gaan uit van objectieve
productienormen.
Dat het ook anders kan, laat onder andere Ricardo Semler
zien in zijn fabriek (Semco). In de ‘semcostyle’ manier van
werken zijn de principes te herkennen die het succes van het
internet beschrijven: radicaal transparant, delen, grensoverschrijdend samenwerken, respect en vertrouwen. In de semcostyle-organisatie is het werkplezier hoog, wordt gewerkt aan
acties die waarde toevoegen en is de sfeer ontspannen. De productie is er niet minder door. Wie wil dat niet? Hoe kom je daar
als elk van deze principes botst met de machinebureaucratie?
Beleef de verandering
Ik heb geen goed antwoord op de vraag hoe je uit de wereld
van Taylor stapt als die zo overheersend om je heen zit. Mensen
die semcostyle werken in mijn omgeving zijn gewoon begonnen. Ik denk dat ze nieuwsgierig werden, wat uitprobeerden
en ontdekten wat voor hen werkte. Eén ding weet ik inmiddels
wel: cursussen, uitrollen… vergeet het maar. Het helpt heel erg
als er een leidinggevende is die meedoet of aanmoedigt, maar
die is er meestal niet. Je zult het zelf moeten doen. Een tip:
maak het voor jezelf behapbaar. Door zelf te ervaren wat die
internetprincipes inhouden, wordt de stap naar verandering
een stuk overzichtelijker. Informatietechnologie biedt allerlei
mogelijkheden om de vijf werkprincipes te beleven, zodat je
kunt onderzoeken wat ze inhouden.
De principes ‘radicaal transparant’ en ‘delen’ zorgen ervoor
dat anderen met je mee kunnen doen. Wellicht weten zij meer
en krijg je hulp. Radicaal transparant kan hulp uit onverwachte hoek betekenen of verrassende inzichten. Het zet de
deur open voor grensoverschrijdend samenwerken. Het is
te waardevol om er geen gebruik van te maken. Wat radicaal
transparant écht betekent is onder andere uit te testen via
social media. Door diverse acties uit te proberen leer je welk
effect de interactie heeft. Bijvoorbeeld: je leest een tweet over
een onderwerp dat je goed kent en laat de afzender weten dat
je een interessant rapport hierover hebt. Wordt dat een au of
een wauw?
Vivek Kundra, een aantal jaren geleden CIO van Obama,
was op bezoek in Nederland. Hij vertelde over zijn ronde langs
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de ministeries en ontdekte misstanden bij IT-projecten. Met
alle CIO’s maakte hij afspraken, die vervolgens op internet zijn
gezet. Nu kennen de VS politieke benoemingen en is daardoor
de situatie niet helemaal vergelijkbaar, maar dan nog: hoe
radicaal transparant kun je zelf zijn en wat doet het met je?
Laat regie los
Internet wordt niet gestuurd. Toch werkt het vrij aardig en
kunnen we moeilijk zonder. Een zelfsturend iets is niet hetzelfde als vanzelf sturend. Net zoals een zelfsturend team niet
vanzelf ontstaat. Daar zit wel degelijk keihard werk achter. De
gedachte van zelfsturing zonder overheidsregie zit ook achter
het burgerinitiatief en de open dialoog. Ook daarvoor geldt:
het is keihard werken om ruimte te maken en niet in regie te
schieten.
Ik deed mee aan een project dat een voorbeeld moest worden van bestuurskundige innovatie. Het zou een open gesprek
worden met betrokken partners over een vraagstuk. Het
project was nog geen maand onderweg en er waren al thema’s
geformuleerd met doelstellingen. De betrokken partners,
anders dan de usual suspects, waren niet eens in beeld, laat
staan dat er overeenstemming was over het vraagstuk. Serieus,
is dat een open gesprek?
Burgerinitiatieven zijn nog maar het begin van het loslaten
van regie. Er is een boeiende nieuwe technologie in opkomst:
blockchain. Die maakt veel regelwerk door de overheid overbodig. Een blockchain kan door iedereen worden gemaakt. Het
is het vertrouwen dat bepaalt of de blockchain succesvol is.
Banken zijn druk bezig te onderzoeken hoe blockchain is in te
zetten. Je zet je geld straks in een blockchain die je vertrouwt.
Zou die van een bank zijn? En wat te denken van subsidies,
toeslagen, uitkeringen? Hoeveel overheid is daarvoor nodig?
Inrollen
Erik Gerritsen ontdekte bij Jeugdzorg Amsterdam dat er
veel weerstand kwam op een verandering in werkwijze die
medewerkers werd opgelegd. Een mooie uitspraak van hem: ‘Je
moet een verandering niet uitrollen, maar inrollen.’ Oftewel,
zelf ontdekken en uitvinden. Veranderen van werkwijze zit heel
dicht tegen vertrouwen en respect. Wie moet veranderen, doet
het nu dus verkeerd. Een nieuwe routine eigen maken kost
tijd, die niemand heeft. Hoe krijg je hierin de opening naar een
andere werkstijl? Daarin zit de cruciale rol van leidinggevenden: Ruimte maken, geven én, als het enigszins kan, zelf het
goede voorbeeld geven.
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elco Stofbergen heeft een lange staat van dienst in de
informatiebeveiliging, zowel bij de overheid als in het
bedrijfsleven. Hij werkte onder meer bij het Nationaal Cyber
Security Center. Tegenwoordig is hij thought leader cybersecurity
bij CGI. Stofbergen stelt dat de digitale transformatie van de
overheid vraagt om een nieuwe aanpak van informatieveiligheid:
“Niet meer, maar anders. Een aanpak die inspeelt op de
essentie van deze transformatie. Namelijk dat digitalisering
is doorgedrongen tot in de haarvaten van organisaties en de
samenleving. Technologie is een randvoorwaarde geworden
voor overheidsdienstverlening. Dat maakt dat we heel
kwetsbaar zijn geworden voor cybercrime en andere vormen
van cyberdreigingen. Dat betekent dat we informatieveiligheid
vanaf het begin moeten meenemen in software, processen en
werkwijzen. Het is als het maken van een auto: daarin moet je
vanaf het begin remmen en airbags inbouwen.”

Door de digitale transformatie
van de overheid neemt de
afhankelijkheid van technologie
en data toe. En daarmee de
kwetsbaarheid. Dat vraagt om
een andere aanpak, waarin
informatieveiligheid is ingebed in
de organisatie, in de processen en
systemen. “Eigenlijk gaat het om
digitaal verantwoord besturen.”

Informatieveiligheid
Zo’n aanpak, die ook wel security-by-design of securityby-default wordt genoemd, ziet Stofbergen nog niet veel: “De
aandacht voor informatiebeveiliging blijft helaas achter bij
de inspanningen op het gebied van digitalisering.” Hoe dat
kan? “Informatiebeveiliging is van oudsher een onderwerp
dat naast de corebusiness staat. Het is iets van de IT-afdeling,
iets dat er later wordt bijgehaald.” In de praktijk betekent
dat dat organisaties bijvoorbeeld enthousiast inzetten op de
mogelijkheden van informatiegestuurd werken, met analyse van
big data, maar dat ze de beveiligings- en privacyaspecten daarvan
niet vanaf het begin meenemen. Het heeft te maken met de focus
van het bestuur, dat aandacht aan dit onderwerp hoort te geven
maar dat nog onvoldoende doet, stelt Stofbergen. Maar het heeft
ook te maken met verschillende culturen in organisaties. “Je hebt
aan de ene kant de veranderaars, de ‘believers’ die in technologie
vooral kansen zien. En aan de andere kant de mensen van de
informatiebeveiliging en de IT-afdeling, die gechargeerd gezegd
vooral de risico’s zien en veranderingen willen tegenhouden.”
Hij denkt dat er meer verbinding moet komen tussen
beide culturen, want alleen dan krijgt informatieveiligheid de
aandacht die nodig is: “De innovators moeten meer oog krijgen
voor veiligheid en de beveiligers zullen echt veel meer moeten
meedenken met de organisatie.” In ontwikkelmethodieken als
Agile en DevOps werken programmeurs en beheerders samen
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in teams die software ontwikkelen. Informatiebeveiligers
zouden daar goed deel van kunnen uitmaken, zegt
Stofbergen.
Er is nog een reden waarom informatiebeveiliging vanaf
het begin onderdeel moet zijn in een ontwikkelproces: “De
digitale transformatie wordt gekenmerkt door ontwikkelingen
die elkaar heel snel opvolgen. Daarom moet je alle aspecten
meteen vanaf het begin voldoende aandacht geven. Achteraf
inbouwen is geen optie, want dan is er alweer een nieuwe
technologie.” Het komt erop neer dat informatieveiligheid
een vast onderdeel wordt van de organisatie, zegt hij:
“Het moet onderdeel zijn van het organisatie-DNA.” Dat
is een bestuurlijke verantwoordelijkheid, stelt hij. Het
betekent bijvoorbeeld dat een organisatie in haar visie en
informatiebeveiligingsstrategie uitwerkt welke eisen ze stelt
aan de gebruikte systemen en hoe men in dit opzicht zaken
doet met leveranciers. “Of je nu systemen maakt of koopt of
een dienst afneemt, het gaat erom dat je informatieveiligheid
als een cruciale randvoorwaarde neerzet. Dat je ook op
dit gebied duidelijke eisen stelt aan je leveranciers.” Door
de afhankelijkheid van IT zijn de risico’s als het misgaat
immers groot, dan kun je er niet op vertrouwen dat de
leverancier “het wel goed heeft geregeld”, zegt hij. Kortom:
informatieveiligheid is een bestuurlijke verantwoordelijkheid.

moet in het DNA

Foto: Dreamstime
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Eelco Stofbergen, thought leader cybersecurity bij CGI: “Het gaat erom dat je informatieveiligheid als een cruciale randvoorwaarde neerzet.“

‘Nederland niet goed beschermd tegen cyberdreigingen’
Nederland is een aantrekkelijk doelwit voor
cybercriminelen, hackers en cyberspionnen en zou
veel meer moeten investeren in digitale weerbaarheid.
Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport
‘Een nooit gelopen race - Over cyberdreigingen en
versterking van weerbaarheid’. Het instituut deed het
onderzoek op verzoek van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
Een paar conclusies: buitenlandse inlichtingendiensten
vormen de grootste dreiging, zij vallen stelselmatig
technologiebedrijven en overheidsinstellingen aan
om militaire, technologische en politieke informatie
te verzamelen. Cybercriminelen gebruiken steeds
geavanceerdere methoden om informatie en geld te stelen.
Het Internet of Things vergroot de kwetsbaarheid voor
cyberdreigingen.
Het Rathenau Instituut pleit voor een aantal
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maatregelen voor het vergroten van de digitale
weerbaarheid, bijvoorbeeld een jaarlijkse ‘hacktest’ bij
vitale sectoren zoals de zorg- en energiesector. De overheid
zou daarnaast als grote IT-inkoper bij haar eigen inkoop
cybersecurity veel zwaarder moeten laten wegen.

Symposium ‘Grip op cybersecurity’
Op 22 mei organiseren de Cyber Security Raad en
iBestuur het symposium ‘Grip op cybersecurity’, in
Nieuwspoort te Den Haag. Eelco Stofbergen is één van
de sprekers. Meer informatie over het programma en
aanmelden op: ibestuur.nl/symposium.
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Wie ten volle gebruik wil maken van alle informatie
binnen de eigen organisatie, kan niet vertrouwen op losse
en statische presentaties. De gemeente Almere probeert de
gegevens op dynamische wijze een gezicht te geven.
Jeroen Aarts

Datagedreven beslissen

in Almere
Emil Otte werkt met de Smart M.App ‘Het gezicht van Bedrijventerreinen’ .

B

innen organisaties worden elke dag weer nieuwe data
aangemaakt en bestaande data aangepast. Daarbij is
elke afdeling, domein of dienst vaak verantwoordelijk voor de
eigen data. Zo ontstaan zuilen met informatie die vaak lastig
onderling te verbinden zijn. Versnippering en onvolledigheid
zijn het gevolg. Maar er is een manier om inzichten, kennis en
informatie van die verschillende afdelingen bij elkaar te brengen: locatie. En met ‘bij elkaar’ wordt bedoeld dat die datazuilen
onderling kunnen gaan samenwerken, via een semantische koppeling die leidt tot meer accurate kennis.
Een Smart M.App is een manier om die connecties en verbanden eenvoudig tot stand te krijgen. Het is de paperclip voor
uw data en het bindmiddel van uw gegevens. Datalagen komen
bij elkaar en leveren nieuwe inzichten op, waarbij we onze eigen
vragen kunnen stellen en zodoende onze eigen filters hanteren. De kracht van het filtreren gaat verder dan het gewoon
presenteren van informatie. Immers, u kunt zelf bepalen welke
informatie in samenhang met andere relevante data voor u
belangrijk is. Dat is beter dan een statische presentatie waarin
de interpretatie al voor u is gedaan
Leegstand en werkgelegenheid
Om in een organisatie de juiste data en kennis bij elkaar te
brengen zijn interne ambassadeurs nodig. Zij spelen een actieve
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rol in het zoeken en ontdekken van nieuwe toepassingen en
oplossingen voor de organisatie en verbinden extern en intern
met elkaar. Emil Otte, Consultant Geo-data van de gemeente
Almere, is zo’n ambassadeur. Bij de gemeente Almere heeft hij
gewerkt aan een monitor waarin verschillende disciplines van
de gemeente bij elkaar komen om daarmee de eigen vragen te
kunnen filteren.
Wat begon als een informatiesessie over locatie-intelligentie mondde uit in een breed toepasbare oplossing waarmee
leegstand binnen bedrijventerreinen en werkgelegenheid van
verschillende sectoren zijn te analyseren. Gemeente Almere
voorkomt het gebruik van platte lijsten en contextloze kaartpresentaties door op dynamische wijze informatie van verschillende
domeinen met elkaar te verbinden. Door ook nog de locatie toe
te voegen treedt er synergie op.
“Team Geo-data heeft een missie,” zegt Otte, “en dat is:
gegevens een gezicht geven.” Achter de werkzaamheden die
gedaan moeten worden door het team schuilt een waaromvraag. “Er zijn heel veel data en daar wil je informatie uit
onttrekken. Je wilt het persoonlijk maken”, vertelt Emil over
het onderwerp vraaggericht werken. De Bedrijvenmonitor is
in eerste instantie bedoeld voor de interne organisatie en met
name voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). In deze

Dienst worden de vraagstukken rondom Grondzaken, Economische zaken en Gebiedsontwikkeling aangepakt. Vanuit Economische zaken loopt het programma ‘Aanpak bedrijventerreinen’
en deze heeft geleid tot de ontwikkeling van de Smart M.App.
“Het is een groot programma dat zeer belangrijk is voor het
team Geo-data. De stad Almere wil graag ondernemers zo goed
mogelijk van dienst zijn door vraag en aanbod naadloos op
elkaar af te stemmen. Door bijvoorbeeld afspraken te maken op
het stadhuis met ondernemers kan men gezamenlijk kijken naar
het aanbod. Voor de ondernemer is het belangrijk om te weten
waar de leegstand is, hoe de ontwikkeling in de verschillende
sectoren eruitziet en welke kansen er zijn. De Smart M.App biedt
deze mogelijkheden waar andere toepassingen alleen maar data
kunnen presenteren. Er is een gemeenschappelijk operationeel
beeld nodig van de gemeentelijke gegevens, zodat alle relevante
data interactief en dynamisch met elkaar verbonden worden.”
Selfservice
De volgende uitdaging dient zich aan. Nu het team Geo-data
de mogelijkheid heeft om de data vele gezichten te geven, wil
Otte de mogelijkheid van zelfbediening onderzoeken; een Smart
M.App-omgeving waarin de gebruiker zelf aan de slag kan met
eigen gekozen data en visuele aspecten. “Niet de oplossing presenteren, maar de ogen láten openen. De oplossing ligt bij de
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mensen zelf. Geo-data biedt een helpende rol om gezamenlijk te
komen tot een oplossing.” Deze selfservice-toepassing in Smart
M.App wordt de komende periode verder uitgewerkt.
De samenwerking met Strategisch Adviseur Juliette Kollaard van de gemeente Almere is cruciaal voor het slagen van de
Smart M.App-toepassing. “Als sfeermaker en projectleider van
de bedrijvenmonitor is ze onmisbaar geweest in de afstemming
van functionele- en gegevensbehoeften met de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling”, vertelt Otte. De rol van sfeermaker is weggelegd
voor personen die een strategische adviesfunctie uitoefenen
en makkelijk kunnen schakelen met verschillende teams en
afdelingen.
Voor Imagem is de rol van Emil en Juliette doorslaggevend.
Als ambassadeurs van de gemeente hebben zij ingezien dat de
mogelijkheden van Smart M.App breed ingezet kunnen worden –
op een vernieuwende wijze.
Imagem wil met Smart M.Apps de kloof tussen statistieken
enerzijds en zeer technische software en applicaties anderzijds
overbruggen, met een laagdrempelige toepassing. In de overtuiging dat de focus moet worden verlegd van ‘data vergaren’
naar ‘informatie interpreteren’. Uw vragen vertalen in interactieve schermen waarin samenwerkende data uitmondt in locatie
intelligentie.
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April
12 en 13 april	NVVB Congres 2017 - ‘Onze nieuwe identiteit’
www.nvvbcongres.nl
19 april 	Kick-off Conference Commit2Data – ‘Creating Shared Value with Big Data’
www.dutchdigitaldelta.nl
20 april	iBestuur Mobility Congres 2017
http://ibestuur.nl/mobility/

Mei
17 mei	Congres Overheid 360: Slimme ICT voor
maatschappelijke opgaven
www.overheid360.nl
18 mei	Ronde tafelbijeenkomst: Data-gedreven
gemeenten
www.initiate.nl
22 mei	iBestuur Symposium ‘Grip op
Cybersecurity’
www.ibestuur.nl/symposium

Juni
13 en 14 juni	VNG Jaarcongres ‘Vakmanschap’, Goes
www.vngjaarcongres.nl
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Betere dienstverlening, grip op eigen data en binnen administratieve ketens over
dezelfde data beschikken. Wie wil dat niet? Dit is waar blockchain technologie
in de toekomst een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen. De verwachting
is dat dit binnen enkele jaren wordt gerealiseerd. Tijd voor actie. Nu kunnen
organisaties een cruciale bijdrage leveren en de toekomst mede bepalen.
Als kennisgenerator is Capgemini uniek gepositioneerd om organisaties te
ondersteunen bij:
- Het verhogen van hun kennisniveau;
- Het ontwikkelen van proof of concepts;
- Strategische vraagstukken over blockchain technologie.

Voor meer informatie:
Laurens Smit
laurens.smit@capgemini.com
Jan Willem Burgers
jan.burgers@capgemini.com

