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Het land heeft weer een kabinet en iBestuur een achterkant! En die twee
hebben meer met elkaar van doen dan je zou denken. Ruim tweehonderd dagen stond Den
Haag in slaapstand. En het zal nog wel even duren voor de boel is opgestart, zeker nu er
nieuwe ministeries moeten worden vormgegeven. Een eerste blik op het regeerakkoord toevallig gepresenteerd tijdens het schrijven van dit stukje - leert dat er veel aandacht is
voor digitale dreiging - 95 miljoen naar cybersecurity - maar dat de kánsen die digitalisering
biedt, vooralsnog niet echt opgepakt worden. Den Haag heeft voorlopig weinig impact!

Heb je ‘m uit; draai ‘m om. In iBestuur impact leest u over de praktijk; waar

Trends in Veiligheid 2017
In een verbonden samenleving

het beleid zijn uitwerking krijgt - of niet. In de samenleving, bij de burger, bij de uitvoerende
organisaties, bij de gemeenten. Met de decentralisaties heeft het vorige kabinet bakken vol
met uitvoering overgeheveld naar de gemeenten en die beweging is onomkeerbaar. Voor
de burger is er één overheid, en dat is de gemeente. Gemeenten lopen over van digitale
ambitie: op naar 100 procent selfservice! En daarbij schikken ze zich niet meer zomaar in
hun traditionele rol: Taskforce Samen Organiseren streeft naar eenmalig ontwikkelen of
aanbesteden en 388 keer uitrollen. De publieke softwareleverancier Wigo4it speelt een grote
rol in die plannen. In Friesland ontwikkelt Swier Jan Miedema met een aantal gemeenten
succesvol software voor het sociale domein waar ook andere ontwikkelaars op kunnen

De burger vindt dat de overheid niet goed voorbereid is op een cyberaanval, wat betekent dit?
In ons Trends in Veiligheid-onderzoek 2017* komt naar voren
hoe de Nederlandse burger denkt over onderwerpen als privacy,
Internet of Things, cybersecurity en biometrie. Internet heeft mens,
organisatie en apparaten verbonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal
heeft veranderd en het proces gaat door.
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie?
Download Trends in veiligheid 2017 of vraag een exemplaar
aan op: www.trendsinveiligheid.nl
* Uitgevoerd door TNS Kantar.

aanhaken. Gemeente Eindhoven overweegt aan te sluiten bij de coöperatie. En bij Centric
Public Sector Solutions staat oud-CIO Rijk, Maarten Hillenaar, binnenkort aan het roer.
Meer weten?
Neem contact op met:
Erik Hoorweg, Capgemini Consulting
Vice President sector openbare
orde en veiligheid
erik.hoorweg@capgemini.com

Met een duidelijke missie: de deuren openzetten zodat gemeenten en leverancier intensief
kunnen samenwerken.
De gemeentelijke softwaremarkt, die tot voor enkele jaren evolueerde met geologische
snelheden, staat op zijn kop. En daar kunnen de burgers uiteindelijk alleen maar beter van
worden.

Overigens, voor één bijgestelde ambitie uit de digitale paragraaf
van het regeerakkoord geldt dat die wel direct effect sorteert: de burger kan ook in de
toekomst per brief met de overheid blijven communiceren. Betekent dat 1,3 miljoen burgers
aangehaakt blijven. Dat heeft impact!
Peter Lievense
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iBestuur uitgelezen?
Draai ‘m om en lees verder in iBestuur impact.
Vijfenveertig pagina’s over de uitwerking van beleid
in de samenleving, bij de burger, bij de uitvoerende
organisaties, bij de gemeenten. Met de poten in de
klei. Selfservice, Samen Organiseren, zelf software
ontwikkelen, coöperaties beginnen en samenwerken
met leveranciers. En over burgers en overheid: zien en
gezien worden!
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Zes woordvoerders - CDA, GroenLinks, D66, VVD, Partij
voor de Dieren en SP - over het digitale denken

Online identificeren: van eID naar eIDAS [60]
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Larissa Zegveld
maakte onlangs de
opmerkelijke overstap
van KING naar Wigo4it.
Een gesprek over haar
verwachtingen van
het samenspel met de
gemeenten. Openheid
en samenwerking
zijn daarin de
sleutelbegrippen.
“Alles wat we hier
maken is in eigendom
van de gemeenten zelf.”

Z

egveld is sinds 1 juni directeur bij Wigo4it, de samenwerking op het
gebied van ICT voor de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht. Daarvoor was ze directeur bij een van hun ketenpartners: KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.
Iemand die dingen wil verbinden en samen organiseren, moet bij de overheid toch aan de beleidskant zijn? Daar waar de grote lijnen worden uitgezet
en de plannen worden gemaakt?
“Nou, misschien gaat het juist daarom af en toe zo moeizaam.”
Hoe komt dat ?
“We zijn als overheid een beetje doorgeschoten. De aandacht bij de
digitalisering heeft zich vooral gericht op overheidsfunctionarissen die iets
digitaals moesten gaan doen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we in de
samenleving tot een andere manier van werken komen. Als je kijkt naar de
hoeveelheid informatie die op mensen afkomt, dan was informatie vroeger
macht, waar niet iedereen zomaar toegang toe had. Dat moest via allerlei
instanties. Door de komst van internet is dat enorm aan het schuiven gegaan.
Tegenwoordig is er geen sprake meer van een schaarste aan informatie, maar
juist van een overvloed die het voor mensen moeilijk maakt om daar de juiste
weg in te vinden. Die overvloed verdeelt de macht ook anders. Daar komt nog
bij dat de participatiestaat steeds minder voor mensen voorkookt en regelt,
maar juist van mensen vraagt om veel meer zelf te doen. Die twee dingen
samen zetten de wereld voor mensen op zijn kop. De problemen die dat veroorzaakt, worden vooral zichtbaar in de uitvoering. Ik heb dat ook sterk ervaren in mijn vorige functie als directeur van KING. Er wordt soms wel gekeken
via ‘uitvoeringstoetsen’ of voorgenomen beleid uitvoerbaar is, maar eigenlijk
moet je de zaak omdraaien. Kijk hoe je problemen in de samenleving – die je

‘We gaan niet
bij de uitvoering signaleert – met nieuw beleid kunt oplossen. Dat vereist een
andere manier van denken en werken.”

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

commercieel
de boer op’

Digitalisering van bovenaf opleggen is niet meer nodig?
“De tijd dat er vanuit het Rijk een digitale agenda nodig was om de digitalisering bij de overheid goed op gang te krijgen, is nu wel voorbij. Dat duwen
was nodig, maar nu komt het erop aan om vooral te gaan kijken en handelen
vanuit de uitvoering. Ik noem dat de emancipatie van de uitvoering. Je ziet
nu gelukkig ook dat gemeenten elkaar steeds beter vinden in samenwerkingsprogramma’s omdat ze met elkaar de uitvoeringsproblemen willen oplossen
en hun dienstverlening willen verbeteren. Dus het komt wel goed!”
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We zijn
marktconform,
dat was voor
ons ook een
eyeopener

Bij gemeenten zie je vaak een lappendeken van eigenzinnige op hun autonomie gerichte organisaties, die allemaal eigen oplossingen voor digitalisering
kiezen. Wigo4it bestaat net tien jaar, maar bestaat nog steeds slechts uit
de oorspronkelijk vier oprichters. Geen enkele nieuwe gemeente heeft zich
aangesloten bij het idee om samen een systeem voor de sociale diensten te
bouwen en te beheren.
“Dat het sneller kan dat weet ik ook wel, maar dingen kosten soms tijd
en we weten dat het ingewikkeld is. Er wordt nu wel een trend doorbroken.
Onze organisatie is in staat gebleken om een systeem te maken – Socrates
– dat de werkprocessen en de dienstverlening van de betrokken gemeenten heeft geoptimaliseerd. Waar we naartoe gaan, is dat we zeggen: zouden
niet meer gemeenten hier behoefte aan hebben en op deze omgeving willen
aansluiten.”
Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen, de markt levert ook dit soort systemen?
“Onze kracht zit in de domeinkennis. Die zit in onze haarvaten. Hier werken veel mensen die bij gemeenten vandaan komen en daar uitvoeringswerk
hebben gedaan. Zij weten dus echt precies hoe het werk en inkomen-deel in
elkaar zit en hoe je wet- en regelgeving moet verwerken. Ze weten ook precies
welke vragen er zijn en hoe de werkprocessen lopen.”
Er zijn gemeenten die zeggen: Socrates is typisch een ding van de vier grote
gemeenten. Dat gaat over hun werkprocessen, daar kunnen wij als kleine
gemeenten niet goed mee uit de voeten.
“Misschien was dat tien jaar geleden zo, maar de tijd heeft niet stilgestaan. De doelgroep waar wij een oplossing voor bieden, beslaat een groot
deel van de Nederlandse bevolking. We bedienen dus een zeer substantiële
groep. De werkprocessen worden overal steeds meer geharmoniseerd. Ik voorzie daarom dat de drang om samenwerking te zoeken alleen maar zal toenemen. Het besef groeit dat men eigenlijk niet zo gek veel van elkaar verschilt.
Ook neemt het inzicht toe dat samenwerking loont. Je ziet ook dat de VNG
(Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) en KING het afgelopen jaar met de
gemeenten goede afspraken hebben kunnen maken. Er gaat serieus worden
gekeken naar allerlei vormen van samenwerking op het niveau zoals wij dat
hier met de vier grote gemeenten doen. Men heeft niet plotseling het licht
gezien. Het wordt steeds duidelijker dat je volkomen de boot gaat missen als
je de zaken niet anders gaat organiseren. Dan plaats je je als gemeentelijke
overheid buiten de werkelijkheid zoals burgers die ervaren.”
Slaagt Wigo4it er wel in om anderen te verleiden om mee te doen met de ontwikkeling van een frontoffice voor de gemeentelijke inkomensverstrekking?
“Steeds meer burgers organiseren dingen zelf. Dan moet de overheid
wél het platform bieden om selfservice in de communicatie met de overheid
mogelijk te maken. Daarom ontwikkelen we vanuit de vier grote gemeenten
innovaties die dat ondersteunen en daarin wordt ook samen geïnvesteerd. We
zien nu dat er nog twaalf gemeenten zijn die zich daarbij willen aansluiten.
Samen met ons vormen ze de ‘GBI-gemeenten’ (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, red.) om de uitvoering van de inkomensverstrekking voor de
Participatiewet in te richten.”
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Pogingen om tot een nieuwe gemeentelijke basisadministratie te komen via
het project ‘operatie Basisregistratie Personen’ (oBRP) lijken gestrand, nu
BZK dat heeft stopgezet. Gemeenten willen er juist mee doorgaan en gaan
onderzoeken hoe dat het best zou kunnen. Gedelegeerd opdrachtgever Cor
Franke van BRP zit in de adviesraad van Wigo4it. Er ligt een mooie klus voor
u in het verschiet?
“BRP is een heel ander domein, heel anders dan werk en inkomen waar
wij ons op richten. Toen ik las dat de stekker eruit moest, wilde een aantal
gemeenten – waaronder drie die bij Wigo4it zijn betrokken – kijken of zij het
wat verder kunnen brengen. Dat vond ik stoer. Toen maakte mijn hart wel
een sprongetje vanwege die gemeentelijke kracht tot samenwerking. Dat is
prachtig. Maar Wigo4it gaat het BRP-programma niet doen. Ik denk niet dat
de tijd nu al rijp is om domeinen te gaan vermengen. Mij is wel gevraagd of ik
misschien een werkplek heb voor mensen van de BRP, maar dat is iets anders
dan dat we daar inhoudelijk iets mee gaan doen. Ik bemoei me daar niet mee.
Daar gaan VGN en KING over. Het is hun project, samen met de gemeenten.”
Wigo4it is een atypisch softwarebedrijf. Met ambtenaren van de vier grote
gemeenten in een bestuurdersrol, terwijl hun politieke bazen als aandeelhouders de algemene ledenvergadering vormen. Een bedrijf dat wordt gefinancierd vanuit gemeenschapsgeld en dat formeel een coöperatie is met een
beperkte aansprakelijkheid.
“Wat wij doen is dé vorm van cocreatie om met verschillende gemeenten
zelf een omgeving te ontwikkelen en te beheren. Automatiseren van werkprocessen is geen doel op zich. We doen dat om de dienstverlening te verbeteren.
De combinatie van een bestuur dat bestaat uit vier mensen uit de business
en een algemeen directeur zoals ik is daarin zeer passend. Dat maakt dat wij
geen ICT-bedrijf zijn, zoals je dat in de markt ziet, waar zaken worden ontwikkeld die je kunt afnemen of niet. Wij moeten als bestuur bepalen wat er nodig
is om de business te stutten met ICT, zoals die zich bij de vier grote gemeenten ontwikkelt op het gebied van de inkomensverstrekking. Dat is wat wij
doen. We gaan de komende zeven jaar hard werken aan een ‘platform cliënt
omgeving’ waar burgers hun voorzieningen zelf kunnen regelen. Edison (de
frontoffice van Socrates, red.) is daarvan de eerste stap.”

Ik noem
dat de
emancipatie
van de
uitvoering

De markt zit daar tandenknarsend naar te kijken. Zij ontwikkelen soortgelijke dingen, maar wel voor eigen last en risico. U kunt dat doen met gemeenschapsgeld, en dat wringt.
“We hebben hier geen budgetten tot aan de hemel, maar ja, er zit een
andere governance op. Dit is een bedrijf van en voor gemeenten. Dat vraagt
om bepaalde investeringen en wij moeten gewoon goed budgetteren. Wethouders en gemeenteraden kijken zeer kritisch mee. Wat we doen is niet
vrijblijvend. Alles wat we hier maken is in eigendom van de gemeenten zelf.
Ik geloof heel sterk in dit model en daarom zit ik hier ook.”
Maar hoe hou je de verhouding met de markt goed? Een product als Edison
is voor veel gemeenten alleen bruikbaar als ze dat kunnen koppelen met de
systemen van leveranciers als Pink en Centric?
“Als er koppelvlakken met de producten van marktpartijen nodig zijn, dan
betrekken we die daarbij natuurlijk.”
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Zij voelen daar niet veel voor als het om een tijdelijke voorziening gaat, die
later wordt vervangen door de combinatie Edison-Socrates.
“De ontwikkelingen gaan zoals ze gaan. Kijk, leveranciers klagen over
gemeenten dat ze zo’n slecht opdrachtgeverschap hebben en daar zit een
kern van waarheid in. Gemeenten klagen steen en been dat ze in een lockin zitten met de leveranciers. Daar zit ook een kern van waarheid in.”
Een lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten
en diensten, omdat verandering van leverancier substantiële omschakelingskosten of ongemak met zich meebrengt.
“Dat hele spel is nu aan het veranderen. Aan beide kanten wordt daarin
geïnvesteerd. Gemeenten zijn heel erg aan het investeren in opdrachtgeverschap. Je kunt in een gemeente niet verder komen met je dienstverlening
zonder dat je voldoende verstand hebt van ICT. ‘Samen Organiseren’ (een
organisatie die de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering op diverse terreinen verbindt en versnelt, red.) heeft afgesproken dat gemeenten die geen
kans meer zien om die kennis zelf te organiseren te rade kunnen gaan bij
andere gemeenten waar die kennis wel voorhanden is. Aan de leverancierskant zie je ook grote veranderingen. Er zijn de afgelopen tien jaar enorm veel
leveranciers bijgekomen voor de gemeentelijke markt. Centric en Pink Roccade zijn al lang niet meer de enige.”
Waar komt dat geklaag over die lock-in dan vandaan?
Een deel van de gemeenten neemt wel hele suites af van leveranciers
en ervaart dat uiteindelijk als lock-in. Ze willen van dat gevoel af. Ik zie
wél dat ook de twee grote spelers heel erg veranderen in hun portfolio.
De ontwikkeling van open source en open software heeft ook het nodige
teweeg gebracht. De markt is aan het veranderen. De technologie is daar een
duwende factor in en de gemeenten zijn ook aan het veranderen. Het hele
samenspel van wat gemeenten zelf organiseren, wat ze samen organiseren en
wat ze aan de markt vragen is sterk aan het veranderen: het wordt nooit meer
zoals het was.”
Wigo4it is niet de enige partij die wet- en regelgeving goed kan vertalen in
softwaresystemen. De markt doet dat ook. Op zo’n moment gaat de prijs ook
meespelen. Levert Wigo4it marktconform?
“Begin dit jaar is een benchmark opgeleverd waaruit blijkt dat we niet
heel duur zijn. We zijn marktconform. Dat was ook voor ons een eyeopener.”

Wigo4it gaat
het BRP-programma niet
doen!

Wat is na tien jaar de boodschap van Wigo4it voor de gemeentelijke ICT?
“Eigenlijk is onze boodschap: het zou heel goed kunnen zijn dat wat wij
hebben opgebouwd, van waarde kan zijn voor andere gemeenten. Daarbij gaat
het niet alleen om de techniek, maar ook om hoe je dat doet, hoe je tot elkaar
komt, processen met elkaar harmoniseert en welke gesprekken je nodig hebt
om dat voor elkaar te krijgen. Misschien moeten we onze luiken openzetten
en het gesprek aangaan met partijen om te kijken wat wij voor anderen zouden kunnen betekenen. Maar we gaan niet heel commercieel de boer op met
onze spullen onder de arm.”
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Mensen Centraal
Op 5 en 6 september
vond de Mensen Centraal
in Digitale Dienstverlening conferentie plaats
in Den Haag.

Er was Eenhoorn nog iets opgevallen
op het Maak Het Bruikbaar Festival: dat er
in de vele workshops, presentaties, pitches
en demonstraties zoveel aandacht was voor
mensen die “niet zijn aangehaakt”. Mensen
die moeite hebben met lezen, met computers
maar ook voor mensen met een handicap.
“Daar moeten we een hand naar uitreiken.”

Oproep aan bestuurders en beslissers:

‘Maak het waar!’
Het versnipperde Nederlandse
overheidslandschap laat kansen lopen
voor meer gebruiksvriendelijke digitale
omgevingen. Het is noodzakelijk dat
bestuurders de gebruiker echt centraal
stellen en dat ten volle steunen. Zoals
Digicommissaris Bas Eenhoorn zei: “Maak
het nu waar!” Kijk naar Angela Merkel, zij
wil van digitalisering ‘Chefsache’ maken.

Fred van der Molen
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Esmeralde Marsman van de gemeente
Rotterdam is juist op dat terrein actief. Zij
hield een pitch waarbij zij pleitte voor een
nationale beeldbank van geslaagde voorbeelden van visuele communicatie. “Bijna
21 procent van de Rotterdammers heeft
moeite met lezen. Neem Koos. We hebben
met behulp van Koos brieven en formulieren zoveel simpeler gemaakt, onder meer
door foto’s en iconen toe te voegen”. Haar
oproep: laten we een beeldbank maken
met iconen, foto’s, infographics, video’s en
andere illustraties die alle gemeenten kunnen gebruiken.

E

norm veel energie had Digicommissaris Bas Eenhoorn
een dag eerder gevoeld op het Maak Het Bruikbaar
Festival. Hij opende dat evenement en stond ditmaal voor een
‘select gezelschap van beslissers en bestuurders’: een kleine
honderd ambtenaren uit de hogere echelons.
De boodschap van de Digicommissaris: er worden op allerlei
niveaus initiatieven genomen om gebruikers werkelijk centraal te stellen. Maar dit kan alleen tot wasdom komen als ze
gesteund en gestuurd wordt door de beslissers en bestuurders.
‘Maak het nu waar’, was zijn oproep.
Eenhoorn sprak in tussenzinnen zijn hoop uit dat het nieuwe
kabinet digitalisering hoger op de agenda zet. Veelzeggend
verwees hij naar het verkiezingsprogramma van Angela Merkel,
die van digitalisering ‘Chefsache’ wil maken. Zij wil een soort
Digicommissaris in het bureau van de kanselier. “Interessant”.

Op dag één – het Maak
Het Bruikbaar Festival –
kwamen professionals
bijeen om met elkaar
te werken aan een
gebruiksvriendelijke
digitale overheid, en
om kennis te delen over
oplossingen.
Op de tweede dag– de
Mensen Centraal conferentie – kregen bestuurders en beslissers de
hoogtepunten voorgeschoteld van dag één.
Het verslag van de eerste dag, het Maak Het
Bruikbaar Festival, leest
u in iBestuur impact
(omkeerzijde van deze
editie).

Andere interessante workshops kwamen
van Margot Lagendijk van het ministerie
van Algemene Zaken, Henk Heerink van
de Belastingdienst en Jeroen Havinga van
Logius.
Lagendijk bepleitte de ontwikkeling
van een benchmark voor de gebruiksvriendelijkheid van overheidsproducten. “Zo’n
volwassenheidsmodel geeft de mogelijkheid een stap verder te zetten en te sturen. Zodat u straks kunt zeggen: zo goed
doet mijn organisatie het.” Heerink stelde
voor realtime rekenmodules te ontwikkelen voor inkomensafhankelijke regelingen:
“Keer op keer blijkt dat burgers verdwalen
in dergelijke regelingen. Dat kan zoveel
beter en rechtvaardiger.” Hij wil modules
ontwikkelen waarin bij het invullen van een
digitaal formulier de gevraagde inkomens-

De Nederlandse overheid doet het nog goed in internationale lijstjes. Maar we moeten volgens Eenhoorn oppassen niet
achterop te raken. “We moeten nu de volgende stap zetten. De
overheid is zo rijk aan informatie. Het is toch bizar dat we niet
in staat zijn om al die data beter in te zetten voor betere en
gebruiksvriendelijkere diensten aan burgers en bedrijven.”
Als voorbeeld noemde hij de schuldhulpverlening, die zoveel
beter en eerder de regie op iemands financiën zou kunnen
overnemen als overheden hun informatie met elkaar zouden
verbinden. “Dat geldt ook voor tal van andere problemen waar
burgers mee worstelen.” Eenhoorn prees de gemeenten om de
oprichting van het College voor Dienstverlening, die voor alle
gemeenten bindende besluiten gaat nemen op het gebied van
digitalisering. “Ik daag de Rijksoverheid uit dat voorbeeld te
volgen.”
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Mensen Centraal

Fasten your seatbelts
Goed op zijn plek in de Fokker Terminal was
Michel van Hout, sinds 2014 Chief Information
Officer (CIO) van Transavia. Hij leidt de digitale
transformatie van Transavia, waar alles om de klant
draait. Hij benadrukte dat digitalisering van klantcontacten gelijk op moet gaan met die van medewerkers en toeleveranciers. “Het is één groot ecosysteem.” Zo kun je ook automatisch de autoverhuurder
of een gezinslid inlichten als een vlucht is vertraagd.
Van Hout benadrukt dat je zo’n eindbeeld stap voor
stap moet invullen en je daarbij steeds moet concentreren op de grootste frictiepunten. En dus ook
dingen moet laten zitten: “Wees daarin duidelijk.
Het is nooit af.” De klant in beeld houden gaat niet
vanzelf. Van Hout dwingt zichzelf om iedere dag
met een klant te spreken. Door langs een wachtrij te
lopen of op de helpdesk de telefoon op te nemen. “Ik
heb er niet altijd zin in. Maar ik doe het wel. En wat
een input geeft dat!”

Chief Experience Officer
Erik Gerritsen, sinds juni 2015 secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, probeert op een vergelijkbare manier de
mens prominent in beeld te houden bij de beleidsvorming in de gezondheidszorg. In die sector hebben ze tegenwoordig een ‘Chief Experience Officer’,
een patiënt/cliënt die bij elke vergadering van het
Informatieberaad Zorg aanschuift. In de zorg speelt
het thema ‘De mens centraal’ in optima forma,
vertelt Gerritsen. Veel regelingen en processen zijn
opgesteld vanuit het gemak of de financieringsstructuur van de zorgverlener en de zorgverzekeraar.
Maar waarom patiënten uren laten reizen voor een
controlebezoek? Dan kan toch telefonisch of via
beeldbellen?
De organisatie TanteLouise laat dementerenden
dankzij wat simpele gps-elektronica veiliger rondlopen. Of neem MedMij dat – na het mislukte centraal
elektronisch patiëntendossier - via een andere weg
ervoor gaat zorgen dat iedereen die dat wil toegang
krijgt tot zijn eigen gezondheidsgegevens. Door
eHealth wordt de zorg beter. Zo stel je de mens pas
centraal.
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gegevens realtime worden ingelezen. Heerink: “Er zijn enorm veel
toepassingsmogelijkheden.”
Havinga is interactieontwerper bij Logius. Hij constateert dat
bij overheidsorganisaties vaak hetzelfde wiel wordt uitgevonden.
In lijn met de pitch van Esmeralde Marsman pleitte ook hij voor een
centrale ‘bibliotheek’ om bewezen componenten te delen. Beter
nog: een ‘interactiebibliotheek’. Havinga: “Dat bespaart geld en
verbetert de kwaliteit.”
Britse drilldown-structuur
De rode draad in het betoog van Eenhoorn en in diverse verhalen: het versnipperde Nederlandse overheidslandschap laat kansen
lopen om betere en meer gebruiksvriendelijke digitale omgevingen
te creëren. Verlekkerd wordt regelmatig naar Groot-Brittannië verwezen, waar veel meer centrale aansturing is. In 2010 werd daar de
Government Digital Service (GDS) opgericht. Inmiddels werken er
850 mensen. “Vijf procent is alleen maar bezig met ‘user oriented
design’ vertelde Louise Downe, de adjunct-directeur van Service
Design and Standards. Deze GDS dient direct onder het Cabinet
Office van de premier. Over Chefsache gesproken ...
Waar de Nederlandse burger op topniveau te maken krijgt
met het niet te doorgronden onderscheid tussen overheid.nl en
rijksoverheid.nl, heeft Groot-Brittannië sinds 2012 de overheidsportal GOV.UK. Inmiddels zijn daarin 25 ministeries en 376 andere
publieke organisaties ondergebracht.
De look-and-feel daarvan ziet er verrassend spartaans uit. ‘And
the award goes to boring.com!’, kopte de Daily Mail dan ook toen
de website in 2013 een prestigieuze ontwerpprijs won. De basis is
sindsdien vrijwel niet gewijzigd: nauwelijks plaatjes, een prominente zoekbalk en een opsomming van hoofdthema’s die is gelinkt
aan een - eindeloze - drilldownstructuur.
“We starten altijd vanuit de behoefte van de gebruiker”, verklaart adjunct-directeur Down. “Maar ik stip liever aan wat het
oplevert voor de overheid: we besparen tijd, moeite en geld. We
zijn in 2010 gestart met de 25 diensten met de meeste transacties
om duidelijk te maken wat de potentie was. In de periode 2010 tot
2015 wisten we al 3,5 miljard pond te besparen. Zo toonden we aan
dat we het verschil konden maken.”
GOV.UK blijft ook werk in uitvoering. In hoog tempo zijn dan
wel honderden websites in het platform ondergebracht, maar
onder de oppervlakte zijn het nog veelal dezelfde aparte silo’s als
voorheen. Dat is volgens Down ook de volgende uitdaging: waar
mogelijk die silostructuur opheffen. Met dat doel werkt sinds
2015 een team aan een gemeenschappelijke taxonomie en nieuwe
navigatie-elementen om efficiënt de juiste informatie te vinden.

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

e meeste mensen houden hun
medische gegevens voor zichzelf.
Zo zullen mensen niet snel delen dat ze
aambeienzalf gebruiken, en willen ze niet
dat hun werkgevers weet krijgen van hun
psychische klachten. Maar voor de reuzen
van de farmaceutische industrie zijn uw
medische gegevens goud waard. Big data
zijn van onschatbare waarde voor medisch
en farmaceutisch onderzoek. Zulke
research dient natuurlijk het algemeen
belang. Het bestrijden van ziektes en het
vinden van nieuwe medicijnen dient de
mensheid. Maar tegelijkertijd zijn er grote
commerciële belangen mee gemoeid. En
die belangen vallen niet altijd goed te
scheiden.
Dat wordt geïllustreerd door een
voorval dat de Belgische media haalde.
Een multinationaal bedrijf dat in big data
handelt, wil medische gegevens van Belgische ziekenhuizen opkopen en doorverkopen aan de farmaceutische industrie.
Ziekenhuizen gebruiken die gegevens voor
het meten en verbeteren van hun zorg. De
farmaceutische industrie gebruikt het voor
commerciële doeleinden via het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Een moeilijk dilemma. De industrie maakt sussende
geluiden en stelt dat het gaat om geanonimiseerde gegevens voor statistische
doeleinden. Maar de vraag is of ‘anonieme’
gegevens wel zo anoniem zijn. Inmiddels
is bekend dat gegevens waarvan verondersteld wordt dat deze anoniem zijn soms vrij
eenvoudig te herleiden vallen tot individuen. En als gegevens worden verkocht aan
bedrijven buiten Europa, is er geen zicht
meer op het gebruik ervan. Medische gege-
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vens zijn gevoelige gegevens. Daar moet
uiterst zorgvuldig mee worden omgegaan.
In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht. De farmaceutische industrie
voerde jarenlang een felle lobby om voor
‘research’ een uitzondering te bedingen op
de strenge privacyregels. Daartoe zetten ze
vaak artsen- en patiëntenverenigingen in.
Er verschenen alarmerende verhalen dat de
nieuwe AVG medisch onderzoek zou ondermijnen, en dat dat slachtoffers zou maken.
In de laatste fase de onderhandelingen
gingen veel politici overstag, en de uitzondering werd opgenomen in de AVG.
Nu is de nieuwe e-Privacy Verordening
in de maak. Die regelt de vertrouwelijkheid
van onze communicaties, bijvoorbeeld per
WhatsApp. Maar ook de informatie die we
vrijgeven als we surfen op het internet, of
zelfs als we op straat lopen; via camera’s
of wifi-systemen. Het gaat om gevoelige
gegevens die veel vertellen over de intieme
details van ons leven. En alweer is de druk
gigantisch om uitzonderingen te maken
op de privacyregels voor ‘research’, zonder
dat specifiek wordt wat voor research en in
wiens belang. Maar die gegevens kunnen
worden misbruikt voor andere, minder
nobele doelen. Zoals op basis van profiling
gericht sturen van berichten aan personen
en groepen, met als doel voor het beïnvloeden van verkiezingen of het ondermijnen
van de democratie door Rusland.
Research moet de ruimte krijgen. Maar
we moeten niet naïef de ogen sluiten voor
commerciële en politieke belangen.
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Tien kilometer glasvezel leggen voor een eenzame veehouderij
of een melkfabriek op het platteland is misschien niet
aantrekkelijk, maar waar een wil is, is snel internet. Overheden
zijn kopschuw, maar kunnen een veel grotere rol spelen in de
digitale ontsluiting van Nederland.

Waar een
wil is,
is snel
internet

witte vlekken af. In de vier grote steden zijn maar weinig
huishoudens aangesloten. Utrecht scoort nog het best met een
schamele 21 procent, in Rotterdam gaat het om niet meer dan
3 procent. De hoogste glasvezeldichtheid is te vinden in de
provincie. Hilvarenbeek, Harderwijk en Almelo scoren allemaal
boven de 90 procent en uitgerekend het kleinste waddeneiland
Vlieland is lijstaanvoerder met 99 procent.

H

et jongste Europees Digital Report geeft Nederland
een schouderklopje als een van de beste leerlingen
van de klas voor de digitale connectiviteit van zijn burgers en
ondernemers. In Nederland heeft 91 procent van de inwoners
toegang tot snel internet (met een up- en downloadsnelheid
van 100 mbit/s). Daarmee is ons land aardig op weg naar de
100 procent die de Europese Commissie de lidstaten ten doel
heeft gesteld voor het jaar 2025. ‘Toegang tot’ wil overigens
niet zeggen dat al wie dat heeft ook daadwerkelijk is aangesloten. Momenteel hebben 2,5 miljoen van de in totaal 7,7 miljoen
huishoudens glasvezel tot aan de voordeur; ‘slechts’ 1 miljoen
daarvan is erop aangesloten. Zo’n 3,5 miljoen huishoudens
hebben een kabelaansluiting. Het aantal nieuwe kabelaansluitingen groeit de laatste jaren weer licht, terwijl de halfjaarcijfers van glasvezelaanleg al sinds 2013 een dalende lijn vertonen. Hoe goed Nederland het ook doet, het moet een aantal
Scandinavische en Oost-Europese landen boven zich dulden op
de ranglijst.
De landelijke cijfers mogen in Europees perspectief glanzen, als wordt ingezoomd op bepaalde regio’s tekenen zich

Veruit de grootste witte vlekken op de Nederlandse glasvezelkaart liggen in de dunbevolkte gebieden van Groningen,
Friesland en Zeeland. Twee jaar geleden werd het aantal mensen dat beschikt over een uitzonderlijk trage internetverbinding of dat überhaupt niet is aangesloten geschat op een half
miljoen.
Een half miljoen mensen die steeds verder achterop raken
bij de stormachtige digitalisering van de samenleving: dat
verdient het etiket ‘maatschappelijk zorgwekkend’. Want
internet is al lang geen luxe meer waar men gemakkelijk buiten
kan. Deze mensen dreigen buiten de boot te vallen als het gaat
om nieuwe manieren van (thuis)zorg, bankieren, contact met
overheden en domotica, en niet in de laatste plaats nieuwe
kansen voor ondernemers.
Ziggootje spelen
Waar de markt verstek laat gaan, komen overheden doorgaans in beweging. Zo ook in dit dossier, maar terughoudendheid en aarzeling zijn troef. Men wil zijn vingers niet branden
aan investeringen, uit diepgewortelde angst zich schuldig
te maken aan staatssteun. De markt kijkt met argusogen
naar gemeenten en provincies die ‘ziggootje gaan spelen’ en
er is een aantal gemeentelijke projecten stukgelopen op de
financiering.
Vroeger moesten decentrale overheden die geld wilden
steken in breedbandinfrastructuur dat melden in Brussel en
nut en noodzaak ervan uiteenzetten. Drie jaar geleden werden
ze ontslagen van die meldplicht. Het moet dan wel gaan om
gebieden waar geen basisbreedbandnetwerk voorhanden is en

Door Cyriel van Rossum
Beeld Blinkerd
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waar dat de komende drie jaar ook niet zal komen. Groningse
wetenschappers publiceerden in 2015 een rapport met een
inventarisatie van de mogelijkheden om de hele provincie
Groningen te voorzien van snel internet. Zij constateren dat
burgers en bedrijven zelf het initiatief kunnen nemen voor de
aanleg van glasvezel in de gebieden die de marktpartijen links
laten liggen wegens ‘niet rendabel’. Maar de praktijk is weerbarstiger. Burgerinitiatieven komen vaak niet van de grond
omdat die onaantrekkelijk veel tijd vergen. Bovendien zijn
plattelandsbewoners in lang niet iedere regio mondig genoeg
om hun eigen breedband te organiseren en is de financiering
een hachelijk avontuur. Er moet vaak een lening van miljoenen
euro’s worden afgesloten met alle risico’s van dien. Ten slotte
vergt de aanleg van glasvezel een vooruitziende blik: het gaat
minimaal 25 jaar mee en dus moet er rekening worden gehouden met nu nog onvoorstelbare mogelijkheden in de (verre)
toekomst. Alles bij elkaar genomen is het niet verwonderlijk
dat de opmars van snel internet plaatselijk stokt.
Evolutionair
Een van de meest succesvolle initiatieven om dunbevolkte
gebieden digitaal te ontsluiten is de in 2006 opgerichte coöperatie Fryslân Ring. “Gemeenten en provincies weten vaak niet
goed wat ze willen, kunnen en mogen”, zegt directeur Pepijn
Lavrijssen, “Wij begeleiden ze in dat complexe dossier bomvol
wettelijk bepalingen. Het Noorden is helaas een regio van hekkensluiters: je ziet dat nieuwe ontwikkelingen doorgaans in de
Randstad beginnen, dan doorglijden naar Brabant, vervolgens
naar het Oosten en pas helemaal op het einde ook tot het Noorden doordringen.”
In Friesland dreigde de glasvezelachterstand een maatschappelijk probleem te worden. Daarom bundelde de provincie
de belangen in een de coöperatie, waarin nagenoeg alle Friese
gemeenten, de provincie, KPN, Ziggo en Kabel Noord zijn vertegenwoordigd. De leden zijn alle ondernemers en particulieren
die zich laten aansluiten op het glasvezelnet. “Een coöperatie
is een evolutie, geen revolutie”, aldus Lavrijsen, “Geduld en
trial and error zijn troef. We hebben veel missiewerk verricht. Fryslân Ring gaat de boer op, bundelt de vraag en gaat
daarmee naar de marktpartijen om te zien: wie heeft het beste
bod?”
De evolutie is vruchtbaar, want binnen vijf jaar had de coöperatie 80 procent van de bedrijventerreinen in Friesland ‘verglaasd’. Ter vergelijking: in heel Nederland is slechts 25 procent
voorzien van glasvezel. Lavrijssen: “Boeren kwamen met de
trekker naar ons kantoor om zo snel mogelijk een aansluiting
te regelen. Je moet niet vergeten dat boeren anno nu heel veel
online werk inhoudt, niet alleen in administratief opzicht,
maar ook wat betreft robots en remote sensing.” Inmiddels
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heeft Fryslân Ring zich ook ontfermd over de dunbevolkte
delen van Groningen. “Dat mensen ervoor kiezen om in een
oude boerderij te wonen waar je de hele dag in je blote kont
kunt lopen, wil niet zeggen dat ze veel geld op de bank hebben.
Juist in deze regio is het gemiddelde inkomen betrekkelijk
laag. Dat maakt het extra lastig om aansluitingen betaalbaar te
maken, zonder er al te veel op toe te leggen.”
Vorig jaar besloot de provincie Friesland zijn breedbandfonds met een rente van 2 procent op te doeken en koos voor

Een gemeente die
geen dief wil zijn
van zijn eigen
portemonnee,
verglaast zijn
grondgebied als de
bliksem
een aanpak waarbij marktpartijen via een tenderprocedure een
achtergestelde lening krijgen voor de aanleg van glasvezel,
tegen de volle marktrente welteverstaan. De provincie Groningen daarentegen heeft 10 miljoen euro subsidie vrijgemaakt
en nog eens 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leningen
tegen 2 procent. “U kunt wel begrijpen dat de focus van Fryslân Ring nu op Groningen ligt”, zegt Lavrijssen.
Pensioenfondsen
CIF, een beleggingsfonds in telecominfra, is een andere
belangrijke speler in het buitengebied. Het bedrijf beheert
zelf, behalve zendmasten langs de snelweg en twee datacenters, ook rurale coax/glasvezel-netwerken. In samenwerking
met kabellegger Cogas ontsloot CIF de afgelopen jaren in snel
tempo gebieden in Brabant, Gelderland en Overijssel. “We werken met institutionele beleggers, voornamelijk pensioenfondsen”, vertelt woordvoerder Bart Bakker. “Die hebben een wat

andere beleggingshorizon: 20 tot 30 jaar. Zeg maar de minimale levensduur van glasvezelnetwerken. Het risicoprofiel
is laag en de rente dus ook. Bovendien hebben onze investeerders een maatschappelijke betrokkenheid, zeker bij
de groep die in de toekomst het hardste gelag zal betalen
als ze verstoken zijn van snel internet. De ouderen bedoel
ik.” De financiering van glasvezel is niet alleen dankzij dit
goedkoop geleende geld gemakkelijker geworden, maar
ook doordat potentiële eindgebruikers bereid zijn om er
meer geld voor neer te tellen. “Je merkt duidelijk dat de
vraag toeneemt”, aldus Bakker. CIF pakt steeds hele regio’s
ineens aan. Meestal gaat het om 30 tot 50 duizend aansluitingen, een schaalgrootte die nodig is om het betaalbaar te
maken.
Het feit dat CIF de financiering goed voor elkaar krijgt,
betekent allerminst dat de aanleg van zijn glasvezelnetwerken over rozen gaat. Nog afgezien van de enorme afstanden
– vaak 30 keer zo lang als in de bebouwde kom van dorpen
– vormen bomen, beken, spoorlijnen en wegen een parcours van lastige hindernissen. Dan zijn er ook nog allerlei
bepalingen waaraan grondroerders zich moeten houden.
“Daarover valt gelukkig te praten met overheden”, zegt
Bakker. “Zo is er een graafdiepte van 60 centimeter voorgeschreven voor telecominfra. Maar in het buitengebied is
40 centimeter eigenlijk al een veilige diepte. Dat scheelt zo
ontzettend veel in de graafkosten. De wet geeft die ruimte,
maar dat weten lang niet alle overheden. Ze mogen ook hun
leges en degeneratiekosten verlagen, en gelukkig krijgen
we dat ook voor elkaar. Er kan echt heel veel.”

Zwart, wit, grijs
Met zwart, wit en grijs duidt de kabelsector de
beschikbaarheid aan van snel internet. Gebieden waar
glasvezel ligt zijn zwart, in de grijze gebieden ligt alleen
kabel – al dan niet te wachten op upgrading. De witte
gebieden zijn verstoken van beide. “In de grijze gebieden
spelen geen problemen waarmee de overheid zich zou
moeten bezighouden”, zegt Mathieu Andriessen, directeur van NL Connect, de koepelorganisatie van kleinere
kabelbedrijven en telecombedrijven. “Het enige probleem
is dat mensen daar niet de keuze hebben tussen kabel en
glasvezel. Snel internet kan ook door koperdraad, dus dat
hoeven ze niet te missen. Wij vinden dat de overheden
zich moeten concentreren op de gebieden waar niks is en
waarvoor wij geen positieve business case kunnen rondkrijgen. De witte gebieden dus. De grijze gebieden, daar
moet de overheid zich niet mee bemoeien.” Maar soms
moet een glasvezelkabel door een stukje grijs gebied
om een wit gebied uit de nood te helpen. Hoe moet het
daar dan? “Daar heb ik geen pasklaar antwoord op”, zegt
Andriessen. Het ministerie van Economische Zaken weet
het ook niet en is daarom een marktconsultatie gestart
die begin september is afgesloten.

Onnodig moeilijk
Volgens Chris Verhoef, hoogleraar informatiesystemen aan de Vrije Universiteit, wordt er ‘onnodig moeilijk’ gedaan over glasvezel. Overheden kunnen veel meer
dan ze beseffen en durven. “Als een gemeente glasvezel
wil aanleggen in wat voor gebied dan ook, dan kan ze
dat ongestraft doen, zolang ze er maar aan verdient. Als
een regionaal of lokaal glasvezelnet per saldo geld in de
gemeentekas brengt, is er geen sprake van staatssteun.”
Verhoef breekt een lans voor het oude nutsdenken: “Er
zijn nu eenmaal investeringen zonder afrekenmodel. Daar
moet de overheid aan de bak.” Gemeenten kunnen er heel
veel aan verdienen, zo voorspelt Verhoef, want glasvezel
verhoogt de WOZ-waarde van woningen aanzienlijk en
dus de belastinginkomsten. Bovendien opent snel internet nieuwe perspectieven voor thuiszorg, politie en zelfs
onderwijs. Perspectieven die de uitgaven op deze terreinen aanzienlijk kunnen verlagen. “Een gemeente die goed
nadenkt en geen dief wil zijn van zijn eigen portemonnee,
verglaast zijn grondgebied als de bliksem”, aldus Verhoef.
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breedband
V e r h o e f

Voorbeeldplan
breedband
buitengebied
D

e overheid laat breedband in
het buitengebied te veel op zijn
beloop. Wat nodig is, is een voorbeeldplan
voor gemeenten waarmee ze aan de slag
kunnen. Nu hangt het te veel af van het
toeval en van burgerinitiatieven. De kans
op succes is daardoor niet gegarandeerd,
zo becijferde de Universiteit van Groningen (RUG), die succes- en faalfactoren
bij breedbandinitiatieven in kaart heeft
gebracht.

De RUG laat zien dat je niet moet wachten op burgerinitiatieven. Die zijn weliswaar soms succesvol geweest, maar vooral
“een noodkreet om
aansluiting op fatsoenlijk en toekomstbestendig internet”. Met alle risico’s voor
de burger van dien. Verder schrijft de RUG:
“Voor een redelijke kans op succes moeten
initiatiefnemers in ieder geval beschikken
over veel sociaal, intellectueel en financieel
kapitaal, en heel veel doorzettingsvermogen.” Het onderzoek toont aan dat het met
afwachtende overheden in elk geval niet
gaat werken.

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

Wat wel kan helpen is een voorbeeldplan met daarin alles zoveel mogelijk voorgebakken, zodat overheden die bedeeld
zijn met minder - intellectueel - kapitaal
het ook gewoon kunnen. Om te beginnen
is er de financiering en dat is vaak een
kwestie van creativiteit. De ene gemeente
leent zelf goedkoop en leende tegen marktrente door: dat levert geld op. De andere
gebruikt breedband voor cameratoezicht
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in het buitengebied, bespaart daarmee op
veiligheid en maakt zo de business case
rond. En zo zijn er tal van manieren om het
financieel rond te krijgen.
Maar ook de aanleg zelf ter hand
nemen, de door het glas toegenomen WOZwaarde opstrijken (in de UK is iets van 20
procent becijferd), de eigen bijdrage van
burgers opstrijken, subsidies opstrijken,
en na een aantal jaar voor 1000 euro per
perceel aan de markt verkopen, leiden na
zeven jaar met 1500 percelen al tot een
heel gunstige business case.
Zo’n econometrische verkenning zou
idealiter onderdeel kunnen zijn van de
tools voor overheden, zodat zij met het
invullen van een spreadsheet al een heel
aardig beeld krijgen van de verdiensten.
Nu denken wethouders en gedeputeerden
vaak nog dat het bakken geld kost, omdat
de markt het niet oppakt. Zij snappen
blijkbaar niet dat de kabelaar de toename
van de WOZ-waarde niet int, evenmin als de
besparingen op veiligheid, gezondheid en
onderwijs.
Niemand kan verwachten dat in een
willekeurig buitengebied een willekeurige
overheidsdienaar een complex econometrische uitstapje kan of zal maken zonder
hulp. Initiatiefnemers moeten aan de hand
meegenomen worden, en dat ontbreekt
vooralsnog. Een voorbeeldplan compleet
met hulp voor financieringsmogelijkheden
kan hen over het dode punt heen trekken.
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p a r t n e r

P B L Q
Het ecosysteem in
cijfers (2017)
Per jaar komt 156 miljard euro aan belasting- en premieopbrengsten binnen, zestig
procent van alle ontvangsten van de Belastingdienst. Zo’n twintig miljard gegevens
komen binnen van 670.000 inhoudingsplichtigen, die goed zijn voor het indienen van meer
dan acht miljoen loonaangiften. Die miljarden
gegevens gaan naar de Polisadministratie,
waarin de actuele gegevens staan rondom
de dienstverbanden en uitkeringen van ruim
twaalf miljoen burgers. Een werknemer staat
per salarisperiode voor 125 verschillende
gegevenselementen. Publieke organisaties
vragen iedere maand bij UWV online zo’n twee
miljoen keer gegevens op. Burgers doen dat
gezamenlijk 80.000 keer per maand.

De keten vereist meer
dan samenwerken
B

egin dit jaar ontving de loonaangifteketen (LAK) in de
Amerikaanse stad San Diego een internationale prijs
uit handen van kennisnetwerk ASAP (Association of Strategic
Alliance Professionals). De oer-Hollandse alliantie versloeg
op de shortlist twee internationale farmaciebedrijven en een
Amerikaanse energiemarktplaats. Doorslaggevend waren de
zestien vragen die genomineerden moesten invullen over de
harde en zachte kanten van samenwerking. Ketenmanager Diantha Croese: “Wij waren als enige met alle onderwerpen bezig.”
Croese ziet de prijs als een beloning voor elf jaar hard werken.
Kers op de taart is dat de LAK nu vragen krijgt uit de Verenigde
Staten over hoe het – bijvoorbeeld – omgaat met privacy en
databescherming.”
Advies- en opleidingsorganisatie PBLQ is vanaf het begin
betrokken bij de LAK als toezichthouder. De ontwikkelingen
in de loonaangifteketen maken inmiddels als casus deel uit
van hun opleidingstrajecten. Ook was PBLQ betrokken bij de
totstandkoming van het boekje ‘Loonaangifteketen, de financiële en gegevensaorta van Nederland op het gebied van werk
en inkomen’ dat op 1 september van dit jaar uitkwam. Daarin
beschrijft de LAK de geleerde lessen en schuwt men niet terug
te kijken op de zware tijden na de start in 2006. Rafaëlle van
Engers is senior adviseur bij PBLQ: “Wat wij zien in ons werk in
publieke ketens is dat een succesvolle ketensamenwerking rust
op drie pijlers. Allereerst moet de samenwerking tussen mensen
onderling goed zijn. Ten tweede moeten de informatisering en
automatisering op orde zijn. Dat is meer dan informatie delen
tussen samenwerkende mensen. Het is ook: zorgen dat de
koppelvlakken tussen verschillende automatiseringssystemen
naadloos aansluiten. Tot slot moet de (be)sturing optimaal zijn.
Je kunt niet altijd iemand boven de keten zetten, maar je kunt
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De loonaangifteketen begon
als een alliantie van CBS, UWV en
Belastingdienst. Inmiddels is het
uitgegroeid tot de belangrijkste
informatiestroom van Nederland,
binnen een ecosysteem van
honderden publieke en private
partijen. Om dat te laten werken
moeten drie zaken op orde zijn:
samenwerking, informatisering en
besturing.
Karina Meerman

er wel voor zorgen dat de belangrijkste samenwerkingspartners
vertegenwoordigd zijn.”
Croese is sinds 2014 de ketenmanager van de LAK. Daarvoor
werkte zij bij UWV als directeur uitvoering UWV Gegevensdiensten. Zij was vanaf het begin betrokken bij de LAK. “We zijn nu
op het punt dat we met nieuwe ontwikkelingen aan de slag kunnen en daarin nemen we alle lessen mee die we in het verleden
hebben geleerd.”
Op de volgende pagina ziet u hoe die lessen zich verhouden
tot de drie pijlers van ketensamenwerking volgens PBLQ.

1. Samenwerken
tussen mensen

2. Informatisering/
automatisering

3. (Be)sturing

“Het grootste struikelblok in
ketensamenwerking is aannemen dat je
elkaar begrijpt”, zegt Diantha Croese.
“We moesten veel duidelijker zijn dan
we dachten. Het duurde lang om goede
afspraken te maken, maar het leverde
heel veel op.” Begrip gaat over meer
dan dezelfde betekenis hechten aan
woorden, ook kosten en baten zijn een
aandachtspunt. Een voorbeeld is dat
investeringen van de ene partner soms
resultaten boeken bij de andere partner.
De Belastingdienst kon zichtbaar scoren
bij de burger met vooringevulde formulieren, maar de grote inspanningen die UWV
daarvoor moest leveren, waren publiek
niet te zien. “Je moet weten hoe dat valt
bij de partners.” Croese zet succesvol in
op de relatie tussen ketenpartners en een
gezamenlijke cultuur. “Voor nieuwe LAKmedewerkers is niet meer zichtbaar wie
voorheen van welke organisatie was.”

“Verschillende organisaties werken
met verschillende automatiseringssystemen, dat snapt een kind. Maar hoe groot
die verschillen zijn en waar ze allemaal
zitten, dat is een ander verhaal. Neem
datumnotatie: is de maand september een 9 of een 09, of misschien een
sept?” zegt Rafaelle van Engers. Dergelijk detaildenken was van toepassing
op miljarden gegevens waarop ook nog
eens achteraf correcties plaatsvonden.
Croese: “We hadden de massaliteit van de
data onderschat. Daarbij was er te weinig
controle, we monitorden niet genoeg.
Zo kwamen we er pas na een jaar achter
dat veel gegevens ontbraken.” In 2007
moesten 108.000 werkgevers daarom de
jaarloongegevens over 2006 opnieuw
aanleveren. De 20 procent ontbrekende
werkgeversdata van toen is gedaald naar
0,14 procent nu.

Niemand had in 2006 het complete
overzicht. UWV was een nieuwe organisatie, de Belastingdienst kreeg een
andere rol. Na de integrale probleemanalyse werd een ketenmanager aangesteld
die zeer sturend te werk ging. “Dat was
nodig, maar wennen was het wel.” In het
gloednieuwe ketenbureau werd hij terzijde gestaan door inhoudelijk specialisten.
De ferme managementstijl is niet meer
nodig, maar het nauwe samenwerken met
de kennispartners is gebleven. “In het
huidige ecosysteem zitten we ook aan
tafel met softwareontwikkelaars, salarisadministrateurs en afnemers.” En iedere
acht weken met de DG van de Belastingdienst en de voorzitter van de Raad van
Bestuur van UWV. “Ontmoeten en informatie uitwisselen. Zo houd je mensen bij
elkaar. Als dat gebeurt aan de top, dan
sijpelt dat door naar de organisatie.”
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Zo werkt Burgernet

Burgernet 2.0: Continu

in
contact met burgers
Met Burgernet – een
samenwerkingsverband tussen
gemeente, burgers en politie – helpen
inmiddels ruim twee miljoen paar extra
ogen en oren de samenleving veiliger
te maken. Het systeem kan ook worden
ingezet voor brede burgerparticipatie.
Dat ondersteunt de overheid bij haar
digitale transformatie.

B

“

urgernet is begonnen als middel om via technologie
burgers te betrekken bij het veiliger maken van hun
omgeving. Aanvankelijk voor het vergroten van de hoeveelheid
aanhoudingen op heterdaad door de politie”, vertelt Michiel
Geuzinge, coördinator zorg en veiligheid bij de VNG (Vereniging
van Nederlandse Gemeenten). Inmiddels groeit Burgernet naar
een instrument waarmee gemeenten contact onderhouden met
burgers voor het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in
brede zin. “Veiligheidsbeleid is ook lokaal beleid en met
Burgernet heeft elke gemeente een grote groep burgers die
heeft aangegeven dat ze een bijdrage willen leveren. Burgernet
biedt kansen om deze groep op een meer duurzame manier bij
veiligheid te betrekken.” Sommige gemeenten doen dat al,
vertelt hij. Zo gebruikte een gemeente de Burgernetmail voor
een digitaal buurtonderzoek, naar aanleiding van een incident.
Sociale media
CGI is vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling
van Burgernet en onderhoudt en beheert het systeem sinds
2009. Het werkt nu aan een geheel nieuw systeem, Burgernet
2.0, dat burgerparticipatie op een hedendaagse manier mogelijk
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Burgernet heeft 1.6 miljoen
deelnemers en de Burgernetapp is circa
600.000 keer gedownload. Mensen die
zich hebben aangemeld bij Burgernet
krijgen via diverse kanalen, zoals een
sms, een verzoek om uit te kijken naar
bijvoorbeeld een verdachte of een
vermiste persoon in hun buurt. Inmiddels
gaat het om een kleine zevenhonderd
zoekacties per maand, die in zeker tien
procent van de gevallen leiden tot succes.
Bij vermissingen is het succespercentage
veertien. Het bijzondere van Burgernet
is de integratie met de meldkamer: de
centralist in de meldkamer kan naast
de gebruikelijke alarmering van de
hulpdiensten direct een bericht sturen
naar de bij Burgernet aangemelde
burgers in het betreffende gebied. In dat
bericht staat een telefoonnummer en
als deelnemers dit nummer bellen, dan
komen ze direct uit bij de centralist.

maakt. De politie gunde de opdracht begin dit jaar aan CGI.
Robert van den Berg, account director Public Safety bij CGI en
lid van de stuurgroep Burgernet, over de belangrijkste veranderingen in Burgernet 2.0: “We gaan meer kanalen toevoegen,
zoals de matrixborden van gemeenten en lichtkranten in bus
en tram, zodat we ook daar meldingen kunnen tonen. In het
nieuwe systeem kan de politie foto’s meesturen in de meldingen. Bijvoorbeeld van een auto die wordt gezocht omdat deze is
gebruikt bij een overval. Privacy is belangrijk, de politie is heel
terughoudend als het bijvoorbeeld gaat om het in beeld brengen
van personen. Burgers kunnen straks zelf ook beeldmateriaal
naar de meldkamer sturen. Alleen de centralist ziet deze foto’s.”
Ook maakt het nieuwe systeem meer gebruik van sociale media,
zoals Whatsapp. Geuzinge: “Er zijn veel actieve Whatsappgroepen van wijkbewoners waar mogelijk waardevolle informatie
wordt uitgewisseld over de veiligheid in een wijk. Burgernet 2.0
legt een verbinding met die groepen, zodat de beheerder van die
Whatsappgroep een melding vanuit Burgernet in de groep kan
plaatsen en informatie kan teruggeven.”

Burgers krijgen altijd een terugkoppeling van
een incident in hun regio, óók als het niet is
opgelost. “Het is inmiddels een bekend en bewezen
concept, dat geschikt is voor meer vormen van
participatie,” zegt Van den Berg. Geuzinge vult
aan: “Sommige gemeenten experimenteren
bijvoorbeeld met een Burgernetmail, waarin ze
mensen informeren over hoe ze de veiligheid in hun
huis en wijk kunnen vergroten.” Hij vertelt dat de
VNG de komende tijd gemeenten gaat voorlichten
over de mogelijkheden van Burgernet 2.0 voor
het verbeteren van hun veiligheidsbeleid. “Dat
beleid wordt eens in de vier jaar vastgesteld en
gemeenten zijn dat nu in de steigers aan het zetten
met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht. Dit
is dus het goede moment om de mogelijkheden van
Burgernet 2.0 onder de aandacht te brengen, zodat
gemeenten daarmee hun voordeel kunnen doen.”

Bijzondere samenwerking
“Burgernet is uniek in de wereld. Samenwerking tussen
partijen op een landelijke schaal, zoals in Nederland,
bestaat verder nergens”, vertelt Van den Berg. Hij vervolgt:
“In het buitenland is interesse voor dit systeem, voor
specifieke toepassingen. Bijvoorbeeld om te gebruiken voor
evenementen.” De politie is eigenaar van het Burgernetsysteem.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie financiert het, samen
met politie en alle gemeenten, vertegenwoordigd door de VNG.
Deze drie partijen zijn vertegenwoordigd in een strategische
stuurgroep en in een raad van toezicht. Het programmabureau
Burgernet is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.
Hoe Burgernet werkt, lijkt relatief eenvoudig, maar de
functionaliteit is bepalend voor de betrokkenheid en
verbondenheid van de burgers die deelnemen. Door de
integratie met het meldkamersysteem krijgen deelnemers direct
de goede centralist aan de lijn als ze een melding doorgeven.
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Help de overheid aan
meer ICT’ers
Help, de overheid heeft te
weinig ICT’ers! Net als iedere
werkgever in Nederland
trouwens. Zeven
manieren om een
groter deel van de
schaarse en gewilde
ICT’ers naar
de overheid
te lokken. Omdat
alle beetjes helpen.

Door Liesbeth Jongkind
Beeld Dreamstime
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D

e Nederlandse overheid heeft een lange digitale to-do-list, maar
beschikt niet over genoeg mensen om die ambities waar te maken.
Dat leidt tot problemen in de bedrijfsvoering. De Algemene Rekenkamer
signaleerde in Staat van de Rijksverantwoording 2016 een tekort aan ICTpersoneel in specialistische functies - zoals ethical hacker, security specialist
en informatieanalist - plus achterstanden in de vernieuwing van oude ICTsystemen (legacy) en in systeemonderhoud.
Dat is niet alleen riskant voor de beveiliging en continuïteit van
bestaande systemen en voor het ontwikkelen van een betere en veilige
digitale dienstverlening. Het maakt het ook lastig om de bedrijfsvoering
van de overheid op orde te krijgen, zo waarschuwt de Rekenkamer.

1. Inhuren dan maar?
Omdat het digitaliseren van publieke taken en diensten en het
onderhoud van de digitale infrastructuur gewoon door moeten
gaan, betekent dat in de praktijk: ICT’ers inhuren. En dat is eigenlijk
niet de bedoeling, want de overheid moet ook bezuinigen. Het inhuren
van ICT’ers tegen marktconforme tarieven is duurder dan ze volgens de ambtenarenschaal in dienst nemen. En inhuren heeft nog een nadeel: ingehuurde
mensen vertrekken weer en nemen die vitale kennis - plus alles wat ze tijdens
hun periode bij de overheid bijgeleerd hebben - mee. Dat is kapitaal- en
kennisvernietiging.
“Ten eerste wil je vitale ICT-kennis in huis hebben in plaats van inhuren”,
zegt Hans Schutte, directeur-generaal DUO bij het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. “Inhuur is prima als je kort, bijvoorbeeld een half
jaar, iemand met hele specialistische kennis nodig hebt. Als je een nieuw
systeem gaat invoeren, dan kun je een conversiespecialist inhuren. Maar de
mensen die dat nieuwe systeem structureel moeten gaan onderhouden en
managen, die neem je natuurlijk liever in dienst.”

2. Een overheids-ICT-flexpool
Ja, logisch. Helaas staan de ICT’ers zelf niet massaal te
popelen om zich vast te leggen in een ambtenarenbaan. Dat
ligt niet alleen aan het bijpassende ambtenarensalaris terwijl
ze op de vrije markt zoveel meer kunnen krijgen, al is het
verschil soms wel erg groot. Veel ICT’ers zijn gehecht geraakt
aan de afwisseling in werk die ingehuurd worden hun biedt.
Ze moeten er niet aan denken voortaan altijd
bij hetzelfde overheidsbedrijf te werken. Mo
Jaber, directeur van UBR|I-Interim Rijk, heeft
daar wat op gevonden. Hij beheert een flexpool
van tweehonderd ICT’ers op het niveau van projectleider en IT-architect, die tot ieders tevredenheid van departement naar departement
hoppen. Met een ambtenarencontract tussen
schaal 12 en 16, compleet met eindejaarsuitkering, 13e maand, vakantiegeld, studiefaciliteiten en een reiskostenvergoeding.
En nog belangrijker: variatie, horizontale
ontwikkeling en perspectief. Voor de overheid zelf is het ook goed, de I-Interimmers
zorgen voor kennisuitwisseling tussen de
departementen. Van de beloningsstructuur, het
functiegebouw van de overheid zegt hij nog niet veel last te
hebben, behalve voor specialistische functies. Mensen met
kennis van data engineering of cybersecurity zijn onbetaalbaar geworden. Ook voor UBR|I-Interim Rijk. “Mensen die het
alleen voor het geld doen wil ik niet hebben. Ik zoek mensen
die impact willen maken.”
Alleen: tweehonderd zijn er natuurlijk veel te weinig.
”Omdat we ook een gezonde mobiliteit hebben van 20 procent”,
maakt Jaber duidelijk. “Ik zoek op dit moment nog veertig
projectleiders.” Het probleem is natuurlijk dat andere werkgevers dat probleem ook hebben. Er is in Nederland gewoon een
schreeuwend tekort aan HBO en academisch geschoolde IT’ers.
3. Werven aan de bron
Je moet er dus snel bij zijn. Om op het netvlies van de
nieuwe lichtingen automatiseerders te komen, sponsort de
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overheid bijvoorbeeld de studieverenigingen van informaticastudenten.
Een rondje bellen leert dat de
activiteiten en
bedragen volgens de verenigingen eerder bij een middelgroot
bedrijf passen dan bij de grootste ICT-werkgever van Nederland. Met de sponsoring wordt getracht het bij studenten
kennelijk nog steeds heersende suffe overheidsimago
te verhippen. Ook wordt het traineeship voor pas-afgestudeerde ICT’ers gepromoot. Het Rijks ICT Traineeprogramma (RITP) valt ook onder Jabers verantwoordelijkheid - en dat werkt. “Daarmee halen we jaarlijks dertig tot
veertig mensen binnen”, zegt Jaber verheugd.
Daar gaan echter wel heel wat persoonlijke inspanningen
aan vooraf. Om meer in the picture te komen bij de studenten
en ze te interesseren voor een traineeship bij de overheid
in plaats van direct na de studie het bedrijfsleven
in te stromen, geeft Jaber colleges aan de Haagse
Hogeschool en de VU. Jaber is wat dat betreft een
trendsetter.
Ook Hans Schutte van DUO gaat college geven,
want ook hij heeft een overheids-ICT-flexpool in oprichting;
het Rijks ICT Gilde. Het Gilde is voorlopig een samenwerkingsproject van onder andere DUO, CJIB en RDW. Het streven is
om aan het eind van 2017 de eerste vijftig mensen in de pool
opgenomen te hebben. De Gilde-pool is er voor de uitvoerende
ICT’ers, want ook daar is bij de overheid gebrek aan en ook die
wil Schutte structureel in huis hebben. “Java-programmeurs
bijvoorbeeld. Dat lukt nu nog niet zo heel goed.”

4. PR en reclame voor werken bij de overheid
Misschien dat de overheid nog onvoldoende bekend is als
interessante werkgever in de ICT. Daar is een oplossing voor:
reclame maken. In 2016 startten vijf overheidsorganisaties een
reclamecampagne om het Rijk als ICT-werkgever te promoten
bij de doelgroep latent zoekende hogeropgeleide ICT’ers. De
nadruk werd gelegd op de diversiteit van de projecten en de
impact ervan op de maatschappij. De twee video’s en twee
radiospots werden maar liefst vijf weken lang ingezet. Dat lijkt
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vruchten af te werpen. Na de
campagne had het Rijk bij 38
procent van de doelgroep een sterke voorkeur. “Alleen Google scoorde nog hoger,” aldus
Stephan Koster, campagnemanager ICT-overheid in
een interview in maart 2017 met Werf&. “In de campagneperiode zijn ruim 3.600 acties gemeten, die mogelijk tot sollicitaties kunnen leiden.”
Lotte de Bruijn, directeur bij brancheorganisatie Nederland ICT, vindt dat er nog wel een tandje bij kan. “Ik weet wel
degelijk dat de overheid ICT’ers zoekt, maar merkt de werkzoekende daar iets van? Bij de overheid kun je als ICT’er helpen om
Nederland veiliger, duurzamer en gezonder te maken. Dat moet
je toch een beetje sexy kunnen presenteren?”
5. Sneller meer nieuwe ICT’ers opleiden
Maar adverteren en een sexy imago creëren lossen het
gebrek aan ICT’ers niet op. Er zijn namelijk ook heel veel onvervulde ICT-vacatures bij de overheid die niet zo sexy zijn. Dat
komt omdat er simpelweg niet genoeg geschikte ICT’ers zijn om
alle vacatures te vervullen. Niet alleen bij de overheid, ook in
het bedrijfsleven. Er moeten dus ICT’ers bijkomen. De Bruijn
ziet ook daar graag wat meer actie vanuit het Rijk. “Niet alleen
op de universiteit of het HBO maar al vanaf het primair onderwijs zou er veel meer aandacht moeten zijn voor digitalisering!
Gooi het curriculum om!” zegt ze. “En wie kan dat beter doen
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dan de overheid? Ja, er is een motie digitale geletterdheid
aangenomen. Maar dan verandert er pas iets in 2020 of
2021. Dan zijn er alweer één miljoen
kinderen van school af zonder de
juiste basisvaardigheden.”
6. Digitaal succes meer uitventen
De user experience, oftewel: wat de
gebruiker merkt van het al dan niet functioneren van overheids-ICT, bepaalt mede de
aantrekkelijkheid van de werkgever. Want dat
we meestal succesvol online belastingaangifte kunnen doen of zorg-, huur- en
kinderopvangtoeslag kunnen
aanvragen, vergeten we zodra
het systeem een keer vastloopt.
Recent publiceerde de Nationale
Ombudsman bijvoorbeeld ‘Hoezo
MijnOverheid?’, een kritisch rapport over de knelpunten bij het
gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid. Bepaald geen
goede reclame voor een overheid die getransformeerd zegt te
zijn tot een informatieverwerkende organisatie
Binnen Europa scoren we nog helemaal niet zo slecht, en
dat digitale succes mag de overheid best wat meer uitventen.
In de jaarlijks door de Europese Commissie gepubliceerde

‘Digital Economy and Society Index’ (DESI) van 2017 staat
de ‘digitale overheidsdienstverlening’ in Nederland binnen
Europa op de derde plaats. “Op het vlak van digitalisering van
overheidsdiensten behoort Nederland tot de meest gevorderde
EU-landen. De zeer goede resultaten worden behaald voor alle
indicatoren, van kwaliteit van de openbare dienstverlening tot
het verstrekken van open gegevens (…) Nu moet het gebruik
van technologie door bedrijven nog worden verbeterd - hoewel dat niveau ook al boven het EU-gemiddelde ligt,” aldus de
DESI-factsheet.
7. Professioneel opdrachtgeverschap
De studiegroep Informatiesamenleving en
Overheid roept in haar analyse ‘Maak Waar!’ de
overheid op tot professioneel opdrachtgeverschap en een radicaal andere werkwijze.
Die komt neer op ‘permanent beta’ in plaats
van ‘first time right’. Helder opdrachtgeverschap is cruciaal voor het succes van grote
ICT-projecten. Regelmatig gaat daarbij achter
de schermen veel mis en dat kost de belastingbetaler tientallen tot honderden miljoenen.
Dat helpt het imago van de overheid als ICTwerkgever niet. Maar de automatiseerders willen
ook niet als zakkenvullers gezien worden. Nederland ICT heeft
in 2016 haar gedragscode uitgebreid en een model-klokken-
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luidersregeling gemaakt om integer handelen te bevorderen.
De Bruijn: “We willen dat bedrijven niet meer inschrijven op
misbaksels van aanbestedingen.”
Gaat dat lukken? “Dit is pas het begin van de krapte”,
denkt Mo Jaber. “En binnenhouden is nog moeilijker dan
binnenhalen.”
Lotte de Bruijn maakt zich vooral zorgen over het gebrek aan
urgentie dat de Nederlandse overheid op ICT-gebied uitstraalt.
“Dat CDA-leider Buma in zijn H.J. Schoo-lezing digitalisering
in één adem noemt met de vastlopende verzorgingsstaat,
immigratie en opkomend radicalisme, is daarvan een voorbeeld. Kennelijk ziet de politiek digitalisering als een
probleem, niet als een kans en zeker niet als een
topprioriteit.”
Je kunt het ook positief zien: Nederland functioneert. Misschien niet altijd dankzij, maar dan in ieder
geval ondanks de overheids-ICT. Voorlopig
blijft het schuiven met en concurreren om
de schaarse ICT’ers. Binnen de overheid
en daarbuiten. Er is geen sprake van één
structurele oplossing, maar bij de pakken
neerzitten is ook geen optie. “We moeten reëel zijn”,
zegt Hans Schutte opgewekt. “We gaan het probleem
niet helemaal tackelen. Er is nu eenmaal een tekort.”
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Beste opdrachtgevers
zijn sterk
over hele breedte
Goed
opdrachtgeverschap
speelt een belangrijke
rol bij het slagen van
grote ICT-projecten.
Hoog tijd om publieke
opdrachtgevers in het
zonnetje te zetten met
de iBestuur Prijs voor
de beste opdrachtgevers
binnen de overheid. De
benchmark biedt een
belangwekkend kijkje in
de overheidskeuken.

Door Kees-Jan Dijkstra
Beeld Dreamstime
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G

oed opdrachtgeverschap is een belangrijke factor in het welslagen
van projecten. Helemaal bij IT-projecten binnen de overheid, waar
opdrachtgeverschap heel complex en dynamisch is. Het gaat immers om
publiek geld met directe politieke betrokkenheid en ingewikkelde besluitvorming. De commissie Elias concludeerde in 2014 dat het bij ICT-projecten al
jaren ‘misgaat op alle niveaus, en in alle stadia’. Grote projecten blijken vaak
een ‘onoverzichtelijke boel, zonder aansturing en kostenbeheersing’, waardoor jaarlijks 2 tot 5 miljard euro aan publieke gelden zou worden verspild.
Dus besloten iBestuur, branchevereniging Nederland ICT, PBLQ (dat adviseert over verandervraagstukken in de informatiesamenleving) en een aantal
(oud-)topambtenaren onderzoek te doen naar goed opdrachtgeverschap door
opdrachtgevers van grote ICT-projecten bij de overheid. Het onderzoek richt
zich op ervaringen van de belangrijkste ICT-leveranciers in Nederland. Met
deze insteek sprak PBLQ over ICT-aanbestedingen met veertien toonaangevende leveranciers in de publieke sector.

Goed Opdrachtgeverschap

De vier winnaars
>> Winnaar <<
categorie ‘Samenwerking’

>> Winnaar <<
categorie ‘Expertise’

Rijkswaterstaat

Belastingdienst

De organisatie heeft frequent contact met de
markt (o.a. op leveranciersdagen) en betrekt leveranciers actief bij strategische vraagstukken. RWS
is als grootste aanbesteder gewend aan veelvuldige
opdrachtverlening, en is zeer ervaren als het gaat om
grootschalige (bouw)trajecten.
RWS is ook goed op de hoogte van wat de markt te
bieden heeft. Door een duidelijk en actueel beeld van
het aanbod kan de organisatie ook steeds een duidelijke vraag formuleren.

De Belastingdienst heeft zichzelf goed geprofileerd richting universiteiten en cum laude studenten
en trekt nieuw talent aan door zich als aantrekkelijke
werkgever te presenteren. Ze legt de nadruk op werken in een ambitieus team waarin je wordt uitgedaagd op kennis en competenties.
De Belastingdienst gaat goed de dialoog aan met
opdrachtnemers. Als zaken niet naar wens verlopen
neemt de dienst contact op en gaat een open dialoog
aan, met oog voor elkaars standpunten.

Resultaat is het rapport ‘Goed Opdrachtgeverschap’ met conclusies en
verbeterpunten door de ogen van ICT-leveranciers. Uitgangspunt was een
benchmark van 21 criteria voor goed opdrachtgeverschap binnen de publieke
sector, waarvan de uitkomsten werden besproken tijdens het iBestuur-symposium op 11 oktober bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar werden ook voor het eerst de beste opdrachtgevers binnen de overheid, in vier
categorieën, in het zonnetje gezet. Als tegengas na alle negatieve publiciteit
én om een discussie aan te zwengelen over goed opdrachtgeverschap.

>> Winnaar <<
categorie ‘Opdrachtverstrekking’

>> Winnaar <<
categorie ‘Kwaliteit’

Rijksdienst voor
het Wegverkeer

Rijkswaterstaat

Intensief proces
Het opstellen van vragenlijsten, 21 principes vaststellen, en daar een
berekening op loslaten; het was een intensief proces. Ook de uitvoering en
verwerking was een aardige kluif, maakt principal adviseur Ruud Mollema van
PBLQ duidelijk. “De resultaten zijn niet herleidbaar naar leveranciers. We hebben bewust geen rankings gemaakt, zodat niemand onderaan komt te staan.
Ook brengen we geen detailkritiek naar buiten, maar uitsluitend algemene
conclusies, verbeterpunten en best practices waar andere leveranciers en
overheidsorganisaties samen van kunnen leren.”

De RDW kan een duidelijke vraag formuleren voor
de markt en is goed op de hoogte van wat de markt te
bieden heeft. De organisatie heeft goed zicht op het
dienstenportfolio van leveranciers, en laat zich door
opdrachtnemers informeren over hun aanbod.
Verantwoordelijkheden zijn goed belegd en er is
spraken van een duidelijke overlegstructuur. Bij het
betrekken van de markt houdt de RDW een goede
balans tussen informeel en formeel contact.
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RWS is ook de beste opdrachtgever in deze categorie. De organisatie beschikt over een gezamenlijk
risicolog met opdrachtnemers. Op deze manier wordt
continu bekeken wie het best een risico kan aanpakken, ongeacht de verantwoordelijkheid. En dit risicolog staat op alle governance-niveaus op de agenda
(strategisch, tactisch en operationeel).
De RWS spreekt ook heel duidelijke Service Level
Agreements af met leveranciers, waarover maandelijks wordt gerapporteerd. De prestatie-indicatoren
staan zwart op wit en zijn glashelder.
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Snel was duidelijk dat het een gevoelig thema is, gezien de
vele miljarden aan publiek geld die jaarlijks gemoeid zijn met
grote IT-projecten als de OV-chipkaart, en de digitalisering bij
instanties als de Belastingdienst en de Rechtspraak. Het rapport vol belangwekkende informatie over de inkooppraktijk
door de overheid kwam niet zomaar van de grond.
“Opdrachtgeverschap van de overheid? Leveranciers vinden er
natuurlijk allemaal wat van, maar het is ook hun boterham”,
maakt Mollema de spagaat van veel leveranciers duidelijk. “We
moesten ze wel overtuigen om mee te werken. Zonder Nederland ICT was dit rapport nooit tot stand gekomen.”
Op voorwaarde dat vertrouwelijkheid werd gegarandeerd en
gesprekspartners anoniem zouden blijven, wilden de grote
partijen wel meewerken. De leveranciers mochten uit een
lijst van 24 overheidsinstanties zélf meerdere opdrachtgevers
kiezen om te beoordelen. In sessies van drie uur begeleidden
de onderzoekers daarop de directies met de vragenlijsten. “Dat
waren heel interessante gesprekken, met mooie inzichten hoe
het werkt binnen de overheid.”
Kink in kabels
Op basis van al die gesprekken en ingevulde vragenlijsten ontstond een representatief beeld van de kwaliteit van
opdrachtgeverschap bij de overheid. Samensteller Mollema
geeft in zijn kantoor in Den Haag een leesaanwijzing vooraf:
alle genoemde conclusies in het rapport zijn door de leveranciersbril bekeken.
Welk algemeen beeld verschijnt uit dit onderzoek? Dat veel
opdrachtgevers hun best doen om transparanter en effectiever
te werken met marktpartijen. De mate waarin dit lukt is sterk
afhankelijk van de organisatie van het inkoopproces, de complexiteit van opdrachten en de organisatorisch context. Er zijn
goede voorbeelden, maar bij veel opdrachtgevende organisaties blijkt nog aanzienlijke ruimte voor verbetering. Wanneer
opdrachtgevers transparanter zijn over hun bedoelingen en
hun toekomstplannen kan dat veel winstpunten geven. Architectuur speelt daarin een grote rol.
Mollema noemt twee remmende factoren die vaak terugkwamen in de verhalen van leveranciers. “De kwaliteit van interne
verbindingen tussen bestuur en uitvoering, en tussen de afdelingen inkoop, lijn, IT en business: daar zitten veel kinken in
de kabels.”
Ten tweede werd de grote druk bij opdrachtgevers genoemd
om zich aan formele aanbestedingsprocedures en uitvoeringsregels te houden. Nog eens versterkt door de wildgroei
aan aanbestedingsvormen en eigen invulling. “Die zijn overal
anders”, benadrukt Mollema. “Aanbestedingen worden steeds
complexer en het gaat om steeds grotere bedragen en dus
belangen. Als je als leverancier nu een groot project misloopt,
lig je er zo voor vijf tot zes jaar uit.”
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Miscommunicatie heeft veel te maken met de strikte scheiding tussen lijn- en inkoopafdelingen, legt Mollema uit. “In
veel organisaties mogen deze twee niet of nauwelijks meer met
elkaar praten. Een DG of directeur die door inkopen een rechtmatigheidsprobleem aan zijn broek krijgt, heeft heel wat uit te
leggen, naast reputatieschade.”
Het beeld dat naar voren komt in het onderzoek is dat rechtmatigheid vaak heeft geleid tot een doorgeschoten scheiding.
“Met als gevolg dat inkopers bang zijn om fouten te maken. Ze
houden zich heel sterk aan protocollen en procedures. “Als je
de vinkjes maar goed hebt gezet, dan maakt de rest niet uit.”
Regeert de angst dan op veel inkoopafdelingen, naast het

Ruud Mollema, principal adviseur van PBLQ: “Opdrachtgevers
zijn te weinig ervaren in het delen van risico’s en verbeterpunten met leveranciers. Terwijl het vermoeden bestaat
dat er veel tools beschikbaar zijn die zelden of alleen intern
worden gebruikt. “

acceptatiecriteria voor oplevering van het resultaat.
“De derde categorie vonden we ook heel belangrijk: hoe zit
het met de deskundigheid en kwaliteit van het personeel bij
de opdrachtgever?”, maakt Mollema duidelijk. “Als je daar als
opdrachtnemer komt, word je dan ontvangen door iemand met
verstand van zaken? Is er genoeg kennis in de uitvoering?”
Hier kwamen twee duidelijke interne verbeterpunten
naar voren: overmatige inhuur is slecht voor de continuïteit.
Kennis blijft zo niet geborgd in de organisatie. En een sterke
hiërarchie gericht op correctie van fouten versterkt de neiging
tot het ‘onder de pet houden’ van issues, waardoor oplossingen te laat op gang komen. Opdrachtgevers die gericht zijn op
probleemoplossing en medewerkers die dat melden belonen,
boeken daarentegen vaak goede resultaten.
Mollema noemt nog een derde aspect: het gebrek aan IT-kennis binnen veel overheidsorganisaties, omdat het Rijk jarenlang opleidingsuitgaven tot een minimum heeft gereduceerd,
een punt waarop de commissie Elias ook al wees.

Als je de vinkjes
maar goed hebt
gezet, dan maakt
de rest niet uit
feit dat de politiek na ‘Elias’ bovenop het proces zit? “Voorzichtigheid en angst liggen dicht bij elkaar”, reageert Mollema.
Wanneer een organisatie enkele negatieve ervaringen heeft
gehad, ligt voorzichtig handelen voor de hand. Met als gevolg
dat betrokkenen kunnen gaan ‘oesteren’, zoals hij het noemt.
“Ze kruipen steeds dieper in hun schulp, zodat ze niet op fout
handelen kunnen worden aangesproken.”
Zo’n dertig grote publieke opdrachtgevende organisaties
zijn beoordeeld (van ministeries tot uitvoeringsorganisaties),
waarbij de iBestuur-prijzen worden toegekend aan de organisaties, niet aan personen of projecten, op basis van vier vooraf
vastgestelde categorieën.
Uitschieters
“We hebben de prijswinnaars beoordeeld op het beeld dat
in de breedte ontstaat”, licht Mollema toe. “De opdrachtgevers
die een stabiel beeld toonden met weinig negatieve uitschieters vallen in de prijzen.” Mollema licht de winnaars in de
categorieën een voor een toe: “De eerste winnaar komt uit het

onderzoek naar de vraag hoe opdrachtgevers samenwerken
met de markt. Kun je sturen op de markt, helder zijn over je
koers en toekomstplannen, of overkomt het je allemaal op het
laatste (aanbestedings)moment? “Deze fase is erg bepalend
voor het eindresultaat. Als de samenwerking in het begin een
zesje is, wordt het later nooit meer dan een zes.”
Architectuur is apart beoordeeld, omdat dit een belangrijk
onderdeel is bij de opdrachtverstrekking. Mollema: “Het helpt
als een opdrachtgever een goed beeld heeft van hoe het informatie- en systeemlandschap eruit moet komen te zien. Goede
partijen zien door goede architectuur mogelijke kansen en
problemen al van ver aankomen, en kunnen daarover meedenken.”
Het tweede criterium dat een prijswinnaar heeft opgeleverd
gaat over hoe goed je de opdracht zelf kunt verstrekken en in
de uitvoering bewaken: welke rol speelt de opdrachtgever daar
actief in? Wat weet de opdrachtgever van de inhoud en kan hij
effectief acteren als het lastig wordt? Dit criterium gaat ook
over een heldere scope en voorwaarden, met bijbehorende
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Eyeopeners
Het laatste prijswinnende criterium is ook een belangrijke:
hoe handhaaft de opdrachtgever zijn kwaliteit? Denk aan
Gateway Reviews, prestatiemetingen en kwaliteitscontroles.
“Dit onderdeel komt er niet geweldig uit”, reageert de onderzoeker. “Opdrachtgevers zijn te weinig ervaren in het delen
van risico’s en verbeterpunten met leveranciers. Terwijl het
vermoeden bestaat dat er veel tools beschikbaar zijn die zelden of alleen intern worden gebruikt.” Het is voor Mollema de
grootste eyeopener, waar wellicht ‘met weinig inspanning nog
de meeste winst’ te behalen valt.
Een andere eyeopener in het onderzoek is het gebrek aan
het delen van de uitkomsten van audit, reviews en kwaliteitsen prestatiemetingen van opdrachtgevers met hun opdrachtnemers. Er zijn audits en reviews genoeg, maar zelfs wanneer
leveranciers hier al bij worden betrokken, horen ze er later
niets meer van terug.
Mollema: “Een veelgehoorde klacht onder leveranciers:
dat ze niks meer terug horen van opdrachtgevers. Terwijl ze er
veel tijd in hebben gestopt, van marktverkenning tot Gateway
Reviews. Uiteindelijk gaat goed opdrachtgeverschap allemaal
om communicatie.”
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Minis ter ie v an Veiligheid en Jus titie
Succesfactoren e-CODEXproject:
• De eindgebruiker centraal: de Nederlandse werkwijze
die op EU-niveau is overgenomen is use case gedreven,
dus afhankelijk van concrete casussen met bijbehorende
gebruikers. Zo ontstaat een technische oplossing die
direct op praktisch niveau bijdraagt aan verbetering.
• Veel aandacht voor het proces: de Nederlandse overall
projectleider focuste op het soepel laten verlopen van
alle processen binnen en rondom het project, binnen
Nederland maar vooral ook binnen de EU. De voortgang en andere projectmatige verantwoordelijkheden
werden opgepakt door een technisch en inhoudelijk
projectleider.
• De gang naar de beslissers: door de nadruk van
e-CODEX op de toegevoegde waarde voor concrete
bedrijfsdoelen was het nut van e-CODEX ook op hoog
ambtelijk en politiek niveau duidelijk. Hierdoor ontstond de ingang naar de Europese Raad van ministers
waar e-CODEX nu in het primaire proces van Justitie
geborgd is.
• Noodzaak tot borging: eerdere EU Large Scale Pilots
hadden de noodzaak tot borging naar de toekomst bij
de Europese Commissie op de agenda gezet. Gecombineerd met de aandacht voor het primaire proces tijdens
e-CODEX ontstond veel aandacht voor het regeren voorbij de eigen opleverdatum. Het kon in sommige gevallen
immers niet meer ‘uit’ worden gezet.
• Vertrouwen tussen Europese Commissie en e-CODEX:
de lidstaten en de Europese Commissie hadden vanuit
het e-Justice Action Plan en daaraan verbonden subsidieprojecten ervaring opgedaan met onderlinge samenwerking, en resultaten behaald. Die ervaring heeft ertoe
geleid dat vanaf de start van e-CODEX duidelijk was dat
de lidstaten en de EC hetzelfde doel nastreefden, dat
samenwerking tot betere resultaten zou leiden en dat
elkaar assisteren in het realiseren van de beleidsdoelen
tot brede acceptatie zou leiden op het niveau van de
lidstaten, en op Europees niveau.
• De juiste man/vrouw op de juiste plek: het blijft
mensenwerk. Zeker bij ICT-projecten speelt communicatie tussen techniek en business een grote rol. Om dit
succesvol te laten verlopen is iemand nodig die beide
werelden begrijpt en deze aan elkaar kan verbinden.

e-CODEX: digitale uitwisseling
van justitiële gegevens
over de grenzen heen

e-Justice in de EU
ICT en de business, het blijft een
spraakmakend onderwerp. Ook in
EU-context is er nog veel te winnen als ICT
en organisatiedoelen een hechter huwelijk
zouden vormen. Op die manier wordt beleid
beter uitvoerbaar en komt de potentie van
techniek meer tot zijn recht. Gevolg: blijere
eindgebruikers. Het e-CODEX-project van het
ministerie van Veiligheid en Justitie laat zien
dat het kan.

H

et is niets nieuws: ICT’ers en de rest van een organisatie
spreken niet altijd dezelfde taal. En bij de vertaling gaat
weleens wat mis. Of de techniek doet niet helemaal wat de organisatie voor ogen had, of in de organisatiedoelen wordt slecht
rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van techniek. En
hoewel het steeds beter gaat – door de naschok van de commissie Elias én de onderkenning van het belang van dit onderwerp
– is de praktijk weerbarstig. Niet alleen in de Nederlandse context: ook in de EU moeten ICT en beleid beter samenwerken.
EU-beleid komt vaak tot stand op basis van langetermijnagenda’s. In die agenda’s komt IT zelden voor als ‘enabler’.
De plannen zijn vooral van juridische aard en gaan over welke
regelgeving er moet komen of aangepast moet worden. Daardoor wordt de factor IT bij grote beleidsontwikkelingen weleens
verkeerd meegenomen.
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Voor meer informatie: Sandra Taal, s.taal@minvenj.nl
Ernst Steigenga, e.j.steigenga@minvenj.nl
Jaap Romme, jaap@dereactor.nl
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Uitwisseling justitiële gegevens
Tegen deze achtergrond is het interessant te kijken naar de
zogenoemde Large Scale Pilots (LSPs) van de Europese Commissie. Deze commissie subsidieert deze pan-Europese ICT-projecten met als doel Proofs of Concept van ICT-middelen te laten
ontwikkelen die helpen bij lidstaatoverschrijdende communicatie tussen officiële instanties en burgers en bedrijven. Een van
die LSPs is e-CODEX, een project dat van december 2010 tot mei
2016 werd uitgevoerd binnen e-JUSTICE, een programma van de
Europese Commissie en 23 lidstaten. e-CODEX (voluit: e-Justice
Communication via Online Data Exchange) richt zich op verbetering van de grensoverschrijdende digitale uitwisseling van
justitiële gegevens. Voor Nederland ligt de verantwoordelijkheid
in handen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Bij de start van e-CODEX lag de focus vooral op de technisch
kant: hoe maken we een oplossing die past binnen de subsidiariteit van lidstaten, en toch veilige en snelle machine-to-machine
communicatie tussen systemen in lidstaten mogelijk maakt?
Vanuit deze centrale vraag ontwikkelden de e-CODEX-deelnemers een oplossing die decentraal georganiseerd is en daarmee
volledig voldoet aan de wensen omtrent subsidiariteit. De Proof
of Concept werkt, is getest en heeft daarmee voldaan aan de
primaire doelstellingen.
Bij veel ICT-projecten blijft het hierbij. Maar de ambitie van
het Nederlandse e-CODEX-team reikte verder: men wilde de
houdbaarheid voor de lange termijn borgen. E-CODEX is namelijk
voor een belangrijk deel gestoeld op een Nederlandse werkwijze. Het ‘uploaden’ van die werkwijze naar EU-niveau heeft zowel
financiële als praktische voordelen voor het ministerie van VenJ.
Om die ambitie te vervullen is het Nederlandse e-CODEX-
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team niet overhaast te werk gegaan, maar is de tijd en ruimte
genomen om de sustainability van het project goed te regelen.
De oorspronkelijke projectduur is daartoe zelfs met tweeënhalf
jaar verlengd. Een tweede essentiële keuze was het nadrukkelijk aansluiting zoeken bij de organisatiedoelen; de gebruikte
techniek is daar ‘slechts’ een afgeleide van. De eindgebruikers,
bijvoorbeeld de officier van justitie, hadden in alle pilots en
bijbehorende werkzaamheden een belangrijke stem. Het team
liet zich speciaal bijstaan op het onderwerp ‘gebruikersgericht
werken’, zodat men voortdurend scherp bleef op deze aanpak.
Vooraf had de projectleiding de belangrijke spelers voor borging
van e-CODEX in het primaire proces al goed in beeld gebracht en
waar mogelijk aansluiting gezocht bij hun belangen. Want vanaf
dag één besefte het team dat het succes afhing van de mate
waarin deze spelers het projectresultaat zouden omarmen. Er
was dan ook veel aandacht voor het proces binnen het project;
voor het verbinden van betrokken disciplines en belangen.
Het e-CODEX-team schroomde niet om het project actief op
de kaart te zetten. Een van de activiteiten was een nationale
e-Justice conferentie waarbij alle beroepsgroepen geënthousiasmeerd werden door minister en ambtelijke top. Zo kreeg
e-CODEX brede bekendheid en nam de bereidheid tot werken met
e-CODEX toe. Daar komt natuurlijk bij dat de potentie en behoefte van zo’n oplossing voor het strafrechtdomein groot is. Dat
gaf e-CODEX de ruimte om binnen de EU aansluiting te zoeken
bij de beleidsvoorbereiders van de Europese Raad van ministers.
In het tweede meerjaren e-Justice actieplan (2014-2018) wordt
e-CODEX zelfs gezien als een echte game changer.
Het resultaat? De e-CODEX-methode en -techniek worden
gevat in EU-regelgeving en krijgen een officiële plek binnen
de Europese Raad van ministers en het EU-ondersteunende
IT-apparaat. In de tussentijd zorgt een aantal deels door de EU
gefinancierde nieuwe projecten ervoor dat meer partijen gebruik
kunnen maken van de e-CODEX-techniek waardoor het aantal
gebruikers enorm zal uitbreiden.
Uiteindelijk leidt dit tot betere toegang van de rechtspraak
voor burgers en bedrijven in lidstaatoverstijgende zaken. En
voor Nederland is het prettig dat de eigen aanpak de basis
vormt, en dus beschermd is voor toekomstige wijzigingen vanuit
EU-beleid.

Foto: ministerie Ve
nJ

Zoals bij de introductie van de Dienstenrichtlijn in 2006: de
betreffende commissie deed destijds de aanname dat er voldoende middelen beschikbaar waren om dienstverleners over
grenzen digitaal te laten communiceren met overheden. Maar
die middelen zijn nu nog steeds in de maak! Was het niet beter
geweest als de commissie vooraf gecheckt had welke (on)mogelijkheden er in digitale zin waren?
Het is te makkelijk om te zeggen dat alleen de beleidsmensen ‘het niet begrijpen’. De ICT-discipline neemt op haar beurt
te weinig het perspectief van de eindgebruiker en bijbehorende
beleidsdoelen mee. Jammer, want het gebruik van de ICT-oplossing bepaalt het succes, niet de manier waarop het technisch in
elkaar steekt.

Winnaars van
de VenJ Blockathon Team
LegalThings
One samen
met minister
Blok.

VenJ doet inspiratie op
tijdens blockathon
Blockchain is een relatief nieuwe technologie met een grote
belofte: het onveranderbaar en transparant vastleggen van digitale
interacties kan ingrijpende gevolgen hebben voor het rechtsverkeer.
VenJ onderzocht wat in de praktijk al mogelijk is, en organiseerde ter
inspiratie een heuse ‘blockathon’.
Karina Meerman
is als een Griekse salade”, zei
“Blockchaintechnologie
ondernemer Tey al Rjula van Tykn.tech op de block-

athon-middag van VenJ. “Alle ingrediënten bestonden al toen
een genie besloot ze bij elkaar te voegen.” Zo is ook blockchain
een combinatie van verschillende technologieën, waaronder
peer-to-peer, statistiek, algoritmes en encryptie. In ‘Blockchain
voor Dummies’ van IBM beschrijft auteur Manav Gupta blockchain als een soort besturingssysteem. De eerste succesvolle
toepassing die erop draaide, was de bitcoin.
De nauwe band met deze digitale valuta maakt velen huiverig om de technologie spontaan te omarmen. De boodschap
van dagvoorzitter Pim van Uchelen, concerndirecteur Financiën
en Control van het Openbaar Ministerie, was dan ook: “Je moet
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het snappen, dit gaat ingrijpen in het rechtsverkeer.” ‘Snappen’
betekent hier niet de motorkap opentrekken en de klepstoters
vervangen, maar weten dat onder de kap een verbrandingsmotor zit die brandstof nodig heeft om de auto in beweging te
krijgen.
Waarom kan blockchain gaan ingrijpen in het rechtsverkeer?
De technologie kan de rol overnemen van bestaande vertrouwensorganisaties. Denk aan de papierwinkel bij de aankoop van
een huis of autoverkoop. Wanneer alle transacties onveranderbaar digitaal vastliggen en toegankelijk zijn voor alle partijen in
de keten; wie heeft dan nog een menselijke controleur of archivaris nodig? De impact is mogelijk groot. “Als overheid moeten
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Samen veilig
verbonden
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we het voortouw nemen in het rechtsverkeer en wel nu”, aldus
Van Uchelen. “Als we langer wachten, gaan we achter de feiten
aanlopen.”
Pilots in praktijk
De blockathon-middag was gereserveerd voor praktijkvoorbeelden en inspiratie. Zo onderzoekt de gemeente Schiedam al
anderhalf jaar met pilots welke processen zij ‘in de blockchain
kan hangen’. Directeur Marlies van den Hende zei dat deze technologie past bij wat de overheid wil: “Meer regie bij de bewoners
en uitgaan van vertrouwen.” Maar blockchain maakt ook de
werkprocessen in de organisatie “pijnlijk inzichtelijk.”

Blockchain maakt ook de
werkprocessen in de organisatie
“pijnlijk inzichtelijk”.

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

Schiedam is daarom klein begonnen met onder andere budgetbeheer binnen schuldhulpverlening en – samen met de Drechtsteden - de aanvraag parkeervergunning. Van den Hende: “Hoe
meer pilots we doen, hoe meer we leren, hoe beter voorbereid
we zijn op de toekomst, en hoe sneller we onze werkprocessen
kunnen aanpassen.”
Het ministerie van Financiën heeft een pilot voltooid en
gaat die nu in twee projecten uitwerken. De vraag was ‘als men
bitcoins kan beheren met blockchain, kan dat dan ook met
euro’s?’ Het onderwerp was het verstrekken van een schatkistlening aan een onderwijsinstellingen ten behoeve van nieuwbouw. De pilot gebruikte Smart Contracts: alle regels rondom
zakelijke transacties, vastgelegd in de blockchain. Spreker
Christian Schouten weet het succes van de pilot aan de duidelijkheid van de casus: “Helder geformuleerd, afgebakend en hij
sprak tot de verbeelding.”
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Mieke van Heeswijk van SIDN Fonds (gelieerd aan Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland) deelde in de inspiratiesessie dat het fonds jaarlijks twee miljoen euro beschikbaar stelt
voor projecten die bijdragen aan een sterk en open internet voor
iedereen. In de categorie ‘blockchain for good’ noemde zij onder
andere Fair-Food Kokosnoot. Op fairfood.nl/blockchain zijn alle
transacties rondom duizend kokosnoten te volgen, vanaf hun
oogst door de boer in Indonesië tot aan de consument. Zo wil
Fair-Food laten zien waar het geld zit in de kokosnootketen.
Blandlord (‘be a social landlord’) en Bloqhouse zijn voorbeelden van ‘crowd ownership’. Mensen investeren in een deel
van vastgoed en ontvangen een navenant deel van de opbrengsten. In het geval van Blandlord kochten negentig mensen twee
appartementen die zij beschikbaar stelden aan vluchtelingen.
Afspraken en transacties liggen in de blockchain. Van Heeswijk
legde uit dat SIDN Fonds deze projecten mede subsidieert in een
zoektocht naar bewijsvoering voor de maatschappelijke belofte
van blockchaintechnologie. “Zoals met alle nieuwe technologie
is het zaak kritisch te zijn, en te blijven vragen of dit de technologie is die we willen.”
Onverwoestbaar geboortebewijs
Tey al Rjula nam in zijn verhaal het publiek mee naar de
wereld van onzichtbare kinderen en staatloze volwassenen. De
ondernemer is zelf in Koeweit geboren, maar dat was na de inval
door Irak niet meer te bewijzen. Hij maakte helder dat wie geen
geboortebewijs heeft geen BSN krijgt, niet naar school kan,
geen bankrekening kan openen, en geen paspoort kan krijgen. Geboortebewijzen zijn – ook in Nederland – van papier en
daardoor zeer kwetsbaar. Ze worden uitgegeven door officiële
overheidsinstanties waar mensen naartoe moeten reizen. In
onze veilige wereld is dat geen probleem, maar in oorlogsgebied
en landen met grote armoede is het dat wel degelijk.
De spreker vertelde dat de helft van alle kinderen die zijn
geboren in Afrika niet worden geregistreerd, wat hen extra
kwetsbaar maakt voor smokkelaars. “Waarom de geboorte niet
onmiddellijk vastleggen in de blockchain?” Elke baby krijgt dan
een soort digitale vingerafdruk die overal te wereld is te raadplegen. Het streven van Tey al Rjula en van zijn team is dat er
in 2020 geen onzichtbare kinderen meer zijn – en later dus ook
geen onzichtbare volwassenen meer.
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Mijn rheid?
Ove

Klant centraal stellen?

Dat is nog best lastig

Hoe verleen je als
overheid digitale
diensten die zijn
afgestemd op wat de
burger wil en nodig
heeft? Die vraag stond
centraal tijdens een
rondetafeldiscussie.
Dat bleek lastig te
beantwoorden.

Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime

40

M

isschien is de vraag hoe je als overheid het beste kunt inspelen op de
behoeften van burgers het beste te beantwoorden vanuit de private
sector. Bedrijven als Coolblue of Bol.com ervaren dagelijks welke wensen
klanten hebben, zo bleek tijdens de door iBestuur en Pegasystems georganiseerde discussie. Dat geldt ook voor Jungle Minds, een digitaal bureau dat
zegt merken in staat te stellen echte gebruikerswaarde te leveren. Volgens
directielid Bart ter Steege kan het klassieke organogram de prullenbak in
wanneer een organisatie digitaal en klantgericht werken op één zet. “User
centered werken is vooral een organisatievraagstuk. Het slaagt
alleen als iemand op het hoogste niveau de vakjes vanaf dag
één anders indeelt.”
Ter Steege zou graag zien dat er een organisatie wordt
opgetuigd, vergelijkbaar met initiatieven als de United
States Digital Service (USDS) en de Government Digital Service (GDS) in het Verenigd Koninkrijk. “Dat zijn
bureaus die klantgerichte werkprocessen binnen hun
overheid aanpakken en oplossen.” Michelle Fransen,
manager landelijke systemen bij het IPO (Interprovinciaal
Overleg), ziet wel wat in het voorstel. “Waarom hebben wij niet
zoiets? Eén organisatie die binnen de overheid zaken realiseert,
bijvoorbeeld op het gebied van hergebruik?”
Transformatieslag
Bert Jan Geveke, CIO bij de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO), brak een lans voor de mensen die er niet in slagen – of
moeite hebben – om aan te sluiten bij de digitale dienstverlening van de overheid. “Burgers hebben het recht om op
economische wijze zaken te doen met de overheid. Tegelijkertijd hebben overheden de plicht om iedereen te bedienen die dat
recht wil gebruiken. De meeste burgers kunnen digitaal prima uit de voeten,
maar er is ook een groep die dat niet kan of in een positie zit waar de problematiek zodanig is dat zij er niet meer uitkomen. Als je het hebt over de klant
centraal stellen, dan moet je ook daar iets mee.”

Geveke bleek nog niet onder de indruk van de
digitale stappen die de overheid de afgelopen dertig
jaar heeft gemaakt. “We hebben vooral papieren
en logistieke processen gedigitaliseerd.” Wat
hem betreft moet de overheid een transformatieslag maken in haar (digitale) dienstverlening
en er is dringend behoefte aan transformerend
leiderschap.
Ook Wouter Welling, voormalig productmanager MijnOverheid en nu werkend aan
een uitvoeringsprogramma naar aanleiding
van het rapport ‘Maak Waar!’, vindt dat we
vooral bezig zijn met het efficiënt maken
van processen. “Nu is dat nog niet erg, maar
als je niet meer aansluit bij de transformatie
die grote organisaties maken, heb je wél een
probleem.”
Niet helder
Rikky van Osch, CIO bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), schetste het beeld van een
organisatie die in de afgelopen twee jaar sterk is
veranderd. “SVB was van de ‘warme hand’, maar er
liggen ook taakstellingen, dus digitalisering was onvoorwaardelijk.” Wat opvalt is dat de klanttevredenheid nu hoger is
dan in de periode van de ‘warme hand’. Voor SVB reden om nog
meer in te zetten op het digitale spoor. Toch wordt het maatwerkstuk niet vergeten. “Onze klanten krijgen een uitkering
vanuit de sociale verzekering, maar het komt regelmatig voor
dat zij ergens anders een schuld hebben. Dat betekent dat je
ook met andere organisaties moet samenwerken.”
Een van de stellingen van Van Osch (‘Als je vanuit de klant
redeneert, dan moet je niet redeneren vanuit MijnOverheid,
de Berichtenbox en soortgelijke concepten, maar meer vanuit
apps’) riep veel reacties op. Zoals van Daisy Geurts, plaatsvervangend directeur van Bureau Digicommissaris, dat zich inzet
voor het realiseren van een veilige en betrouwbare digitale
overheid. Zij was het ‘ontzettend oneens’ met die stelling.
“Burgers en ondernemers weten vaak niet meer waar zij moeten zijn. Moet je voor een subsidie nu bij de RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland, red.), Kamer van Koophandel of
de provincie zijn? Het is niet helder en daarom is de overheid
voor burgers en ondernemers hét relevante kanaal.”
Wat Bert Jan Geveke betreft, gaan burgers zaken met de
overheid doen via apps of op platformen waar mensen toch al
gebruik van maken. “Het gaat erom dat de klant de dienst geleverd krijgt waar hij om heeft gevraagd.”
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Niet alleen SVB is de afgelopen jaren drastisch veranderd.
Ook ING Bank is dat, zo vertelde Jan Willem Boissevain namens
Pegasystems, een leverancier van customer engagement software systems. De bank is in korte tijd getransformeerd in een
heus ICT-bedrijf. Het opzoeken van de klant is daarbij cruciaal. “Een voorwaarde is dat je op kanalen zit waar ook de klant
zit. Probleem is dat de kanalen die nu gangbaar zijn, niet de
kanalen zijn van over drie jaar. Mijn advies is om je te laten
inspireren door de digital natives, zoals Google of Netflix. Volg
de richting die zij uitgaan.”
De nieuwe manier van werken van ING Bank is goed zichtbaar, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bankrekening.
Dat kan nu in vier stappen, waar eerder een veelvoud daarvan
nodig was. “Dat heeft geleid tot grotere klanttevredenheid. Het
betekent wel dat je organisatie daarvoor klaar moet zijn en het
stelt ook de nodige eisen aan je medewerkers.”
Voor een uitgebreid verslag: www.ibestuur.nl
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Slecht
V a n

H e e s

Slechte film?
D

Marijke van Hees
voorzitter Raad voor Cultuur

e nationale filmweek is weer achter
de rug, de Gouden Kalveren zijn
uitgedeeld. Ongelofelijk welke creativiteit
de filmindustrie heeft en wat worden er
prachtige films gemaakt. Zowel fictie als
non-fictie; fantasie en realiteit zijn vaak
niet meer te onderscheiden. Het was in
dezelfde week dat de minister van Defensie
aftrad; zij nam de politieke verantwoordelijkheid voor fouten met dodelijke afloop.
De leden van de Tweede Kamer maakten
zich druk en er werd heftig gedebatteerd.
De verontwaardiging is altijd groot als er
fouten zijn gemaakt of incidenten aan de
orde zijn. Het is de realiteit die passie geeft
aan het debat. Als de werkelijkheid zichtbaar is.
Op zondagavond is passie zichtbaar bij
Arjan Lubach; ook hij speelt graag met feit
en fictie. In diezelfde week ging hij in op de
mogelijke werking van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (WIV).
Met die wet is een poort opengezet naar
het zonder expliciete toestemming kunnen
verzamelen van informatie over burgers
die zijn af te tappen uit digitale bronnen.
De weerstand die deze wet oproept heeft
niet te maken met de intenties achter de
wet: het adequaat opsporen en vastzetten van mensen die kwade bedoelingen en
terroristische ideeën hebben. Lubach wijst
de kijker op het mogelijke misbruik van
de wet en op de inbreuk op de privacy van
iedereen.
Burgers en maatschappelijke organisaties laten met veel gemak allerlei informatiesporen achter. Langzamerhand dringt
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het besef door dat derden daarmee aan de
haal kunnen gaan. Zij doen dat soms met
toestemming van degene die de informatie
vrijgaf, maar vaak ook zonder die expliciete
toestemming. De combinatie van feitelijke data kan leiden tot het genereren van
nieuwe, secundaire, informatie door een
opsporingsdienst die daarvan de eigenaar
is. De geconstrueerde informatie wordt ook
benut voor opsporing en kan volgens het
kabinet een betekenisvolle rol spelen in
het veiligheidsdomein. Wie neemt verantwoordelijkheid voor opsporing op basis van
feiten en geconstrueerde feiten; waar is er
sprake van feiten en wanneer is het fictie?
De minister van Binnenlandse zaken windt
er geen doekjes om: hij is verantwoordelijk.
Het gesprek over de mogelijke negatieve gevolgen van de WIV is publiek gevoerd;
veel organisaties hebben hun zorgen geuit.
Hebben de Kamerleden zich voldoende een
voorstelling kunnen maken waartoe deze
wet zou kunnen leiden? Ik heb misschien
te veel fantasie, maar de mogelijkheid tot
de dienstopdracht door de inlichtingendiensten aan een agent tot het plegen van
strafbare feiten (Artikel 41 lid 4 van de
WIV) maakt mij nog ongeruster dan het
feitelijk aantasten van privacy. De minister
is verantwoordelijk, maar via mandaten
kunnen bevoegdheden door ambtenaren
worden opgedragen en uitgevoerd. Zijn de
in de WIV opgenomen controles voldoende?
Tijd voor een goede film waarin het gebruik
van deze wet op fictieve wijze uit de hand
loopt, voordat de put wordt gedempt omdat
het kalf verdronken is.
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Syncasso bouwt gepersonaliseerd digitaal platform

Incasso op maat

Drie medewerkers van incassospecialist
Syncasso ontwierpen – in totale afzondering –
een compleet nieuw digitaal platform. Everest
dacht mee en realiseerde hun ideeën. Het
resultaat: een efficiënt incassosysteem, dat
opdrachtgevers en klanten van Syncasso zelf
aan de knoppen laat zitten. Kernwoorden van
het nieuwe platform zijn personalisatie en
zelfsturend. Dat maakt het ook interessant voor
overheidsorganisaties.
Marlies Ruijter

J

e kunt pas écht iets veranderen, als je anders durft te
denken. Voor gerechtsdeurwaarders- en incassobureau
Syncasso begon die verandering drie jaar geleden bij Tonnie Willems, directeur informatiemanagement. Het bedrijf heeft een
grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, van zorgverzekeraars
tot middenstanders. “Ons systeem benaderde alle debiteuren van
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onze opdrachtgevers op dezelfde manier. De aanmaning, het telefonisch contact, de deurwaarder: alles verliep volgens eenzelfde
volgorde en met dezelfde toon”, zegt Willems. “Dat moest beter
kunnen, vonden wij.”
Willems werkte samen met twee collega’s aan de ontwikkeling
van een nieuw digitaal platform. “Het project was alleen bekend
in kleine kring. Zonder rekening te houden met het bestaande
IT-systeem zijn we gaan ontwerpen. We hebben alles overboord
gegooid en hebben ons simpelweg afgevraagd: hoe willen onze
opdrachtgevers bediend worden? Hoe moeten wij of zijzelf hun
debiteuren benaderen, zodat die zo snel mogelijk gaan betalen?”
Zelfsturend
De antwoorden op die vragen kwamen al gauw. Willems:
“Onze opdrachtgevers willen invloed hebben op het proces. Voor
hen is niet iedere debiteur hetzelfde. Je moet ze gedifferentieerd aanspreken. De een wíl niet betalen, de ander kán het niet.
De een is hoogopgeleid, de ander kan niet lezen. En zo zijn er
meer verschillen.”
In het nieuw ontworpen platform kunnen opdrachtgevers
zelf vorderingen invoeren en vervolgens het proces sturen. Ze

E v e r e s t

kiezen bijvoorbeeld voor een harde of een coöperatieve benadering van hun debiteuren. Zij bepalen zelf de volgorde van de
dwangmiddelen. Bovendien maakt het platform een profiel van
de debiteur. Die wordt vervolgens benaderd in een taal die hij
begrijpt en waardoor hij zich voelt aangesproken. Dat gebeurt
via het medium dat bij hem past: een e-mail, een appje, een
brief, een belletje, of een klop op de voordeur. Omnichannel in
optima forma!
“De personalisatie is echt tot in de puntjes doorgevoerd”,
benadrukt Willems. “De communicatie naar de debiteur loopt
van taalniveau A1 tot C2. Maar ook de tone of voice verschilt per
debiteur. Bij de een is het meer empathisch, bij de ander wat
dwingender. Niet alleen in de schriftelijke communicatie, ook
het belscript is aangepast. Voordat een deurwaarder bij iemand
aanbelt, ziet hij op zijn laptop ook met wie hij te maken krijgt.”
Buiten de lijntjes
Syncasso vroeg Everest het platform mee te ontwikkelen en
te realiseren. Een goede match. “Wij zijn een bedrijf dat af en
toe bewust buiten de lijntjes kleurt”, zegt Freek van Teeseling,
solution architect bij Everest. “Dan is het prettig om te werken
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met een club die lef toont en echt vanaf nul durft te werken. Het
is verstandig geweest dat ze het platform geïsoleerd hebben ontworpen. Er is geen IT’er geweest die riep ‘dat kan niet’ en geen
jurist die riep ‘dat mag niet’. Zo kom je tot echte vernieuwing.”
Het digitale platform van Syncasso maakt gebruik van Blueriq, software voor kennisintensieve en regelgedreven organisaties. “Daarmee bouwen we dynamic case management applicaties. Door de gelaagde en op hergebruik ingerichte architectuur
is dit platform uiterst wendbaar en flexibel. Gebruikers kunnen
hiermee gemakkelijk modules stapelen. Bovendien biedt het
ruimte voor uitzonderingsregels, wat echte personalisering realiseerbaar maakt.”
Voor Syncasso betekent het nieuwe platform een enorm verbeterde efficiëntie van het bedrijfsproces. Willems: “Opdrachtgevers omarmden het nieuwe systeem snel. Het is helder en
intuïtief; iedereen snapt het meteen. Het is gewoon een kwestie
van gegevens invoeren en aanklikken wat je wilt. Dat is wel een
voorwaarde voor selfservice. Het mag je klanten niet te veel tijd
kosten.”
Toepasbaarheid
Syncasso gaat licenties uitgeven voor het gebruik van het
nieuwe platform. Er is grote interesse van concurrenten. “Dat
geeft niet alleen het succes van dit platform aan, maar ook de
toepasbaarheid voor andere bedrijven”, zegt Van Endhoven,
senior account manager overheid bij Everest. “Ik zie ook bij de
overheid veel mogelijkheden voor deze zelfsturende, gepersonaliseerde manier van werken. Huursubsidies, uitkeringen,
vergunningen om maar enkele domeinen te noemen. Juist bij
de overheid hoor ik vaak: ‘We zijn te groot, het werk is te veel
omvattend en te complex. We zitten met Europese aanbestedingen.’ Waarom denken in beperkingen? Syncasso laat zien dat het
kan! Hun werk verschilt niet wezenlijk van dat bij de overheid.
En Europese aanbestedingen? Je kunt ook een digitale proeftuin
Europees aanbesteden. Durf aan iets te beginnen zonder dat je
exact weet wat de uitkomst zal zijn.”
Deze ommezwaai is hard nodig bij de overheid, meent Van
Endhoven. “Jarenlang zijn papieren systemen gedigitaliseerd.
Op deze systemen wordt nu voortgebouwd en dat loopt een keer
spaak. We hebben moedige ambtenaren nodig, die net als Tonnie Willems oude inzichten en oude systemen helemaal durven
loslaten.”
Meer informatie? Neem contact op met Frits van Endhoven,
senior account manager overheid f.van.endhoven@everest.nl
0646093722 of Freek van Teeseling, Solution Architect Overheid
f.van.teeseling@everest.nl 0627878974.
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Nederland
door blockchain
internationaal
ontketend
Van idee naar concrete toepassing: het
is een interessant proces. En waar het om
spraakmakende nieuwe technologieën gaat,
is zo’n proces des te boeiender. Welke kansen
bieden bijvoorbeeld de snelle blockchainontwikkelingen voor Nederland? En hoe
kunnen we ons hiermee onderscheiden? Enkele
veelbelovende voorbeelden.

N

ieuwe spraakmakende technologieën doorlopen een aantal stadia vanaf het moment dat ze het besloten gedachtegoed van de eerste vormgevers verlaten en daarmee publieke
aandacht krijgen. Denk aan verbazing, poging tot begrip, hypevorming en de eerste beproevingen. Eenmaal weer met beide
benen op de grond is het tijd om naar de praktische toepassingsmogelijkheden te kijken. En nog een stap verder: wat zou zo’n
nieuwe ontwikkeling kunnen betekenen voor Nederland? Kunnen
we ons er bijvoorbeeld mee internationaal onderscheiden?
Bovenstaande flow is helemaal van toepassing op blockchaintechnologie. En misschien wel meer dan bij andere ontwikkelingen levert het beantwoorden van de gestelde vragen opwekkende
uitkomsten op.
We behandelen drie toepassingsgebieden van blockchain met
zowel een groot maatschappelijk belang als een grote en internationale zichtbaarheid.
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In de Bikeblockchain, een proef van RDW en IBM, worden fietsen
geregistreerd in de blockchain. Foto: Dreamstime

Ten eerste het gebied van voertuigcriminaliteit, van fietsendiefstal tot gestolen auto-onderdelen, een groeiend en
groot maatschappelijk probleem. De blockchain kan hierin van
grote waarde zijn door het aanleggen van een zeer accurate
registratie van eigendommen die gezamenlijk wordt bijgehouden door verschillende organisaties. In de Bikeblockchain,
een proef van RDW en IBM, worden fietsen geregistreerd in
de blockchain waarbij een slim slot laat zien waar ze op slot
zijn gezet. Zo kan de fietseigenaar eenvoudig aangifte doen
van diefstal en gegevens delen met partijen die deze nodig
hebben. Op die manier kan de politie sneller reageren en is
de verzekeraar in staat om de claim direct af te handelen. De
controle blijft bij de eindgebruiker.
Computable nomineerde het project dit jaar voor ‘Beste
ICT-project bij de overheid’ en ‘Beste digitale transformatie’. Dit laat zien dat er brede overeenstemming bij experts
is dat blockchain mogelijkheden biedt om de overheid te
transformeren.
Dit soort initiatieven kunnen lokaal gestart worden en
hun meerwaarde tonen, maar nog belangrijker: ze kunnen
makkelijk internationaal worden uitgebreid. Denk aan het
registreren van gestolen onderdelen. Deze blijven niet binnen
de Nederlandse grenzen. Met een blockchain kunnen partijen
over landsgrenzen heen makkelijker samenwerken, zonder
allerhande privacygevoelige data met elkaar te delen.
Deze techniek vraagt dus niet zozeer om ‘méér Europa’
maar vergemakkelijkt wel degelijk Europese samenwerking, die
van groot belang is voor de positie van ons land. Met blockchain hoeven Europese registraties niet centraal ingericht te
worden. Ze kunnen lokaal worden bijgehouden en toch consistent zijn op Europees niveau. Een register op basis van blockchain wordt wel op Europees niveau ontworpen voor standaardisatie van de uit te wisselen informatie. Maar vervolgens
wordt deze lokaal ingericht en onderhouden. Resultaat: lokale
autonomie van de lidstaten, en tegelijkertijd een efficiëntere
samenwerking op Europees niveau.
Lidstaten kunnen door toepassing van deze technologie beter geïnformeerd worden over de actuele status van
objecten of personen. Ook het tweede voorbeeld laat dat zien.
Een medische praktijk zal op de blockchain de handelingsbevoegdheden van artsen kunnen raadplegen. Het maakt hierbij
niet uit in welk land die bevoegdheden zijn behaald. Er hoeven
geen registers in het buitenland geraadpleegd te worden, de
informatie is als één integraal beeld op de blockchain aanwezig. Wanneer geregistreerde gegevens veranderen dan is deze
ene koppeling met de blockchain voldoende om hiervan op de
hoogte te worden gebracht. Geen noodzaak voor koppeling
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met individuele registers in de verschillende landen. Maar ook
geen noodzaak om één centraal Europees systeem in te richten. De lidstaten blijven autonoom en in control. Zij kunnen
zeer nauwkeurig bepalen wie toegang heeft tot hun data.
Voedselketen
Een derde interessant toepassingsdomein met grote mogelijkheden vormt de agricultuur – en hieraan verbonden –
de voedselveiligheid. Hierbij is het mogelijk om de volledige
voedselketen van ‘farm to fork’ te volgen. Elke stap in het
proces wordt geregistreerd in de gezamenlijke blockchain (in
plaats van in systemen of documenten van individuele organisaties). Die zorgt voor één consistente registratie van het hele
proces. Cryptografie zorgt ervoor dat de deelnemers gevoelige
gegevens van elkaar kunnen afschermen, en een regulator als
de NWVA behoudt het overzicht.
Wellicht nog belangrijker voor de voedselveiligheid is
transparantie in keurmerken. Om een keurmerk voor een
product te verkrijgen moet aan enkele eisen worden voldaan.
Gecertificeerde organisaties fungeren als controleur en creëren
een registratie in een blockchain. Alleen deze gecertificeerde
organisaties - bepaald door het keurmerk - kunnen deze registraties aanbrengen. De blockchain zal automatisch (met een
zogenaamd smart contract) het keurmerk uitgeven als aan alle
eisen – vastgesteld door gecertificeerde organisaties - is voldaan. Omgekeerd zal een product op deze wijze nooit een keurmerk krijgen als hier niet aan is voldaan. Dit in tegenstelling
tot controle achteraf om te bepalen of wel aan het keurmerk
is voldaan. Hiermee wordt de voedselveiligheid verhoogt. Niet
onbelangrijk voor een land als Nederland met grote exportbelangen in de agricultuur.
Nu we toch door de internationale bril kijken: zou het
niet mooi zijn om de in ons land aanwezige kennis en kunde
op blockchaingebied als wervingsmiddel te gebruiken voor
– bijvoorbeeld – internationale missies? Neem het Europees
Geneesmiddelenbureau (EMA/EGb), waarvoor Nederland zich
kandidaat heeft gesteld als vestigingsland. Gewaarborgde
informatie over medicijnen, goedkeuringsverklaringen voor
het op de markt brengen ervan, de authenticiteit van onderliggende gegevens, allemaal domeinen waarvoor blockchain
grote waarde heeft.
Wellicht zou Wouter Bos dat mee moeten nemen in zijn mandje
van aantrekkelijkheden die Nederland te bieden heeft.
Bram Havers – Enterprise Architect Rijksoverheid
Rob Nijman – Directeur Rijksoverheid
IBM Nederland B.V
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Nevin Özütok, GroenLinks (1960)

ICT-woordvoerders in
de Tweede Kamer
Waar de vorming van de nieuwe regering maanden in
beslag nam, is het voor de Tweede-Kamerleden al sinds maart
business as usual. Wie zijn de ICT-woordvoerders die een
‘tweede Elias’ moeten voorkomen?
We stellen er zes voor.
Door Karina Meerman

“Vraag door tot je het begrijpt”
In de Tweede Kamer sinds: maart 2016
Portefeuille: Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Politie
“Bij de vakbond heb ik gezien wat er allemaal fout kan
gaan met ICT, en dat dit het faillissement van bedrijven
kan betekenen. Drie punten zijn belangrijk: haal deskundigheid in huis, ga niet met elk nieuw systeem in zee, en
probeer niet alles op te lossen met één megalomaan groot
systeem. De problemen liggen overigens vaker in projectmanagement dan in de technologie zelf. Partijen aan
tafel spreken een eigen taal die voor de ander bijna niet
te begrijpen is. Het klinkt daarom al snel aannemelijk,
terwijl nog niet duidelijk is of de oplossing aan alle eisen
voldoet. En wat die überhaupt precies doet. De techneut
denkt ‘alles is rond en helder’, de andere kant van de tafel
begrijpt niet wat er is afgesproken.
Het is zaak het boerenverstand te gebruiken. Kijk naar
de realisatie, en niet alleen naar wat er op de tekentafel
ligt. Vraag: ‘hebben we een kastje? Wat zit daar in? Waar

wordt dat opgeslagen? Zit er een kabeltje aan? Waar kunnen we dat op aansluiten? Is het veilig?’
Dat klinkt misschien allemaal heel huiselijk, maar we moeten het begrijpen zonder de vaktermen van technici. Laat
je niet overdonderen door de deskundigen. Laat hem of
haar het uitleggen tot jullie het allebei begrijpen.
Het is ook de taak van de Tweede Kamer om vragen te
stellen, om voorstellen te controleren en te begeleiden. Als
de minister zegt: ‘dit kan niet’, dan moet dat ook serieus
genomen worden. Durf de stekker eruit te trekken, daar
moet ruimte voor zijn. Hoe langer een project immers
duurt, hoe hoger de kosten. Dat is geen makkelijk besluit,
zeker niet wanneer verschillende groepen aan hetzelfde
project werken en eigenaarschap niet altijd helder is. Een
centrale coördinatie zou die verantwoordelijkheid veel
overzichtelijker maken.”

Hanke Bruins Slot, CDA (1977)

“ICT moet aan het begin van het project, niet het eind”
In de Tweede Kamer sinds: 2010
Portefeuille: Binnenlandse Zaken, Koninklijk Huis, ICT van de overheid, AIVD, sport en veteranen.
“ICT is de rode draad; technologie hoort vanaf
het begin bij een project en niet aan het eind. Die
handelwijze zou onderhand eigen moeten zijn, maar
nog steeds zijn er genoeg voorbeelden hoe dat niet
gebeurt. De Algemene Rekenkamer heeft dit jaar meerdere ministeries erop gewezen dat zij hun ICT-beleid
niet op orde hebben en hun informatiebeveiliging
evenmin. Dat kan echt niet meer, het is 2017. Ik koos
in 1996 tijdens mijn studie rechten bewust voor een
aantal vakken over ICT en recht en informatisering,
omdat ik toen al vond dat ik daar kennis van moest
hebben. We zijn nu twintig jaar verder. Ook heb ik deel
uitgemaakt van de commissie Elias. De Rijksoverheid
heeft haar ICT-beleid nog steeds niet op orde, daar zit
onvoldoende lerend vermogen.
Hoe dat er wél gaat komen? Commissie Elias biedt
meerdere handvatten om duidelijk te maken dat ICT de
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rode draad is. Kamerleden zouden zich goed moeten laten voeden met projectinformatie, technische
briefings en relevante rapporten. De rol van het BIT is
belangrijk in het eerder naar boven halen van faalfactoren en het vermijden van valkuilen. Dat is mooi,
maar uiteindelijk moet BIT overbodig zijn. Zo ver is het
nog niet. Vorig jaar presenteerde de minister een keurige business-case voor het eID-stelsel, met een doel,
de kosten en baten. Medio mei kregen we een brief
dat hij afstapte van de multimiddelenstrategie, maar
dat was niet doorgerekend. Ik heb daar Kamervragen
over gesteld: hij had zijn huiswerk net zo goed moeten
doen na de koerswijziging als in zijn eerste voorstel.
Dat vond hij achteraf wel logisch, maar dat hoor ik
als Kamerlid niet te hoeven vragen. Ook in de grote
decentralisaties kwam ICT weer achteraan de rij, terwijl
het een van de factoren is voor een goede verandering.
Kortom, er is nog heel veel werk aan de winkel.”

Kees Verhoeven, D66 (1976)

“Overheid moet digitaal denken”
In de Tweede Kamer sinds: 2012
Portefeuille: Europese Zaken; Terrorisme; Inlichtingendiensten; ICT/Privacy/cybersecurity; Kansspelen
“De commissie Elias ging over de inkoop en aanbesteding van grote projecten. Dat is een smalle blik. De focus
op faalprojecten is een te beperkte benadering van het probleem. Lange tijd heerste het ICT-optimisme: automatisering
was de oplossing voor elk probleem. Zoals wethouders vroeger grote winkelcentra wilden neerzetten in hun gemeente,
zo was het tot voor kort sexy een heel groot ICT-project te
lanceren. Dat is door de commissie Elias, ervaring en kostenoverschrijding niet langer zo. Net als bij gebouwen blijkt
hergebruik beter, en kiezen we voor kleiner en wendbaarder.
De overheid moet absoluut haar kennis en deskundigheid vergroten. Zij heeft meer rollen dan ICT inkopen en
data verzamelen, zij moet ook de digitale economie van
Nederland aanjagen. We hebben een snelle infrastructuur,
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een fijnmazig netwerk, we trekken datacentra aan en zijn
goed in hosting, maar zetten we dat al in voor – bijvoorbeeld
– onderzoeksprogramma’s? Kijken we echt naar kansen en
bedreigingen? Naar de ethiek? Daarin lijken we achterover
te leunen.
We hebben een overheid nodig die ook digitaal denkt. Persoonlijk heb ik geen achtergrond in ICT, maar als kamerlid
ben ik me in het onderwerp gaan verdiepen en ik snap de
impact die het kan hebben. Daar hoef ik de achterliggende
techniek niet voor te kennen. Fake news, Russische hackers,
de Amerikaanse verkiezingen, ransomware, het sleepnet,
er is genoeg gebeurd. Ziekenhuizen dicht en de haven plat
door WannaCry: het moet nu iedereen duidelijk zijn dat ICT
ons dagelijks leven raakt.”
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Maarten Hijink, SP (1983)

Jan Middendorp, VVD (1975)

“Stel eisen aan veiligheid”

“Koersvast en wendbaar zijn”
In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: Spoorwegen, OV, Rijksdienst, Overheid en ICT en de Wet Normering Topinkomens (WNT)
“In mijn vijftien jaar in het bedrijfsleven ben ik ICT
uitgebreid tegengekomen. In 2007 werkte ik in Mumbai
voor een bedrijfsonderdeel van een bank dat veel met
ICT-systemen te maken had. Daar heb ik gezien wat ICT
kan opleveren en hoe complex het is. Uit die periode
heb ik de overtuiging meegenomen dat in de huidige
tijd alles ICT is. Daarom ben ik blij dat ik voor de VVD
woordvoerder Overheid en ICT ben.
Mijn persoonlijke ambitie voor ICT ligt onder andere
op het gebied van veiligheid; ik kan me voorstellen dat
mensen zich zorgen maken over internetbankieren en
of hun gegevens wel veilig zijn bij de overheid.
Hoe goed zijn we als Nederland in ICT en hoe gaat de
overheid faciliteren dat we er beter in worden? Hacken
en veiligheid maken het onderwerp heel belangrijk. Als

we Nederland veiliger en welvarender willen maken, zal
de overheid het huidige vernieuwingstempo in ICT moeten bijhouden. Dat kan alleen wanneer ze goeie mensen
aantrekt en leert van het bedrijfsleven dat ze zich moet
richten op uitvoering en resultaat. Niet vastlopen in
stakeholders en criteria, maar doen. En iedere maand
even kijken hoe het gaat, en bijstellen indien nodig.
De overheid moet koersvast zijn en toch wendbaar.
Ik hoop daar met mijn ervaring in het bedrijfsleven aan
te kunnen bijdragen. We hebben de basisregistratie
personen voorbij zien komen. Daar is heel veel misgegaan. We moeten voorkomen dat we met andere grote
ICT-projecten ook zo eindigen. BIT heeft bij BRP een
hele goede rol gespeeld. Transparant werken en kritisch
kijken, dat hebben we nodig.”

Lammert van Raan, Partij voor de Dieren (1962)

“We hebben de ICT lang genoeg uitbesteed”
In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: Infrastructuur, Financiën, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: Economische Zaken, industriepolitiek, MKB, ICT en handelsverdragen.
“Als jongen schroefde ik computers open om ze
weer in elkaar te zetten. Ik begrijp de basis van ICT en
ben er altijd nieuwsgierig naar geweest. De belangrijkste elementen nu vind ik security en privacy. Ik denk
bijvoorbeeld niet dat de overheid moet kunnen hacken,
dan houd je de kwetsbaarheden in stand. Het virus
WannaCry is mede mogelijk gemaakt door de NSA: hun
hacktechnieken zijn erdoor op straat beland. Wil je die
gaten helpen repareren of wil je een achterdeur in stand
houden zodat je naar binnen kunt wanneer jij dat nodig
vindt?
En dan hebben we het internet-der-dingen. Laatst
kwam in het nieuws dat zonnepanelen op afstand waren
uitgeschakeld. Dat lijkt een klein voorval, maar wat
hangt er nog meer aan internet? Lampen, koelkasten,
auto’s, privébestanden van mensen. Fabrikanten hebben geen plicht hun apparatuur te beschermen, consu-

menten boeit het niet, of hebben geen idee. We moeten
de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rondom
het internet-der-dingen aanscherpen en bij de fabrikant leggen. Ze zouden beveiliging makkelijker moeten
maken voor gebruikers, bijvoorbeeld. We moeten eisen
gaan stellen aan veiligheid, zoals we dat ook voor auto’s
doen.
Wat de overheid en ICT betreft, zij heeft de noodzakelijke kennis niet meer in huis en is daardoor afhankelijk gemaakt van softwareleveranciers. Het overzicht
is weg, het proces is niet meer te controleren. Wanneer
softwaresystemen en infrastructuur in open source
worden ontwikkeld zou de burger makkelijker kunnen
meekijken. Dat lijkt me een mooi experiment om een
keer uit te voeren. Dat men kan zien wat er gebouwd
wordt, en voor hoeveel geld. Minder afhankelijkheid en
lagere kosten, dat lijkt me een mooi streven.”

“Geen slecht woord over de ambtenaren
die zich te pletter werken bij de Belastingdienst, maar lieve hemel, de ICT daar moet
toch een keer gaan werken? Het blijft maar
geld en mensen kosten. Ik onderschrijf de
bevindingen van de commissie Elias, maar ik
zie ook voor me dat een Tweede Kamer allemaal - op zich legitieme - eisen heeft, en dat
aan de andere kant van de tafel een leverancier zit die zegt: ‘Maar natuurlijk kunnen wij
dat!’
En dan blijkt later dat het een scope-uitbreiding is, of meerwerk, of hoe ze dat ook maar
noemen. Dit is tegen te gaan als je de eigen
ICT-organisatie uitrust met kundige mensen.
Maar als overheid hebben we heel veel kennis uitbesteed, en nu zijn we afhankelijk van
externe partijen.
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Ik heb zelf vijftien jaar rondgelopen bij
een telecombedrijf, in de begintijd van internet. Ik ken die wereld wel een beetje. Toen
een kleine vier jaar in het onderwijs. Daar zag
ik hoe scholen complete softwarepakketen
aanschaften en daar vervolgens normale educatieve zaken niet in kunnen regelen zonder
dat er dertig specialisten aan hebben gesleuteld. De demonstraties en voorwaarden moeten geweldig zijn geweest, maar de gebruiker
kan weinig met de software.
Leer onzin en gebakken lucht herkennen!
Als het primaire proces afhangt van een ICTsysteem, dan moet je dat niet uitbesteden.
Dat hebben we als overheid nu lang genoeg
geprobeerd en dat is voor ICT niet handig
gebleken.”
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Flexibel bouwen
op historische grond
De overheid staat voor de opgave alert te
reageren op nieuwe ontwikkelingen in de
samenleving en op nieuwe wetgeving die
daarvan de weerslag is. Daarbij vaak hevig
gehinderd door informatiesystemen uit
de jaren tachtig die niet op wendbaarheid
zijn gebouwd. Wat te doen? Jan Willem
Boissevain en Hans Prummel pleiten voor de
optie ‘inpakken en vernieuwen’.

Z

elfmaakzaamheid. Met deze term typeert Jan Willem
Boissevain de kernoorzaak van de beklemming waar de
overheids-ICT mee worstelt. Hij is Account Executive Overheid
bij Pegasystems. “Deze zelfmaakzaamheid heeft geleid tot een
wildgroei van legacy-systemen. Dit zijn de transactiesystemen,
die veelal als maatwerk in de jaren tachtig en negentig zijn
ontwikkeld. Ze zijn gebouwd rondom bureaucratische processen
en daardoor moeilijk aanpasbaar aan veranderende regelgeving en specifieke behoeften van klanten. Grote bedrijven,
financiële instellingen en overheden kampen allemaal met dit
legacy-probleem.”
Groeiende risico’s
Niet alleen kunnen de snel veranderende processen daarmee niet meer goed worden ondersteund, maar ook de risico’s
nemen toe, vult Hans Prummel aan, Principal Solution Consultant bij Pegasystems. “Vervuilde data en beveiligingslekken
vormen een steeds groter risico. Ook rijzen de kosten voor de
instandhouding van legacy onderhand de pan uit. Zo heeft de
Amerikaanse federale overheid berekend dat 75 procent van het
automatiseringsbudget opgaat aan het operationeel houden
van hun legacy-systemen. Dat percentage wil je juist omlaag
hebben om ruimte te krijgen voor vernieuwing en innovatie.”
Bovendien is er een continuïteitsrisico. Door het verdwijnen
van de kennis van deze systemen en de programmeertalen waar-
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mee ze gebouwd zijn, kunnen ze on-onderhoudbaar raken.
Snelle modernisering van dit verouderde IT-landschap is dus
cruciaal, maar hoe doe je dat? “Door met standaardtechnologie
een brug te slaan tussen de oude transactiesystemen en de klanten die persoonlijke dienstverlening verwachten via meerdere
kanalen”, stelt Boissevain. “Inpakken en vernieuwen noem ik
deze aanpak. Daarvoor breng je een orchestratielaag aan die
alle waardevolle data en business rules uit de legacy inleest en
beschikbaar stelt aan nieuw ontworpen processen. Dit kan snel
gebeuren. Je kunt in enkele weken tijd naar een Minimum Lovable Product toewerken en daarna stap voor stap in de praktijk
optimalisaties realiseren. Als deze nieuwe toepassingen goed
werken kun je vervolgens bepaalde elementen uit je legacy voorzichtig losweken en vervangen door meer eigentijdse systeemdelen. De is de meest kansrijke en minst risicovolle manier om
de overgang te maken naar een wendbare, digitale organisatie.”
Inspirerend
De overheid kan daarbij een voorbeeld nemen aan de banken, licht Hans Prummel toe: “Op basis van standaardtechnologie zijn de banken inmiddels in staat om integrale en persoonlijke dienstverlening op maat te bieden. Zij zijn daarom koplopers
in de digitale transitie.” Maar ook overheidsorganisatie DICTU
inspireert, reageert Boissevain. “DICTU heeft een orchestratielaag gebouwd, die als een platform voor de aangesloten
uitvoeringsorganisaties dient. Zij kunnen de standaardversie
gebruiken en vervolgens inrichten conform hun eigen specifieke
behoeften. Zo ontstaat een digitale overheid as a service.”
Als derde inspirerende voorbeeld wijzen Boissevain en Prummel op een start-up, die een applicatie voor dynamisch incident
management ontwikkelde (zie kader).
Samenvattend onderstreept Boissevain dat bij al deze best
practices sprake is van een nieuw type ontwikkelorganisatie.
“Het kost tijd om deze in te richten en ervaring op te doen met
nieuwe tools en agile werkprocessen. Het vraagt om teamwerk.
Je ontwikkelt hier samen met je IT-partners.”

Dynamisch incident management
Digitale bancaire
dienstverlening
De banken voelen de hete adem van
de digitale verstoring in hun nek. Daarom
ontwikkelen zij nieuwe functionaliteit,
letten ze goed op het gebruikersgemak en
monitoren ze continu de tevredenheid van
hun klanten.
De banken volgen de ontwikkelingen in
Silicon Valley op de voet. Denk aan bedrijven als Netflix, Spotify en Zappos en aan
de platforms die zij ontwikkelen voor hun
klanten. ING bijvoorbeeld bouwde een
orchestratielaag die bruggen slaat naar
de onderliggende systemen. Voor de klant
betekent dit dat hij in één scherm een
overzicht krijgt van alle bancaire services
die hij afneemt. Hierbij gaat het niet alleen
over digitale business transformatie, maar
ook over de interne veranderingen die dit
mogelijk maken, zoals het werken met zelfsturende en interdisciplinaire teams. Deze
leggen de basis voor continue verbetering.
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Een snel groeiend bedrijf exploiteert de laadpalen voor
elektrische auto’s. Omdat het bedrijf nog maar kort op de
markt is, ontbreekt het aan eigen legacy. Toch is er sprake van
indirecte legacy, want de partners hebben wel allemaal oudere
systemen. Dit bleek een knelpunt bij het incident management.
Zo’n incident kan zijn dat de stekker niet loskomt van de auto.
Deze start-up geeft zelf telefonische hulp, maar als die niet het
beoogde effect heeft, moet er een monteur naartoe. Het bedrijf
heeft daar verschillende partners voor.
Om dit proces te ondersteunen werd in twee weken tijd een
Minimum Lovable Product gebouwd dat daarna werd geoptimaliseerd via DevOps.

Overheid as a service
DICTU ondersteunt een groot aantal kleinere uitvoeringsorganisaties. Hier is een orchestratielaag gebouwd, die als een platform voor de
aangesloten uitvoeringsorganisaties dient. Zij kunnen de standaardversie gebruiken, maar deze ook aanpassen aan eigen behoeften. De
standaardversie biedt voorzieningen zoals de integratie met basisregistraties (DigiD, BAG-Kadaster, enzovoort). Deze voorzieningen zijn
herbruikbaar en zijn generiek gedefinieerd. Dit geldt ook voor veel
processen en regels. Bijkomend voordeel is dat het onderhoud maar op
één plek hoeft plaats te vinden.
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Security testen,
je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen
Security staat steeds hoger op de agenda van
overheidsorganisaties en bedrijven. Door de
digitale transformatie en het groeiend aantal
security incidenten, wordt adequate beveiliging
steeds belangrijker. De SSD testtoolkit biedt
uitkomst.
Organisaties zien steeds meer het belang – en de uitdaging –
in van veilige applicaties; applicaties waarbij de gebruikte software en het ontwikkelproces voldoen aan algemeen aanvaarde
beveiligingsvereisten.
Met het oog op de digitale transformatie en hiermee gepaard
gaande directe klantinteractie en data neemt dit belang alleen
maar toe. Om deze reden heeft het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) het Secure Software Deve-
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lopment (SSD) –normenkader ontwikkeld waaraan organisaties
de veiligheid van hun applicaties kunnen toetsen.
Om vast te stellen of applicaties aan dit SSD-normenkader
voldoen heeft Capgemini de SSD testtoolkit ontwikkeld. Met als
doel om op een gestructureerde manier inzichtelijk te maken in
hoeverre een applicatie aan de security eisen voldoet.
Voor veel organisaties zijn veilige applicaties waarbij de
software en het ontwikkelproces voldoen aan algemeen aanvaardbare beveiligingseisen, een uitdaging. Vaak zijn de eisen
redelijk abstract, terwijl organisaties juist behoefte hebben aan
een concrete checklist waaraan zij hun applicaties kunnen toetsen. Daarnaast krijgen leveranciers van klanten regelmatig een
bepaalde security baseline opgelegd, of een richtlijn waaraan zij
moeten voldoen, zoals OWASP of ASVS.
Veel overheidsinstanties gebruiken de SSD-normen van het
CIP als baseline. Maar hoe toont een organisatie aan dat haar

C a p g e m i n i

software, applicatie/systemen en (ontwikkel)processen aan
deze richtlijnen voldoen? Hiervoor is meestal geen integrale
security oplossing voorhanden.
Deze vraag speelt ook bij klanten van Capgemini waar het principe van ‘continuous improvement’ wordt gehanteerd. Organisaties die volgens dit principe werken zijn zich bewust van
security als onderdeel van de kwaliteitsstrategie, maar stoeien
met de vraag hoe ze het beste inzicht krijgen in de kwaliteit van
de veiligheid van de applicatie(s) die ze ontwikkelen. En hoe kan
security worden meegenomen in het hele ontwikkel- en sprintproces?
Met deze vragen in het achterhoofd biedt Capgemini een on
site pilot aan met de SSD testtoolkit die al in de praktijk is
beproefd. Belangrijke aandachtspunten zijn dat de te ontwikkelen eindproducten inpasbaar moeten zijn in het gehanteerde
AGILE/SAFE voortbrengingsproces, en dat de producten zo goed
mogelijk moeten aansluiten bij de in gebruik zijnde tooling.
Relevante aandachtspunten voor iedere organisatie.
Uitvoering
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij uitvoering
van de SSD testtoolkit? Allereerst wordt de scope van het project
vastgesteld. Welke applicaties worden bijvoorbeeld uitgelicht en
waarom wordt voor deze applicaties gekozen? Ook moet worden
gekeken naar de testafspraken binnen de organisatie: worden
de geldende generieke afspraken als uitgangspunt genomen of
de testafspraken uit de SSD toolkit?
Na het bepalen van de scope kan de risicoanalyse worden
uitgevoerd per onderdeel van de gedefinieerde applicatie(s).
Daarop worden de fysieke testgevallen bepaald, op basis van
een vooraf door Capgemini gemaakte matrix met logische testgevallen (de SSD toolkit) gekoppeld aan alle 31 SSD-normen uit
het normenkader van het CIP. Dit zijn niet alleen testen in de
testfase, maar testen & reviewactiviteiten die alle fasen van het
ontwikkelproces raken. Zoals het checken van normalisatie in
de requirements (SSD norm 19), het uitvoeren van een codereview met een developer op codering van dynamische onderdelen of commentaarregels (SSD norm 20 en 28), een sql injectie
proberen uit te voeren (SSD norm 21) of om sessie versleuteling testen (SSD norm 4). Hieruit volgt een eindrapportage met
bevindingen en adviezen en een ontwikkelde basisaanpak voor
het testen van de security van de applicatie, afgestemd op het
voortbrengingsproces en de specifieke applicatie (figuur a).

Dit proces wordt uitgevoerd voor bestaande onderdelen van
de applicatie, maar kan ook worden opgepakt per story en per
sprint. Een story wordt uitgewerkt in een refinement sessie,
waarin stap 1 en 2 worden genomen. Daarna wordt de applicatie gebouwd en getest, waarbij, naast functionele testen, ook
security testen worden meegenomen in stap 3 en 4. De stap
rapporteren zit verweven in het testproces en er wordt direct
geschakeld binnen het team (analyse, development en productowner). Bij stap 4 worden alle testen die geautomatiseerd
kunnen worden direct geautomatiseerd. Zo wordt, naast een
handmatige testset, ook een geautomatiseerde testset opgebouwd, die standaard mee kan draaien in de regressie.
Wat levert de tookkit op?
De SSD testtoolkit komt tegemoet aan de behoefte om ontwikkelteams tijdens het volgen van de Agile Scrum werkwijze te
voorzien van feedback, zodat eventuele security-bevindingen zo
vroeg mogelijk worden opgemerkt en al tijdens de sprint kunnen
worden verholpen. Het doel van de toolkit is om op een gestructureerde manier inzichtelijk te maken in hoeverre de applicatie
aan de security requirements voldoet. De focus ligt tijdens het
hele ontwikkelproces op secure software development. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de beveiliging in het hele proces
en is er meer aandacht en bewustzijn voor dit onderwerp in en
rondom de teams.
De kracht van de SSD testtoolkit is dat security-testen in het
hele ontwikkelproces kunnen worden verweven. Hierdoor worden bevindingen eerder opgemerkt en neemt de aandacht voor
security zowel binnen als buiten de ontwikkelteams beduidend
toe. Bovendien worden de teams direct voorzien van feedback,
niet alleen functioneel, maar ook op security aspecten van het
nieuwe onderdeel van de applicatie.
Dus waarom pas starten met security-testen aan het einde
van een proces? Je kunt niet vroeg genoeg beginnen!

Sanne Kuijpers
Senior security test consultant,
sanne.kuijpers@capgemini.com
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Nieuwe privacywetgeving
heeft eindelijk ieders aandacht

‘Mijn functie wordt
niet overbodig’

De AVG als nieuwe
millenniumbug
Door astronomische maximumboetes
heeft de nieuwe Europese
privacywetgeving inmiddels ieders
aandacht. De adviesindustrie en de
media stoken de ongerustheid verder op.
Ligt op 25 mei volgend jaar een nieuwe
doomsday in het verschiet?

D

e Belastingdienst bewaarde volgens de Hoge Raad tegen de regels in
jarenlang miljoenen privacygevoelige kentekenfoto’s. De rechter tikte
Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, op de vingers toen dat bedrijf
zonder tussenkomst van justitie gegevens verstrekte aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs. DUO wilde onderzoeken of studenten frauderen met de basisbeurs.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de gemeente Arnhem een dwangsom opgelegd vanwege het onnodig verwerken van persoonsgegevens voor
het gebruik van ondergrondse afvalcontainers. Dat besluit leidde overigens
direct tot bijkomende schade: er viel een vijfjarig kind in een afvalcontainer
die sinds de dreigbrief van de AP ook zonder pasje is te openen.
Zomaar wat voorvallen uit de nazomer van 2017, die duidelijk maken dat
– ook in een tijd van sociale media en vergaande antiterreurmaatregelen –
privacy nog best gevoelig ligt. Nu de invoering van nieuwe Europese privacywetgeving op 25 mei 2018 naderbij komt, neemt die gevoeligheid steeds
verder toe.

Juriste Irith Kist is sinds april Functionaris Gegevensbescherming bij de
gemeente Den Haag, een fulltime functie. “Dat is nodig ook. Het is niet iets
wat je er even bij doet, nog afgezien
van het feit dat het geen combifunctie
mág zijn. De slager keurt ook niet zijn
eigen vlees. Ik houd me bezig met het
vergroten van awareness en het borgen
van compliance. Daarnaast komen veel
inhoudelijke vragen bij mij terecht.
We volgen het tienstappenplan van
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Dat betekent onder andere dat je moet
borgen dat er een PIA (Privacy Impact
Assessment) plaatsvindt voorafgaand
aan een project en dat er een register
van de verwerkingsactiviteiten wordt
bijgehouden. Aan de achterkant gaat
het om toezien op het doorvoeren van
reparaties en het doorgeven van datalekken aan de AP.
Een belangrijke taak van mij is het
bewustzijn vergroten. Bij afdelingen
waar van oudsher al veel met persoonsgegevens wordt gewerkt, is er een traditie om processen nauwgezet in kaart te
brengen – zeker als men met ketenpartners werkt. Als een voorziening geheel
intern draait, ligt dat soms anders. Ik
ben zeer van het samen ontwikkelen.
Een vereiste is dat je als FG goed samenwerkt met de CISO. En de privacyofficers
bij de diensten. Privacy en security kun
je niet los van elkaar zien.
Nee, mijn functie wordt niet overbodig op 25 mei 2018. Aandacht voor
privacy is geen eenmalige inspanning.
Ik vermoed dat het aantal inzageverzoeken van burgers zal toenemen.”

Door Fred van der Molen
Beeld Dreamstime
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Hoe voorkom je
boetes?
De Europese Verordening is maar liefst
88 pagina’s lang. Het wetsvoorstel van de
Nederlandse Uitvoeringswet AVG is nog niet
gepubliceerd. De AVG is al van kracht, maar
de overgangstermijn eindigt op 25 mei 2018.
Belangrijke elementen uit de AVG:
• Betere rechtspositie van burgers/klanten.
Organisaties moeten transparant zijn over
wat zij met persoonsgegevens doen, en vooraf daarvoor toestemming vragen. Burgers
krijgen meer rechten om hun gegevens in te
zien, te corrigeren en te verwijderen.
• Privacy by default: organisaties moeten de
bescherming van persoonsgegevens op orde
hebben en dat kunnen aantonen. Elke (grotere) organisatie moet documenteren welke
persoonsgegevens worden verzameld en met
welk doel. Alle datalekken moeten worden
gedocumenteerd; datalekken met schadelijke
privacygevolgen moeten worden gemeld bij
de toezichthouder (al verplicht sinds 2016).
• Privacy by design: een belangrijk richtsnoer voor website- en applicatieontwerp
is dataminimalisatie: vraagt, gebruikt en
bewaart de organisatie uitsluitend wat werkelijk nodig is voor haar taak? De standaardinstellingen voor apps en online-diensten
moeten steeds de meest restrictieve zijn.
• Aanstellen Functionaris Gegevensbescherming (FG).
In beginsel is bijna elke publieke organisatie
verplicht een FG aan te stellen. Deze verplichting geldt ook voor andere organisaties
die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en waarbij dit een kernactiviteit is.
• PIA of GEB: Voor IT-processen met hoge
privacyrisico’s moet vooraf een privacy
impact assessment (PIA) plaatsvinden.
Inmiddels heet dat een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB).
De AVG biedt enige speelruimte: op basis van
een risicoanalyse kunnen organisaties bijvoorbeeld maatregelen nalaten die onevenredig veel kosten en/of een te gering risico
verminderen. De AP beoordeelt of zulke
keuzes terecht zijn gemaakt.
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5.700 datalekken
Er lijkt in Nederland rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) een stemming te ontstaan die doet denken aan de millenniumbug.
‘Bedrijven in paniek over Europese privacywet,’ kopte het Financieel Dagblad
in augustus, gevolgd door AG-Connect met ‘Het gaat boetes regenen door privacywet’. Op de site van Nederland ICT telt een klok af tot de nieuwe dag des
oordeels; nog zoveel dagen, uren en minuten tot de AVG van kracht wordt. De
dreiging is dit keer niet dat computersystemen op hol slaan, maar boetes die
tot astronomische hoogtes kunnen stijgen.
IT-jurist Peter van Schelven ergert zich groen en geel aan al die bangmakerij. “Het lijkt inmiddels een groot werkgelegenheidsproject van juristen, consultants en accountants te worden”, verzucht hij. Duidelijk is dat de
adviesindustrie er een welkome melkkoe bij heeft.
“Waar iedereen op aanslaat, zijn de hoge boetes die kunnen worden
uitgedeeld”, stelt Van Schelven. “Maar inhoudelijk is de AVG de natuurlijke
opvolger van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Er zijn
verschillen, maar de belangrijkste principes zijn hetzelfde gebleven. Het is
een gedetailleerde invulling van het zorgvuldigheidsbeginsel, en dat wordt
nu in heel Europa gelijk getrokken.”
Organisaties hadden in het verleden hun privacy-zaakjes al niet altijd
even goed geregeld, zegt Ad Reuijl, directeur van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). “Dat de AVG nu voor zoveel reuring
zorgt, komt inderdaad door die hoge boetes die worden voorgespiegeld. Je
zag hetzelfde bij de introductie van de Wet Datalekken in 2016. Organisaties
leefden de WBP vaak niet optimaal na. Toen die meldplicht kwam, gekoppeld
aan flinke boetes, kreeg het onderwerp veel meer prioriteit.”

Ook bij zijn eigen kenniscentrum - het CIP - kreeg privacy in de eerste jaren na de oprichting in 2012 veel minder
prioriteit dan informatiebeveiliging. De laatste anderhalf jaar
gaat volgens Reuijl de meeste aandacht wel uit naar privacygerelateerde thema’s. Naast allerlei workshops en ander voorlichtingsmateriaal heeft het CIP bijvoorbeeld onder de noemer
Grip op Privacy een handreiking ontwikkeld voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens (Privacy Baseline), een
handleiding Privacy by Design en de handreiking Meldplicht
Datalekken.
Reuijl: “We hebben daar recent twee nieuwe producten aan
toegevoegd: een Privacy Self Assessment Tool en een workshop
op basis van die tool.” Deze tool levert afdelingen of organisaties inzicht op hoe ‘volwassen’ hun gegevensbescherming is.
Reuijl: “We gaan dit najaar met een groepsversie van deze tool
workshops geven bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen.” Dat moet een concreet eindresultaat opleveren: niet
alleen een diagnose, maar ook een verbeterplan om de betreffende organisatie het gewenste niveau van privacy te laten
bereiken. “Het kan best dat een organisatie dat niet meer voor
25 mei voor elkaar krijgt. Belangrijker is dat de groei naar meer
‘privacy-volwassenheid’ een centraal element in de bedrijfsvoering wordt.”

Kwantumkorting
Die boetes kunnen flink oplopen, waarschuwde Aleid Wolfsen, voorzitter
van de Autoriteit Persoonsgegevens, kort geleden in het FD. De maximumboete is 20 miljoen euro, of 4 procent van de omzet als die hoger is. “Let wel,
dat is per overtreding. We geven geen kwantumkorting”, voegde hij eraan
toe.
Of Nederlandse overheidsorganisaties ook te maken krijgen met een
boeteregime is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Dat mag elk land zelf
beslissen en het wetsvoorstel voor de Nederlandse Uitvoeringswet AVG is nog
niet ingediend.
De nationale privacywaakhond AP heeft er in ieder geval duidelijk zin
in. De organisatie heeft een groeispurt aangekondigd van 80 naar minimaal
185 fte om de ‘ingrijpende veranderingen’ het hoofd te bieden. Maar het kan
ook flink boven de tweehonderd uitkomen, zegt een woordvoerster. Volgens
haar krijgt de AP er tal van nieuwe taken en bevoegdheden bij, onder meer op
het gebied van Europese samenwerking en de behandeling van klachten van
burgers.

Stand van zaken?
Begin dit jaar dacht nog slechts 10 procent van tweehonderd bevraagde Nederlandse organisaties klaar te zijn voor de
nieuwe privacywetgeving, zo bleek uit onderzoek dat PwC in
januari presenteerde op de Internationale Dag van de Dataprivacy. Een kwart was zelfs nog niet begonnen. Uit onderzoek
van de CIP bleek dat in 2015 slechts zo’n 35 procent van de
aangesloten Nederlandse overheidsorganisaties een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst had – bijna een vereiste onder de AVG. Er is geen recenter onderzoek, maar voorzitter
Reuijl heeft de indruk dat het aandeel flink is gegroeid.
Hoe heet de boetesoep gegeten wordt, moet in de praktijk
nog blijken. Wolfsen waarschuwt in ieder geval dat bedrijven
niet moeten denken dat het wel los gaat lopen. De Europese
afstemming maakt het bovendien makkelijker om veronderstelde overtredingen internationaal aan te pakken. Dat geldt
voor de aanpak van multinationals als Google en Facebook.
Maar de AP kan straks ook klachten van Nederlandse burgers
over een organisatie uit een ander Europees land, makkelijker
doorsluizen.

Of het nu onterechte bangmakerij is of niet, de AVG en daarmee het
thema privacy heeft op dit moment ieders aandacht, bevestigt Reuijl. Dat was
volgens hem lange tijd onvoldoende het geval. “We zagen nog te vaak een
afwachtende houding. Afhankelijk van het achterstallige onderhoud kan dat
nu dus best weleens een omvangrijke klus zijn.”

Reuijl ziet zelf weinig in een vergelijkbaar boetestelsel voor
publieke organisaties: “Dat blijft toch een wat vreemde figuur.
Uiteindelijk betaalt de burger het. Veel belangrijker is naming
and shaming. Daar zijn organisaties heel benauwd voor.”
Schelven heeft daar zijn twijfels over: “Ach, voor een
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De AP ontving in 2016, het eerste jaar van de meldplicht
datalekken, bijna 5.700 meldingen. De meeste kwamen
uit de sectoren gezondheid en welzijn (28,9%), financiële
dienstverlening (17,1%) en openbaar bestuur (15,1%). “Dat
wil niet automatisch zeggen dat zich hier de ergste overtreders bevinden. In deze sectoren worden veel persoonsgegevens verwerkt”, meldt de AP in zijn jaarverslag. Het
zou volgens de woordvoerder relatief vaak om zoekgeraakte
telefoons, USB-sticks of andere gegevensdragers gaan. Er
zijn ook veel meldingen van klanten die in een klantportaal
de gegevens van iemand anders konden zien.

datingsite heeft dat vast consequenties, maar mensen stappen
niet over van zorgverzekeraar of een bank vanwege een datalek. Laat staan bij publieke organisaties waar je geen keuze
hebt.”
Hij hoopt en verwacht dat in ieder geval de huidige mogelijkheid van een last onder dwangsom blijft bestaan. Daar
kreeg de gemeente Arnhem mee te maken. De AP beperkt zich
tot dusver bij een eerste overtreding tot het geven van voorlichting, aanwijzingen en waarschuwingen. In 2016 werden er
5.700 datalekken gemeld bij de AP. Uiteindelijk kregen slechts
honderd organisaties daarvoor een waarschuwing. De AP heeft
in 2016 geen boetes opgelegd.
Reuijl: “Het is met privacy net als met security. Je loopt
altijd achter nieuwe risico’s aan. Waar het om draait, is dat je
in control bent en dat je dat kunt aantonen. Daarom leggen wij
zo’n nadruk op managen. Er doen zich altijd weer nieuwe problemen voor. Ook in de AVG ligt de nadruk op accountability.
Je moet kunnen aantonen dat je gedaan hebt wat je in redelijkheid kunt doen.”
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I C T U

SVB

D

Jonas de Graaf en
Xander van der Linde (ICTU)

Made in Europe:
digitale dienstverlening
over grenzen heen
Een Belgische expat die in Rotterdam woont en online een parkeervergunning
wil aanvragen bij de gemeente met haar Belgische eID. Of een Spaanse
toerist die tijdens zijn vakantie in Nederland slachtoffer is geworden en bij
het Schadefonds Geweldsmisdrijven online met zijn eigen eID een aanvraag
indient voor een financiële tegemoetkoming. Nu zijn deze scenario’s nog
toekomstmuziek, maar met de inwerkingtreding van de Europese verordening
eIDAS in september 2018 worden de eerste stappen gezet.
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e verordening eIDAS regelt onder
meer de Europese acceptatie van
nationale elektronische identificatiemiddelen (eIDs). Xander van der Linde (ICTU)
ziet niet alleen een uitbreiding van
gebruikersgemak binnen Europa, maar
ziet de invoering van de eIDAS-verordening ook in een groter perspectief. “We
regelen erkenning van digitale identiteiten over de grens met deze wetgeving
degelijk. Zo kunnen we straks zaken ook
over de grens betrouwbaar digitaal regelen. Dáár liggen de kansen.”
Jonas de Graaf (ICTU) zou bij de invoering van eIDAS ook graag meer dan alleen
het verplichte deel zien. “De verplichting
is dat je kunt inloggen met een eigen
nationaal inlogmiddel. Waar je naartoe
wilt is dat je over de grens digitale dienstverlening krijgt. Kijk naar de gemeenten
Wassenaar of Voorschoten waar expats
niet meer hoeven langs te komen bij de
balie voor een akte of een uittreksel van
hun persoonsgegevens. Online kunnen zij
nu in de Engelse taal hun eigen producten en diensten afnemen. Of neem het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB),
waar Belgen, Duitsers en Oostenrijkers
met het eigen eID online hun zaken kunnen regelen. Dat is een insteek die veel
verder gaat dan alleen het invoeren van
een verplichting. Het gaat om een nieuwe
kanalenstrategie waarbij de klant centraal staat, en een efficiënter proces voor
de eigen organisatie mogelijk wordt.”
Impactanalyse
Aan de verordening zitten ook de
nodige vraagstukken vast. Overheidsorganisaties die verplicht zijn eIDAS door
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te voeren, moeten goed nadenken over
welke diensten zij willen aanbieden en
wat dit betekent voor de organisatie.
Om (overheids)organisaties klaar te
stomen voor eIDAS, wordt onder meer
een beroep gedaan op ICTU. Zo heeft
de directie Informatisering & Inkoop
(DI&I), die verantwoordelijk is voor de
ICT-infrastructuur binnen het domein van
Veiligheid en Justitie (VenJ), aan ICTU de
opdracht gegeven om een impactanalyse
uit te voeren.
Van der Linde: “Vanuit het departement wordt voor de onderdelen vanuit
dit domein, zoals het CJIB, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie,
ondersteuning beschikbaar gesteld om
eIDAS te implementeren. Zo is er een
gemeenschappelijke VenJ-dienst die
organisaties kan ontlasten bij het aansluiten. We hebben inzichtelijk gemaakt
waar VenJ-organisaties staan en welke
behoefte zij hebben om eIDAS goed te
implementeren.”
Inmiddels zijn de ervaringen van VenJ
ook gedeeld met partijen uit het domein
van Economische Zaken en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. “Het is belangrijk
dat departementen kennis delen. We
hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit
te vinden, en zo werken we gezamenlijk
aan een betere digitale overheid”, vertelt
De Graaf.

Meer informatie? Xander van der Linde,
xander.linde@ictu.nl, Jonas de Graaf,
jonas.graaf@ictu.nl

L

uc Boss, relatiemanager
Externe Betrekkingen bij de
Sociale Verzekeringsbank (SVB),
vindt de komst van eIDAS een goede
ontwikkeling. Hij beseft wel dat je
het niet een-twee-drie invoert: “Er
moet nog het nodige gebeuren.”

AOW-pensioen, kinderbijslag,
persoonsgebonden budget: de uitvoering van deze en andere wetten
en regelingen ligt bij de SVB. “Het
grootste deel van onze klanten zijn
de 3,4 miljoen ontvangers van AOW”,
vertelt Boss. “Zo’n 350.000 AOW’ers
wonen buiten Nederland. Het gaat
om mensen die tijdelijk of voorgoed
naar het buitenland zijn vertrokken, of buitenlanders die enige
tijd in ons land hebben gewerkt of
gewoond en daarom recht hebben
op AOW. Wij zien het aantal klanten
buiten Nederland groeien door deze
internationalisering. Het zou handig
zijn als die klanten ook online bij ons
terechtkunnen, met de authenticatiemethode die ze al gebruiken in
het land waar ze wonen.”
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I C T U
Ministerie van
Veiligheid en
Justitie

SVB (vervolg)

D

e invoering van eIDAS heeft
zeker impact op de digitale
dienstverlening binnen ons domein”,
aldus Emine Özyenici, directeur Informatisering en Inkoop en plaatsvervangend CIO bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie (VenJ). “Met
name omdat die soort van dienstverlening veelal per webapplicatie wordt
aangeboden.”

“

De voordelen van eIDAS voor SVB
én klant zijn groot, schetst Boss.
“Enerzijds voor de SVB, want digitale
dienstverlening werkt efficiënter en is
betrouwbaarder. Anderzijds voor de
klant, want die ervaart meer gebruiksgemak. Denk bijvoorbeeld aan een Italiaanse burger met een AOW-pensioen.
Door de nieuwe regeling kan die straks
óók eenvoudig inloggen bij ons digitaal
loket. Zijn gegevens zijn dan makkelijk
te bekijken en aan te passen en hij kan
zo met de SVB communiceren. Nu kan
dat alleen nog met DigiD.”
Samenwerking
Bij de voorbereiding van de invoering van eIDAS trekt de SVB op met
andere organisaties uit de Manifestgroep, het informele samenwerkingsverband van grote uitvoeringsorganisaties. “Omdat zo’n Europese verordening
voor alle organisaties geldt, kunnen we
onderling afstemmen hoe we hiermee omgaan in de dienstverlening. En
samenwerken is altijd inspirerend en
leerzaam.”
De SVB vindt het van belang dat
eIDAS bijdraagt aan het gebruik van
gemeenschappelijke voorzieningen.
Zoals in Nederland DigiD (voor burgers)
of eHerkenning (voor ondernemers).
“Voor klanten in Nederland bouwen we
geen eigen SVB-inlogmiddel en dat doen
we ook niet voor internationale klanten.
Als die door eIDAS hun nationale middel
kunnen gebruiken voor onze online service, dan past dat prima bij de uitgangspunten die wij in Nederland hanteren.”
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Ministerie van Economische Zaken

H

et hoofdthema van de
Europese Unie is het bevorderen van de interne (digitale)
markt. Volgens Gé Linssen, plaatsvervangend directeur Regeldruk
& ICT-beleid bij het ministerie van
Economische Zaken, is de implementatie van de eIDAS verordening het thema voor 2018. “eIDAS
optimaliseert het internationale
digitale grensverkeer. Voor burgers,
maar óók voor ondernemers.”
Linssen noemt een aantal voorbeelden waarbij eIDAS een rol kan
spelen. “Neem als voorbeeld een
Duitse jongeling die in Nederland
komt studeren en het voortraject
digitaal kan afhandelen. Hetzelfde
geldt voor de aanvraag van vergunningen bij gemeenten. Zeker in de
grensstreek. Digitalisering maakt
dienstverlening over de grenzen
heen een stuk eenvoudiger.”
De invoering van eIDAS regelt
onder andere dat burgers en
bedrijven in Nederland door middel
van elektronische identificatiemiddelen veilig en betrouwbaar
kunnen inloggen bij de (semi-)

overheid. eHerkenning/Idensys is
zo’n identificatiemiddel en zorgt
ervoor dat burgers en bedrijven
niet alleen veilig kunnen inloggen,
maar ook locatieonafhankelijk.
“Dat is bijvoorbeeld van belang
bij het aanvragen van subsidie,
maar ook voor het voldoen van een
belastingaanslag.”
Een van de stappen die gemaakt
moet worden bij de implementatie van eIDAS, is het zogenoemde
notificatieproces. Voor het erkennen van elektronische identificatiemiddelen moeten lidstaten van
de Europese Unie het eigen stelsel
aanmelden in ‘Brussel’. Een van de
landen die op dat gebied vooroploopt, is Duitsland. Nederland heeft
de peer review mogen voorzitten.
“Voor ons is dat leerzaam. Bijvoorbeeld om te achterhalen aan welke
veiligheidseisen middelen moeten
voldoen.”
De invoering van de eIDASverordening staat gepland voor
29 september 2018. Gé Linssen is
overtuigd van de haalbaarheid,
maar ziet ook wel dat het nog wel

een pittige klus wordt. “Er zijn
circa achthonderd organisaties
die grensoverschrijdend verkeer
mogelijk maken. Op dit moment
zijn er ruim driehonderd die
inmiddels klaar zijn voor eIDAS.
De rest proberen we nu met alle
mogelijke communicatiemiddelen te stimuleren”, aldus
Linssen. Hij is positief over de
toekomstgerichte opstelling van
Estland. Als huidig voorzitter
van de Europese Unie maakt de
Baltische staat zich hard voor
de interne (digitale) Europese
markt en voor eIDAS. Om dat
te onderstrepen vroeg Estland
de overige landen van de EU in
oktober om een ministeriële
verklaring voor de elektronische overheid te ondertekenen,
waarin de voortgang van de
eIDAS implementatie specifiek is
benoemd. Linssen vindt dat een
goed signaal, maar dat neemt
niet weg dat de EU-landen daarna ook écht aan de bak moeten.
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Een en ander betekent onder
meer dat de onderdelen binnen het
VenJ-domein moeten nadenken over
de vraag of hun dienstverlening (en
webapplicatie) aangepast moet worden
om de nieuwe (internationale) doelgroep te bedienen. “Ook zullen zij moeten aansluiten op een nationaal knooppunt dat momenteel wordt ingericht en
afhankelijk van de organisatie, heeft
dit geen of juist grote impact. We zijn
nu bezig om dat in kaart te brengen.”
De impact van eIDAS doet zich ook
gelden bij het authenticatie-koppelvlak, de federatieve service VenJ. Op
dit koppelvlak bieden VenJ-dienstaanbieders hun digitale diensten aan en
worden zij ook gekoppeld aan DigiD
of eHerkenningsmakelaars. “Samen
met de ministeries van Economische
Zaken en Volksgezondheid, Welzijn
en Sport zijn wij, met steun vanuit de
Europese Unie, bezig om een nationaal
eIDAS-knooppunt aan te leggen en
deze op ons koppelvlak aan te sluiten.
Vanuit VenJ is onder meer de Justitiële
informatiedienst betrokken. Omdat
zij vroegtijdig betrokken is, kan zij de
VenJ-organisaties ontzorgen bij de
technische implementatie van eIDAS in
hun webapplicaties.”

Om dienstaanbieders en onderdelen binnen het VenJ-domein voor
te bereiden op de komst van eIDAS, is
onder meer een bewustwordingscampagne gestart. “Daarnaast hebben wij
hen gevraagd om tijdig activiteiten in
te plannen en budget te reserveren om
aan de verordening te voldoen. Hierbij
hebben we de ervaring van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
gedeeld met de andere organisaties.”
Uitdaging
In eerste instantie verplicht de
eIDAS-verordening tot het authentiseren van Europese burgers en bedrijven.
Dat wil zeggen dat ze toegang moeten
krijgen tot digitale dienstverlening
van landen binnen de Europese Unie.
“De ervaring leert ons dat voor een
effectieve dienstverlening ook vaak
aanvullende gegevens nodig zijn om
de dienstverlening te kunnen personaliseren”, zo schetst Özyenici. “Binnen de Nederlandse overheid is dit al
een groot vraagstuk en de uitdaging
is hoe dit op Europees niveau wordt
georganiseerd. Maar het laat onverlet
dat het al geweldig is dat Belgische of
andere Europese burgers hun flitsfoto’s
kunnen bekijken en boetes betalen op
dezelfde digitale wijze als de Nederlandse burgers. Daardoor wordt de
overheid transparanter, maar ook
toegankelijker.”
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beschermd zijn. Als CGI bieden we nu SentinelOne aan

‘endpoints’ (werkplek en server), als een volledig geïnte-

als ‘micro-SOC op de werkplek’. Een managed service

greerde dienst. Bovendien is de performance-impact op

oplossing die – op basis van gedragsanalyse – effectief

de werkplek 75% minder dan bij traditionele oplossingen,

beschermt tegen malware, ransomware en andere

met als gevolg een betere gebruikerservaring.

cyberaanvallen. Deze CGI service biedt u eerste-,
tweede- en derdelijns ondersteuning en het volledige

We kunnen u een demonstratie of Proof Of Value aan-

beheer van deze beveiligingsoplossing.

bieden waarin we de effectiviteit kunnen laten zien en de
TCO kunnen vergelijken met uw huidige oplossing.

Dit biedt u de volgende voordelen:
• Deze oplossing is effectiever en innovatiever
volgens NSS Labs.

Voor meer informatie:

cginederland.nl/cybersecurity
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> Maarten Hillenaar
Nieuwe baan, nieuwe missie!
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met 388 gemeenten
> Toch stemmen met een app

I m p a c t
De afgelopen vijf jaar was ik gemeentesecretaris van de gemeente
Alphen aan den Rijn. Binnen onze organisatie waren we het over één ding eens: de
dienstverlening voor onze bewoners, dáár doen we het voor. Die overtuiging werd alleen
maar sterker na de fusie tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, met de nieuwe
taken in het sociaal domein en met de snelle sprongen van de digitalisering.
Om de missie te laten slagen, liep ik al snel tegen de grenzen van ons stadhuis aan. Om
de (digitale) dienstverlening te verbeteren, heb je speciale kennis en kunde nodig die we
niet altijd in huis hebben. Sommige vormen van dienstverlening doe je samen met andere
overheidsinstanties (zoals UWV, SVB, RDW). Vaak ook bekroop mij het gevoel dat we bij
meer gemeenten hetzelfde wiel uitvonden of dat leveranciers dat voor ons deden.

Kortom, tijd om bondgenoten te zoeken en om het sámen te gaan

DATAGESTUURDE
BESLUITVORMING
GEBRUIK LOCATIE INTELLIGENTIE

organiseren. Veel collega’s dachten er gelukkig net zo over. We sloegen de handen ineen
om de (digitale) dienstverlening te verbeteren en om efficiënter samen te werken. En wie
kon ons daarbij helpen? Wie kon het platform bieden om kennis uit te wisselen? Wie kon de
link zijn naar de Rijksoverheid en de grote uitvoeringsorganisaties? Wie kon daadwerkelijk
faciliteren bij de uitvoering? De VNG…
…mijn nieuwe werkgever. Sinds eind augustus heb ik een nieuwe rol en mag ik onze
gemeenten ondersteunen bij het ‘samen organiseren’. Ik ben overtuigd van de noodzaak

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.

van samen organiseren en denk dat we als VNG een belangrijke bijdrage kunnen leveren:
voor onze leden, maar vooral ook voor onze inwoners. Om drie redenen: de realisatie – het
doen - staat voorop, de gemeenten zijn bepalend, en de agenda’s van rijk en gemeenten
worden beter op elkaar afgestemd.

Uiteindelijk moet ‘samen organiseren’ impact hebben. Impact op de
kwaliteit van de dienstverlening van de overheid. Sneller, beter, goedkoper, uniformer en

VERKORT DE TIJD TUSSEN
WAARNEMING EN ACTIE.

veiliger. Ik hoop van harte dat we in dit nieuwe katern Impact van iBestuur veel interessant
nieuws over de voortgang, over de samenwerking tussen gemeenten, maar vooral over de
geboekte resultaten kunnen lezen.
Pieter Jeroense Plaatsvervangend Algemeen Directeur VNG

imagem.nl
info@imagem.nl
© 2017 IMAGEM en/of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
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Wat bespaart uw gemeente
met e-factureren?

i B e s t u u r
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i m p a c t

Maarten Hillenaar

Maarten Hillenaar wordt algemeen directeur
van Centric Public Sector Solutions. En hij
heeft een missie: ‘Laten we de poorten aan
beide kanten openzetten!‘

Samen organiseren

i12

Op weg naar een gemeentelijke app store

i20

Miedema’s coöperatie
begint in Friesland

Zelf een ICT-systeem bedenken om mee te werken,
het is even wennen. Maar in Friesland sloeg
gereserveerdheid om in enthousiasme

Gemeenten moeten per april 2019 voldoen aan de Europese wetgeving om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.
Het doel van e-factureren is de huidige verwerking van facturen te automatiseren en het verwerkingsproces te
optimaliseren conform afgesproken standaarden. Op deze manier werken gemeenten efficiënter en besparen ze kosten.
Gemeente Borger-Odoorn is als pilotgemeente gestart met e-factureren in samenwerking met PinkRoccade.
Borger-Odoorn heeft berekend dat zij in vergelijking met een traditionele factuur € 5,20 besparen. Dit levert hen een
jaarlijkse besparing op van ruim € 50.000,-.
Met e-factureren maakt ook uw gemeente een digitaliseringsslag, wat resulteert in duurzaamheid en kostenbesparing.
Tijdig aansluiten zorgt ervoor dat u voor de verplichte datum aan de slag kunt.
Wilt u meer weten?
Benieuwd welke besparing dit voor uw gemeente kan opleveren? Neem contact op met Wilco Moen, Product Manager
Financiën & Services, via Wilco.Moen@pinkroccade.nl.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Geld, wetten en cowboys

#GPSC17

Column door Peter van Schelven

Vooruitblik op het
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Toch stemmen met een app
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De nieuwe missie van Maarten Hillenaar

Laten we
de poorten
aan beide
kanten
openzetten!

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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Een opvallende transfer.
Maarten Hillenaar wordt algemeen
directeur van Centric Public
Sector Solutions. En hij heeft
een missie: gemeenten moeten
betere opdrachtgevers worden en
leveranciers betere opdrachtnemers
zodat samenwerking de norm wordt.

V

ier jaar geleden zwaaide hij af als CIO Rijk om – zoals hij toen zei –
weer te investeren in zijn kennis. Dat deed hij als principal consultant
bij de Software Improvement Group (SIG) en bij de gemeente Den Haag waar
hij werkte aan het Smart City concept en aan HSD, the Hague Security Delta.
Hij begon ooit als hoofd informatiseringsbeleid bij de VNG, was daarna algemeen directeur bij PinkRoccade en principal consultant bij HEC, het huidige
PBLQ. Een carrière in de driehoek overheid, markt en consultancy op het snijvlak van overheid en ICT. “Iets in mij zei: Maarten, je bent nog niet klaar! “
“Ik ben opgegroeid in de gemeentelijke wereld. Mijn vader was burgemeester, mijn broer is burgemeester en de VNG is voor mij bekend terrein,
daar had ik mijn eerste baan. Ik ken de gemeentelijke worsteling met ICTvraagstukken. Dat zijn vaak inhoudelijke vraagstukken waarbij technologie
niet eens een rol zou moeten spelen. Ik zie ook het spanningsveld waarin
- naast een groot aantal kleine - twee grote gemeentelijke leveranciers opereren. Die hebben overigens met zijn tweeën een relatief klein deel van de
markt in handen, maar in de beeldvorming zijn het de grote geldmachines.
Gemeenten zijn natuurlijk allemaal verschillend en de vraag is hoe je daar
meer lijn in brengt. Ondertussen is bij gemeenten al een hele tijd het debat
gaande over de vraag of ze niet van die leveranciers af kunnen. Maar blijkbaar
is dat wat de gemeentelijke wereld aan kan: twee grote leveranciers - want het
is maar een kleine markt. Centric kan niet met zijn sociale dienstpakket naar
België stappen of Pink naar Spanje, dat gaat niet. Ik zie het als mijn volgende
opgave om een bijdrage te leveren aan de vraag ‘hoe nu verder?’ en vooral in
gezamenlijkheid te ontdekken waar de kansen liggen.”
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De ‘Taskforce Samen Organiseren’ van de VNG lijkt niet
opgericht om het leven van de leveranciers leuker te maken.
Voorzitter Woestenberg zegt af te willen van ‘die tientallen
koppelingen waar je op voorhand al hoofdpijn van krijgt’ en
stelt dat het ‘in de huidige situatie zeer complex is om iets
nieuws te koppelen aan de bestaande systemen van Pink of
Centric’.
“Helemaal opnieuw beginnen is natuurlijk gewoon het kind
met het badwater weggooien. Dat is geen reëel perspectief. Wat
je als Pink en Centric niet moet doen is zeggen: wij maken er
een gesloten systeem van waar niemand meer bij kan. Dat is nu
niet het geval en dat moet zeker niet zo worden, dat is helder.

Er is niet één
oplossing die alles
regelt, want dan
zou die al lang
bedacht zijn

Nou kun je dat in een soort vijandbeeld plaatsen van: wij tegen
die leveranciers. Beter is te zeggen: we staan met elkaar voor
een heleboel digitale opgaven in de komende periode; we zien
bijvoorbeeld dat het gevecht om het schaarse ICT-talent alleen
maar feller gaat worden. Gaan we nou met z’n allen in diezelfde
vijver vissen, of realiseren we een soort ecosysteem waarin we
iedereen vanuit zijn kracht en verantwoordelijkheid kunnen
laten opereren? Gemeenten moeten zich dan steviger organiseren als opdrachtgever, en bedrijven kunnen niet volstaan met
het idee enkel leverancier te zijn. Ook zij zullen een beweging
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moeten maken in de richting van een meer collectieve aanpak.
We zullen zien wat dat gaat worden.”

“Als ik straks met een label van Centric op mijn voorhoofd als
een verlengstuk van de VNG wordt gezien, zetten we een toon die
voor andere bedrijven ook moet gaan werken.”

Wat kan er anders?
“We werken eigenlijk nog niet zo lang met ICT. Enkele tientallen jaren is een betrekkelijk korte tijd. De impact is groot.
Eerst automatiseerden we processen, daarna verbeterden we
de dienstverlening en nu is digitalisering alom aanwezig en
zijn we aan het ontdekken waar we naartoe bewegen met die
enorme stortvloed aan data. Als je die ontdekkingsreis vanuit
een soort gedeelde opvatting kunt maken, is dat een situatie
waarin je met elkaar winst kunt boeken. Ik vind dat je er zo
mee om moet gaan. De truc om het goed te doen is dat je als
bedrijf ook echt begrijpt dat je bestuurlijke inbreng van buiten
moet toelaten bij de bepaling van je strategie. Door de poorten
- aan beide kanten - open te zetten kun je de uitdagingen
waarvoor gemeenten staan beter oplossen. Ieder vanuit zijn
vak, vanuit zijn eigen deskundigheid.”

zal z’n weerslag hebben op hoe de volgende stappen eruit gaan
zien. Marktpartijen moeten ook bewijzen dat ze die verantwoordelijkheid aan kunnen.”
Is er dan ook sprake van gedeeld risico?
“Dan ga je meteen wel heel ver. Stel, jij bent mijn opdrachtgever en je vraagt mij: wil je dat en dat voor me doen? Dan laat
ik ook zien wat daarbij de risico’s zijn. Dat stelt jou in staat te
kiezen voor een bepaald scenario. En we kunnen afspraken
maken over wat te doen als we daarvan afwijken.”

Een gemeentelijke opdrachtgever die een marktpartij invloed
geeft op zijn interne bedrijfsvoering en een marktpartij die de
opdrachtgever mee laat sleutelen aan de te leveren diensten
en producten?
“Ja, want of je zegt: wij zijn afhankelijk van jullie, we kunnen geen kant op, we gooien het allemaal weg en doen het
helemaal zelf of wachten op nieuwe spelers op de markt. Of
je zegt: als die afhankelijkheid er inderdaad is, dan wil ik wel
invloed hebben op wat er precies geleverd wordt, daar wil ik
inbreng in kunnen leveren.”

Het samenwerkingsverband voor de sociale-dienstsoftware
van de vier grote gemeenten, Wigo4it, bestaat inmiddels tien
jaar zonder dat er een extra gemeente is aangehaakt. Moeten
er meer van dat soort gemeentelijke bedrijven komen of moet
de markt meer op Wigo4it gaan lijken?
“Ik sta daar te ver van af. Maar Wigo4it laat in ieder geval
zien hoe complex het is om als gemeenten zelf zo’n bedrijf te
runnen.”
Dus vertrouw het maar aan de markt toe?
“Dat is te makkelijk. We zijn aan het leren. Wigo4it gaat
ons in dat opzicht ook weer helpen. Er is niet één oplossing
die alles regelt, want dan zou die al lang bedacht zijn. Wat ik
belangrijk vind is nog eens te onderstrepen dat bij de marktpartijen mensen werken met een hart voor de gemeentelijke
wereld. Die werken daar met hun hele ziel en zaligheid. Omdat
ze professional zijn en er lol in hebben hun werk zo goed mogelijk te doen. Niet om monopolist te zijn. Als er een nieuwe wet
wordt ingevoerd, wordt de helpdesk van die bedrijven soms
platgebeld met vragen van gemeenten over hoe het nou precies
zit, want het zijn óók materiedeskundigen. Dat gevoel dat je
aan dezelfde doelen werkt – en natuurlijk vanuit je eigen verantwoordelijkheid - dat is de richting die ik graag op wil.”

Maar een marktpartij heeft toch als businessmodel dat hij
iets heeft waar een gemeente nou net behoefte aan heeft?
“Dat is inderdaad de bedoeling. Het gaat erom dat een
bedrijf begrijpt wat zijn klant nodig heeft. Als je zorgt dat de
opdrachtgever zijn rol professioneel invult en dat de opdrachtnemer dat ook doet, dan heb je balans. De gemeentelijke
wereld kan zich verbeteren als het om die opdrachtgeversrol
gaat en voor bedrijven geldt hetzelfde in de rol van opdrachtnemer. Als je praat over puur formele verantwoordelijkheden
dan moet natuurlijk duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk
voor is. Ik zou graag zo snel mogelijk gaan experimenteren
met vormen waarin je die wederzijdse betrokkenheid kunt
gaan regelen. Dat kan beginnen met het dichterbij halen van
mensen uit de gemeentelijke wereld, die je in de gelegenheid
stelt grote invloed uit te oefenen op jouw strategie. Uiteindelijk is het nog steeds je eigen verantwoordelijkheid wat je met
die invloed doet. Maar de manier waarop je dat proces inricht

Dat klinkt als een missie?
“Zo voel ik het ook. Ik heb natuurlijk niet de positie om aan
te geven wat de gemeenten moeten doen, maar ik heb in mijn
tijd als CIO Rijk gezien hoe verschrikkelijk lastig de rol van
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opdrachtgever is. Ik denk dat er een soort momentum is. Ik
heb waardering voor de pogingen en de aanzetten die door de
VNG en KING worden gedaan voor meer gemeentelijke cohesie.
Op het gebied van infrastructuur kun je al heel snel stappen
zetten.”
Ik hoor toch vooral iemand die uitlegt wat de gemeenten
moeten doen om de situatie te verbeteren. Kun je dat wel zeggen als vertegenwoordiger van een marktpartij?
“Ja, omdat die marktpartij in elk geval laat zien dat hij heel
graag met de gemeenten in gesprek wil om die gezamenlijke
gedachtegang te ondersteunen en in een open dialoog wil
werken aan een toekomst waarin samenwerking de norm is. De
relaties tussen individuele gemeenten en grote marktpartijen
zijn over het algemeen goed, maar het beeld van monopolisme
is hardnekkig. Laten we wel zijn: de actie van PinkRoccade met
die stevige prijsverhoging heeft ook niet bijgedragen aan de
goede verhoudingen op centraal niveau. Dat zijn geen goede
zaken.”
Er is veel angst bij de overheid voor de contacten met de
markt. Er is geen open cultuur. Waar je voor pleit is iets waar
in ambtelijke kringen juist heel angstig naar wordt gekeken.
“Ja, in die zin heeft het rapport Elias niet erg geholpen.
Veel verder dan die constatering kom ik niet. Je kunt zeggen
dat er allemaal rare dingen zijn gebeurd, tot aan verdachtmakingen toe, maar ik heb er altijd aan gewerkt om de relatie
tussen overheid en markt zuiver te krijgen en ik heb aan alle
twee de kanten gewerkt. Het zijn werelden met heel verschillende talen; met een heel verschillend begrippenarsenaal. Het
helpt ook niet als dan in de pers een beeld wordt geschetst van
gezellig samen falen. Dat klopt niet met de werkelijkheid en
het helpt ook niemand. En ja, dingen kunnen altijd beter.”
Het wereldje van mensen die zowel aan de ene als aan de
andere kant hebben gewerkt is nogal klein. Ik zie daar steeds
hetzelfde kleine groepje in opereren. Is dat wel gezond?
“Ja, dat wereldje is veel te klein. Dat moet nodig veranderen. Ik zie om me heen gelukkig een nieuwe generatie mensen
die ervoor voelt om dat soort stappen te zetten dus ik denk dat
die groep in omvang gaat toenemen. Het is inspirerend om voor
de overheid te werken en iets te betekenen voor de gemeenschap. En het is ook prachtig om te leren hoe een bedrijf in
elkaar zit en om te werken in een situatie waar de besluitvorming een heel ander tempo heeft, en waar je kunt sleutelen
aan oplossingen die het verschil kunnen maken. In een carrière zowel het ene als het ander doen is goed voor de betrokken
mensen zelf en voor de samenleving.”
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Hoe voorkom je dat Maarten Hillenaar straks vooral wordt
gezien als een verlengstuk van de VNG in plaats van als een
vertegenwoordiger van de markt?
“Nou, misschien is dat wel heel goed als dat zo is. Als ik
straks met een label van Centric op mijn voorhoofd als een
verlengstuk van de VNG wordt gezien, zetten we een toon die
voor andere bedrijven ook moet gaan werken. Dan is mijn
missie geslaagd. Als je samen kunt afspreken: hier wordt de
kaderstelling gedaan voor de gemeentelijke wereld in zijn
totaliteit en binnen die kaderstelling gaan wij dus opereren.
Dat betekent dat de gemeentelijke wereld dan minder zor-

Geld, wetten en cowboys
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Het bestuurlijke
toptalent kiest
vanzelf voor de
overheid

gen heeft over het binnenhalen van ICT-toptalent, want dat
gebeurt dan in die bedrijven. Het bestuurlijke toptalent kiest
vanzelf voor de overheid. Gemeenten kunnen zich concentreren op de opdrachtgeversrol en ook ICT-bedrijven opereren
vanuit hun specifieke kracht. Dat is een ideaalbeeld en dat zou
ik heel graag werkelijkheid zien worden. Als je tegen de markt
zegt: kom er eens bij jongens, want jullie hebben dit al veel
vaker gedaan. Hoe moeten we dat nou aanpakken? We doen
twee grote sessies en vervolgens gaan we daar mee aan de slag
en bereiden we een aanbesteding voor. Dat lijkt me een mooi
vooruitzicht.”

S c h e l v e n

Mr. Peter van Schelven
Juridisch adviseur inzake
ICT

errit van der Burg, de hoogste
baas van het Openbaar Ministerie,
noemde cybercrime de fietsendiefstal van
de toekomst. Een mooiere metafoor over
cybercriminaliteit kwam ik nog niet tegen.
Zijn grote zorgen zijn volkomen terecht.
ICT-systemen van mensen, bedrijven en
organisaties zijn inmiddels op grote schaal
doelwit van internetgerelateerde misdaad.
Zo’n 20 procent van de bedrijven is het
trieste slachtoffer van cyberaanvallen.
Cybercriminaliteit ondergraaft het
vertrouwen in het financieel-economisch
verkeer, de politiek, persvrijheid, medische
zorg en veel meer. Cybercrime is uitgegroeid tot een boosaardig kankergezwel
in onze samenleving. Praat maar eens met
Engelse ziekenhuizen, de slachtoffers van
WannaCry, de malware die in mei wereldwijd grote chaos veroorzaakte.
Onze digitale kwetsbaarheid neemt met
de dag toe, alle goedbedoelde inspanningen van overheden, bedrijven en wetenschappers ten spijt. Ik maak me er - met de
topman van het OM - heel erg diepe zorgen
over, temeer omdat velen uit onmacht,
onkunde of nonchalance de dreigende
drama’s nog voor lief nemen. Of omdat
menig bestuurder eenvoudigweg te vrekkig is om de knip voor stevige security te
trekken. Vrekkigheid op dit vlak is eigenlijk
een misdaad op zich.
Toch is geld maar een deel van de oplossing. Zorgelijk is ook het grote tekort aan
deskundigen. Van der Burg kan daar over
meepraten. Tekenend is dat het OM onlangs
geprobeerd heeft tien nieuwe aanklagers
met een security- of IT-achtergrond aan
te stellen. Er bleek binnen het justitiële
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apparaat nagenoeg geen interesse. Slechts
vier officieren van justitie hebben zich aangemeld. Kennelijk spreekt een eenvoudige
tasjesroof de aanklagers meer tot de verbeelding dan het platgooien van een bank
met een DDoS-aanval of een digitale moord
via een geïnfecteerd ziekenhuissysteem.
Wie beseft dat in 2016 in totaal 2,5 miljoen
cyberdelicten in ons land plaatsvonden,
komt maar tot één conclusie: de overheid
is nauwelijks in staat om u en mij tegen
cybercrime te beschermen.
Justitie heeft daarom de steun van de
politiek hard nodig, al was het maar omdat
het aantal veroordelingen op het gebied
van cybercrime nog minimaal is. Terwijl
het OM wel erg goed scoort bij het aanpakken van kinderporno op het internet, valt
er in de oorlog tegen hacking, oplichting
bij internetbankieren en het verspreiden
van gijzelsoftware nog een hele wereld te
winnen.
Het probleem waar het OM mee kampt
staat niet op zichzelf. Er zijn in ons land
eenvoudigweg te weinig mensen met deskundigheid over cybersecurity en cybercrime. Gevolg: de cybersecurity-markt wordt
overspoeld door cowboys die met minimale
of obsolete kennis grote sommen geld verdienen. Bedroevend.
Je lost dat als overheid niet op door met
nog meer cyberwetten te komen. Overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen
zullen moeten inzetten op training, opleiding en het ontwikkelen van security-deskundigheid. Vergeet die verdomde wetten,
resultaten van symboolpolitiek, en zet in
op prioriteit nummer 1: deskundigheid en
nog meer deskundigheid.
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Stel dat Amsterdam volgens die
standaarden iets ontwikkelt om
het openen van bruggen in de
hoofdstad te automatiseren,
dan zou Sneek dat zo kunnen
overnemen, al dan niet tegen
betaling.

Op weg naar een
De onlangs opgerichte Taskforce Samen Organiseren – een
beweging van 388 gemeenten - wil werkprocessen samen laten
ontwikkelen, en meer gezamenlijk inkopen. Immers: samen sta je
sterker, zeker als opdrachtgever. En het is veel goedkoper, blijkt uit
eerder gezamenlijk inkoopsucces. Is dit het eigentijdse antwoord
van gemeenten op de i-samenleving?

I

Door Edith van Gameren
Beeld Dreamstime
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n juni 2017 besloot de Algemene Ledenvergadering van de VNG tot
oprichting van de Taskforce. Die geeft handen en voeten aan de brede
wens van gemeenten om meer samen te werken op het gebied van dienstverlening, werkprocessen en voorzieningen.
“Samen Organiseren is een beweging van 388 gemeenten”, legt Irma
Woestenberg, gemeentesecretaris van ’s-Hertogenbosch, uit. Ze is ook voorzitter van de Taskforce. “De VNG is de paraplu waaronder wij werken en KING
ondersteunt de uitvoering. We willen meer zaken samen eenmalig laten ontwikkelen die we overal kunnen toepassen, en meer gezamenlijk inkopen. Als
gemeenten krijgen we zo een sterkere rol als opdrachtgever, waarbij niet de
Haagse tekentafel maar onze eigen uitvoeringspraktijk centraal staat.”

gemeentelijke app store
Samenwerkende gemeenten hebben al een aantal
successen op hun conto kunnen schrijven in de periode voordat de Taskforce in het leven werd geroepen.
“De gezamenlijke inkoop van telefonie is een mooi
voorbeeld”, zegt Woestenberg. “Daarmee hebben de
gemeenten grote besparingen geboekt. Daarnaast
hebben we gezamenlijk een verhuisformulier ontwikkeld en de mogelijkheid geschapen voor digitale aangifte van overlijden. En er is een gemeenschappelijke
dienst Informatiebeveiliging. De Taskforce Samen
Organiseren wil dat dit soort initiatieven vaker en
sneller gerealiseerd wordt.”
Veel enthousiasme
Bij de gemeenten is veel enthousiasme voor
dit doel. Was het een jaar of vijf geleden nog
gebruikelijk om zelf een nieuwe applicatie te laten
ontwikkelen, inmiddels is het een breed gedragen
opinie dat je je als gemeente niet moet proberen
te onderscheiden in je dienstverleningsproces.
Wel in het warme contact aan de balie, maar
niet in de inrichting van het bedrijfsproces of
de ondersteunende software. Dat kun je beter
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gezamenlijk in één keer heel goed doen, legt
Woestenberg uit.
“Zo zijn we nu met vijftien gemeenten het gemeentelijk basisproces inkomen (GBI) aan het ontwikkelen.
Het bedrijfsproces, met de applicaties en deelprocessen die erbij horen. We willen dat standaardiseren
en digitaliseren. Dat doen we op zo’n manier dat de
gemeenten belangrijke eigen beleidskeuzes kunnen
maken. De ene gemeente vindt het bijvoorbeeld prima
als het intakeproces digitaal is, de andere wil elke
cliënt in persoon zien. We ontwikkelen het zo dat die
keuzes mogelijk zijn. Het GBI ontwikkelen duurt lang,
dus we hebben nog wel enkele jaren te gaan.”
Heel belangrijk is het zoeken naar een standaard
voor de informatiehuishouding van de toekomst. “Met
vragen als ‘hoe beheer je gegevens?’ en ‘welke eisen
stel je aan applicaties?’. Goede standaarden maken het
mogelijk dat gemeenten dingen uitwisselen. Stel dat
Amsterdam volgens die standaarden iets ontwikkelt
om het openen van bruggen in de hoofdstad te automatiseren, dan zou Sneek dat zo kunnen overnemen,
al dan niet tegen betaling. Je zou een soort gemeentelijke app store kunnen opzetten.

i13

Neem een ander bijvoorbeeld: informatieveiligheid. We
moeten allemaal een privacy officer en security officer hebben,
maar als we zorgen voor goede landelijke standaarden, kunnen
die twee hun werk veel efficiënter doen.”
Een van de belangrijke uitgangspunten van de Taskforce
is leveranciersonafhankelijk ontwikkelen, vertelt Woestenberg. “In de huidige situatie is het zeer complex iets nieuws te
koppelen aan de bestaande systemen van Pink of Centric. We
gaan overigens niet zelf bouwen, we zetten de markt zeker niet
buitenspel. We willen vooral een betere, gemeenschappelijke
opdrachtgever zijn, samen landelijk optreden in de uitvraag
naar de markt. Ik denk dat de opdrachten hierdoor juist interessanter worden, zonder die tientallen koppelingen waar je op
voorhand al hoofdpijn van krijgt.”
Alles ter discussie
“Bij het efficiënter maken van ons proces, stellen we alles
ter discussie”, verklaart de voorzitter van de Taskforce. “We
vragen ons ook af: moeten wij dit als gemeente blijven doen?
Of is er een andere instantie die dit beter kan? Het gaat niet om
het voortbestaan van onze afdelingen. Neem het verlengen van
het rijbewijs. Als het niet verplicht was dat je je aan de balie
van de gemeente moet komen identificeren, zou de RDW dit
ook kunnen regelen. De gemeente doet in dit proces eigenlijk
niets anders dan de identiteit controleren. Ook de gemeentelijke belastinginning is een proces dat we op die manier hebben
onderzocht. Dat verloopt via de waarde van woningen, die weer
afhankelijk is van de lokale markt. We hebben onderzocht of
het mogelijk was de WOZ-waarde door een bepaalde formule
te vervangen, zodat de gemeentelijke belastingen ook door
de rijksbelastingdienst konden worden geïnd. Dat bleek niet
mogelijk, maar het is een voorbeeld van de bereidheid bij de
gemeenten om zichzelf ‘uit het proces te organiseren’.”
Een belangrijke taak van de Taskforce is om wensen voor
gestandaardiseerde of meer eigentijdse dienstverlening, te vertalen naar vragen aan de Rijksoverheid. “Soms is het bijvoorbeeld nodig de wet te wijzigen om iets voor elkaar te krijgen.
Zoals bij de digitale aangifte van overlijden. In de wet stond
dat de uitvaartondernemer op het gemeentehuis aangifte van
overlijden moet komen doen. Op dit punt is de wet in 2015
dus gewijzigd. Het Rijk staat hiervoor open. Op het gebied van
identiteit zijn er bijvoorbeeld zeker dingen die nu wettelijk nog
niet mogen, maar vanuit de uitvoering proberen we dan - via
de VNG-lobby - dingen op de politieke agenda te zetten. In het
geval van het verlengen van het rijbewijs bij de RDW zou er een
wijziging in de wegen- en verkeerswet nodig zijn. Dat kan worden uitgeprobeerd met een experimenteerartikel.”
De Taskforce streeft naar geleidelijke ontwikkeling en
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invoering van standaarden in processen als werk en inkomen,
gemeentelijke belastingen en omgevingswet. “We zijn niet uit
op een big bang of het creëren van één groot systeem”, aldus
Woestenberg, “maar willen juist kleine stappen zetten. We merken dat het heel belangrijk is om een korte en langetermijnagenda te hebben. Je wilt regelmatig concrete resultaten kunnen laten zien aan gemeenten, zoals het verhuisformulier en
de inkoop telefonie, die voor de gemeenten grote besparingen
hebben opgeleverd. Initiatieven waar bijvoorbeeld wetswijzigingen voor nodig zijn, kosten veel meer tijd.”
De Taskforce geeft met de samenwerking tussen de
gemeenten ook power aan de gemeentesecretarissen. Op alle
niveaus weten ambtenaren elkaar te vinden, maar het krijgen
van groen licht op hoog niveau duurt soms een tijdje.
“De communicatie met 388 gemeenten is best complex”,
weet Woestenberg, zelf ook gemeentesecretaris. “Gemeentesecretarissen zijn de mensen die dit aanjagen. We hebben er
uiteraard anderen bij nodig, hoofden ICT, hoofden dienstverlening. ICT is vaak de verbindende factor. We hebben mensen
nodig op alle niveaus. Een projectgroep met professionals
uit tien gemeenten, mensen uit de uitvoering, buigt zich nu
over een gemeenschappelijke infrastructuur. We onderzoeken
primair hoe zo’n i-architectuur eruit zou moeten zien en of dit
een oplossing zou zijn voor de vraagstukken die samenwerking
tussen 388 gemeenten kan oproepen. Op basis daarvan kunnen
er meerdere beheeropties zijn, bijvoorbeeld gemeenschappelijke netwerken, data-opslag, rekencentra, applicaties et cetera.
Maar het kan ook zijn dat we in die architectuur alleen eisen
en specificaties opnemen en dat er decentraal wordt gebouwd
en beheerd. Wel is het duidelijk dat een eventuele standaard
centraal moet worden beheerd en dat het een echt gemeenschappelijke standaard moet zijn, geen optelsom van individuele wensen.”
Eén overheid
“Een van de achterliggende ideeën is dat we uiteindelijk
naar één overheid willen. Het moet voor de burger niet uitmaken van wie hij antwoord krijgt of wie een dienst levert. Hij wil
niet steeds opnieuw zijn gegevens invullen. Wel wil hij de baas
zijn over zijn gegevens en zich geen zorgen hoeven maken over
privacy.
Het antwoord van de overheid op de i-samenleving zijn we
nog aan het formuleren. Bij ICT kun je alles aan elkaar koppelen, maar dat moet je niet doen. De kunst is om het eenvoudig
te houden. Wij pakken daarin ons aandeel, voor zover in onze
macht. Techniek is een heel belangrijk onderdeel van onze
taak. We moeten zorgen voor een gemeenschappelijke technische basis. Maar we beginnen bij de dienstverlening, want daar
doen we het voor, voor de burger, op een eigentijdse manier.”
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P i n k R o c c a d e

Complete crediteurenproces versnellen via inkoop
en budgetinformatievoorziening

Forse tijdwinst in het

B

urgers verwachten een efficiënte overheid. Regionale
bedrijven hebben duidelijke verwachtingen van hun
lokale overheid. We kunnen daarom gerust stellen dat er veel
dynamiek is binnen de decentrale overheid waar iedereen mee
te maken heeft. Er zijn bezuinigingsdoelstellingen, de complexiteit neemt rap toe en ook op het gebied van het sociaal domein
staat het niet stil. Daarmee nemen de financiële risico’s ook toe,
niet in de laatste plaats door grondposities en decentralisaties.
Gemeentelijke organisaties hebben steeds meer de hulp nodig
van de afdeling Financiën. Gezamenlijk moeten strategische
uitdagingen worden aangepakt, zodat de ambities van de organisatie gerealiseerd kunnen worden. Actuele inzichten zorgen
voor juiste beslissingen. Dat zorgt voor tijdig bijsturen en een
wendbare organisatie.
Het lijkt zo simpel. In een auto zit het stuur aan de voorkant,
met het zicht op de weg die voor je ligt, zodat de bestuurder de
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juiste richting kiest. Hoe anders is het soms bij de financiën van
de gemeentelijke organisatie. Sturing vindt plaats op basis van
de gerealiseerde cijfers en dat is altijd achteraf. Het stuur ligt
dus eigenlijk in de kofferbak van de auto. Om een goede koers
te kunnen inzetten, is het van wezenlijk belang dat er gegevens
zijn die direct laten zien waar het mis dreigt te gaan. Hiermee
kan een bestuurder tijdig bijsturen om de doelen daadwerkelijk binnen de gestelde kaders te behalen. Hoe dit kan? Door
budgethouders goed te faciliteren in hun werk. Dat kan met een
optimaal proces, een verplichtingenadministratie en realtime
inzicht. Met Smart Finance ontwikkelen de kwartiermakers een
oplossing waarmee dit werkelijkheid wordt.
Bij Ommen-Hardenberg leeft al tijden de wens om de
managementinformatie en budgetsturing te verbeteren. Johan
Hulzebos, afdelingshoofd Dienstverlening bij de Bestuursdienst
Ommen-Hardenberg: “Onze inwoners verwachten dat wij als
overheidsorganisatie snel onze informatie kunnen presenteren,
vlot kunnen handelen en snelle dienstverlening kunnen bieden.
Wat de burger van ons verwacht, verwachten we ook van onze
mensen intern. Ik geloof in de nieuwe oplossing van PinkRoccade. Door het vastleggen van de inkoop aan de voorkant van
het proces krijg je inzicht in de verplichtingen, beter budgetbeheer en snellere betaling van facturen. De interne organisatie
is hiermee dus meer in control en de crediteur is tevreden door
snellere betaling van zijn factuur.”
“Ik durf de stelling aan dat onze administratie gemiddeld 40
dagen achterloopt in actualiteitswaarde. Dat is de periode die
we gewoon kwijt zijn doordat we geen verplichtingen vastleggen. Met Smart Finance komen we meer aan de voorkant
met het vastleggen van de bestellingen en verplichtingen.
De actualiteitswaarde van onze administratie wordt beter.
Dat heeft natuurlijk ook weer zijn kwaliteitsslag richting de
gemeenteraad.”
De echte kracht van ontwikkeling zit altijd in het samenspel
tussen de verschillende deelnemers. Daarom werkt PinkRoccade
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Gemeente Stein en Bestuursdienst
Ommen-Hardenberg zochten een
manier om hun financiële proces
te vereenvoudigen en meer in
control te raken. Bij inkoop en de
crediteurenadministratie liggen veel
kansen, zoals 55 procent tijdsbesparing
in het factuurproces. Samen met
PinkRoccade Financiën & Services zijn
deze kwartiermakers aan de slag gegaan
om de oplossing Smart Finance te
ontwikkelen.

factuurproces
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Financiën & Services nadrukkelijk met kwartiermakers. Gemeenten hebben diverse vraagstukken
en dat zorgt voor een goede dynamiek. Gemeente
Stein en Ommen-Hardenberg denken aan de voorkant mee met de ontwikkeling van het product.
Dat zorgt voor een product dat echt voldoet aan
de wensen. Smart Finance, gebaseerd op SAP S/4
HANA, faciliteert een maximaal gedigitaliseerd
en bewaakt inkoopproces, en reduceert interne
kosten door 55 procent tijdsbesparing in het
factuurproces. Medewerkers en budgethouders
krijgen via hun eigen dashboard inzicht in de
financiële stand van zaken en hebben zelfs een
doorkijk naar de verwachte ontwikkeling.
Efficiëntere bedrijfsprocessen
Monique Bovens, financieel medewerker
Bedrijfsvoering bij de gemeente Stein, ziet veel
nieuwe mogelijkheden als haar gemeente met
Smart Finance gaat werken. “Gebruikersgemak,
mooie look and feel en een efficiënte verplichtingenadministratie. Binnen de gemeente zijn we
bezig om overbodige stappen in onze processen
te elimineren. Dit doen we met lean trajecten.
Facturen moeten nu nog altijd goedgekeurd worden door onze budgethouders. Zelfs als er al een
verplichting is, en de levering conform opgave is.
Directe goedkeuring door een prestatieakkoordverklaarder is een veel logischere en efficiëntere
stap. We pakken daarmee het hele crediteurenproces tegelijk. Een hele verandering, maar ook
een enorme verbetering voor onze organisatie.
Een goede implementatie vraagt de nodige aandacht. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.”
Met het optimaliseren van het volledige crediteurenproces en het versterken van de managementinformatie komt de toekomst in beeld. “Ik
denk dat Smart Finance door kan ontwikkelen tot
realtime informatie voor de raadsleden”, besluit Johan Hulzebos
van Ommen-Hardenberg.
“Waarbij het dan misschien
wel gaat over beleidseffecten die we ook inzichtelijk
krijgen. We gaan nu een hele
mooie stap zetten, zeker ook
een stap richting de toekomst.”
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Cloudoplossingen
gedijen goed

Frits de Jong

E

en van de eerste gemeenten die de stap naar de cloud
maakte, was Urk. Die stap was minder verrassend dan
gedacht. Van oudsher is Urk altijd vooruitstrevend geweest. Bijvoorbeeld als het gaat om de visserij. Toen eind jaren veertig van
de vorige eeuw de dijken in de polder werden gedicht, was de visserijtak op en rond Urk gedoemd tot mislukken. De Urkers verlegden hierop hun vangstterrein en wisten met moderne methoden
en schepen in de visserij overeind te blijven. “Die out-of-the-box
mentaliteit vertaalt zich ook richting politiek”, aldus Dirk Visser,
binnen gemeente Urk verantwoordelijk voor e-dienstverlening
en ketenbeheer. “Wij kijken graag vooruit. Dus toen PinkRoccade
Local Government in 2013 het voorstel deed om onze kernapplicaties in de cloud onder te brengen, waren we er snel uit. Binnen
drie dagen hadden we groen licht van de directie.”
Samen verder met Pink Private Cloud
Meine Hofman, beleidsmedewerker ICT/AO/Geo bij de
gemeente Urk, heeft niet veel problemen ervaren bij het operationeel krijgen van de cloud voor Urk. “De uitdaging lag vooral
bij PinkRoccade. Zij moesten de winkel optuigen met onze
data en programmatuur en zorgen dat het op het juiste tijdstip
de lucht inging.” Ferry Dekker, manager Services, Hosting en
Techniek bij PinkRoccade, vult aan: “Voor ons was het destijds
ook nog vrij nieuw. Gaandeweg hebben we samen veel ontdekt.
Daarbij wilden we allemaal dat de cloudoplossing niet alleen
voor Urk zou werken, maar ook de weg zou vrijmaken voor andere gemeenten. Zij krijgen veel extra taken op hun bord en met
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onze cloudoplossing willen we hen zoveel mogelijk ontzorgen.
Door in te zetten op standaardisatie maken we het hen makkelijker om toe te treden tot de cloud.” Inmiddels hebben zeven
gemeenten het voorbeeld van Urk gevolgd door alle applicaties
vanuit de Pink Private Cloud te gebruiken. En meer dan honderd
gemeenten maken gebruik van één of meerdere applicaties uit
de Pink Private Cloud.
Veilig vooruit met KPN Werkplek
Gemeenten vooruit willen helpen is ook de drijfveer van KPN,
dat eind 2014 als ICT-partner aansloot voor gemeente Urk. Ferry
Dekker zegt daarover: “Wij hadden reeds een partnership met
KPN omdat we onze applicaties vanuit hun datacenters hosten.
Deze applicaties worden ontsloten via KPN Gemnet, de veilige
netwerkinfrastructuur voor gemeenten. Buiten dat KPN een
betrouwbare, gecertificeerde Nederlandse partij is en de data
die zij beheren binnen de Nederlandse wetgeving vallen, leveren
zij net als wij al decennia lang diensten binnen de overheidsmarkt. Diensten die wij niet leveren maar waar onze klanten wel
behoefte aan hebben, kunnen zij zeer goed invullen.”

In de wolken met partnership
Hoewel Urk in eerste instantie eigenlijk één partner
beoogde voor de cloudoplossing, is het blij met de samenwerking met PinkRoccade én KPN. Die partners zijn ook
weer blij met elkaar. “Voor ons is het belangrijk om focus
en relevantie aan te kunnen brengen”, zo schetst Marsha
Muller. “Wij leveren diensten over de volle breedte van de
markt, maar wij zoeken daarbij ook naar partijen die specifieke kennis hebben van een bepaald domein of branche.
Samen met PinkRoccade leveren we een totaaloplossing
voor de gemeentemarkt.”

Zo bleek de KPN Werkplek voor Urk de beste oplossing. In
eerste instantie vanwege een flink aantal applicaties die niet tot
PinkRoccade behoren, maar die wel ontsloten moesten worden
via de KPN Private Cloud. Inclusief de totale kantoorautomatisering. Marsha Muller, Business Consultant KPN Werkplek,
zegt daarover: “Een groot voordeel is dat de diensten van KPN
en PinkRoccade relatief eenvoudig met elkaar integreren via
het KPN Gemnet. Met als resultaat dat alle applicaties van Urk
begin 2015 in slechts één weekend konden worden overgezet
naar de cloud, met minimale impact voor de medewerkers van de
gemeente Urk.”
De impact van de cloud voor Urk
Groot voordeel van een cloudoplossing is dat gemeenten
zelf niet meer continu hoeven te monitoren. “Het beheer is nu
veel makkelijker”, aldus Meine Hofman. “We hoeven ons niet

meer druk te maken over updates en patches. Dit gaat
allemaal automatisch. Wel zo veilig. Een ander voorbeeld
is thuiswerken. Dat komt binnen onze organisatie steeds
vaker voor. Met één vinkje in de self service tool van KPN
geven we iemand toegang tot bepaalde functionaliteiten,
inclusief alle applicaties van PinkRoccade. Indien nodig
kunnen we snel op- en afschalen en onze medewerkers
zijn nu niet meer tijd- en plaatsgebonden voor hun werk.
Ook qua compliancy, continuïteit en informatiebeveiliging
hebben we flinke stappen gemaakt. De cloud zorgt voor
een veel grotere beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan
wij in eigen huis konden faciliteren. Voor onze directie een
belangrijke reden om voor deze vorm van dienstverlening
te kiezen.”
Ook voor de inwoners van Urk biedt de stap naar de
cloud voordeel, al is het minder zichtbaar. “Zij verwachten
dat onze dienstverlening op een bepaald niveau is, met
name qua veiligheid. Dat kunnen we door het werken in de
cloud realiseren. We zijn wendbaarder en kunnen sneller
inspelen op de behoeften van onze inwoners. Zo verbeteren wij onze service.”

Foto’s: Kramnozki

Sinds 2013 draaien de kernapplicaties bij de gemeente
Urk in de cloud en sinds 2015 is daar ook de volledige
kantoorautomatisering aan toegevoegd. Het past goed bij
de Urkers: vooruitstrevend, samenwerkend en altijd met de
blik op de toekomst. Meine Hofman en Dirk Visser van de
gemeente Urk vertellen dan ook graag over de gang naar de
cloud en de impact ervan.

op Urk

K P N

Ferry Dekker (PinkRoccade), Dirk Visser
(gemeente Urk), Meine Hofman (gemeente
Urk), Marsha Muller (KPN).
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Die voordelen van het partnership ervaart ook Meine
Hofman. “Met PinkRoccade en KPN hebben we kennis en
kwaliteit in huis gehaald. Ze zitten bovenop innovaties,
houden ook elkaar scherp en daardoor blijf je als gemeente
vooroplopen. Wij zijn blij dat we zes jaar geleden in zee
zijn gegaan met PinkRoccade en in een later stadium met
KPN. We zouden ook niet meer anders kunnen en willen.
Ik moet er niet aan denken om het als gemeente allemaal
weer zelf te moeten bedenken en beheren.” Dirk Visser
sluit zich graag aan bij aan de woorden van zijn collega:
“We zijn erg enthousiast over hoe wij nu in de cloud werken. Dat laten we ook graag aan collega-gemeenten zien.”
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Miedema’s coöperatie
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sland

Door Peter Mom
Beeld Google/De Beeldredaktie

A

an de Dienst, zoals de beleids- en uitvoeringsorganisatie voor het
sociale domein zichzelf kortweg noemt, hebben zeven gemeenten hun bevoegdheden op het gebied van de Participatiewet, Jeugdwet en
Wmo gedelegeerd. Voor berichtenverkeer in de justitiële jeugdzorg maakt
men sinds begin 2015 gebruik van een applicatie van Gemboxx, van publiek
ondernemer Swier Jan Miedema. Tevredenheid over product en leverancier
leidde tot de vraag of Gemboxx ook ingehuurd kon worden voor de uitvoering
van genoemde wetten, waarvoor gemeenten toen ook verantwoordelijk waren
geworden.
“Zouden we alle processen in het sociale domein kunnen ondersteunen
vanuit één applicatie?”, vroeg Renze Zijlstra, die de operatie leidde, zich af.
“Dat kon aanzienlijke voordelen opleveren, voor eindgebruikers en ook voor
beheer en onderhoud.”
De Dienst onderscheidt in het sociaal domein drie stappen, bij elk van de
drie wetten: toegang (intake), beschikking en administratie (uitvoering). In
eerste instantie wilde Noordwest Friesland een regiesysteem. Daarmee kunnen die stappen worden aangestuurd. Daarnaast ondersteunt het regiesysteem de eerste stap, het intakeproces.

i n Fr i e

Zelf een ICT-systeem
bedenken om mee te
werken, het is even
wennen. Maar in Friesland
sloeg gereserveerdheid
om in enthousiasme.
De Dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân
bouwde samen met zijn
leverancier regiesoftware.
Het resultaat smaakt naar
meer: meer ontwikkelen,
en voor meer gebruikers.
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De aanpak van Gemboxx gaat ervan uit dat materiedeskundigheid bij de
gebruikers ligt, het bedrijf verstand heeft van software maken en producten
ontstaan in nauwe samenwerking. Van gebruikers wordt een grote inbreng
verlangd (naast centraal geformuleerde randvoorwaarden aan bijvoorbeeld
beveiliging en gegevensopslag). Zij schetsen welke taken ze verrichten en
volgens welke processen dat optimaal kan. Aan klantzijde coördineert een
product owner – in Friesland is dat Zijlstra – dit specificatietraject. Zijn tegenspeler aan leverancierskant is een scrum master. Deze bekijkt hoe gebruikersinbreng zich in sprints laat vertalen in software. Elke sprint levert werkende programmatuur op, waarna klant en leverancier nagaan of die voldoet.
Moet er iets anders of moet er iets bij, dan gebeurt dat in een volgende spint.
Zelf bepalen hoe je je werk doet is onwennig voor mensen die zich voorheen moesten voegen naar door traditionele systemen opgelegde stramienen.
In Friesland waren dat vooral medewerkers van zeven ‘gebiedsteams’, waar
de klantcontacten plaatsvinden. “Zij moesten de werking van de huidige
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applicatie loslaten en zelf bedenken hoe ze het wilden. Dat
was lastig”, vertelt Zijlstra. Ook was het wennen om al na twee
weken, de duur van een sprint, iets terug te zien, ook omdat
het soms anders was dan verwacht. Dan werd het uitzoeken
of de vraag onduidelijk was dan wel de vertaling in software
ondeugdelijk. En vervolgens afspreken hoe het in de volgende
sprint wél goed kon.
Bij traditionele systemen geeft een medewerker iets door
aan de applicatiebeheerder, die de leverancier informeert,
waarna een flinke tijd later een nieuwe release verschijnt.
“Als je geluk hebt zie je als medewerker dan iets terug van wat
je hebt aangegeven”, zegt directeur Marius Jellema van de
Dienst. De snelle respons van Gemboxx en de tweewekelijks
waarneembare groei van de applicatie werkten stimulerend.
Jellema: “Er werd naar ons geluisterd.”
Bij de werkwijze van Gemboxx start een nieuwe sprint
pas als de vorige is geaccepteerd. Zo niet, dan hoeft de
vorige ook niet te worden betaald. Zeven sprints waren nodig
voor het regiesysteem, dat in een cloud draait en nu wordt
geïmplementeerd.
Zijlstra en Jellema noemen wat nu al af is ‘Regieboxx’.
Gemboxx-oprichter en managing partner Swier Jan Miedema
spreekt van ‘GemCloud Samenwerkingsplatform’. Dat verwijst
naar zowel de rol van de klant en de leverancier als de technische omgeving, waarbinnen applicaties functioneren. De
Regieboxx is dan deel van dat platform.
De Miedema-methode
Miedema wil niet iets ontwikkelen wat al bestaat en goed
werkt, mits de ontwikkelaar dat via zijn platform beschikbaar
wil stellen. Zo is ‘Sophie’ een cruciale component van de Regieboxx. Dat is een instrument voor het registreren van intakegegevens van cliënten, waarmee het tevens aard en omvang
van de zorg- of ondersteuningsbehoefte definieert en risico’s
signaleert. Het is ontwikkeld door het bedrijf Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn.
Nogal streng is Miedema voor wat op zijn platform mag.
Zo is hij geen fan van de Zelfredzaamheid-Matrix, ontwikkeld
door Amsterdam en Rotterdam. Aangewend door verschillende professionals in eenzelfde situatie zou die, anders dan de
wetenschappelijk gevalideerde en internationaal toegepaste
methode achter Sophie, niet tot dezelfde uitkomst leiden.
Omdat het Friese personeel vertrouwd was met die matrix
leverde Miedema’s stringente opvatting over wat goed is nogal
wat discussie op. Pas bij de laatste sprint raakten medewerkers
overtuigd, tot tevredenheid van Zijlstra en Jellema. Behalve op
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de inhoudelijke kwaliteit wijzen ze op gebruiks- en beheergemak. Wie in de Regieboxx werkt hoeft voor Sophie niet apart
bij NIGW in te loggen (single sign-on) en de Dienst heeft in het
gebruik uitsluitend te maken met Gemboxx, dat met derden de
inzet van hun applicaties regelt.
Zo’n derde komt in beeld nu Noordwest Friesland heeft
besloten ook stap twee en drie te zetten volgens de nieuwe
aanpak: beschikking en administratie, ofwel de backoffice.

Wij willen zeker
delen. De markt
zit vrij vast en kan
wel wat disruptiefs
gebruiken
Daarvoor biedt het GemCloud-platform plaats aan de applicatie X-Works van Company-X. In tegenstelling tot de Regieboxx
vergt de introductie van dit systeem geen gebruikersinbreng
meer bij de ontwikkeling. Het draait al bij Peelgemeenten, een
samenwerkingsverband op zorggebied van vijf gemeenten in
Brabant. Inbreng blijft niettemin nodig, nu voor de inrichting
van de applicatie. Die gaat ook weer in sprints.
Een sprint kost bij Gemboxx 7500 euro. De Regieboxx
heeft dus 52.500 euro gekost. “We hebben daarvoor heel veel
functionaliteit gekregen,” zegt Zijlstra. Miedema denkt dat de
inrichting van X-Works in drie sprints moet kunnen, voor elke
uit te voeren wet één. Als alles is geïmplementeerd kunnen de
huidige applicaties uit. De Dienst gebruikt nu ‘Suites voor het
Sociaal Domein’ en ‘Suite4Sociale Regie’ van Centric.

De zichzelf publiek ondernemer noemende Miedema hanteert het pay per
use-principe. Wat je niet gebruikt hoef je ook niet te betalen, vindt hij. Hoe
dat betalen naargelang het gebruik precies moet is nu ook onderwerp van
samenwerking met Noordwest Friesland als launching customer. Ze trachten daarvoor een model te bedenken. Miedema heeft voor het eerste jaar
de garantie afgegeven dat het minder dan de helft van de huidige exploitatiekosten wordt en verwacht dat het ook daarna de 50 procent niet zal
overschrijden.
Hij verlangt van zijn klanten wel instemming voor gebruik van het product door anderen (die dan een deel van de investering door de eerste gebruiker compenseren). Voor Jellema is breder gebruik amper een vraag. “Wij willen zeker delen. De markt zit vrij vast en kan wel wat disruptiefs gebruiken.
De invloed van klanten is minimaal en het tempo van wijzigingen laag. Het
ontbreekt ook aan visie. Fixes, patches, nieuwe releases, je kunt je afvragen:
kan dat nog wel met producten die lang geleden zijn ontwikkeld?”
Wat moeten andere gemeenten doen om het Friese systeem ook te
gebruiken?
Jellema: “Lid worden van de coöperatie.”
Hier raakt de Friese directeur een thema dat historisch nogal belast is en
bestuurlijke gevoeligheden in zich draagt. In juni 2015 tekenden Eindhoven,
Woerden en Boxtel met Gemboxx een ‘memorandum of understanding’ om
een coöperatie te stichten. Woerden haakte af nadat een wethouder anonieme beschuldigingen op internet dat hij aandelen had in Gemboxx en partnerbedrijf Grexx niet kon tegenspreken (hij had een belang gehad maar dat
afgestoten, verklaarde hij in december 2014 in iBestuur) en de gemeenteraad
hem liet vallen.
Het duurde tot januari 2017 eer de coöperatie Beware werd opgericht. De
eerste drie letters verwijzen naar de oorspronkelijke initiatiefnemers, maar
voor Woerden is Sint-Michielsgestel in de plaats gekomen. Dat heeft sinds
2016 met Boxtel één ambtelijk apparaat, MijnGemeenteDichtbij.
Gemboxx is geen partij meer. In februari startte een procedure voor de
selectie van een innovatiepartner voor applicatieontwikkeling, maar in juni
berichtte Beware belangstellende leveranciers meer tijd nodig te hebben en
er eind dit jaar op terug te komen.
Miedema wilde daarop niet wachten en bereidt zelf een coöperatie voor,
waarvan gemeenten en partners als Company-X en NIGW lid kunnen worden.
Bij deelname van een nader te bepalen aantal gemeenten draagt Gemboxx
bestuur en directie over aan die gemeenten. Miedema denkt zijn coöperatie
begin november te kunnen beginnen.
Directeur Jellema vindt de coöperatie ‘hét instrument om te delen’, maar
wat gaat Noordwest Friesland kiezen? “Dat is afhankelijk van welke het snelst
effectief is. Wij willen de flow vasthouden. Kan dat via Beware? Zo niet, dan
gaan we in zee met Miedema.”
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Beware
Wethouder Mary-Ann Schreurs
(Innovatie) van Eindhoven is zeer
gecharmeerd van de werkwijze van
Miedema en van de coöperatie als
samenwerkingsmodel. “Dan kun je
makkelijk delen en snel opschalen.”
Toen de start van coöperatie
Beware op zich liet wachten heeft
Miedema het voorafgaande memorandum of understanding opgezegd.
“Ik snap zijn frustratie en voor een
substantieel deel deel ik die”, zegt
Schreurs, maar de wethouder wijst
er ook op dat het ambtelijk apparaat tijd nodig heeft om zich een
andere aanpak eigen te maken, en
de selectie van een innovatiepartner
met juridische waarborgen zeker te
stellen.
Eindhoven zou het systeem
van Gemboxx kunnen verkrijgen
als Noordwest Friesland Bewarelid wordt, denkbaar is ook dat de
gemeente lid wordt van Miedema’s
coöperatie.
Inmiddels hebben B en W van
Woerden de raad geïnformeerd over
een voorgenomen aansluiting bij
Beware. Dat kan volgens het college
nu omdat Beware geen banden meer
heeft met Gemboxx en Miedema. De
vraag of die partij dan bij voorbaat
is uitgesloten als innovatiepartner
beantwoordt Schreurs ontkennend.
“Er is geen beroepsverbod.”
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Gemeenten zetten
stug door met
het nieuwe kiezen

Toch stemmen met
Vijf gemeenten
ontwikkelen gezamenlijk
een app waarmee
burgers hun stem
kunnen uitbrengen.
De minister riep hen
op het matje: het Rijk
gaat immers over het
stemmen. Officiële
verkiezingen met
de app zijn daarmee
voorlopig van de baan,
maar de gemeenten
experimenteren met
andere toepassingen.

Door Nicole van der Steen
Beeld Dreamstime
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een app

E

en reis naar Estland inspireerde de gemeenten Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard om gezamenlijk een app te
ontwikkelen. Ze zagen hoe de Esten gebruikmaken van een app om te stemmen. Strategisch informatieadviseur Jan Meijsen van de gemeente Molenwaard is een van de drijvende krachten achter de app. “Digital natives – de
jongeren tot 24 jaar – krijg je niet naar het stemhokje. Stemmen op papier
past helemaal niet bij hun belevingswereld”, stelt hij. Meijsen maakt zich zorgen over jongeren, die steeds minder gaan stemmen. “Er is een kloof tussen
het stemgedrag van ouderen en jongeren. De samenleving ontwikkelt zich,
we moeten zorgen dat we daarbij aansluiten.”

Irene ten Seldam, wethouder bij deelnemende gemeente Almelo, stelt nadrukkelijk
dat de gemeente Almelo zich houdt aan
de Kieswet. “Wij gaan de app niet inzetten
voor gemeenteraadsverkiezingen. Wij doen
mee met de app omdat we graag onderzoeken welke instrumenten de digitalisering
ons biedt. Er is zoveel mogelijk met nieuwe
technologie. Wij willen kijken hoe je hiermee het stadhuis dichterbij de mensen kunt
brengen.” Zij ziet in de app een kans om
gemakkelijker met bewoners in gesprek
te gaan en te horen wat er leeft. “We
willen inwoners meenemen in veranderingen in hun wijk. Hoe denken
zij over wegveranderingen, onderhoudsplannen en het ontwerp van
een park bijvoorbeeld.” Volgens
Meijsen zullen de eerste pilots
zich ook op dit soort onderwerpen richten. “Een app is een
laagdrempelige manier om je
stem te laten horen, en te werken
aan meer burgerparticipatie in de
lokale politiek.”
Meijsen geeft aan dat de
gemeenten de StemApp ontwikkelen op het hoogste beveiligingsniveau,
zoals gangbaar bij verkiezingen. “Dat is een
bewuste keuze, juist met het oog op veiligheid en privacy. Ook voor lokale vragen die
je als gemeente voorlegt, wil je een onbetwistbare uitslag.” Daarnaast vindt Meijsen
het belangrijk om de discussie op gang te
brengen. “We hopen dat er meer serieus
onderzoek gedaan wordt naar andere stem-

Volgens de informatieadviseur is het niet de bedoeling om het traditionele
stemmen te vervangen door de app. Hij ziet het als een extra mogelijkheid die
met name laagdrempeliger is voor jongeren, en waarmee ook gemeentelijke
vraagstukken gemakkelijker kunnen worden voorgelegd. Kamerlid Ronald
van Raak van de SP stelde Kamervragen over de weigering van de gemeenten om te stoppen met de ontwikkeling van de app. Minister Plasterk riep
de gemeenten bij zich. Meijsen: “Het blijkt een bijzonder gevoelig proces.
We respecteren de reactie van de minister.” Mede door het ingrijpen van de
minister wordt de app niet ingezet voor de gemeenteraadsverkiezingen in
2018. Directeur Eddy Habben Jansen van ProDemos, huis voor democratie en
rechtsstaat, begrijpt de reactie van de minister. “Het vertrouwen in het stemproces is heel belangrijk voor de democratie. Elke twijfel over de zorgvuldigheid van het proces ondermijnt de democratie.”
Habben Jansen vindt het wel heel goed dat de gemeenten nadenken over
de democratie. “Maar ik denk dat je beter kunt zorgen dat je echt naar jongeren luistert. Bijvoorbeeld door in het onderwijs aandacht te besteden aan wat
democratie inhoudt en verkiezingen op scholen. Gemeenten gaan niet over de
Kieswet. Ik vind het daarom niet logisch, en zelfs een beetje merkwaardig dat
de gemeenten dit initiatief nemen.” Meijsen meent dat gemeenten slagvaardiger zijn dan de landelijke overheid. “We zijn met vijf kleine gemeenten. We
hebben korte lijnen. Er zijn ongetwijfeld elementen in de wet die stemmen via
de app nu niet toelaten. De ontwikkeling van de StemApp is echter een pilot
waarbinnen wij juist de verschillende facetten van het digitaal stemmen en
de veiligheid en privacy beproeven. Het intellectuele eigendom van de app
dragen we straks met alle liefde en plezier over aan de BV Nederland.”
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Mensen Centraal
vormen op basis van moderne en beschikbare technologie.
Vertrouwen win je door iets aan te tonen. We willen graag laten
zien dat het veilig genoeg is aan de hand van resultaten.” De
vijf gemeenten werken samen met stichting ICTU, een Nederlandse organisatie voor de automatisering in overheidsdiensten, en de TU Delft. Ze laten de app onder andere testen door
ethische hackers.
Rituele handeling
Habben Jansen is er niet gerust op en hecht waarde aan
het uitbrengen van de stem in het stemhokje. “Stemmen is iets
anders dan een poll op Facebook. Het is een rituele handeling en belangrijk. Dat mag je best laten blijken.” Ten Seldam
zegt over deze uitspraak: “De een vindt met potlood stemmen
romantisch, de ander ouderwets. Het gaat erom dat de app
helpt om mensen te motiveren hun stem te gebruiken.” De app
is volgens de wethouder faciliterend. “Als de app zou voldoen
aan de criteria in de Kieswet? En je in alle vrijheid en veiligheid daarmee zou kunnen stemmen? Ja, dan lijkt me het een
prima alternatief voor het kiezen met potlood.” Daarom wil Ten
Seldam continu blijven kijken hoe de app aansluit bij de laatste
ontwikkelingen.
Habben Jansen: “Met verkiezingen buiten het stemlokaal,
moet je er heel zeker van zijn dat het stemgeheim gewaarborgd
is. Het is een heel fundamenteel recht om in een democratie
in volle vrijheid je stem uit te brengen. Je wil niet dat er druk
is gelegd door de omgeving, denk aan een broer of echtgenoot die je psychisch beïnvloedt. Daarover moet je niet al
te licht oordelen. Wat als iemand de telefoon afpakt en zijn
stem uitbrengt?” Meijsen meent: “Veiligheid is belangrijk
voor het vertrouwen in de democratie. Daarvan zijn we ons
heel erg bewust. Een optie is om in te bouwen dat je je stem
in de app zelf kunt wijzigen, tot vlak voor het sluiten van de
verkiezingen.”
Brede coalitie
Met het oog op die veiligheid gebruiken de gemeenten
open sourcetechnologie. Meijsen: “Die is transparant en trekt
ook jonge start-ups aan. Als de Russen of Amerikanen binnendringen in de app dan is dat zichtbaar in de opensource broncode van de app. Daarnaast laten wij de app bouwen binnen
een publieke blockchain-omgeving. Die is open, transparant en
controleerbaar.” Een blockchain is een vorm van databeheer,
vergelijkbaar met een lijst, zoals in een spreadsheet. Hij vervolgt: “Mensen doen nu de aanname dat de huidige verkiezingen honderd procent veilig zijn. Maar dat is niet zo. Er raken
stembiljetten kwijt, mensen maken telfouten, of biljetten zijn
niet goed leesbaar. Honderd procent veiligheid bestaat niet.”
Habben Jansen ziet ook dat de huidige methode met potlood
en papier dat niet is. Maar ProDemos denkt bij modernisering
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in een andere richting, zoals het elektronisch tellen van de
stembiljetten.
De directeur van ProDemos is milder over de inzet van de
app voor het peilen van meningen. “Daarvoor gelden andere
eisen. Nadat de stemmen zijn uitgebracht, is de gemeenteraad altijd nog aan zet. Bij een verkiezing is een stem een
stem.” Meijsen vertelt: “We brengen een beweging op gang.
Er zijn andere gemeenten die willen aanhaken.” Hij noemt
dit de ‘tweede ring’. Daaronder vallen ook grote gemeenten
als Utrecht, Eindhoven en Rotterdam. Daarnaast zijn de vijf
gemeenten ook met Antwerpen in gesprek. Ook die stad heeft
al vergevorderde plannen om apps in te zetten. “We lezen mee
met het technisch ontwerp van Antwerpen en we gaan ons
technisch ontwerp ook aan hen laten zien. Dit is groter dan
Nederland. Het is een groeiende brede coalitie.”
Gemeentelijke app store
In 2018 moet een praktijkproef met de app mogelijk zijn,
volgens de projectleider. Ten Seldam vertelt: “De technici van
de app zijn buitengewoon gedreven, enthousiaste mensen.
Door de techniek in pilots te testen, leren we van fouten. Innoveren doe je met vallen en opstaan. We ontwikkelen in samenspel met gebruikers, technici en bestuurders.” De vijf gemeenten houden zelf regie op de ontwikkeling van de app op basis
van de scrummethodiek. Ze bouwen niet zelf; per gemeente is
een projectleider verantwoordelijk. Meijsen: “Onderling hebben we de taken verdeeld. Met de groep leggen we verantwoording af aan de vijf burgemeesters. We maken gebruik van jonge
ontwikkelaars, afgestudeerde TU’ers.”
Een belangrijke andere drijfveer van de gemeente Almelo
om mee te doen met de app, is verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, waaronder geboorteaangiftes, vergunningen, paspoorten en verhuizingen. Meijsen: “Die stip op de
horizon is er ook.” De informatieadviseur ziet straks een overheidsappstore voor zich, waar burgers voor allerlei gemeentezaken een app kunnen gebruiken. “Inwoners kunnen dan
voor verschillende typen dienstverlening kiezen uit meerdere
apps, waaronder de Stemapp. Compleet met beoordelingen van
de apps, een soort Apple App Store of Google Play Store van
de overheid. Ontwikkeld onder de condities van de overheid,
betaald met gemeenschapsgeld. Hoe mooi zou dat zijn!”

Gebruiker Centraal:

het tempo moet omhoog
De gebruiker centraal stellen bij digitale
dienstverlening: het klinkt eenvoudiger
dan het is. Er wordt vooruitgang geboekt,
maar de executiekracht moet beter, en het
tempo omhoog. “Op deze manier behoudt
Nederland geen voorhoedepositie”, waarschuwt
ambassadeur Rob Kerstens. Misschien kunnen
we leren van de Britten.
Edith van Gameren

E

en betere en gebruiksvriendelijkere digitale overheid.
Dat thema stond centraal op het recente ‘Maak Het
Bruikbaar Festival’. Voor de vijfhonderd bezoekers stonden er
zo’n zeventig presentaties en workshops op het programma.
Hoe urgent het is om de gebruiker centraal te gaan stellen,
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bleek onlangs uit de harde kritiek van de Ombudsman op MijnOverheid.nl. Deze digitale berichtenbox blijkt voor veel burgers
nog te hoog gegrepen. Ze verdwalen in de box - als ze hem al
kunnen vinden - of koppelen een verkeerd e-mailadres. Gevolg:
miljoenen berichten blijven ongelezen, boetes onbetaald en
toeslagen misgelopen.
Al eerder constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) dat lang niet alle burgers de vaardigheid
hebben om met de digitale overheid om te gaan. Hoe kan dat?
En hoe kan het anders? Het actieteam Gebruiker Centraal hield
voor de derde keer een conferentie in Den Haag om samen een
antwoord te vinden op deze vragen. Gezien de groei in bezoekersaantallen leven deze vragen bij velen. “World domination kan dus niet uitblijven”, grinnikt Carolien Nicolai in haar
openingswoord.
Volgens Digicommissaris Bas Eenhoorn is het zaak om te
zorgen dat de energie die zeker voelbaar is bij de uitvoering, ook
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Mensen Centraal

Het financieel
paspoort komt
er ondanks de
overheid

écht impact gaat krijgen. Er is nog een lange weg te gaan, maar hoopgevend is
dat de digitale overheid voor het eerst op de agenda staat bij de kabinetsformatie. Eenhoorn ziet toekomst voor ‘koude technologie en warme contacten’:
juist door digitalisering kan er weer meer ruimte komen voor contact tussen
burger en ambtenaar.
Na de plenaire opening van het festival gaan de deelnemers hier dieper op
in tijdens vier workshoprondes. Het aanbod is groot en divers: van klantreis tot
design experimenten, en van begrijpelijk schrijven tot regie op gegevens.
Burgerinitiatief
Energie van onderop is het sleutelwoord in de workshop van Marcel van
Galen en Philip Helmer. Helmer is voorzitter van de Stichting Financieel Paspoort, een burgerinitiatief dat met een gratis app financieel overzicht wil bieden aan burgers. “Het gros van de Nederlanders leeft vanuit de bankrekening.
Ga je met pensioen, scheiden of word je ziek, dan zijn de gevolgen vaak pijnlijk.
Een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische
schulden.” Er is, aldus Helmer, grote behoefte aan een duidelijk overzicht
waarbij de gebruiker de regie heeft over zijn gegevens.
De app van Helmer en Van Galen haalt informatie bij banken, pensioenfondsen, de overheid en het UWV. De gebruiker bepaalt zélf met wie hij of zij
deze informatie deelt. Het financieel paspoort is alleen een tool en slaat geen
gegevens op. De app vervangt idealiter de spreekwoordelijke vuilniszak met
ongeopende post. Gemak, educatie en preventie zijn de doelen: met de app
zien burgers hoe ze er nu en straks financieel voorstaan, zien ze problemen op
tijd aankomen en kunnen ze gericht op zoek naar oplossingen. Het financieel
paspoort komt er “ondanks de overheid”, maakt Helmer duidelijk.
Toch is die overheid hard nodig: “Om kaders te stellen zodat het paspoort
toekomstvast wordt, als partner in cocreatie en funding, en door burgers te
betrekken bij de maatschappelijke digitale agenda. Daarnaast is het nodig om
te zorgen voor semantische standaardisatie.”
Digitaal shoppen
Margreet van der Krans, architect bij het Shared Service Center ICT (SSC-I),
bespreekt ook afspraken en principes, maar dan vanuit een andere invalshoek.
Zij licht de Handreiking Mobiele App-ontwikkeling en Beheer toe. In die handreiking - geen voorschrift maar een verzameling kennis en ervaring - staat
beschreven wat een goede app is, wanneer de gebruiker er iets aan heeft, en
hoe je apps een herkenbare uitstraling geeft.
De handreiking is gezamenlijk ontwikkeld door de Belastingdienst, Dictu (EZ),
SSC-ICT (BZK) en SSC-I (V & J). Ze is opgenomen in de Enterprise Architectuur
Rijksdienst (EAR), de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en
geaccordeerd door de CTO Rijk.
“Als je een app maakt heb je te maken met beleid, bedrijfsarchitectuur,
informatiearchitectuur, softwarearchitectuur.” Als voorbeeld noemt Van der
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Krans de app die Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontwikkelt en waarmee gedetineerden digitaal boodschappen kunnen
doen vanuit hun cel. Met een tablet in plaats van bestelbriefjes
via het personeel. Een uitdaging in een microkosmos waarin de
gebruikers geen creditcard, telefoon of wifi hebben.
Vanuit bedrijfsarchitectuur staat het doel centraal: zelfredzaamheid bij terugkeer in de maatschappij. In de informatiearchitectuur is het van belang dat er geen persoonlijke gegevens
van de gedetineerden op de tablet komen en ze niet op sociale
media kunnen. Qua infrastructuur moet de informatievoorziening voor gedetineerden strikt gescheiden worden van die voor
medewerkers, en het bestelsysteem verbonden worden met
achterliggende systemen. Als dat niet werkt ontstaat er onrust.
In de user experience moet worden stilgestaan bij taalzwakke
gebruikers. In dit proces, meent Van der Krans, is het nut van de
handreiking groot: “Het abstracte framework van deze handreiking helpt om een concrete oplossing te bouwen.”

digitale snelweg ontstaan.”
Hij signaleert een groot aantal tekortkomingen: de doorontwikkeling van de GDI gaat traag, de financiering van de ontwikkeling is wankel, en er wordt niet erg agile gewerkt. De Gebruiker
Centraal-ambassadeur pleit voor ‘stippen en stappen’: visie en
eigenaarschap op het hoogste niveau en concrete stappen om
die visie te realiseren. Welke stappen? Diensten makkelijk vindbaar maken. Dienstverlening rond life events biedt mogelijkheden. De overheid kan daarin veel proactiever zijn.
“Het zou enorm helpen als het nieuwe kabinet de lijnen goed
uitzet over digitale infrastructuur en de financiering van beheer
en exploitatie goed regelt”, zegt Kerstens. “De digi-governance
moet verstevigd worden, graag onder de vlag van één bewindspersoon. Er moeten goede inhoudelijke plannen op tafel komen,
strategie én uitvoeringsplan voor de komende kabinetsperiode.
Een structureel budget voor innovatie en ontwikkeling. Investeren in kennis en deskundigheid.”

Kabinetswissel
Rob Kerstens van ABDTOPConsult, ambassadeur van Gebruiker Centraal, vertelt in een ander lokaal wat de kabinetswissel
kan betekenen voor de i-overheid en de digitale dienstverlening. “Niet bepalend, maar wel op punten van belang.” Het
belangrijkste verschil? De i-overheid is volgens Kerstens relevanter dan de e-overheid (digitaliseren van procesonderdelen
en complete bedrijfsprocessen). De eerste gaat over de transformatie van de organisatie in álle aspecten (kennis, kunde,
inrichting, leiding), sociale innovatie, ketens en netwerken, en
inspelen op disruptieve trends als blockchains.
Het is van belang om de landelijke kaders goed te laten aansluiten op de ‘bottom up energie’, benadrukt Kerstens. De
verkiezingsprogramma’s waren wat dat betreft bedroevend. Een
positiever beeld ontstaat door onderbouwde adviezen aan het
te vormen kabinet: de brief van secretaris-generaals aan de
informateur, het rapport ‘Maak Waar!’ en de evaluatie van de
Digicommissaris.

Innovate UK
De dagafsluiter biedt een inspirerend inkijkje in een Engels
overheidsproject. Innovate UK - de overheidsorganisatie die
innovatie stimuleert - kreeg een paar jaar geleden de opdracht
haar digitale dienstverlening aan te passen aan de nieuwe
standaarden voor de Government Digital Service zoals digital by
default.
De eerste reactie, vertelt directeur Nigel Townley, was om te proberen onder dit Gov.uk-regime uit te komen. Dat lukte niet en na
een bumpy ride is Townley achteraf buitengewoon tevreden over
deze opgelegde verandering. Sarah Vodden, operations director
van Innovate UK, legt uit hoe hard de digitalisering nodig was:
“Alleen al de onduidelijkheden in de schriftelijke aanvraagprocedure zorgden per jaar voor zesduizend telefoontjes bij de
helpdesk.”

Wat is de analyse van Kerstens van dergelijke rapporten?
Zeker geen kommer en kwel, er is vooruitgang en groei in
e-overheid en digitale dienstverlening. Maar de executiekracht
kan en moet beter. Het tempo is te laag, vindt Kerstens, afgezet tegen de ambitie van de i-overheid. Op deze manier houdt
Nederland geen voorhoedepositie.
De Digicommissaris heeft interbestuurlijk goed gewerkt, maar er
was ook beleidsconcurrentie en gehakketak over de randvoorwaarden. Kerstens: “Er is eerder een digitale doolhof dan een
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Zowel bij de aanvragers als bij de beoordelaars van subsidies bleek de handmatige data-invoer een grote ergernis. Door
de ‘aanvragersreis’ en de ‘beoordelaarsreis’ in kaart te brengen
werd duidelijk waar de winst te halen viel in het digitale systeem. Dit systeem werd in sprints ontwikkeld en tijdens ‘guerilla
testing events’ getest door gebruikers. Dat leverde bruikbare
feedback op.
De huidige gebruikers zijn buitengewoon tevreden. Aanvragers
worden met een web call door de procedure heen geholpen.
Vodden’s conclusie: “Standaarden kunnen je helpen om een
geweldige dienst te bouwen.”
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#GPSC17
Het Grote Publiekszaken Selfservice Congres

VRIJDAG 17 NOVEMBER
10 : 3 0 U U R TOT 16 : 3 0 U U R
Congreslocatie Veerkracht in Klarenbeek

E

Verschillen per gemeente zijn groot

Selfservice: hoe
leren we van elkaar?

Door Marlies Ruijter
Beeld Dreamstime

i30

Nederland is klaar voor selfservice door
burgers. Dat zal blijken tijdens het Grote
Publiekszaken Selfservice Congres
dat op 17 november wordt gehouden.
Burgers willen hun overheidszaken thuis
regelen, 24/7, zoals ze dat al lang met
hun bankzaken en internetbestellingen
doen. Maar dat betekent niet dat er geen
uitdagingen meer zijn. Gemeenten moeten
daarom bij elkaar de kunst afkijken.

en dag vol praktijkvoorbeelden van gemeenten die op
weg zijn naar volledige selfservice voor burgerzaken.
Zo’n dag kan Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken bij
PinkRoccade Publiekszaken, niet lang genoeg duren. Hij is de
drijvende kracht achter het selfserviceconcept en samen met
iBestuur ook de stimulator om de kennis te delen tijdens het
Grote Publiekszaken Selfservice Congres.
“Dit congres heeft voor elke gemeente iets te bieden”, vertelt hij. “Er zijn inmiddels zo veel voorbeelden van gemeenten
die goed op weg zijn met selfservice door de burger en die deze
ervaringen graag willen delen. Die gemeenten werken efficiënter, besparen geld en de burgers en medewerkers ervaren meer
gemak. Dat moeten we delen met elkaar.”
Nog niet de helft van de contacten tussen burger en overheid vindt digitaal plaats, maar steeds meer burgers en ook
bedrijven willen meer zaken met de overheid digitaal afhandelen. Op weg naar 100 procent selfservice kom je als gemeentebestuurder of -manager voor uitdagingen te staan.
“Het vraagt natuurlijk veel van de medewerkers. Hoe ga
je daarmee om? Hoe waarborgen we privacy en security? Wat
doen we met burgers die contact zoeken via sociale media? En
hoe zorgen we ervoor dat ook de minder digivaardige burgers aan boord blijven? Al deze kwesties passeren tijdens het
congres de revue. We hebben samen met iBestuur een praktijkcongres georganiseerd met interessante sprekers, goede
discussieonderwerpen en vooral de gelegenheid om ervaringen
te delen. Eerlijke verhalen, hobbels en mislukkingen gaan we
niet uit de weg.”
Bereidheid
PinkRoccade ontwikkelde onder de naam iBurgerzaken
een set apps speciaal voor selfservice voor burgers. Meer dan
130 gemeenten hebben inmiddels ervaringen opgedaan met
selfservice-oplossingen. Bij verschillende gemeenten ligt het
percentage selfservice tussen de 70 en zelfs 98 procent. Maar
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er zijn ook nog gemeenten waarbij dit percentage nog onder de
20 ligt. En er zijn voorbeelden bekend waarbij een gemeente in
zes maanden van 17 procent selfservice naar 75 procent groeit.
Keijers: “We worden over het algemeen verrast door het
groeitempo. De versnelling komt doordat een aantal zaken
samenkomt: een juiste applicatie die het ondersteunt, de
voortsnellende mobiele techniek, de politiek die met de
Digitale Agenda het onderwerp op de kaart heeft gezet, en
ambtenaren die grote bereidheid tonen om te vernieuwen en
van elkaar willen leren. Maar wat misschien wel het belangrijkste is voor het succes: de burgers zijn eraan toe. Zij bestellen
met regelmaat producten via internet en verlangen dat ook van
de overheidsproducten. En ze laten de gemeenten ook weten
dat ze heel blij zijn met deze snelle, 24/7 uur mobiele dienstverlening van de gemeente. Dat stimuleert en motiveert de
verandering.”
Meten is weten. Nauwkeurig worden stijgingen in selfservice per gemeente bijgehouden en gekoppeld aan bijbehorende
besparingen. Elke maand ontvangen de gemeenten die aan de
campagne meedoen een overzicht met hun stand van zaken.
“De positieve cijfers zorgen voor een sneeuwbaleffect”, gaat
Keijers verder. PinkRoccade heeft aan deze metingen de Landelijke Selfservice Competitie voor Gemeenten gekoppeld. De
prijswinnaars worden tijdens het congres bekendgemaakt. Ze
zijn allemaal bereid hun kennis te delen en daar gaat het om.”
Heb lef!
Almelo is een van de eerste gemeenten die iBurgerzaken
implementeerde. De gemeente is een voorloper als het gaat om
selfservice. Op dit moment wordt 74 procent van de geboorten
digitaal aangegeven. Ook is het Almelo al gelukt om het digitaal aanvragen van Reisdocumenten mogelijk te maken voor de
klant. Irene ten Seldam, Wethouder Dienstverlening in Almelo
is tijdens het congres een van de deelnemers aan het Rondetafelgesprek voor gemeentebestuurders.
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“Het vergroten van de mogelijkheden van de klant staat
voorop. Het is dan wel mooi als je ook een voorloper wordt”,
begint Ten Seldam. “Het geheim? Allereerst de goede samenwerking tussen bestuurders en medewerkers Publiekszaken.
We zijn samen gaan kijken waar digitalisering onze klanttevredenheid zou kunnen verhogen. Bovendien hebben we alle
betrokkenen de ruimte gegeven om zaken te verkennen en om
fouten te maken. Je kunt immers niet leren fietsen zonder te
vallen. Daarnaast maken we steeds een afweging: wat levert

Daarmee zoeken
we de grenzen
van de wet op,
daar zijn we ons
van bewust
deze investering ons op? We toetsen alles wat we doen aan
onze gouden driehoek: klanttevredenheid, efficiëntie, kostenbesparing. Die drie zaken moeten steeds in goede verhouding
met elkaar staan. ”
Paarse krokodil
Een andere bouwsteen onder het succes is de focus op de
oplossing en niet op het probleem. Ten Seldam: “We staren ons
nooit blind op de complexiteit van een vraagstuk, ook niet als
het gaat om selfservice. Als je naar digitalisering van Publiekszaken kijkt, heb je vaak te maken met 20 procent uitzonderingsgevallen. Wij zeggen: richt je op die meerderheid van 80
procent. Zo kom je verder en verlies je je enthousiasme niet.
Voor die 20 procent is altijd een andere oplossing.”
Almelo vraagt haar inwoners vaak om feedback op haar
dienstverlening. “De reacties zijn heel positief. Dat stimuleert
om door te gaan op de digitale weg. Inwoners zijn tevreden
over de onlineservice, maar ook over de ‘live’ afhandeling op
het gemeentehuis, die sneller en efficiënter verloopt dankzij een digitale voorbereiding. Laatst zei iemand: de ‘paarse
krokodillen’ zijn uit de dienstverlening verdwenen. Een mooi
compliment natuurlijk.”
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Ten Seldam is trots op de geboorte-app, waarmee jonge
ouders overal en op ieder gewenst tijdstip digitaal hun kind
kunnen aangeven. “Hier zie je heel duidelijk de meerwaarde
van digitaal werken. Maar ook de waarde van samenwerking,
in dit geval met de Ziekenhuisgroep Twente, het ZGT. Ouders
kunnen samen zo’n belangrijk moment beleven, waar vroeger
meestal alleen de vader naar het gemeentehuis kwam.”
Ook met deze geboorte-app (de eerste in Nederland) loopt
Almelo voor de troepen uit.
“Wij kiezen ervoor om de elektronische handtekening al
volledig te accepteren als die in het ziekenhuis gezet wordt.
Daarvoor is een speciaal geprepareerde Ipad in het ZGT
beschikbaar. Daarmee zoeken we de grenzen van de wet op,
daar zijn we ons van bewust. Maar we vergelijken het hier
graag met tennis: een bal óp de lijn is ook in.”
Sanne Schwarte is Programma-manager ICT en Informatie
Voorziening in Weert, zij zal tijdens het congres deelnemen
aan de Rondetafelgesprekken voor managers. Weert doet het
met een percentage van de 75 procent selfservice bij Geboorte,
Trouwen en Overlijden prima. Toch heerst daar niet altijd die
vooruitstrevende en constructieve positiviteit als in Almelo.
Schwarte: “In Weert heeft de implementatie van iBurgerzaken een valse start gehad. Er is bij de start te weinig aandacht geweest voor de medewerkers en er is te veel aandacht
uitgegaan naar de techniek. De medewerkers doen het werk
en die moeten we faciliteren. Let wel: de medewerkers hebben
dertig jaar op een bepaalde manier gewerkt en daarin komt in
één keer verandering. Dat betekent veel voor de medewerkers.
Door de verkeerde start kosten de veranderingen nu meer tijd
en hebben we extra maatregelen moeten nemen de medewerkers het vertrouwen terug te geven. Een ervaring die we graag
met anderen delen.”
Neem medewerkers mee in alle stappen van de implementatie van iBurgerzaken, dat is de kern van het verhaal dat
Schwarte op het congres zal vertellen.
“Niet alleen in het begin van het traject, maar ook tijdens
het traject. Ik heb zelf een keer de fout gemaakt om eenzijdig
aan te kondigen dat we over drie maanden live zouden gaan
met een bepaald onderdeel. Ook zoiets kun je beter in overleg
doen.”
Binnenkort gaat Weert ook over op selfservice bij Reisdocumenten en Rijbewijzen.
“Ik ben van plan om op de dag dat we daarmee live gaan
een medewerker Publiekszaken uit bijvoorbeeld Almelo te
vragen, waar ze al ervaring hebben op dat gebied. Het zou fijn
zijn als er iemand rondloopt die direct vragen kan beantwoorden. Ik denk dat mensen liever en sneller leren van een echte
ervaringsdeskundige. Iemand met dezelfde functie die iedere
dag met het systeem werkt. Zij begrijpen elkaars vragen en
issues beter.”

In Ede zijn ze meer dan twee jaar geleden begonnen met
het stapsgewijs invoeren van iBurgerzaken. De effecten zijn
er goed zichtbaar. Zij zitten nu op een selfservicepercentage
van 85. De openingstijden van Burgerzaken zijn teruggebracht
van 42 uur per week naar 26 uur. “We hebben wel altijd het
belang van de burger voorop gezet”, zegt Henk van den Boom,
afdelingsmanager Burgerzaken. “We hebben onszelf steeds
afgevraagd: worden zij er beter van? We wilden niet gaan
‘digitaliseren om het digitaliseren’. Dat vind ik een belangrijke
boodschap om straks mee te geven op het congres.”
De voordelen van selfservice worden vooral goed zichtbaar
bij Adreswijzigingen.
“Dat levert ons een tijdswinst op van gemiddeld 8 minuten
per wijziging. Met 12.000 verhuizingen per jaar is dat natuurlijk een prachtig resultaat. Burgers voeren thuis digitaal hun
gegevens in. Als de gegevens correct zijn, springt het systeem
in de meeste gevallen meteen op groen. Er gaan alleen alarmbellen af als iemand vaak verhuist of wordt ingeschreven op
een adres waar al meerdere volwassenen wonen. Juist door die
tijdwinst kunnen onze medewerkers zich intensief met deze
mogelijke fraudegevallen bezighouden.”
Identificatie
In het geval van adreswijzigingen hoeft de burger ook
daadwerkelijk niet meer naar het gemeentehuis toe. Dat geldt
nog niet voor alle iBurgerzaken. Een doorn in het oog van
Henk van den Boom.
“Neem digitale geboorteaangifte. Daarvoor moeten jonge
ouders officieel alsnog naar het gemeentehuis voor de zogeheten ‘natte handtekening’. Wij hebben dat opgelost door samenwerking te zoeken met het ziekenhuis die de geboorteaangifte
ter plekke uitprint.
Het wachten is op een wetswijziging die de digitale ondertekenen mogelijk maakt.
Ik heb er waardering voor dat de gemeente Almelo de digitale handtekening nu al gebruikt. Soms moet je van onderaf
gewoon met zoiets beginnen. Het onderstreept in ieder geval
het belang om de wet snel aan te passen.” Ook hoopt Van den
Boom dat de Rijksoverheid opschiet met nieuwe vormen van
identificatie. “Dan zouden ook rijbewijzen en paspoorten
geheel op afstand aangevraagd kunnen worden. Zo kunnen we
echt stappen zetten als het gaat om tijd- en geldbesparing.”

Meer praktijkverhalen horen? Of wil je zelf een ervaring delen?
Doe mee aan het Grote Publiekszaken Selfservice Congres op 17
november in Klarenbeek, vlakbij bij Apeldoorn.
Aanmelden kan via www.gpsc17.nl
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Met sprekers uit de praktijk
en wetenschap, veel
interactie, netwerken en
discussie. Casuïstiek door uw
collega-bestuurders.
Aanmelden via

www.gpsc17.nl
Programma

ibestuur.nl/gpsc17
Deelname is gratis voor
gemeentebestuurders en -management
#GPSC17 is een samenwerking van
iBestuur en PinkRoccade Publiekszaken
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p a r t n e r

I m a g e m

De digitale wereld is de Fysieke Wereld – 3D Stadsmodel van een
straat in gemeente Capelle aan den IJssel.

eerst gegevens uit andere bronnen moeten importeren. Dat kan
alleen met een platform dat is opgebouwd vanuit deze gedachte.

Locatiegestuurd beslissingen nemen

IMAGEM verbindt
en transformeert
Geo-informatie is niet langer een nichemarkt
voor specialisten. Slimme apps ontsluiten
omgevingsinformatie die waardevol is voor
veel (overheids)organisaties. Vooral als die
gegevens zijn ingebed in een platform, dat uit
verschillende stromen een samenhangend en
voor beslissers relevant beeld creëert.
Patrick de Groot

A

an de marktontwikkeling ligt het niet. De verwachting is
dat de geo-informatiesector met meer dan 300 procent
groeit tot 2020, vergeleken met 2015. Dat is ook niet vreemd.
Bijna iedereen, van bestuurder tot aan de tiener met zijn eerste
mobieltje, gebruikt locatiegebonden informatie. Het grote
verschil met vroeger: dat gebeurt niet langer in specialistische
applicaties die jarenlange kennis en ervaring vereisen, maar als
onderdeel van apps op een smartphone.
Locatie is een cruciale factor bij veel van de beslissingen die
ondernemers, bestuurders en onderzoekers dagelijks nemen.
Tegelijkertijd is het niet een opzichzelfstaand gegeven. Net
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zoals financiële KPI’s, historische onderhoudsgegevens of
bevolkingssamenstelling is de locatie van een object of gebied
een eigenschap. Pas in de context van alle gegevens samen
wordt informatie gemaakt. Locatie is daarbij in veel gevallen
de verbindende factor. Een compleet Geografisch Informatie
Systeem (GIS) als centrale oplossing voor al die vraagstukken
neerzetten past hier niet meer bij. Een wethouder ruimtelijke
ordening verwacht geen GIS-applicatie als hij een budgetraming moet maken, en een asset manager wil wel weten waar zijn
beheersobjecten zich bevinden, maar is geen GIS-specialist. Het
gaat om overzicht en om gestuurd informeren. En daarbij moeten gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd kunnen
worden.
Sleutels hierin zijn eenvoud en openheid. Soms zijn ingewikkelde berekeningen nodig, maar een eindgebruiker op bestuursniveau wil in een oogopslag zien hoe de situatie er voor staat.
Het gaat om effectief communiceren, waarbij de factor locatie
de aandacht vestigt op een specifieke casus waar actie nodig
is. Daarvoor zijn probleemspecifieke informatiestromen nodig.
Bijna nooit is dat een algemene kaartviewer met vele lagen,
maar een geïntegreerd dashboard waarin locatie en business
intelligence naadloos samenwerken, zonder dat ze hiervoor

Bodembeweging
Rheticus is een cloudbased platform dat actuele en accurate
informatie over deformatie levert. IMAGEM implementeert dit
platform bij haar klanten voor uiteenlopende processen.
Het tijdig opmerken van zelfs de kleinste bodembewegingen
kan ergere schade voorkomen en risico’s beperken. Satellietgebaseerde radarmetingen stellen deformaties vast en maken de
informatie beschikbaar voor eindgebruikers. Een Smart M.App
koppelt de gemeten beweging aan de bovengrondse en/of
ondergrondse infrastructuur. Configureerbare drempelwaarden
geven locatiespecifieke waarschuwingen of zelfs alarmeringen
af, waardoor een organisatie direct informatie krijgt over een
kritieke situatie en heel gericht actie kan ondernemen. Dit kan
over een groot gebied, of bijvoorbeeld op een specifiek tracé.
Rheticus wordt aangeboden als een service, waardoor er geen
impact is op bestaande ICT-infrastructuur en organisaties direct
kunnen beschikken over huidige en historische gegevens.
De technieken evalueren steeds verder en versnellen processen en informatiestromen. Met gebieds- of objectgestuurde
detectie analyseert IMAGEM op basis van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) per pand of er sprake is van een
verbouwing, zoals een dakkapel of aanbouw. We sturen de eindgebruiker direct naar die situaties. Hiervoor is een aangepaste
gebruikersomgeving ontworpen, zonder overbodige informatie.
Dat zorgt voor snellere beoordeling en daarmee voor tijdswinst
en minder belasting.
Dashboards
In eerdere edities van iBestuur is aandacht besteed aan
dashboards van IMAGEM, zoals Smart Emission voor actuele
visualisatie van luchtkwaliteit of Smart Roads voor het effectief budgetteren van infrastructuuronderhoud. Inmiddels heeft
IMAGEM tien Smart City dashboards direct beschikbaar.
De vraag naar zelf in te richten dashboards neemt toe,
met gegevens van een organisatie, gekoppeld aan algemeen
beschikbare kaartdiensten zoals PDOK. Dit kan met Smart
M.App. Met een wizard is in slechts een paar minuten een eigen,
interactief dashboard een feit. Van daaruit kan een organisatie
extra elementen toevoegen, die continu met alle andere elementen in verbinding staan, inclusief de kaart.
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Inmiddels zijn er zo’n
tien direct in te zetten
Smart City-dashboards
beschikbaar vanuit
IMAGEM.

Het tijdig opmerken
van zelfs de kleinste
bodembewegingen
in combinatie met de
eigen assets kan ergere
schade voorkomen en
risico’s beperken.

Vele gemeenten weten nog niet welke digitale middelen
nodig zijn voor informatievraagstukken over de Omgevingswet. Het algemene advies is: denk groot maar begin klein. Een
platform dat informatie-apps maakt, helpt hierbij. Door apps te
creëren, wijzigen en verwijderen, ervaart een organisatie proefondervindelijk wat het beste werkt. Het Smart M.App platform
helpt bij het eenvoudig en snel vele verschillende soorten informatie, applicaties en dashboards te realiseren voor sturings-,
beleids- en publicatie-informatie.
Een andere voor de Omgevingswet gewenste informatie is
een 3D-visualisatie. Niet zomaar een digitale maquette waar
je naar witte of rode blokjes kijkt, maar een 3D stadsmodel
dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Dit draagt bij
aan meer beleving van de huidige gevisualiseerde omgeving
en bijvoorbeeld een visualisatie van ontwikkelingstrajecten en
ruimtelijke ordeningideeën.
Locatie-intelligente technologie helpt en ondersteunt het
beleids- en beslisproces van een organisatie. IMAGEM helpt en
ondersteunt organisaties in het op de juiste manier inzetten van
deze technologie en de toegevoegde waarde te maximaliseren.

i35
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C e n t r i c

1. Compliancy
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) bevat maar liefst 173 overwegingen, 99
wetsartikelen en 88 pagina’s. Het is bepaald geen
lichte kost en stelt strenge eisen. Dat is maar goed
ook, want de privacy van burgers is een belangrijk
goed. Centric deelt de kernpunten uit de AVG in vijf
aandachtsgebieden.

M

et nog slechts zeven maanden te gaan tot de AVG op 25
mei in werking treedt, is het nu écht tijd u erop voor te
bereiden. Daarom hebben mijn collega’s en ik de verordening
voor u doorgespit. Wat blijkt? De kernpunten uit de AVG zijn
grofweg in te delen in vijf aandachtsgebieden.
Een deel van de regels in de AVG is niet nieuw. Er gelden in
Nederland al langer vrij strenge regels rondom dit onderwerp.
In 2016 werd de Wet bescherming persoonsgegevens bijvoorbeeld nog uitgebreid met de meldplicht datalekken. Toch neemt

i36

dat niet weg dat uw Functionaris Gegevensbescherming de
komende maanden de handen vol heeft met de invoering van de
Europese privacywet.
Omdat ik verwacht dat u weinig zin heeft om de hele verordening van voor tot achter door te nemen, hebben mijn collega’s en ik dat voor u gedaan. Daarbij hebben we nadrukkelijk
gekeken waar de verschillende artikelen raakvlakken hebben. Op
basis van ons onderzoek, zijn de wetsartikelen in de AVG grofweg in te delen in vijf hoofdthema’s.

Het eerste belangrijke thema van de verordening is compliancy. Artikelen die hieronder vallen, omschrijven bijvoorbeeld hoe u aantoonbaar maakt waarom u welke gevoelige
gegevens bewaart en hoe u dat doet. Zo moet u kunnen aantonen of u expliciete toestemming van burgers heeft om hun
gegevens te bewaren, hoe u deze gegevens beschermt en hoe
lang u ze mag bewaren. Dit vraagt om overzicht en inzicht.

2. Transparantie
Vervolgens is transparantie noodzakelijk over wat u
met die gegevens doet en hoe u dat doet. Ook zult u diverse
rechten van burgers moeten faciliteren. Voorbeelden hiervan
zijn: het recht op inzage van gegevens, het recht op rectificatie en gegevenswissing en dataportabiliteit. Dat laatste betekent: de mogelijkheid om persoonlijke gegevens
probleemloos van het ene platform naar het andere over te
brengen.

3. Security
Dat u de gevoelige gegevens van burgers goed moet
beschermen, spreekt voor zichzelf. De verordening eist dat u
hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen neemt, gebaseerd op risicoanalyses en best practices. Ook
wordt u geacht de actualiteit en effectiviteit van deze maatregelen periodiek te evalueren.

5. Organisatie
De AVG onderschrijft dat het veilig omgaan met gevoelige
informatie staat of valt met hoe goed dit onderwerp leeft
binnen uw organisatie. De aanstelling van een Functionaris
Gegevensbescherming is daarvoor een van de belangrijkste
organisatorische eisen. Bovendien zult u een privacybeleid
moeten opstellen dat beschrijft hoe uw organisatie aandacht
geeft aan de bescherming van persoonsgegevens. Ook moet u
een privacymanagementproces implementeren, zodat er actuele aandacht blijft voor compliancy, transparantie, security
en governance.

4. Governance
Onder governance verstaan we de set van structuren
en processen die ervoor zorgen dat u op betrouwbare wijze
omgaat met gevoelige gegevens. De verordening bepaalt
bijvoorbeeld dat u voor verwerkingen van gegevens met een
hoog risico een gegevensbeschermingseffectbeoordeling
(PIA) moet uitvoeren. Ook moet u bewerkingsovereenkomsten afsluiten met uw leveranciers en een meldingsprotocol
inrichten voor datalekken.

De AVG stelt vanaf mei volgend jaar strenge eisen aan de
verwerking van persoonsgegevens. Organisaties die zich daar
niet aan houden, hangen serieuze boetes boven het hoofd. U
heeft nog maar enkele maanden de tijd heeft om uw organisatie
en processen AVG-waardig in te richten. Tijd om aan de slag te
gaan. De vijf bovenstaande thema’s geven u daarbij houvast en
helpen u op weg.
Bent u benieuwd naar de concrete actiepunten voor elk van
de vijf thema’s? Samen met mijn collega’s schreef ik hierover
een uitgebreide whitepaper. Daarin leest u bijvoorbeeld over
het inventariseren van persoonsgegevens in informatiecontainers, het inrichten van een meldingsprotocol datalekken en het
vergroten van het beveiligingsbewustzijn van medewerkers.
Gerard Stroeve, manager Security & Continuity Services.
Download de whitepaper op centric.eu/avg.
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symposium
Werken met
vertrouwen

stapsgewijs
en mét de markt

Invoering DSO:

De belangrijkste pijler
onder de Omgevingswet
is het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO), iets
dat zo groot en complex
is dat je er gemakkelijk
gillend wakker van kunt
worden. De invoering
daarvan heeft flink wat
voeten in de aarde, bleek
ook tijdens het symposium
‘Innovaties in het Digitaal
Stelsel Omgevingswet’.

H

et DSO is nooit af of perfect en een samenwerking tussen publieke
en private partijen is onontbeerlijk voor het slagen van het proces,
was de algemene opinie tijdens het symposium dat iBestuur en Capgemini
organiseerden. “Het gaat stapje voor stapje, waarbij ook de markt en burgers
betrokken moeten zijn”, aldus Bert Uffen, landelijk programmamanager DSO
in een discussie onder leiding van Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Volgens Kristel Lammers, programmamanager Omgevingswet bij de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kan het ook niet anders. “De enige
manier is om stapsgewijs met elkaar te gaan oefenen en dingen uit te proberen.” Ook Peter Nooteboom, principal consultant bij Capgemini, gelooft
in ‘proberen en innoveren’. “De Omgevingswet is zo groot, je kunt nooit
bedenken hoe het er over tien of twintig jaar uitziet. Dus pak het praktisch
aan.” Dat laatste is ook het motto van Bas Bijtelaar, businessmanager bij ESRI
Nederland. “Wij doen dat als leverancier van software ook dagelijks met de
organisaties waar wij mee samenwerken.” Bijtelaar vindt het een goede zaak
dat bij de ontwikkeling van het DSO een plaats is ingeruimd voor marktpartijen. “Die plaats pakken we dan ook, bijvoorbeeld door het bouwen van apps.”
Uffen juicht dat toe. “We bouwen een open stelsel, waarbij het nadrukkelijk
de bedoeling is dat de markt een rol heeft.”
Laaggeletterdheid
Een van de speerpunten van de Omgevingswet is dat burgers, bedrijven en
overheid een gelijkwaardige informatiepositie krijgen. “Dat klinkt fantastisch, maar een kwart van de bevolking heeft moeite met lezen of schrijven”,
aldus een van de deelnemers in de zaal. Een terecht punt, aldus Lammers. “De

verslag

8 september

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

Innovaties in het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Met: Sarah Ros, Peter Nooteboom, Mark Frequin, Kristel Lammers, Bert
Uffen, Bas Bijtelaar

Mede mogelijk gemaakt door Capgemini

Sarah Ros benoemde in haar bijdrage innovaties en trends in relatie tot
de nieuwe wet. Zij ziet drie belangrijke
thema’s binnen de Omgevingswet die
van invloed zijn op het DSO: veranderende rollen, polarisatie en datacultuur.
Wat Ros betreft kent de Omgevingswet
ook een aantal nieuwigheden. “Zoals
vertrouwen. Dat is cruciaal, voor álle
partijen. We gaan met z’n allen heel
anders werken.”

overheid heeft de plicht om daar aandacht aan te besteden.” Naast laaggeletterdheid kan ook beschikbare vrije tijd een probleem zijn, aldus deelnemer
Els Blaauw. “Burgers moeten het participeren ‘doen’ in hun vrije tijd, terwijl
overheden en marktpartijen er hun geld mee verdienen. Dat verschil kan tot
conflicten leiden.”
“In hoeverre is er nagedacht over beveiliging en aspecten op het gebied
van privacy”, zo vraagt deelnemer Wim Broer zich af. “Uiteraard veel”, aldus
Bert Uffen. “Het misverstand is dat in het fysieke domein alle data open zijn.
In werkelijkheid heb je het over een hybride situatie, waarvan een groot deel
open is.” Ook voor Capgemini staat het onderwerp beveiliging hoog op de
agenda. “Veel gaat over het openzetten van data, die steeds rijkere content
bevatten. Dan móet je je vergewissen van de risico’s.”
Ook vertrouwen komt als thema veelvuldig terug in gesprekken over de
Omgevingswet en het DSO. “Daarbij gaat het niet alleen om vertrouwen tussen
overheid en burgers en andersom, maar ook tussen burgers onderling”, aldus
Sarah Ros, bestuurs- en implementatieadviseur Omgevingswet. “Wat gebeurt
er met mijn stad of straat als alles wordt losgelaten of als iedereen er iets over
te zeggen heeft? Vertrouwen in elkaar is een groot thema en misschien is dat
nog wel ver te zoeken.”
In het DSO gaat het steeds vaker ook over publiek-private toepassingen.
Volgens Kristel Lammers is dat ook de enige weg. “Het kan niet anders.” Dat
ziet ook Peter Nooteboom. “Dit soort samenwerkingen is hard nodig.”
Een uitgebreide versie van het symposiumverslag, is te lezen op de website van
iBestuur.

‘Verken, maar
wacht niet af’
Peter Nooteboom ging kort in op een
onderzoek wat het bedrijf heeft gedaan
aan digitale innovatie in relatie tot de
Omgevingswet. “We hebben een rondje
gemaakt langs stakeholders, bekeken
welke relevante technologie er is en
hoe dat te knopen is aan de doelstellingen van de wet.” Volgens hem spelen
de komende jaren vooral sensoren een
grote rol. Nooteboom sloot af met de
constatering dat er nog veel te verkennen valt, maar dat dat geen reden is om
te wachten tot 2024 of 2029. “Begin
nu!”

Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime
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Data als spiegel van
de democratie
Burgers inzage geven in
de besteding van publiek
geld. Het klinkt mooi,
maar hoe regel je dat,
en waarom zou je dat als
overheid eigenlijk willen?
De Algemene Rekenkamer
is duidelijk: “Wat ons
betreft is een democratie
alleen levend als je data
openstelt en burgers laat
meekijken.” Maar zitten
burgers wel te wachten op
die rol? De Rekenkamer
geeft antwoord, in
aanloop naar de armchair
auditing-pilot.

Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime
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ook de reden waarom wij zijn ingestapt in de pilot om bij enkele
gemeenten hiermee te experimenteren. Gemeenten zijn voor
burgers steeds meer de eerste overheid. Laat die twee krachten
maar eens op elkaar los.”
Maar zitten burgers wel te wachten op een grotere rol?
Jongsma denkt dat zeker, al is het maar vanwege de toenemende
betrokkenheid en initiatieven van burgers. “Rond de zorg voor
ouderen en jongeren, participatie op de arbeidsmarkt, ook
wel het sociaal domein genoemd, zie je dat burgerinitiatieven
meer ruimte en zelfs voorrang krijgen op initiatieven vanuit de
gemeente (right to challenge).”

C

ontroleren of de uitgaven van de Rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn. Dat is de belangrijkste functie van de Algemene Rekenkamer
(anno 1447). Eerste vrouwelijke president van de Rekenkamer is de eerder dit
jaar overleden Saskia Stuiveling. Van 1999 tot 2015 zwaaide zij de scepter en
onder haar aanvoering werd voor het eerst bekeken hoe open data ingezet konden worden in het kader van meer transparantie en inzicht in besteding van
publieke middelen.
Aanleiding was de verwoestende tsunami in de Indische Oceaan op 26 december 2004, die meer dan 230.000 mensen het leven kostte. “Na die beving
kwamen miljarden euro’s en dollars aan hulpstromen op gang”, schetst Egbert
Jongsma, projectleider bij de Rekenkamer. “Saskia wilde naar aanleiding
daarvan op kaart zien waar de hulpgelden terechtkwamen en wat ermee werd
gedaan. Ook moest het duidelijk maken wat wij konden doen met geo-informatie. Wij gebruikten al wel kaartjes van andere organisaties, maar geo-informatie écht zelf verzamelen en gebruiken deden we nog niet. Vanaf die tijd wél en
dat was ook juist de tijd waarin open data als fenomeen opkwam.”

Ook Mark Smolenaars gelooft in een grotere rol voor burgers,
maar vindt dat zaken goed moeten zijn geregeld. “Als Rekenkamer hebben we een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar
de kwaliteit van schoolgebouwen en daartoe een website opgezet. We zagen dat er veel animo bij de mensen was om over ‘hun’
schoolpand te rapporteren. Dat maakte ons duidelijk dat burgers
zeker betrokken zijn en willen meedenken.”
Voor de Rekenkamer was dit project ook een manier om beleidsmakers duidelijk te maken dat het toegankelijk maken van data
uitvoerbaar is. Jongsma: “Met dit type onderzoek proberen wij
beleidsmakers ervan te doordringen dat enquêtes of evaluaties
alleen niet meer genoeg zijn. Ga met beschikbare data aan de
slag, zet gebruikers van diensten centraal en betrek ze erbij. De
pilot heeft ook als doel om volksvertegenwoordigers en bestuurders op een andere manier te leren kijken.”

Met open data is de grote passie van Stuiveling genoemd. “Zij was voorstander van het openmaken van data van overheidsorganisaties zodat iedereen,
dus ook burgers - de ‘armchair auditors’ - zélf kunnen controleren wat er met
al het belastinggeld gebeurt”, aldus Mark Smolenaars, directeur en lid van het
managementteam van de Rekenkamer.
“Saskia besloot destijds ook om de data van de Rekenkamer zelf op transactieniveau via www.rekenkamer.nl beschikbaar te stellen voor het publiek.
Daarmee waren wij de eerste overheidsorganisatie op rijksniveau. Sindsdien is
ons voorbeeld gevolgd door een aantal ministeries”, legt Smolenaars uit. “In de
afgelopen jaren hebben we drie trendrapporten geschreven over de ontwikkeling van open data bij overheden. Samen met de Open State Foundation hebben
we twee keer een accountability hack gehouden en gekeken hoe de combinatie
tussen geo-informatie en open data beter gelegd kan worden. Die hackathons
hebben geleid tot het ontwikkelen van tools en producten.”
Meekijken
De combinatie geo-informatie en open data biedt inzicht op de besteding
van publiek geld. Volgens projectleider Jongsma is dat hard nodig. “De publieke
sector wordt steeds ingewikkelder; alles hangt met elkaar samen. Het risico
bestaat dat we het zicht op publiek geld verliezen, plus wie waarvoor verantwoordelijk is. Parlement en gemeenteraden worstelen hiermee. Wat ons betreft
is democratie alleen levend als je data openstelt en als je burgers, organisaties
en bedrijven mee laat kijken. Daar is behoefte aan”, weet Jongsma. “Dat is

Directeur Smolenaars benadrukt dat de betrokkenheid van
de Algemene Rekenkamer bij de armchair audit-pilot niet betekent dat dit Hoog College van Staat gemeenten gaat controleren.
“Wij zijn er voor de rijksoverheid. Gemeenten hebben te maken
met lokale rekenkamers. Dat moet ook zo blijven. Daarom werken we bij de pilot ook samen met gemeentelijke rekenkamers.”
Een van de pilotgemeenten die meedoet is Capelle aan den IJssel. “De insteek is dat de keuze van onderwerpen voor de pilot
op lokaal niveau wordt gemaakt. Je wilt dat gemeente, gemeenteraad en burgers serieus worden genomen en niet voor de
formaliteit worden ingeschakeld. Onderwerpen kunnen dus per
gemeente verschillen, waarbij het wel afhangt of er data zijn en
of die openbaar gemaakt kunnen worden. Het is spannend wat
daar uitkomt. Ook voor ons.”

Na de verwoestende tsunami in de Indische Oceaan op 26 december 2004
kwamen miljarden euro’s en dollars aan hulpstromen op gang. Saskia
Stuiveling (president Algemene Rekenkamer 1999-2015) wilde naar aanleiding daarvan op kaart zien waar de hulpgelden terechtkwamen en wat
ermee werd gedaan.
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Gemeenten die interesse hebben om deel te nemen aan de pilot
‘Armchair Auditing’ kunnen contact opnemen met de redactie van
iBestuur (redactie@ibestuur.nl)
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Het bewustzijn en de
organisatie rondom
informatieveiligheid bij
gemeenten is gegroeid.
Maar gemeenten zijn er
nog niet: er mag veel meer
worden samengewerkt en
geleerd van elkaar. Dat
is de eindconclusie van
de visitatiecommissie
informatieveiligheid.

in. “We hebben gemerkt dat dat alleen
al zorgde voor meer bewustwording bij
de gemeenten die we bezochten”, zegt
Frans Backhuijs. Hij heeft een duidelijke
ontwikkeling gezien in de afgelopen twee
jaar. “Bestuurders beseffen inmiddels
het belang van informatieveiligheid, dat
hoeven we niet meer uit te leggen. Het
tempo waarin de aandacht toeneemt,
baart ons echter wel zorgen. Er zijn nog
steeds bestuurders die informatieveiligheid volledig overlaten aan de ambtelijke
organisatie en in de meeste gemeenten is
het geen politiek onderwerp.”

Foto: Dreamstime

Marieke Vos

Investeer in samenwerking
voor informatieveiligheid
D

e visitatiecommissie informatieveiligheid werd in het leven
geroepen na een besluit op de buitengewone algemene ledenvergadering
van de VNG. De commissie bezocht in
de afgelopen twee jaar 120 gemeenten
met een drieledig doel: de aandacht
voor informatieveiligheid vasthouden en
versterken, het handelingsperspectief
van gemeenten vergroten en toetsen of
verplichtende zelfregulering werkt. Eind
september publiceerde de commissie haar
slotbevindingen.
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De visitatiecommissie bestond uit
Frans Backhuijs (burgemeester Nieuwegein), Maarten Ruys (voormalig
gemeentesecretaris Groningen) en Wim
Blok (directeur Publiekszaken Leiden en
voorzitter van de Vereniging Directeuren
Publieksdiensten). Ze voerden gesprekken met de burgemeester of wethouder
die informatieveiligheid in portefeuille
heeft, de gemeentesecretaris en de CISO
(chief information security officer).
Voorafgaand aan dat gesprek vulden
gemeenten een uitgebreide vragenlijst

Eén van de aanbevelingen van de
visitatiecommissie is om de bestuurlijke betrokkenheid verder te vergroten.
Dat gebeurt wanneer bestuurders zich
actiever laten informeren over informatieveiligheid en wanneer de CISO in
de communicatie meer aansluit bij de
belevingswereld van bestuurders. “Een
goede verbinding met het bestuur en
positionering van de CISO in de organisatie is belangrijk. Niet alleen tijdens een
incident, maar structureel. Informatie
is voor gemeenten net zo essentieel als
financiën en medewerkers. Informatieveiligheid verdient dus dezelfde bestuurlijke
aandacht.” Bewustwording is en blijft
een belangrijke factor in informatieveiligheid, zo is een conclusie. “Niet alleen
bij de IT-afdeling, maar bij iedereen. Van
raadslid tot inhuurkracht.” De invoering
van ENSIA gaat gemeenten hierbij helpen, zegt Backhuijs. ENSIA (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit, een
bundeling van audits op het gebied van
informatieveiligheid) biedt de gemeenteraad een instrument om te toetsen hoe
het met de informatieveiligheid staat, op
de gebieden die ENSIA beslaat. “Wat de
accountantsverklaring is voor financiën
is ENSIA voor informatieveiligheid. Als
gemeenteraden net zoveel aandacht aan
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ENSIA gaan besteden als ze nu doen aan
de accountantsverklaring, dan is ENSIA
straks een motor om de informatieveiligheid naar een hoger plan te krijgen.”
Samen leren
Een rode draad in de eindconclusies
van de visitatiecommissie is samenwerken
en leren van elkaar. Backhuijs: “Je ziet
nog weleens dat gemeenten in een kramp
schieten als ze te maken krijgen met een
incident. Dat is begrijpelijk, maar je komt
alleen maar verder als je hier open over
bent, want dan leer je van elkaar. In ons
eindverslag geven we de luchtvaart als
voorbeeld. Daar heerst een cultuur van
leren van je fouten, om samen de veiligheid te vergroten.” Om goed van elkaar te
kunnen leren is een structuur nodig van
informele netwerken binnen en buiten de
gemeente, stelt de visitatiecommissie. Ze
pleit ook voor een meer formele structuur, in de vorm van een nieuw gremium
binnen de VNG of een uitbreiding van
de taken van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Dat zou de
samenwerking van gemeenten kunnen
ondersteunen én gemeenten erop aanspreken als die hun zaken niet op orde
hebben. Backhuijs: “Gemeenten werken
vergaand samen. Als één gemeente het
niet op orde heeft, dan hebben meer
gemeenten daar last van. Ik vind het
daarom gerechtvaardigd als gemeenten
elkaar aanspreken op risicovol gedrag.”
Al met al is de visitatiecommissie positief
in haar slotconclusies, omdat de aandacht is gegroeid voor informatieveiligheid en de acties die gemeenten daarop
nemen. Zorgen zijn er echter ook. “De
bedreigingen in het informatiedomein
worden alleen maar groter. Er moet daarom blijvend worden gewerkt aan meer
bestuurlijke aandacht, samenwerken en
het uitwisselen van informatie.”

10 suggesties
De visitatiecommissie informatieveiligheid doet in haar eindverslag
tien concrete suggesties voor het
verbeteren van de informatieveiligheid in een gemeente:
1. Leg de verbinding tussen informatieveiligheid en privacy, integriteit en dienstverlening.
2. Werk samen in de regio, op
bestuurlijk en ambtelijk vlak.
3. Zorg dat uw CISO beschikt over
een intern netwerk van ambassadeurs in de organisatie.
4. Neem bij alle nieuwe voorstellen
een paragraaf op in college- en
raadsstukken over de impact op
informatieveiligheid.
5. Schoon het applicatielandschap op en laat periodiek uw
applicaties onderzoeken op
kwetsbaarheden.
6. Lees (als bestuurder) de maandelijkse monitor van de IBD.
7. Wijs de raadsleden op het belang
van informatieveiligheid.
8. Activeer uw organisatie
met een oefening rond een
informatieveiligheidscrisis.
9. Organiseer een bijeenkomst
met het college en het lokale
bedrijfsleven over informatieveiligheid en leer van elkaar.
10. Organiseer een ‘week van de
informatieveiligheid’, maak
een ronde door het gemeentehuis en signaleer welke
vertrouwelijke informatie
rondslingert. Spaar de bestuurders en de gemeentesecretaris
niet!

i43

