i estuur
p

e

c

i

a

l
Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de iOverheid. Special Samen Organiseren, jaargang 8, april 2018

s

> Irma Woestenberg:
Gemeenten moeten
meer als één branche
opereren

> ‘Next-best-oplossingen,
die moet je niet willen’

Samen Organiseren | VNG Realisatie

s

p

e c

i

a l

Samen is het sleutelwoord

Jaarcongres

Gemeenten gaan meer samen doen: samen hun dienstverlening en bedrijfsvoering
verbeteren. De VNG ondersteunt dit, maar het is aan gemeenten zelf om dit op te pakken.
Zij hebben besloten tot Samen Organiseren. Ik hoor bij zoveel gemeenten goede ideeën
en vaak ook verbazing waarom we het niet anders aanpakken. Samen Organiseren biedt
een kans om het anders te doen.

Over Grenzen
26 en 27 juni 2018

Bestemd voor bestuurders van gemeenten
Schrijf u in via www.vngjaarcongres.nl

Excellent sponsors

Premium sponsors

Samen Organiseren is een beweging van onderop. De Taskforce verzamelt goede
initiatieven, de VNG helpt met opschaling. Het College van Dienstverleningszaken zorgt
voor de bestuurlijke verankering van dit proces. Dat doen we door te adviseren welke
initiatieven uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering gefinancierd worden.
Dat advies leggen we voor aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG. Voor
dit jaar adviseren we onder meer financiering van de Informatiebeveiligingsdienst en de
ontwikkeling van Common Ground. Daarnaast gaan wij op termijn de ALV adviseren welke
processen en diensten een gemeentelijke standaard kunnen worden. Samen Organiseren
moet immers leiden tot een aantal van deze standaarden, die elke gemeente gebruikt.
Hoe dat proces van selectie er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Dat verkennen
we de komende maanden.
Het gaat er nu om dat gemeenten daadwerkelijk de stap naar gezamenlijkheid zetten.
Ik denk dat deze beweging alleen slaagt bij voldoende transparantie en vertrouwen.
Vertrouwen dat het samen beter gaat dan alleen. Dat we aan vraagstukken werken
waarvoor gemeenten echt een oplossing nodig hebben. Dat we in de praktijk laten zien
dat wat gemaakt is, werkt. Door transparant te zijn over wat we doen, kunnen we dat
vertrouwen verdienen.
In deze special komen alle facetten van Samen Organiseren aan bod. Laat u inspireren
en doe mee met deze beweging van gemeenten!
Frans Backhuijs
Voorzitter College van Dienstverleningszaken

Sponsors
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et thema van het VNG Realisatiecongres is ‘Back to the future’: we blikken terug vanuit 2050. Hoe ziet de gemeente er in 2050 uit?
“Ik denk dat er in 2050 nog steeds gemeenten zullen zijn. Omdat je op
lokaal niveau beslissingen moet nemen over dingen van algemeen belang en
omdat een overheid nou eenmaal diensten moet aanbieden aan inwoners.
Veel van die diensten kun je het beste op lokaal niveau beleggen. Ik denk
zelfs dat het aanbieden van die diensten op lokaal niveau zal toenemen.
Gemeenten zijn als meest nabije overheid de logische partij om inwoners
te begeleiden en te ondersteunen. Er zullen altijd mensen zijn die lokaal
begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet uit de voeten kunnen
met digitale dienstverlening. Of omdat zij een complexe zorgvraag hebben.
Ik denk dat begeleiding van burgers door de Belastingdienst of DUO naar
gemeenten zal verschuiven. Er zullen in 2050 wel minder gemeenten zijn, in
lijn met de trend die we al een aantal jaren zien.”
“Ik denk ook dat gemeenten in 2050 veel meer zullen opereren als één
branche. Dat zij op die onderdelen die voor elke gemeente hetzelfde zijn,
zoals de administratieve, beleidsarme delen van medebewindstaken, op
dezelfde manier werken. Met gestandaardiseerde diensten, een informatiehuishouding die op elkaar is afgestemd en eenzelfde inrichting van systemen. Misschien hebben gemeenten taken uitbesteed aan centrale instellingen, bijvoorbeeld voor de verstrekking van rijbewijzen. En heeft niet meer
elke gemeente zijn eigen rekencentrum, maar zijn er tien rekencentra in het
land.”

Het verbeteren van
de gemeentelijke
dienstverlening en
bedrijfsvoering. Dat is
het voornaamste doel
van de Taskforce Samen
Organiseren. Wat betreft
haar voorzitter Irma
Woestenberg kan dat alleen
als gemeenten veel meer
als één branche opereren.
“Niet als 380 verschillende
organisaties.”

 at doet de Taskforce om gemeenten klaar te maken voor die toekomst?
W
“We kijken niet specifiek naar 2050. Ons voornaamste doel is om de
dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten sterk te verbeteren. Dat
kan in onze optiek alleen als we veel meer als één branche opereren. Niet als
380 verschillende organisaties. Daarvoor is het nodig dat we onze informatievoorziening en de neutrale uitvoeringsprocessen, de processen die niet
beleidsgevoelig zijn, standaardiseren. Het gaat om processen die in elke
gemeente gelijk zijn, zoals die in werk en inkomen en belastingen. Daar

Irma Woestenberg, voorzitter Taskforce

‘Gemeenten moeten
Door Marieke Vos
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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zijn we als Taskforce mee bezig. Dat kan nog breder worden,
bijvoorbeeld dat we meer samen inkopen. Het hoeven niet per
se basisprocessen of informatievoorziening te zijn, maar daar
beginnen we wel mee.”
 e ambitie om de gemeentelijke informatievoorziening
D
en processen te standaardiseren is niet nieuw. Daar zijn al
diverse pogingen toe ondernomen, onder meer door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), dat nu VNG
Realisatie heet. Waardoor gaat het nu wel lukken?
“Laat ik duidelijk zijn: we werken niet naast, maar met VNG
Realisatie. Wij bouwen voort op wat KING ontwikkelde. Dit is
een versterking van waar zij al langere tijd mee bezig zijn. De
VNG is onze vereniging, VNG Realisatie is ons uitvoeringsapparaat. Wat we nodig hebben, is dat gemeenten actief meedoen in deze ontwikkeling. Want bij gemeenten zit de kennis
om tot goede landelijke standaarden te komen. En alleen als
gemeenten meedoen ontstaat er voldoende draagvlak en legi-

er bij gemeenten een gedeeld gevoel dat zij het niet langer
alleen redden. De samenleving wordt complexer, technologie
wordt complexer. De nieuwe privacywetgeving stelt zulke hoge
eisen dat gemeenten ook daar moeten samenwerken. We lopen
aan tegen de grenzen van onze informatievoorziening, we
zijn qua ICT geweldig versnipperd en daar moet echt wat aan
gebeuren. Daarnaast is het nu qua bestuur en financiering zo
geregeld dat we echt stappen kunnen maken. Met financiering
uit het GGU-fonds (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering)
komt er structureel geld vrij voor de ontwikkeling van onder
meer informatievoorziening. En het College van Dienstverleningszaken kan straks standaarden vaststellen in bijvoorbeeld
informatievoorziening en basisprocessen. Het College kan
ook bepalen in welke mate en wanneer de standaarden voor
gemeenten bindend zijn. Dat kan enorm helpen. Omdat dit
zo’n sterk en zelfs verplichtend middel kan zijn, moet er wel
een zorgvuldig consultatie- en afwegingsproces aan verbonden
worden.”

Alleen met een brede betrokkenheid
kan deze beweging slagen
timiteit. Dat kan de VNG niet alleen. Daarin moet de Taskforce
een belangrijke stuwende kracht zijn: gemeentesecretarissen, samen met de koepels van informatiemanagers, hoofden
dienstverlening en ketenpartners. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen dat dit gaat slagen.”
“Samen Organiseren is een netwerksamenwerking en dat is
per definitie kwetsbaar. Daar zijn wij ons zeker van bewust. Het
hangt af van personen, van ieders bereidheid om er energie in
te steken, van blijven geloven in ons gemeenschappelijke doel.
We zijn er nog niet, we beginnen pas. Er moet echt nog veel
gebeuren wil ons gedachtegoed bij alle 380 gemeenten landen.
Wij geloven dat het gaat lukken, om meerdere redenen.”
“Allereerst zien gemeenten in dat zij hun inwoners en
bedrijven individueel niet de digitale dienstverlening kunnen bieden die elders in de samenleving gewoon is. Verder is

8

Waar is de Taskforce op dit moment mee bezig?
“Inhoudelijk gezien zijn dat drie projecten die cruciaal zijn
om verregaande samenwerking mogelijk te maken. De eerste
is Common Ground: een architectuur voor informatievoorziening die beter is toegerust op de uitwisseling van gegevens. Ook moet deze architectuur snellere innovatie mogelijk
maken. Een groep gemeentelijke IT-experts en de VIAG, VNG
en IMG100.000+, de koepels van gemeentelijke informatiemanagers, zijn hier mee bezig. De tweede is digitale identiteit. Als we de overheidsdienstverlening verregaand willen
digitaliseren, dan hebben we een sterke en veilige digitale
identiteit nodig. Die is er nu niet. DigiD kun je gebruiken voor
de toegang tot websites, maar je kunt je er niet mee identificeren bij bijvoorbeeld een notaris. Dat moet wel, willen we echt
voortgang maken in digitale dienstverlening. Zodat inwoners
bijvoorbeeld hun rijbewijs volledig digitaal kunnen aanvragen. Daarmee wordt het ook mogelijk om mensen regie op hun

i

eigen gegevens te geven, waarmee we huidige privacyproblemen kunnen oplossen. De derde inhoudelijke lijn gaat over
gemeenschappelijke processen. Momenteel zijn projectgroepen
bezig met de standaardisatie van de basisprocessen inkomen,
werk, belastingen en Omgevingswet. De groep van vijftien
gemeenten die met Wigo4it werkt aan het procesontwerp
voor inkomen, GBI, is hier al een tijd mee bezig. Zij laten zien
hoe het kan worden: het proces voor het aanvragen van een
bijstandsuitkering is geheel opnieuw ontworpen en wordt vertaald in een technische voorziening die inwoners straks veel
meer service en digitale mogelijkheden biedt en bovendien
voor gemeenten veel efficiënter is.”
E r zijn nogal wat partijen betrokken bij al deze projecten. Hoe
organiseren jullie dat?
“Onze eerste taak is dat we deze projecten van de wal af
krijgen, omdat ze nodig zijn om onze ambitie te realiseren.
Onze tweede taak is verbinden. Zorgen dat er een sterk netwerk
ontstaat van alle gemeenten, de koepelorganisaties en VNG. We
doen dat samen met de Vereniging van Gemeentesecretarissen
(VGS). Dat netwerk moet ervoor zorgen dat het eigenaarschap
echt uit de verf komt, dat dit echt een beweging van ons allemaal wordt. Het gaat ons om inhoud, verbinden en versnellen.
Daar heb je nogal wat partijen voor nodig.”
“Belangrijk is de verbinding tussen gemeentesecretarissen,
hoofden informatievoorziening en hoofden publieksdienstverlening. Daarom werken we in de Taskforce samen met de
Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), de VIAG en
IMG100.000+. Zij hebben diverse projecten opgepakt, zoals
Common Ground en digitale identiteit. Als er uit deze samenwerkingen voorzieningen komen die alle gemeenten kunnen
gebruiken, is het zaak om deze ontwikkelingen te versnellen.
Dat doet het College van Dienstverleningszaken, dat standaarden vaststelt. We moeten er daarnaast voor zorgen dat wat er
wordt ontwikkeld, gemakkelijk gebruikt kan worden. Het is
onze droom om een soort appstore te bouwen, waar allerlei
toepassingen aangeboden worden die gegarandeerd werken op
de gemeentelijke infrastructuur, Common Ground. Daar komen
toepassingen in die gemeenten ontwikkelen, maar ook toepassingen van leveranciers. De gemeentelijke informatievoorziening wordt daarmee veel flexibeler.”
S tel: ik werk bij een gemeente en wij hebben met een groepje
buurgemeenten een handige toepassing ontwikkeld. Kan ik
die bij jullie aanmelden?
“Als deze toepassing bruikbaar is voor alle gemeenten,
geschikt om te gaan draaien op de informatiearchitectuur van
Common Ground en jullie bereid zijn om energie te steken in de
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verdere ontwikkeling: zeker. Het werkt al op deze manier. Zo
hebben wij de standaardisatie van de gemeentelijke basisprocessen inkomen (GBI) omarmd, want die bestonden al voordat
wij begonnen. We voeren ook gesprekken met bestaande
gemeentelijke samenwerkingen, zoals Dimpact, DataLand,
Wigo4it en de coöperatie Beware. Als zij de principes van
Common Ground overnemen, dan kunnen we een aanzienlijke
versnelling bereiken bij de standaardisatie van onze informatievoorziening. We praten met hen ook over beheer, want dat is
een vraagstuk dat op ons afkomt na de ontwikkelfase.”
 at gaan gemeenten dit jaar concreet merken van de activiW
teiten van de Taskforce?
“Zoals ik al zei bouwen we deels voort op waar VNG Realisatie, het vroegere KING, mee bezig is. Zoals de gezamenlijke
inkoop van telefonie. Daar zijn al resultaten behaald. Verder
laten we dit jaar met een Proof of Concept zien hoe Common
Ground werkt. We hebben onlangs een position paper opgeleverd over digitale identiteit. Dat is een belangrijke mijlpaal,
want hier vonden gemeenten elkaar op iets wat voorheen niet
lukte. Met de position paper laten we als gemeenten duidelijk
zien hoeveel belang wij hechten aan de ontwikkeling van een
digitale identiteit. Er staat in wat we willen en wat daarvoor
nodig is, zowel technisch als in wetgeving. Dat geeft ons een
veel sterkere stem richting de Rijksoverheid. Omdat gemeenten eerder zo versnipperd waren, lukte het niet om dit bij de
ministeries op de agenda te krijgen. Nu gaat VNG namens alle
gemeenten ermee op pad.”
E en taskforce is meestal tijdelijk. Hoe zit dat met deze
Taskforce?
“Ik schat in dat we zeker vier jaar nodig hebben om dit
goed van de wal af te krijgen. Er moet nog veel gebeuren bij
alle projecten, bij de VNG en bij gemeenten. Een aantal resultaten wordt dit jaar duidelijk, zoals de Proof of Concept van
Common Ground, maar veel projecten zijn echt een kwestie
van de lange adem. Wij gaan als Taskforce de komende tijd een
rondje maken langs alle gemeenten om te vertellen wat Samen
Organiseren is en hoe gemeenten zich erbij kunnen aansluiten. Dit moet bij elke gemeente landen. In algemene zin bij de
gemeentesecretarissen, de hoofden informatievoorziening en
de hoofden dienstverlening. En voor de medebewindstaken bij
de hoofden van de inhoudelijke afdelingen, want de business
moet het voortouw nemen bij de ontwikkeling van voorzieningen voor de gemeentelijke basisprocessen. Alleen met een
brede betrokkenheid kan deze beweging slagen.”
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Gabrielle Haanen, gemeentesecretaris in Utrecht.

De basis van Samen Organiseren
staat. Maar om door te groeien
en écht een doorbraakrol te
spelen in de gemeentelijke
ontwikkelingen, is er ook
tegenspraak nodig. André
Huykman, gemeentesecretaris
in Leidschendam-Voorburg,
is kritisch over de wijze
waarop Samen Organiseren
wordt opgepakt. “Ik vind de
gekozen oplossing nu niet goed
genoeg.” Hij gaat in discussie
met zijn Utrechtse evenknie
Gabrielle Haanen.

Een kritische kijk op Samen Organiseren

‘Ik vind de gekozen
oplossing nu niet
goed genoeg’

Door Quita Hendrison
Beeld D
 e Beeldredaktie
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André Huykman: “Mijn kritische houding zit niet in de noodzaak van
Samen Organiseren. Die is er beslist, want wij zijn als gemeenten te laag
innovatief. De ontwikkelsnelheid gaat wel omhoog, maar we blijven achter bij
de technologische ontwikkelingen. We moeten veel meer tempo maken. Daar
komt mijn eerste bezwaar: ik geloof niet automatisch dat de werkvorm die nu
gekozen is tot een grote versnelling gaat leiden. Samen Organiseren is opgetuigd als een groot programma, bijna als een beweging. Waarbij het een grote
organisatie dreigt te worden met hele grote ICT-ambities. Grote ICT-ambities
en de overheid: dat leidt zelden tot succes en snelheid. Daarbij vind ik het
jammer dat het niet meer een open proces is, waarbij we samen met de markt
en de (software)bedrijven de Common Ground gaan vormgeven. Juist ook met
andere partijen dan de usual suspects. Ik ben bijvoorbeeld wel nieuwsgierig
hoe Coolblue de dienstverlening organiseert. Daar kunnen wij als overheid
van leren. Mijn derde punt van zorg zit in het taalgebruik en dan met name in
de afwezigheid van kritische geluiden binnen Samen Organiseren. Ik heb gisteren nog gegoogeld: nergens een kritische noot, hoogstens wat kanttekeningen over te weinig veranderkracht. Innovatieve projecten zijn alleen succesvol
als je je eigen tegengeluid organiseert. Ik sta absoluut voor de opdracht van
Samen Organiseren. Maar ik vind de gekozen oplossing nu niet goed genoeg.”
Gabrielle Haanen: “Ik deel je mening over het tempo. Maar ik kijk ook
naar de voorgeschiedenis. Jarenlang was er discussie. Een kamp dat praatte
over die gezamenlijke bodemplaat en mensen die vonden dat je met kleine
verbeteringen van onderop en vanuit de inhoud, samen die versnelling moet
opbouwen. Die twee kwamen maar niet bij elkaar. Het bleven twee believes
en aan beide werd gewerkt. KING heeft het ook allebei ondersteund. Maar
dat eerste, die grote basis, kwam niet van de grond. En die slimme lokale
experimenten kwamen maar niet aan opschaling toe. Ik heb het gevoel dat
er nu een omslag is. Omdat het steeds meer gaat om digitale identiteit en de
gegevens van burgers en de uitwisseling daarvan met andere overheidspartijen. Dat moeten we toch met elkaar kunnen regelen. We moeten van daaruit
onze Common Ground met elkaar opzoeken. En dan werkende weg proberen
om bovenop die basis goede dienstverlening te ontwikkelen, via de aanpak met
experimenten. Daar horen afspraken bij die ook die opschaling vergemakkelijken. Dat is Samen Organiseren. Ik denk dat dat een goede weg kan zijn. Ik ben
het wel met je eens dat we dat met meer partijen en leveranciers moeten doen.”
André Huykman: “Als we met de rug naar leveranciers een eigen platform
gaan bedenken, levert dat niet de snelheid op die nodig is. Daar hebben we
de markt voor nodig. Desnoods de hele markt, ook partijen die er nu nog niet
bij betrokken zijn. In mijn ideale situatie bouwen we vanuit een gezamenlijk
platform een gemeentelijke appstore. Je organiseert challenges waarbinnen
gemeenten, maar ook externe partijen, apps ontwikkelen. De beste komen in
de appstore. Als we te veel één oplossing voor één probleem gaan verzinnen
en dat weer bij de markt neerleggen, dan gaat ook het innovatieniveau in de
markt omlaag.”
Gabrielle Haanen: “Concurrentie organiseren en partijen erbij betrekken,
dat gebeurt met Samen Organiseren zeker wel. Maar we hebben ook afspraken
voor de basis nodig: hoe organiseer je dat?”
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André Huykman,
gemeentesecretaris in
Leidschendam-Voorburg
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André Huykman: “Ik merk nog nergens dat dat in de kern van
het concept zit. Wat ik zie is dat we de deur dichtdoen en daarachter eerst zelf die Common Ground met elkaar bedenken. En dat we
pas daarna partijen vragen om mee te denken. Volgens mij moet je
dat meteen vanaf nul doen. Anders krijg je mogelijk een rare situatie waarin standaardisatie een blokkade kan worden voor innovaties. Dan zit je straks alleen met de twee bekende leveranciers om
de tafel die samen de markt verdelen. Daarnaast moeten we ook
met de samenleving het debat aan over onze digitale dienstverlening. Samen Organiseren zegt: ‘we gaan de techniek doorontwikkelen en die is beleidsneutraal’. Techniek is nooit beleidsneutraal!
Techniek heeft effect op dienstverlening en op bestuurlijke keuzes
en zelfs op maatschappelijke waarden. Hoe je met privacy omgaat
is niet alleen een juridisch vraagstuk, maar ook een kwaliteit in
dienstverlening. Ik zou willen dat we het debat voeren over hoe
wij als overheid onze informatiesamenleving inrichten. Wat is de
impact van robots in dienstverlening, willen wij onze dienstverlening verbeteren door wifitracking in de steden, willen we voorspellende software gebruiken? Dat zijn geen technische keuzes, maar
maatschappelijke en politieke keuzes. Met dat debat zou je de
urgentie omhoog kunnen krijgen. Ik zie het nergens terug.”

fundamentele vraag eronder, welke rol pak je als overheid, zit nog
onvoldoende in het debat. En in Samen Organiseren gaan we dit
soort vragen absoluut tegenkomen.”

Gabrielle Haanen: “Mee eens. Maar dat heeft minder met
Samen Organiseren te maken. Volgens mij is de redenering van
Samen Organiseren: ‘wij zorgen dat die Common Ground technisch
geregeld is’. Vervolgens is het aan gemeenten zelf, en daar komt
dan het beleid, om bepaalde apps wel of niet te gebruiken. Het
hele concept gaat ervan uit dat burgers zelf eigenaar van de gegevens zijn en dat die bepalen welke combinaties gemaakt worden.
Dat is niet beleidsneutraal en dat suggereert ook niemand.”

André Huykman: “Innovatie is geen luxe, gelukkig dringt dat
besef steeds sterker door. Een bedrijf dat niet innoveert, gaat failliet. Een overheid die niet innoveert, verliest haar bestaansrecht.
Zeker nu we steeds meer beheerder en bewerker van steeds meer
data zijn, moeten we kritisch nadenken over onze werkwijze. We
moeten veel fundamenteler nadenken over de bescherming en de
waarden van die data. Zoals banken dat doen. Nodig die eens uit,
in plaats van altijd zelf bedenken hoe de wereld eruit moet zien.
Daarom zou ik graag zien dat er binnen Samen Organiseren veel
meer debat komt en dat de deur wordt opengezet.”

André Huykman: “In veel stukken van Samen Organiseren
kom ik dat beleidsneutrale tegen. Maar we maken nu inderdaad
de beweging dat het eigenaarschap van data bij de inwoners moet
liggen en dat zij zelf keuzes moeten kunnen maken over wat er
met hun gegevens gebeurt. Een hele fundamentele en ingrijpende
keuze. Technisch ingewikkeld, maar met een grote maatschappelijke waarde. Alleen deze keuze al raakt zomaar aan een stuk of
drie grondrechten. Het debat over dit soort keuzes, dat zou Samen
Organiseren moeten voeren, voordat we de techniek uitwerken.
Dat debat moet met elk gemeentebestuur gevoerd worden. Zodat
we weten dat dat het uitgangspunt is dat we met elkaar delen en
dat die waarden ten grondslag liggen aan de keuzes voor de techniek, voor onze dienstverlening en onze samenleving. Nogmaals,
ik zie dat nergens terug in Samen Organiseren.”
Gabrielle Haanen: “Als jij dat nu zo zegt denk ik dat het debat
hierover op dit moment niet zichtbaar genoeg is. Overigens zijn er
wel grote verschillen. In de Utrechtse gemeenteraad is veel aandacht voor privacy- en gegevensbescherming. Maar inderdaad, de
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André Huykman: “Het moet discomfort
opleveren als je niet meedoet.”
Gabrielle Haanen: “Inderdaad, op een
overtuigende manier het ongemak
organiseren als je niet meedoet.

André Huykman: “Ik denk ook dat dat de snelheid zal bevorderen. Want zolang je bewust of onbewust op waardenniveau verschillen blijft houden, ga je nooit vooruit.”
Gabrielle Haanen: “Samen Organiseren is een kans om die
waarden expliciet te maken. Maar ook om van die rare misvatting
af te komen dat er in innovatiekracht verschil is tussen kleine en
grote gemeenten. Zoals het nu georganiseerd is, wordt het voor
kleinere gemeenten makkelijker om zich aan het geheel te verbinden en hun initiatieven door te ontwikkelen. Waarbij het aan VNG
Realisatie en de Taskforce is om te investeren in zowel verbeteringen in bestaande dienstverlening als in de echte doorbraken.
Als je echt tempo wilt maken, moet je goed nadenken over waar je
je geld aan besteedt. Op het moment dat je de gegevens echt van
de burger maakt, heeft het geen zin om je oude rijbewijsproces te
blijven verbeteren. En dan kun je blockchain niet wegzetten als
nice to have.”

Gabrielle Haanen: “Inderdaad, op een
overtuigende manier het ongemak organiseren als je niet meedoet. Met aansprekende
taal en verbeelding, zodat je weet waar we
aan werken.”
André Huykman: “Als we ons maar
realiseren dat het hele vraagstuk rond het
eigenaarschap van je digitale identiteit
en gegevensbescherming echt een game
changer is. Dat heeft alles te maken met de
bescherming van grondrechten, privacy en
integriteit. Met het vertrouwen in de overheid. Dat zijn de waarden waarvoor ik in het
openbaar bestuur werk. Niet vanwege een
Common Ground. Dat is techniek. Ik weet
zeker dat ik niet de enige ben die voor die
waarden wil lopen. Dat moeten we gebruiken in Samen Organiseren.”

Gabrielle Haanen: “Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld samen met
de uitvoeringsinstellingen. Samen Organiseren opereert zeker niet
in splendid isolation. Maar om de verbinding te houden met de
gemeenten - die de opdrachtgever hiervoor zijn - is meer nodig.
Dat vraagt van twee kanten actie. Van VNG Realisatie en de Taskforce, maar ook van ons. Gemeentesecretarissen, directeuren,
hoofden dienstverlening en ICT-mensen moeten mee willen sturen
en actief willen volgen. Maar het proces waarlangs je dat doet, dat
hebben we nog niet. Want met een paar nieuwsbrieven komen we
er niet. Hoe het wel moet, is een gezamenlijk vraagstuk van 380
gemeenten. Die doen afzonderlijk allemaal spannende dingen,
maar er is tegelijkertijd dat grote proces dat tot besluiten moet
leiden. Wat kunnen we doen waardoor iedereen zich betrokken,
uitgenodigd en uitgedaagd voelt om iets in te brengen?”

Gabrielle Haanen: “De motiverende
principes zitten in die waarden. Wat mij
betreft starten we met een Common Ground
en daarin werken we die principes uit.
Waarbij we partijen van buiten uitnodigen
en kritisch vermogen organiseren. Maar ik
zie ook dat we met Samen Organiseren een
impasse doorbroken hebben. Niet alleen bij
de gemeenten, maar bij de gehele overheid
is de urgentie hoog. Ik geef het je te doen:
hoe organiseer je die basis in een landelijk
proces? Daar zijn we zelf ook allemaal verantwoordelijk voor.”

André Huykman: “Het moet discomfort opleveren als je niet
meedoet.”

i
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Dig

‘Hoe mooi zou het zijn,
een

le
ita

identiteit opent

alle deu
ren

chip voor heel je leven’
Een van de speerpunten
van Samen Organiseren
is digitale identiteit,
maar dat wil niet zeggen
dat het in de plaats komt
van persoonlijk contact.
“Er zijn altijd situaties
denkbaar waarbij dát
geschikter is.”

chip”. Wilma Atsma, gemeentesecretaris van Bloemendaal en
“Eenvanuit
Samen Organiseren betrokken bij de werkgroep Digitale

Identiteit, heeft een aardig beeld van waar het wat haar betreft naartoe zou
moeten. “Op je identiteitsbewijs, je mobieltje of wat er ook maar in aanmerking komt. Hoe mooi zou het zijn om een chip te krijgen die je je hele verdere
leven kunt gebruiken? Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een rijbewijs, bij
het leasen van een auto, de aangifte van een geboorte, een bezoek aan de
notaris, bij het afsluiten van een hypotheek of bij opname in een ziekenhuis.
Als je nu de overstap wilt maken van ziekenhuis A naar ziekenhuis B, moet je
zelf de informatie meenemen in een mapje. Terwijl de meeste ziekenhuizen
wel digitaal werken, maar vaak onderling nog niet kunnen uitwisselen. Dat is
toch van de zotte. Zo’n persoonlijke chip zou ook goed van pas komen bij het
stemmen. Maar waar je het ook voor gebruikt, het moet wel veilig en je moet
er zeker van zijn dat het een net zo hoge identiteit heeft als een paspoort en
een hogere identiteit dan DigiD. Dat klinkt misschien raar, want bij DigiD hebben we altijd een gevoel van veiligheid. Maar in feite is het niets anders dan
inloggen in een systeem. Dat betekent dat ik relatief eenvoudig kan inloggen
als mijn bejaarde moeder. In bepaalde situaties is dat prima, maar er is niemand die vraagt wie werkelijk achter die machine zit. Daarom moet de gebruikersidentiteit hoger zijn dan DigiD.”
Proeftuinen
De idee over een digitaal middel met een hoge identiteit komt niet uit de
lucht vallen. Het is een van de speerpunten van de Taskforce Samen Organiseren. “In Nederland hebben we met z’n allen ontzettend veel informatie, maar in
de meeste gevallen is er nog geen verbinding tussen die data waardoor we die
data niet kunnen delen. De Common Ground is druk bezig met het realiseren
van die ICT-infrastructuur, zodat we de data ook daadwerkelijk kunnen delen.”
Volgens Atsma ben je er niet met alleen het bouwen van een ‘wegennetwerk’. Data delen betekent dat je ook weet wíe je data gebruikt en wát ermee
gedaan wordt. “Daarom de digitale identiteit. Dat zorgt ervoor dat gegevens
via één persoon ontsloten worden. Dat is allemaal mogelijk, maar je moet wel
eerst uitproberen waar de hobbels in dat traject zitten en kijken of het werkt.”
Vandaar dat er vanuit de Taskforce, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt begonnen met proeftuinen. “In die proeftuinen staan
twee sporen centraal die wij met elkaar proberen te verbinden”, aldus Jorinde
ter Mors, directeur Dienstverlening bij de gemeente Utrecht en lid van de
Taskforce Samen Organiseren. “Het eerste spoor is het beleid. Het bekendmaken, het lobbyen, maar ook aandacht voor vragen als ‘wat moet je er allemaal

Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime

14

i

Special Samen Organiseren, april 2018
s

p

e

c

i

a

l

15

Samen dingen Organiseren
mee kunnen?’, ‘is het eenvoudig te gebruiken?’, ‘wat zijn de
veiligheidseisen?’. Aan de andere kant zijn er de proeftuinen
waarin dingen op een kleinschalige manier worden uitgeprobeerd. Hoe werkt het? Wat moet er verbeterd worden? Voldoen
de verschillende manieren om een digitaal identiteitsbewijs te
maken écht aan de eisen die wij gesteld hebben?”
Wat Ter Mors betreft moet de digitale identiteit er ook voor
zorgen dat er een eind komt aan de huidige situatie, waarbij
het onbeveiligd opsturen van een kopie van het identiteitsbewijs nog vrij gangbaar is. “Bijvoorbeeld richting een telecombedrijf of een kamerverhuurbedrijf - zoals Airbnb of Booking.
com - zonder te weten of die daar wel netjes mee omgaan. Die
organisaties hoeven alleen maar te weten wie ik ben en of ik

Partijen als Airbnb
of Booking.com
hoeven niet te
weten wat mijn
BSN-nummer is of
hoe oud ik ben
volwassen ben. Meer niet. Zij hoeven niet te weten wat mijn
BSN-nummer is, of hoe oud ik ben of waar ik geboren ben. Dat
zijn dingen die wij vanuit Samen Organiseren snel moeten aanpakken. Met de digitale identiteit kan dat.”
Niet stand alone
Belangrijk bij het ontwikkelen van een digitale identiteit
is dat het aansluit bij bestaande initiatieven. Zoals de referentiearchitectuur of bij de Generieke Digitale Infrastructuur. “Je
moet dingen niet los van elkaar koppelen, daar moeten we echt
voor waken”, zo waarschuwt Wilma Atsma. “Wat je ziet is dat
gemeenten erg actief zijn op het digitale vlak, bijvoorbeeld met
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het ontwikkelen van apps of met het verzamelen van data. Dat
moeten we koesteren en het geeft aan dat mensen graag willen, maar het heeft niet veel zin om die dingen stand alone in
te richten. Willen we écht stappen zetten, dan moeten we óók
daar gezamenlijk optrekken. Belangrijk is wel dat we in alle
gevallen de aansluiting zoeken bij al bestaande initiatieven.
Daarom wordt er bij de ontwikkeling van de digitale identiteit
ook kritisch gekeken naar wat er nodig is en wat er al voorhanden is. Dat is meteen een belangrijke taak van de Taskforce.
Zij moeten kijken wat er her en der uitstaat, hoe dat relatief
gemakkelijk te ontsluiten is en of dat integraal kan.”
Ter Mors benadrukt dat de digitale identiteit níet in de
plaats komt van het persoonlijke contact, zoals het baliebezoek of de mogelijkheid om te bellen. “Er zijn altijd situaties
denkbaar waarbij een persoonlijk contact geschikter is dan een
digitaal contact. Het gaat niet om het wegnemen van het persoonlijke contact, maar om het toevoegen van de mogelijkheid
om digitaal zaken te doen.”
‘Tussenpersoon’
Een ideale digitale identiteit is er een die niet alleen functioneert als ‘tussenpersoon’ tussen overheden en inwoners,
maar ook tussen overheden onderling, tussen overheden en
bedrijven, tussen bedrijven en inwoners, tussen bedrijven en
bedrijven of tussen inwoners en inwoners. Atsma: “Dat is het
uitgangspunt. Met één digitale identiteit hebt je één toegangscode die je gebruikt in contacten met overheden, bedrijven en
inwoners en waarbij je weet dat de persoon die het gebruikt
ook daadwerkelijk de persoon is waarvoor hij of zij zich uitgeeft. Eigenlijk net zoals we ook één en hetzelfde paspoort
gebruiken voor alle situaties waarbij het nodig is om aan te
tonen wie je bent. Je kunt niet gegevens ontsluiten zonder dat
je weet wie je voor je hebt. Je moet een digitale identiteit hebben. Wat dat betreft is er de afgelopen tien jaar veel veranderd.
Mensen zijn inmiddels gewend om digitaal zaken af te handelen. Wie heeft er bijvoorbeeld nog contant geld op zak? Alles
gaat digitaal en vrijwel iedereen vertrouwt erop dat het goed
gaat.”
Als het gaat om de ontwikkelingen met betrekking tot de
digitale identiteit, dan is de planning dat er de komende maanden flinke stappen worden gezet. “In maart was de kick-off
van het project en in april en mei wordt begonnen met testen.
Daarna gaan in juni, juli en augustus vijf tot zes gemeenten ermee aan de slag om te kijken wat nodig is en waar nog
hobbels zitten. Tot slot hopen we in het najaar, november of
december, met een evaluatie te komen van wat er mogelijk is.
Ja, we zijn redelijk ambitieus en volgens mij is daar ook alle
reden toe…”

i

Congres Back to the Future: een sessie uitgelicht

GBI grensverleggend: van G1 naar G380
De missie van GBI is om gezamenlijk
de Gemeentelijke Basisprocessen
Inkomen in een gemeenschappelijke
proces- en informatiearchitectuur uit
te denken en te onderhouden.

G

BI richt zich op het hoofdstuk Inkomen van de Participatiewet. Alle 380 gemeenten voeren deze complexe
wet uit, waarbij in hoge mate geldt dat iedere gemeente zelf het
wiel probeert uit te vinden. Een ander probleem is de ICT-ondersteuning vanuit leveranciers. Door gemeenten wordt die niet
altijd als constructief ervaren. Het gevolg is een lage kwaliteit
van dienstverlening aan burgers en hoge uitvoeringskosten. GBI
heeft de missie om dit ‘samen beter’ te doen. Door ervaring en
expertise van de deelnemende gemeenten te bundelen, komen
zij tot één slimme gemeenschappelijke proces- en informatiearchitectuur voor die onderdelen die voor alle gemeenten
hetzelfde zijn. Met die basis gaan gemeenten in GBI gezamenlijk
regie en partner- en of opdrachtgeverschap invullen naar zowel
markt als de voor de gemeenten opererende coöperaties.
Verbeteren en vereenvoudigen
Het uiteindelijke doel van alle gezamenlijke inspanningen
is niet alleen dat betere afspraken met ketenpartners worden
gemaakt, maar met name dat de dienstverlening aan de burger
verbetert en vereenvoudigt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het voorkomen van armoede en het vóór zijn van vorderingen. De gezamenlijke inspanningen moeten ook leiden tot
een hoogwaardiger professionele ondersteuning van de eigen
medewerkers. Digitalisering beïnvloedt immers werkprocessen
en dat zal alleen maar meer worden.
Samen Organiseren vormt een belangrijke paraplu waaron-
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Het uiteindelijke doel is
met name dat de dienstverlening
aan de burger verbetert en
vereenvoudigt

der GBI werkt. Het creëert een klimaat waarin het belang van
samenwerking in uitvoering van gemeenten tot uitdrukking
komt. GBI profiteert van dat klimaat en draagt er op haar beurt
aan bij door concreet die samenwerking gestalte te geven in het
domein van de inkomensvoorziening. GBI profiteert ook van het
gedachtegoed van Common Ground en dankzij Samen Organiseren is er de mogelijkheid om gelijkgezinde samenwerkingsinitiatieven te ontmoeten en te versterken.
Interesse?
Marjolein van Dongen
Marjolein.van.dongen@gbi-gemeenten.nl

17

Samen Organiseren gaat niet
alleen over de samenwerking tussen
gemeenten, maar ook die met
andere partijen. Bijvoorbeeld met
uitvoeringsorganisaties. Voor alle
partijen biedt dat voordelen.
“De winst, de toegevoegde waarde, zit
in het gesprek en de ontmoeting tussen
partijen.”

vrz RvB Fred Paling is
omdat de samenwerking ook
ten goede komt aan werkzoekenden en werkgevers

Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur UWV

‘Next-best-oplossingen,
die moet je niet willen’
Ik denk dat de combinatie van nieuwe taken en de noodzaak
om goed te kijken naar de besteding van de beschikbare euro’s
ertoe geleid hebben dat de energie er bij de gemeenten is om er
nu ook écht werk van te maken. Daar ben ik erg blij mee.”

H

et gezamenlijk oppakken van uitdagingen en kansen, zoals gemeenten de afgelopen jaren steeds vaker doen, is voor Fred Paling een
logische gedachtegang. Sterker: bij UWV, waarvan hij sinds begin dit jaar
voorzitter van de Raad van Bestuur is, zit het samenwerken in het bloed. “De
grote uitvoeringsorganisaties werken in de vorm van de Manifestgroep al lang
samen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Ook al omdat wij maar al te goed
beseffen dat het in je eentje erg lastig is om al die zaken op te pakken.”

Door Frits de Jong
Beeld Twitter/UWV bewerking Blinkerd
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Paling kijkt met veel plezier naar Samen Organiseren. “Ik beschouw het
als een kansrijke beweging, waarbij ik met name de pragmatische insteek
van gemeenten kan waarderen. Ook gemeenten wordt het steeds duidelijker
dat zij niet altijd zelf aan de lat hoeven te staan. Zeker niet als het gaat om
infrastructurele of echte beleidsarme ondersteuningsprocessen.” Die pragmatische insteek van gemeenten komt voor Fred Paling niet als een verrassing.
“Gemeenten hebben een enorme taakvergroting gekregen en bovendien is er
minder geld beschikbaar. Dat betekent dat een pragmatische benadering van
de uitvoeringstaken eigenlijk wel een vorm van samenwerking nodig heeft.

i

Kaartenbak
Blij is Paling omdat de samenwerkingen uiteindelijk ook
ten goede komen aan werkzoekenden en werkgevers. “Als UWV
hebben wij de opdracht om zoveel mogelijk mensen aan werk
te helpen en te zorgen dat zij aan het werk blijven. Daarbij gaat
het met name om hen die een wat moeilijkere positie hebben
op de arbeidsmarkt. Wij zijn een intermediair tussen werkzoekende en werkgever. Gemeenten hebben in het kader van
de Wet werk en bijstand eenzelfde soort rol. Als je weet dat je
die twee partijen moet bedienen, dan is het verstandig om te
kijken wat werkzoekenden én werkgevers nodig hebben. Werkgevers vinden het bijvoorbeeld prettig om op één plek terecht
te kunnen als zij op zoek zijn naar geschikte mensen. Bij
voorkeur verzameld in één kaartenbak. Het is handig als je dat
met gemeenten organiseert. Een ander voorbeeld is onze noriskpolis, de looncompensatie bij ziekte, een landelijke rege-
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ling waarbij werkgevers zich niet hoeven
af te vragen in welke gemeente mensen
met een arbeidsbeperking wonen of wat
de condities zijn. Het zijn voorbeelden
die aangeven dat het vaak beter is samen
te organiseren, zodat niet alleen wij als
uitvoeringsorganisatie er iets aan hebben, maar ook gemeenten én burgers.
Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om:
de burgers. ”

Van boven naar beneden
Wat betreft Fred Paling is er genoeg
wat uitvoeringsorganisaties als UWV en
gemeenten van elkaar kunnen leren.
“Bijvoorbeeld als het gaat om het zoeken
naar het goede schaalniveau. Als landelijke organisatie redeneren wij altijd van
boven naar beneden. Wat kunnen wij beter
regionaal of lokaal organiseren? Terwijl
gemeenten meer kijken hoe die stap te
maken is van lokaal naar regionaal of landelijk. De winst, de toegevoegde waarde,
zit in het gesprek en de ontmoeting tussen
beide. Natuurlijk zijn daarbij ook hobbels
te overwinnen. Zo’n hobbel is standaardisatie. Bijvoorbeeld welke gegevens je van
een werkzoekende in kaart brengt. Belangrijk daarbij is dat je elkaar ‘verstaat’. Vanuit een landelijke organisatie is dat relatief
snel te doen. Anders is het als je zoiets moet ontwikkelen vanuit een samenwerkingsmodel met 380 partijen. Dat betekent
compromissen sluiten. De grootste hobbel is wat mij betreft dat
het proces van samenwerken op de inhoud leidt tot next-bestoplossingen. Dat moet je niet willen.”
Effecten verkiezingen
Hoewel Fred Paling blij is met Samen Organiseren (“Met
name op het gebied van ‘kaartenbakjes’ en administratieve
systemen worden er, over regio’s heen, slagen gemaakt”), zijn
er ook zorgen. Die hebben vooral te maken met de effecten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden. “Dit
soort samenwerkingen hangt voor een belangrijk deel af van
personen die elkaar kunnen vinden, elkaar begrijpen. Ik ben
erg benieuwd wat de verkiezingen en de collegevorming opleveren qua wisseling van de wacht. Ook ben ik benieuwd of de
initiatieven die in gang gezet zijn met dezelfde vaart kunnen
worden gecontinueerd en of wij met elkaar straks weer hetzelfde beeld hebben van wat de samenwerking moet opleveren.
Dat vind ik best wel spannend.”
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Common Ground
als hefboom voor
Common Ground is
een ontwerp en een
veranderstrategie
voor een nieuwe
gemeenschappelijke
gemeentelijke
informatievoorziening.
Deze maakt het
mogelijk om de
gemeentelijke
dienstverlening
en bedrijfsvoering
snel en flexibel te
moderniseren. “We
hebben Common
Ground nodig om als
gemeenten te doen wat
we willen doen.”

Door Marieke Vos
Beeld Dreamstime/Blinkerd
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D

e huidige gemeentelijke informatievoorziening is een complex
geheel, met talloze koppelingen tussen systemen en data die op
meerdere plekken worden opgeslagen. Dat maakt het lastig om nieuwe toepassingen te implementeren, volgens het idee van ‘1x ontwikkelen – 380x
gebruiken’ dat de Taskforce Samen Organiseren voorstaat. Met Common
Ground moet dit veranderen. Het is een ontwerp, een set afspraken, waarin
onder meer gegevens worden losgekoppeld van de applicaties. Dit ontwerp
gebruikt het zogeheten vijflagenmodel, een in de IT gangbaar model. De
onderste laag zijn de data, gegevens in onder meer de basisregistraties. De
laag erboven is een servicelaag die de data uit de bronsystemen levert aan de
laag daarboven: de (gemeentelijke) applicaties. De twee bovenste lagen gaan
over de processen en de gebruikers van de ICT-infrastructuur: medewerkers
en burgers.
Door het volgen van deze afspraken kan een nieuw informatievoorzieningslandschap ontstaan dat gedeeld wordt door alle gemeenten (en andere
landelijke voorzieningen) en waar alle gemeenten gaandeweg naartoe kunnen migreren. Een belangrijk aspect van Common Ground is een veranderstrategie waarin elke gemeente (en ook leveranciers, die hun software op dit
nieuwe ontwerp moeten aanpassen) de ruimte krijgt om op dit nieuwe ontwerp over te stappen. Arend van Beek, voorzitter van de VIAG en één van de
initiatiefnemers van Common Ground, trekt een vergelijking met het spoor:
“Er komt als het ware een nieuw spoorwegnet naast het bestaande. Gemeenten kunnen geleidelijk overstappen op het nieuwe ontwerp als zij daar aan
toe zijn.”
Groeiende community
Geheel in de geest van Samen Organiseren is het niet één organisatie of
gemeente die Common Ground ontwikkelt. En wat het precies gaat worden,
staat ook nog niet vast. Het verder uitdenken van het ontwerp en het daadwerkelijk bouwen van concepten om het ontwerp te testen, gebeurt door een
groep mensen vanuit verschillende gemeenten en de VNG. Het is een groeiende community die elkaar vindt in een gezamenlijk streven om de gemeentelijke IT te verbeteren.

Koepelorganisaties VIAG en IMG100.000+ zijn actief betrokken bij
de ontwikkeling van Common Ground, net als VNG Realisatie. De
ontwikkeling wordt gefinancierd vanuit het fonds Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering.

i

verandering
Op een meet & greet-bijeenkomst eind januari werd gesteld dat de urgentie en het moment daar zijn om een moderne, gemeenschappelijke gemeentelijke IT-infrastructuur te ontwikkelen. Raymond Alexander, hoofd ICT van
de gemeente ’s-Hertogenbosch en vanuit IMG 100.000+ één van de initiatiefnemers van Common Ground: “Het ontwerp van Common Ground is niet
nieuw. Veel andere sectoren gebruiken dit al. Wat wel nieuw is, is dat er in het
topmanagement van gemeenten draagvlak is om daadwerkelijk iets te veranderen. Die verbinding tussen techniek en bestuur is essentieel. Daardoor zou
het nu wel eens kunnen lukken om de informatievoorziening van gemeenten
te moderniseren.”

De verbinding tussen
techniek en bestuur is
essentieel
Proof of Concept
“Een groep IT-experts werkt momenteel aan een Proof of Concept (PoC).
Eelco Hotting, strateeg bij de gemeente Haarlem, werkt met een klein team
aan de PoC. Deze zal onder meer functionaliteit bevatten om vast te leggen
welke gegevens voor welk doel zijn gebruikt (nodig voor de AVG), en voor het
kunnen beheersen van toegangscontrole op landelijke schaal. Hotting: “We
bouwen een klein mechanisme tussen de data en de applicaties, volledig open
source, gericht op gemak voor softwareontwikkelaars en snel genoeg om op
grote schaal data op afstand te gaan gebruiken.”
Begin april wordt de PoC opgeleverd. Dan zal blijken of de gekozen technische inrichting werkt. Maar er is meer voor nodig om Common Ground te doen
slagen. Van Beek besluit: “Er is een vruchtbare bodem om dit te laten groeien,
maar dat gaat niet vanzelf. Het is nu zaak om de beweging op gang te houden
en onze gemeentelijke collega’s te betrekken bij wat we doen.”
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Voordelen
Common Ground
• Gemakkelijker gegevens uitwisselen,
intern en met andere gemeenten,
omdat ze op dezelfde technische
basis werken.
• Sneller innoveren. Door volgens
deze standaard gegevens los te
koppelen van de applicaties, wordt
het gemakkelijker om processen te
vernieuwen. Dat past bij het idee
van één keer ontwikkelen en 380
keer gebruiken.
• Beter voldoen aan privacyregels. De
servicelaag verzorgt toegang van
gemeentelijke procesapplicaties
tot de datalaag. Onderdeel van het
ontwerp van deze servicelaag is
een functie die bijhoudt wie met
welk doel toegang krijgt tot
welke gegevens. Doelbinding is
een vereiste in het kader van
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie:
Achtergrond Common Ground - https://
vng.nl/vereniging/samen-organiseren/
common-ground
Community Common Ground - https://commonground.pleio.nl
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Marc Winder

Martiene Branderhorst
Gemeentesecretaris Gouda.
Portefeuille: Omgevingswet, Knooppunt voor
objectgegevens,
Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen
onroerende
zaken, communicatie en marketing.

Wim Blok

Gemeentesecretaris Opmeer.
Portefeuille: Belastingen,
Plus 1-gemeente, Innovatief standaardiseren
dienstverlening.

Hugo Aalders

Directeur Publiekdienstverlening Leiden, voorzitter VDP.
Portefeuille: Regie op beheer,
Leveranciersstrategie.

Directeur VNG Realisatie,
secretaris Taskforce Samen
Organiseren.

Niet op de foto
Jorinde ter Mors
Directeur Dienstverlening gemeente Utrecht.
Portefeuille: Digitale identiteit, Omgevingswet

Constance Boogers
CIO van Nijmegen en bestuurslid van IMG
100.000+.
Portefeuille: Common Ground, Plus 1-gemeente,
regie op beheer, strategisch portfolio management

Simon Sibma
Voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale
Verzekeringsbank (per 1 april 2018). Neemt deel
aan Taskforce namens ketenpartners.
Portefeuille: Schuldhulpverlening, Regie
op beheer

Nathan Ducastel
Directeur VNG.
Informatiesamenleving
Portefeuille: BRP

Chris Batist
Ten tijde van het maken
van de foto nog lid van
de Taskforce, nu met
pensioen.Voorheen
Plaatsvervangend CIO
Den Haag, voorzitter
IMG 100.000+

Foto: De Beeldredaktie/Lex Draijer

Richard Wielinga
Gemeentesecretaris Almere.
Portefeuille: GB Werk, Plus
1-gemeente, Innovatief standaardiseren dienstverlening,
leveranciersstrategie.

Irma Woestenberg
Gemeentesecretaris ’s-Hertogenbosch, voorzitter Taskforce.
Portefeuille: Common Ground,
coördinatie, GBI (hulpvragen),
governance vraagstukken, lid
van het College van
Dienstverleningszaken.

Astrid van de Klift
Gemeentesecretaris Veenendaal.
Portefeuille: Schuldhulpverlening,
Jeugd, Wmo (in relatie tot PGB).

Samen kom je verder!
De Taskforce tijdens de vergadering op 2 februari 2018

‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go
together’. Deze Afrikaanse uitspraak past perfect bij het proces
dat veel gemeenten vandaag de dag doorlopen. Want waarom
zou je als gemeente voortdurend zelf alles willen bedenken als
het gaat om (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering? Dat
is niet meer van deze tijd, ook al omdat inwoners en onderne-
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mers verwachten dat gemeenten net zo snel en flexibel zijn als
Bol.com of Booking.com. De snelheid en flexibiliteit van die
bedrijven zullen gemeenten wellicht nooit bereiken, maar er is
wel veel te verbeteren. Bijvoorbeeld door samen te werken.
Vandaar (de Taskforce) Samen Organiseren.

i

De Taskforce Samen Organiseren, bestaande uit een groep
van gemeentesecretarissen, directeuren ICT en dienstverlening
en vertegenwoordigers van ketenpartners, heeft als belangrijkste taak om de samenwerking binnen en tussen gemeenten
op te schudden. Dat doet het door te initiëren, prioriteren,
inspireren en coördineren. Zodanig dat gemeenten klaar zijn
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voor de (digitale) toekomst, waar mogelijk gezamenlijk optrekken en als groep van gemeenten zoveel mogelijk zelf het heft
in handen houden. ‘Want samen kom je verder’.
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De kracht
van het

Het klinkt zo logisch.
Als je met z’n allen wat
koopt kun je afdingen op
de prijs en meer eisen stellen aan de kwaliteit van de
koopwaar. We weten ook
dat het in gemeenteland
niet altijd eenvoudig is om
de handen ineen te slaan.
Niet eenvoudig, maar
zeker niet onmogelijk.
Kijk naar de ontwikkelingen rond
Gemeentelijke
Telecommunicatie (GT).

Z

oals vaak bij betekenisvolle ontwikkelingen, vielen er op het juiste
moment een paar dingen samen. Hamid Golyardi, manager contracten leveranciersmanagement ICT bij de gemeente Den Haag en lid van de
stuurgroep GT: “In 2014 kwam er een nieuw college in Den Haag en dat had
een scherpe doelstelling geformuleerd: slimmer inkopen, onder meer door
samenwerking te zoeken met andere gemeenten. Dat jaar zou ook de ondersteuning van het verouderde besturingssysteem (Windows XP) ophouden. We
hebben toen met de G5 - de gemeente Eindhoven sloot aan - met Microsoft
het eerste collectieve onderhoudscontract afgesloten. Maar het ging niet
alleen om ons vijven. Uiteindelijk hebben 350 gemeenten zich aangesloten.
Waarmee miljoenen zijn bespaard. Daarmee zagen we voor het eerst op grote
schaal dat gemeenteland ontzorgd kan worden als we samenwerken.”
In 2014 liep bij de gemeente Den Haag ook het contract voor mobiele
telefonie af. “Dat is zo’n moment dat je gaat nadenken over een nieuwe aanbesteding”, vervolgt Golyardi. ‘Door de onderlinge contacten wisten we dat
dit ook in Rotterdam aan de hand was. We hebben toen samen het initiatief genomen om met - toen nog - KING en Amsterdam, Utrecht, Eindhoven
en de bestuursdienst Ommen-Hardenberg de markt voor mobiele telefonie op te gaan. Mobiel 1 werd de wieg van het programma Gemeentelijke
Telecommunicatie.”
Gezamenlijk belang
Mobiel 1 bleek de motor voor
de gezamenlijke inkoop door
gemeenten. Golyardi: “Het
kwartje was gevallen: bij de
gemeenten

Gezamenlijke inkoop gemeenten loont

collectief
én bij de leveranciers. Kleine gemeenten, die vaak niet
voldoende capaciteit hebben voor ingewikkelde, langdurige
aanbestedingstrajecten, hebben hiermee een sterke positie ten
opzichte van leveranciers. Samen kunnen we gunstige voorwaarden, lagere kosten en betere kwaliteit uitonderhandelen.
Maar ook voor de leveranciers kan het goed uitpakken: Microsoft had ineens wél een deal met 350 gemeenten. Het hielp ook
enorm dat het zowel bij Windows XP als bij mobiele telefonie
om een commodity ging. Iets dat elke gemeente nodig heeft.”
Het succes van GT zit niet alleen in kosten en resultaat. Dat
erkent ook Golyardi. “Het succes zit in de mensen. De manier
waarop GT is georganiseerd, met VNG Realisatie en de stuurgroep GT als regisseurs, is transparant, open en gericht op het
gezamenlijke belang. Ik weet dat er gemeenten zijn die terughoudend zijn. Of omdat ze angst hebben voor het collectief,
of gehecht zijn aan hun vertrouwde leveranciers, of omdat er
geen politiek draagvlak is. Die gemeenten zou ik graag uitnodigen voor een van onze bijeenkomsten.”
Pierre van den Heuvel, programmamanager en regisseur
ICT in Eindhoven en ook lid van de stuurgroep GT, benadrukt
dat het succes van GT voor
een groot deel op het conto
van de deelnemers

van het eerste uur geschreven kan worden. “Er was meteen een
klik. We zijn allemaal doeners. Bovendien waren wij het er snel
over eens dat we vooral de gezamenlijkheid moeten benadrukken. Iedereen moet kunnen aansluiten. Natuurlijk was er hier
en daar scepsis: ‘is dit niet weer zo’n Haagse actie?’ Maar door
met Mobiel 1 gelijk een miljoenenklapper te maken, hebben we
die scepsis weg kunnen nemen.”
Scepsis
Een belangrijke rol bij het wegnemen van die scepsis speelt
de klankbordgroep. Die vormt met de projectgroep van VNG
Realisatie en de stuurgroep de organisatie van GT. Van den
Heuvel: “In de klankborgroep kun je als gemeente jouw wensen
en ideeën inbrengen. Belangrijk omdat je niet steeds vanuit je
eigen koninkrijkje uit hetzelfde raam moet kijken. GT is er voor
alle gemeenten en de projectorganisatie, onder aanvoering van
Patrick Sipman, ontzorgt hen in proces en inhoud. Of je doet
het zelf en dan is ook het risico voor jezelf, of je laat je faciliteren door de experts van GT en profiteert van de kracht van het
collectief.”
Samenwerken is niet de enige pijler in de visie van GT.
“Rechtmatigheid is er ook eentje”, aldus Pierre van den Heuvel. “Dat betekent dat we aanbestedingen altijd strikt volgens

Door Quita Hendrison
Beeld Dreamstime
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Collectieve oplossingen inzetten
Congres Back to the Future: een sessie uitgelicht

de richtlijnen uitvoeren. Doelmatigheid is een andere pijler en die gaat over
prijs gerelateerd aan prestatie. Door alles langs die pijlers uit te voeren, is het
proces transparant.”
Van den Heuvel ziet niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk de winst van
het collectief. “We vormen samen een krachtig blok bij de onderhandelingen
met leveranciers. Voor die leveranciers was het overigens wel even wennen:
ineens zitten ze met één grote gemeentelijke opdrachtgever aan tafel. Maar
het belangrijkst is dat we bewijzen dat gemeenten samen iets neer kunnen
zetten. GT Mobiele Communicatie 1, GT Mobiele Communicatie 2, GT Vaste
Communicatie. Als je eenmaal de business case gemaakt hebt, kun je die
kopiëren voor volgende projecten. Zoals nu voor GT Connect.”

We moeten
echt af van de
situatie dat we
allemaal wat
anders kopen,
terwijl we in
de kern hetzelfde doen

26

In de kern hetzelfde
Wat er van de afgeronde GT-trajecten is geleerd, is dat het goed werkt om
(raam)contracten af te sluiten met daarin ruimte voor maatwerk voor de individuele gemeenten. Daar ligt nog steeds een belangrijke taak voor de specialisten in de gemeenten. “Hier in Rotterdam, met onze hoogbouw, hebben we
een andere indoordekking voor mobiele telefonie nodig dan in een kleinere
gemeente”, vertelt stuurgroeplid Mari Schippers, manager ICT Beheer bij de
gemeente Rotterdam. “Ook bij GT Connect gaat het om een gezamenlijke basis
met ruimte voor maatwerk: het inrichten en vernieuwen van het telefonieplatform. Wat vroeger de telefooncentrale was, is nu hoogwaardige IT en een
cruciaal onderdeel in de dienstverlening. Noodzaak voor elke gemeente, maar
het is aan de afzonderlijke gemeenten zelf om te bepalen in welk tempo zij
meegaan en welke diensten gekoppeld worden. Maar we moeten echt af van
de situatie dat we allemaal wat anders kopen, terwijl gemeenten in de kern
hetzelfde doen. Ik zie voor de toekomst bijvoorbeeld ook voor mij dat we een
soort software broker zijn: met een centrale plek waar je als gemeente standaardsoftware kunt afnemen.”
Beheer naar de lijn
Met Connect is Gemeentelijke Telecommunicatie groot aan het worden.
Volgens Schippers schuilt daar ook een gevaar in. “Alle contracten en producten die wij implementeren, moeten beheerd worden. Liefst door een aparte
beheerorganisatie die het leveranciers- en contractmanagement doet. Dat
kun je niet vragen van de projectorganisatie. Die laatste moet een wendbare
en krachtige doe-organisatie zijn die initiatieven neemt en projecten aanjaagt. De beheerorganisatie moet in de lijn worden belegd en een club zijn die
het dagelijkse aanspreekpunt is voor vragen en klachten van leveranciers en
gemeenten. Daar bewegen we wat mij betreft naartoe. Maar als ik even pas op
de plaats maak, zie ik een geweldige ontwikkeling waarin we van praten over
samenwerken naar daadwerkelijk samenwerken zijn gegaan. Goede ideeën
waren er altijd al bij gemeenten, maar waar het nog weleens aan ontbrak was
een projectorganisatie die vorm kon geven aan die ideeën. Voor GT kwam die
er met VNG Realisatie. Nu is het vooral een kwestie van doorbouwen.”

i

Landelijke initiatieven
laten landen in de organisatie
Hoe zorg je dat landelijke initiatieven landen binnen de eigen organisatie? De gemeente
Zaanstad heeft daar in de afgelopen jaar een flinke dosis ervaring mee opgedaan.

O

p de werkvloer bij gemeenten zijn medewerkers gewend
te werken met eigen processen, gebaseerd op eigen
ervaringen en aangepast aan de lokale behoefte. Maar hoe
zorg je dat landelijke initiatieven landen binnen de eigen
organisatie?
Anders denken
In de nabije toekomst zullen steeds meer gemeentelijke
diensten op een collectieve manier worden bedacht, ontwikkeld
en aangeboden op landelijke schaal. Dat vraagt bij gemeenten
en bij leveranciers om een andere manier van denken, communiceren en soms ook sturen. In de sessie op het congres is, met
andere gemeenten, gezocht hoe bepaalde vraagstukken op te
lossen zijn en wat geleerd kan worden van de ervaringen van de
gemeente Zaanstad.
Spanningsveld
Er is een spanningsveld tussen consensus op het idee
van collectivisering en de strubbelingen om dit lokaal om
te zetten in aangesloten dienstverlening. In de sessie is
ingezoomd op de casus landelijke online dienst verhuizing & emigratie en is gekeken naar de vraag hoe dergelijke landelijke initiatieven aansluiting kunnen vinden
op de processen van de individuele gemeente.
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Interesse?
Atze de Bruijn
A.Bruijn@zaanstad.nl

Uitgaan van wat gelijk is, in plaats
van te starten met vertakken op
uniciteit

Samen organiseren vergemakkelijkt, versnelt en
draagt bij aan kostenvermindering. Het belangrijkste aan Samen Organiseren is de notie dat gemeenten
samenwerken aan het verbeteren van de gemeentelijke uitvoering, vooral in de dienstverlening. Voor
de landelijke online diensten geldt dat net zo. Met
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een koplopergroep van gemeenten is gekeken hoe zaken konden
worden vormgeven. Daarbij was uitgaan van wat gelijk is de
basis, in plaats van te starten met vertakken op uniciteit.
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Door Frits de Jong
Beeld Blinkerd
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Ook binnen de vele
samenwerkingsverbanden
die gemeenteland kent
zijn ze positief verrast
door zoiets als Samen
Organiseren. “Het past
in een trend waarbij
een nieuwe generatie
ambtenaren op school
getraind is om meer samen
te werken.”

D

at er in de afgelopen jaren door gemeenten grote
stappen zijn gemaakt als het gaat om zaken gezamenlijk oppakken, komt ook de vele samenwerkingsverbanden
die ons land rijk is goed uit. Het zorgt ervoor dat die samenwerkingsverbanden nog sneller de maatschappelijke en
financiële voordelen ervaren dan voorheen. ICT Rijk van Nijmegen en de BUCH-werkorganisatie zijn twee van die samenwerkingsverbanden. Ton van Gemert is directeur van ICT Rijk
van Nijmegen, de club die de totale ICT-infrastructuur van de
gemeenten Druten, Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Heumen,
Mook en Middelaar en Berg en Dal beheert. “De gemeenten
bepalen zelf welke applicaties en welke informatiesystemen zij
gebruiken en hoe ze het gebruiken.”
Van Gemert is erg te spreken over de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar in gemeenteland. “Ja, ik ben enthousiast over wat er
vanuit VNG en VNG Realisatie komt, zoals de verschillende landelijke
voorzieningen, maar ook over wetten die gerealiseerd zijn in het kader
van de digitale overheid of over het streven om meer gezamenlijk op te pakken. Het is ook volstrekt logisch. Er komen ongelooflijk veel vraagstukken
op gemeenten af, zoals de Omgevingswet, de Digitale Agenda en de AVG. De
meeste gemeenten behappen dat niet meer zelfstandig. Je moet het samen
doen. Dat past in een trend waarbij een nieuwe generatie ambtenaren op
school getraind is om meer samen te werken. Dat zie je ook terug in projecten als Samen Organiseren. Het feit dat we er als gemeenten voor kiezen om
samen te gaan organiseren, is prachtig. Er is ook geen weg meer terug. Dat wil
overigens niet zeggen dat alles meteen succesvol wordt!”
Voordelen
Ook Rob Santen ziet de vele voordelen van Samen Organiseren. Hij is
domeinmanager Inwoners en Ondernemers en programmamanager Dienstverlening bij de BUCH-werkorganisatie, de ambtelijke samenvoeging van de
gemeenten Uitgeest, Castricum, Heiloo en Bergen die op 1 januari 2017 van
kracht werd. “De werkorganisatie is gestart om de dienstverlening aan onze
inwoners en ondernemers te verbeteren en om als vier gemeenten nauwer met
elkaar samen te werken. Als het voor die inwoners en ondernemers makkelijker wordt, wordt het voor ons als gemeenten leuker. Samen Organiseren, ook
binnen onze werkorganisatie, speelt daar een belangrijke rol in. Zo hebben
we nu één callcenter in plaats van vier, komt er dit jaar één zaaksysteem in
plaats van vier, komt er eind 2018 één centrale postkamer met één scanstraat

i

wegen met elkaar te delen kan
het spreekwoordelijke vliegwiel
van Samen Organiseren daadwerkelijk volop gaan draaien.”

in
plaats
van vier, et cetera.
Dat alles
maakt ons minder kwetsbaar. Bovendien kost het minder geld
en uiteindelijk gaat ook de kwaliteit van onze dienstverlening
richting inwoners en ondernemers omhoog.”
Irma Pijpers, projectleider samenwerkingsverbanden en
GDI bij VNG Realisatie, vindt de problematiek en gekozen oplossingen van de BUCH-organisatie erg herkenbaar. “Ambtelijke
fusiegemeenten kennen hun eigen dynamiek en daarmee ook
hun eigen uitdagingen die zij zelf als beste kunnen aanpakken.
Communiceren is bij deze aanpak het centrale woord. Door
nieuwe innovatieve werkwijzen, successen én doodlopende
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Wat betreft Santen zouden producten en diensten vanuit gemeenten meer centraal mogen. “Waarom
bouwt iedere gemeente haar eigen website, terwijl ze in de
kern allemaal hetzelfde zijn? Waarom is er niet één proces voor
het verstrekken van reisdocumenten? Waarom is er niet één
landelijk zaaksysteem, telefoonsysteem of Document Management Systeem? Ik pleit er daarom voor dat Samen Organiseren
nog veel méér samen gaat organiseren. Zodat we allemaal flink
meer gebruik kunnen en gaan maken van landelijke uniforme
processen en applicaties.”
Landelijk opschalen
Net als Santen zou ook Ton van Gemert graag zien dat meer
zaken op landelijk niveau worden geregeld. “Mijn droom is dat
alles op het gebied van digitale dienstverlening op den duur
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Datagedreven,
open en transparant werken
Congres Back to the Future: een sessie uitgelicht

op landelijk niveau wordt geregeld met behulp
van MijnOverheid. Geen gemeenten meer die
hun eigen dienstverleningsproces of –site
hebben. Vijftien jaar geleden begon iedere
gemeente haar eigen website en eigen digitale
formulieren te maken. Langzaamaan komen
we erachter dat het eigenlijk onzin is al die
eigen identiteit op dienstverlening. Dat
zie je nu ook. Het begint allemaal richting
dezelfde lay-out te gaan. Stop er dan een
keer mee en maak er een keer een wet van
die stelt dat je het centraal doet. Wat mij
betreft is dat wel nodig.”
Ook op andere terreinen pleit Van
Gemert ervoor om veel meer landelijk op
te schalen. “Bijvoorbeeld daar waar het
gaat om het beheer van de ICT. Als ICT Rijk
van Nijmegen beheren wij de technische
infrastructuur van de regio, maar dat zou
overheidsbreed veel efficiënter kunnen.
Maak vier of vijf landelijk datacenters en
laat die beheren door een paar mensen
die het leuk vinden en er veel verstand
van hebben, en ga dat niet meer als
gemeente zelf doen. Dat geldt ook voor
ICT Rijk van Nijmegen. Wij hebben hier
regionaal een prachtig netwerk ontworpen, waar we nog een paar jaar van kunnen genieten, maar het is wel de laatste
keer dat we dat proces hebben doorlopen. Als ons netwerk ‘op’ is, sluiten
we aan op de landelijke voorzieningen
en klaar is Kees. De Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI) en de Gemeentelijke Gemeenschappelijk Infrastructuur (GGI): ik vind het fantastische
ontwikkelingen waar wij graag op aansluiten.”

Waarom
bouwt iedere
gemeente haar
eigen website,
ter wijl ze in de
ker n allemaal
hetzelfde zijn?

De werkwijze van Samen Organiseren kenmerkt zich door
een grote betrokkenheid en sturing van de gemeenten zelf. “De
ingezette lijn van ICT Rijk van Nijmegen en de BUCH-werkorganisatie zien wij als een mooi voorbeeld hiervan”, zo schetst
Irma Pijpers. Zij hoopt dat die lijn andere samenwerkingsverbanden inspireert om samen zaken vanuit de eigen kracht op te
pakken. “Het verlangen dat door Van Gemert en Santen uitge-

30

sproken wordt
naar nóg meer
samen en nóg
meer uniform,
stemt ons positief. Wij zien het
als onze taak
om gemeenten
en gemeentelijke samenwerkingsverbanden daarbij te
ondersteunen en
te faciliteren.”

Doorpakken
Hoewel Ton
van Gemert de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren in
alle bewoordingen
toejuicht, verwacht
hij nog wel dat er
een ‘terugval’ komt
in de beweging rond
Samen Organiseren.
“Wat dat betreft zie
ik een aantal vergelijkingen met de
ontwikkeling van ICT
Rijk van Nijmegen.
De verwachtingen
zijn hoog, dat merk
je aan alles. Er is de
verwachting dat er
snel stappen worden
gezet, maar ongetwijfeld komen er ook hier beren op de weg en lopen dingen
minder snel dan verwacht. Dat soort curves zijn voorspelbaar,
maar uiteindelijk zal het succes zeker komen.” Ook Rob Santen
is positief gestemd. “Eind januari was ik op een congres van
de VDP en VNG Realisatie. De sfeer was positief en de energie
om door te pakken was er absoluut. Voor mij is dat reden om te
zeggen dat we nu nog veel meer en sneller samen moeten organiseren om het voor onze inwoners en ondernemers en voor
onszelf makkelijker en leuker te maken.”
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Met andere ogen naar schuld kijken
Het blijkt steeds lastiger om de schuldenproblematiek van
mensen op te lossen. Tijd om met andere ogen naar schuld te kijken!
Schuldenlab070/SchuldenlabNL doet dat.

G

emeenten en private organisaties willen slimmer en
beter worden in het voorkomen van schulden. Om
mensen een positief toekomstperspectief te bieden. Om de
neerwaartse spiraal die schulden veroorzaken te doorbreken.
Om maatschappelijke kosten te beperken. In 2016 is Schuldenlab070 opgericht, een publiek-private samenwerking van
Society Impact, de gemeente Den Haag en landelijke private en
publieke partners. Met Den Haag als proeftuin worden samen
innovatieve oplossingen ontwikkeld om schulden en armoede
aan te pakken, vanuit het perspectief de levenskwaliteit van
mensen te verbeteren.
SchuldenlabNL is een actiegericht platform in oprichting,
waarin private en publieke partijen samenwerken met gemeenten aan het opschalen van effectieve en lokaal beproefde
projecten die kwetsbare burgers schuldenzorgvrij maken. Niet
alleen baanbrekende projecten van Schuldenlab070, maar juist
ook aanpakken die in andere hoeken van het land succesvol zijn
gebleken, kunnen uitgerold worden met SchuldenlabNL.
Pilots en projecten
Onder de paraplu van Schuldenlab070 zijn meerdere pilots
en projecten tot stand gekomen, waaronder het Jongerenperspectieffonds (JPF) en het Sociaal Hospitaal (SOHOS). JPF
biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met
27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Met SOHOS worden twee jaar lang 150
Haagse multiprobleemgezinnen geholpen. In het project worden
ondersteuning en zorg geoptimaliseerd én wordt het gezin erbij
betrokken met een maatschappelijke kosten-batenanalyse als
startpunt. Bijzonder is ook de financieringsconstructie van
SOHOS: een health impact bond.
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Vanuit het oogpunt van gedeeld belang werken (semi-)
publieke en private organisaties met gemeenten samen aan
het terugdringen van schulden en armoede. In plaats van
steeds het wiel opnieuw uit te vinden en elkaar soms in de weg
te zitten, worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.
Met een gestroomlijnde aanpak wordt met publiek-private

Vanuit het oogpunt van gedeeld
belang werken (semi-)publieke en
private organisaties met gemeenten
samen aan het terugdringen van
schulden en armoede

krachtenbundeling en op een innovatieve wijze gezamenlijk
werk gemaakt van innovatie (Schuldenlab070) en opschaling
(SchuldenlabNL).

Interesse?
Schuldenlab070, info@schuldenlab070.nl
SchuldenlabNL, info@societyimpact.nl
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Middle of the road is taboe

Fast forward
naar 2050
De toekomst
voorspellen, dat is toch
iets voor kermissen en
obscure nachttelevisie?
Zeker, maar wat als we
de glazen bol vervangen
door de feiten uit
het verleden en de
trends van vandaag?
Het zijn precies deze
ingrediënten waarmee
toekomststrateeg en
scenariodenker
Jan Nekkers de
gemeente van 2050
schetst.

Door Quita Hendrison
Beeld Marijn van Bekkum
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is al over 32 jaar. Maar denk even terug aan 32
“2050,jaardatgeleden,
midden jaren tachtig. Geen internet, wel

cassetterecorders. Zo snel gaan technologische ontwikkelingen. Andere
ontwikkelingen gaan juist traag. Neem de organisatie van het gemeentelijk
bestuur: die is nog steeds gebaseerd op de ideeën van Thorbecke uit 1848. We
zien daar nu langzaam maar zeker barsten in ontstaan, met als voorbeeld de
discussie rond de gekozen burgemeester. Daarnaast zitten we middenin de
desintegratie van de klassieke politieke partijen. We schuiven langzaam maar
zeker op van verzuiling naar populisme. Deze maatschappelijke en politieke
trends hebben invloed op de vormgeving van de gemeenten.
Maar, zoals gezegd, gaat het vooral hard met de technologische trends.
De meest in het oog springende zijn automatisering en robotisering. Dat leidt
er simpel gezegd toe dat we straks veel minder hoeven te werken voor meer
welvaart en productie. Uiteraard heeft dat weer gevolgen voor de beroepsbevolking. Werk moet vooral leuk en zinvol zijn. Hoogopgeleiden zullen creatief
en innovatief werk doen, lager opgeleiden gaan vooral diensten verlenen die
apparaten niet kunnen uitvoeren: kappers, zorgtaken. Waarbij ik verwacht
dat veel van die laatste diensten door nieuwkomers uitgevoerd zullen worden, vooral klimaatimmigranten.
Artificial Intelligence
Met artificial intelligence (AI) zijn we nu in de fase beland van de automatisering van de automatisering. We hebben geen knappe koppen meer nodig
om slimme software en algoritmes te bedenken. Dat doet de computer zelf.
Overdreven? Als je een iPhone hebt, heb je vast al een keer een berichtje van
Siri ontvangen dat deze slimme spraakassistent geheel ongevraagd je contacten even gecheckt heeft…
De Amerikaanse AI-goeroe Raymond Kurzweil voorspelt dat er in 2040
tussen mens en computer geen verschil meer is in handelen en communiceren. Persoonlijk voorzie ik dat de mens wel de baas blijft. Maar we zullen op
alle gebieden met zelfsturende systemen te maken krijgen, zie Internet of
Things en smart cities. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de planologie
van onze steden en dorpen. Je ziet nu al dat winkels hun functie als logistiek knooppunt verliezen. En hoe zit dat met de infrastructuur? Hebben we
spoorlijnen en kanalen nodig voor de aanvoer van producten of doen we het
met drones? Hebben we überhaupt nog centrale productielocaties nodig of
heeft elke stad, of zelfs elke wijk, z’n eigen productielocaties? Voedselpro-

i

Onder de
paraplu van
Samen Organiseren
heeft ook de VNG een visie op de
gemeente van de toekomst ontwikkeld. Uitgangspunt is
de vraag: stel dat je een gemeentelijke organisatie van
de grond af mocht opbouwen, hoe zou die er dan uitzien?
Het antwoord is de Plus 1-gemeente, gelanceerd tijdens
het Congres Digitale Agenda 2020 van 2017. ‘De Plus
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1-gemeente
is een organisatie
die past bij deze tijd en
is voorbereid op de toekomst. Met een
klantgedreven dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering die optimaal gebruikmaken van digitale mogelijkheden. Waar de menselijke maat leidend is. Een gemeente
die waarde toevoegt aan de maatschappij, samen met haar
partners in de samenleving.’

33

Grip krijgen op ICT en IV
ductie bijvoorbeeld zal veel meer geïndustrialiseerd worden,
op een duurzame manier. Zoals flatgebouwen voor groenteteelt; steriele ruimten waar insecticiden overbodig zijn en
robots het werk doen. Uiteraard geheel zelfvoorzienend op
zonne-energie.
Eigen identiteit
Meer vrije tijd, meer taken die we niet meer zelf uit hoeven
voeren, een langere levensverwachting en meer technologie waardoor we minder aan plaats gebonden zijn. Dat zal er
allemaal toe leiden dat we onze woonplaats om andere redenen
kiezen dan bijvoorbeeld werkplek. Het zal veel meer gaan om
identiteit. De identiteit van een gemeente en de mensen die

Op gemeentelijk
niveau zie ik een
verschuiving van
gemeente naar
gemeenschap
daarbij willen horen. Daar is al een oud en bekend voorbeeld
van: Zutphen. Die stad staat al sinds de jaren vijftig van de
vorige eeuw bekend als het centrum van de antroposofie in ons
land. Sinds die tijd zijn veel mensen die zich daarmee verbonden voelen, in Zutphen gaan wonen. Dat zal steeds meer
gaan gebeuren. Gemeenten die zich profileren met een eigen
identiteit.
Gemeenten, en daar binnen wijken en buurten, zullen zich
gaan onderscheiden. We zien nu al dat gemeenten daar in hun
visie op voorsorteren. Niet ter meerdere eer en glorie van de
gemeente zelf, maar voor de inwoners. Want die inwoner van
2050, met al z’n vrije tijd en ontslagen van allerlei routine-
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werk, wil wel betekenis geven aan het leven. Samenwerken met
anderen, ergens trots op zijn. Bijvoorbeeld omdat je de groenste gemeente bent, of de meest sociale, of de gemeente met de
mooiste musea. Daar kunnen gemeenten in hun beleidsplannen op inspelen. Want in die veelvormige lappendeken van
gemeenten in 2050 wil er geen een middle of the road zijn.
Het beeld van verschillende communities met een eigen
identiteit waarbinnen de inwoners op elkaar betrokken zijn,
leidt tot vragen. Hoe gaan we dat besturen en is er nog iets
overkoepelends nodig op rijks- of provincieniveau? Ik denk
dat voor de grote vragen en uitdagingen, zoals klimaatrampen,
Europa een paraplu kan zijn. Maar de topdown-sturing die
nodig is om ervoor te zorgen dat al die losse gemeenschappen
niet met elkaar botsen, kun je misschien in de toekomst met
algoritmen opvangen. Ik vergelijk het met een zwerm spreeuwen. Al die individuele vogels bewegen los van elkaar, zonder
ogenschijnlijke leider. Toch vormen zij een entiteit die gezamenlijk optrekt.
Op gemeentelijk niveau zie ik een verschuiving van
gemeente naar gemeenschap. Waarin het gemeentebestuur (à
la Thorbecke) zoals we dat nu kennen, veel meer van de inwoners zelf zal zijn. Bedenk wel dat zaken die nu nog ingewikkeld
zijn, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet, in 2050 volwassen zijn en dus geautomatiseerd. De kracht van digitaliseren
is dat je relatief makkelijk de ene vernieuwing aan de andere
kunt verbinden. Met andere woorden: als je ergens een succesvolle business case hebt, kun je die makkelijk overnemen.
En omdat de grote zaken geautomatiseerd worden, wordt de
zelfsturende schaal kleiner. Je hebt dan wellicht geen gemeenteraad meer nodig, maar nog maar één persoon die als bindende factor fungeert. Een professional. Noem die voor mijn part
burgemeester. Want we zullen altijd behoefte houden aan de
menselijke maat.
‘Nooit af’
Tot slot noem ik een aantal voorbehouden, of voorwaarden
zo je wilt, die van grote invloed zijn op dit toekomstscenario.
Grote klimaatrampen of geopolitieke conflicten kunnen alles
overhoop gooien. Daarnaast weet je niet hoe wij in 2050 denken over concepten als bezit en democratie. Voor het geschetste scenario is bijvoorbeeld nodig dat iedereen een basisinkomen kan krijgen. En, last but not least, hoe wordt de juridische
structuur opgezet? Hoe gaan we om met zaken als digitale
identiteit en autorisatie? Wetgeving en digitalisering moeten
hand in hand gaan. Ik ben een techoptimist. Een hoop van wat
we nu nog niet onder de knie hebben, neem het Digitaal Stelsel
Omgevingswet, is straks klaar en werkt naar behoren. Natuurlijk zullen de gemeenten in 2050 niet klaar zijn. Er ontstaat
altijd weer een nieuwe golf van ontwikkeling. Dat is het enige
echt voorspelbare aan de toekomst.”

i

Congres Back to the Future: een sessie uitgelicht

Aansluiten op het
Digitaal Stelsel
Omgevingswet
Hoe kun je als gemeente
aansluiten op het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)? De gemeente
Amersfoort laat zien hoe zij haar
zaaksysteem koppelt met het DSO.

D

e gemeente Amersfoort heeft in samenwerking met
leveranciers Enable-U en QNH PerfectView een koppeling gemaakt met het DSO. De koppeling zorgt ervoor dat
vergunningaanvragen en meldingen die gedaan worden bij het
DSO, in het zaaksysteem van de gemeente terechtkomen.
Op inhoud
Hoe werkt de koppeling en wat zijn de gevolgen hiervan voor
de inrichting van een Enterprise Service Bus en het zaaksysteem
van de gemeente? Nieuw aan deze koppeling is dat het DSO een
API, stukjes software die bedoeld zijn om gegevens te ontsluiten, beschikbaar stelt om de gegevens op te halen. Dit is een
fundamentele wijziging in omgaan met berichtenverkeer tussen
landelijke voorzieningen en gemeenten. Waar voorheen vrijwel
uitsluitend met StUF-koppelingen werd gewerkt, vindt de uitwisseling nu plaats op basis van een bij het DSO aan te roepen API.
Dit vergt een nieuwe manier van werken voor gemeenten en hun
leveranciers.
Het belang
Het uitwisselen van gegevens op basis van API’s is een trend
die in het bedrijfsleven al lang is ingezet, maar nu, mede door
de API-strategie van het DSO, voor het eerst ook bij gemeenten wordt geïmplementeerd. Het kunnen aansluiten op API’s
is fundamenteel voor het realiseren van de Common Groundgedachte, waarin API’s een essentiële rol spelen. Deze pilot
toont aan dat het mogelijk is om de bestaande systemen van de
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gemeente aan te laten sluiten op API’s en daarmee het oude met
het nieuwe te verbinden.
Samen Organiseren
Amersfoort heeft deze pilot uitgevoerd in samenwerking met
twee leveranciers: Enable-U en QNH PerfectView. De gemeente
had dit nooit alleen kunnen doen. In breder perspectief gaat de
Samen Organiseren en Common Ground-gedachte uit van het
inzetten van API’s voor het uitwisselen van gegevens tussen
systemen. De pilot laat zien dat dit mogelijk is.

De gemeente Amersfoort heeft in
samenwerking met leveranciers een
koppeling gemaakt met het DSO

Interesse?
Hendrik Jan van den Akker
hj.vandenakker@amersfoort.nl
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‘Omgevingswet
maakt dat overheden
wel móeten
samenwerken’
Als er één onderwerp is waar een gezamenlijke aanpak
noodzaak is, dan is het wel de Omgevingswet. Al was het
alleen maar vanwege de impact van de nieuwe wet, waarbij 26
wetten, 5000 artikelen, 117 algemene maatregelen van bestuur
(AMvB’s) en circa 120 ministeriële regelingen samengevoegd
worden tot één wet met circa 350 artikelen, 4 AMvB’s en zo’n
10 ministeriële regelingen. “Dat maakt dat overheden wel met
elkaar móeten samenwerken.”
Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime
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artiene Branderhorst is gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Gouda en lid van
de Taskforce Samen Organiseren. Vanuit die laatste functie
bezoekt zij gemeenten om te inventariseren welke behoeften er leven als het gaat om de Omgevingswet. “De beelden
bij gemeenten ten aanzien van die Omgevingswet verschillen nogal, ook afhankelijk van de grootte van de gemeente.
Wat je wel bij vrijwel alle gemeenten merkt is de behoefte aan
duidelijkheid over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en
de impact die dat heeft op de gemeentelijke uitvoering: wat
kunnen we gezamenlijk doen en wat moeten wij als gemeente
zelf nog regelen? Verder zijn ook gezamenlijk inkopen en de
krachten bundelen in de onderhandelingen met leveranciers
zaken waar gemeenten veelvuldig om vragen.”
Branderhorst vindt het niet meer van deze tijd om alles als
individuele gemeente zelf te ontwikkelen. “Dat is niet efficiënt
en niet effectief.” Wat haar betreft betekent dat niet dat de
beleidsruimte van gemeenten daarbij in het geding komt.
“Wél heeft het invloed op de handelingsruimte in de uitvoering, maar daar krijg je als gemeente ook veel voor terug.”
De Omgevingswet, met name de grootte ervan, ‘verplicht’
overheden om met elkaar samen te werken. Reindert Hoek,
gemeentesecretaris van Leeuwarden en deel uitmakend van
het 100.000+ Gemeentesecretarissen Overleg, vindt die verplichte samenwerking “een zegen voor de mensheid”. “Als we
daarbij Samen Organiseren gebruiken, kunnen we ver komen.”
Hoek ziet nog wel een flinke opgave voor Samen Organiseren. “De kunst is dat 380 gemeenten met elkaar die beweging maken. Dat daadwerkelijk ook op lokaal niveau centrale
producten doorgevoerd worden. Daar hoort meer bij dan wat
op dit moment bij het DSO wordt geregeld. In dat kader ben ik
ook verheugd met de Common Ground-gedachte, de architectuurprincipes voor het gemeentelijke landschap informatievoorziening. Wat mij betreft kan juist de Omgevingswet,
die verplichtend is voor alle 380 gemeenten, ideaal als pilot
dienen om die Common Ground-gedachte handen en voeten te
geven. Binnen het beraad van 100.000+ gemeenten is dat nu
ook afgesproken en verder is het verheugend dat ook het College van Dienstverlening de Common Ground-gedachte heeft
omarmd.”
Leveranciers
Reindert Hoek vindt ook om andere redenen de Common
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Ground-gedachte erg waardevol, zeker in het licht van het
DSO en de Omgevingswet. “De relatie met leveranciers wordt
anders. Als gemeenten zeggen wij straks: oké, dit is de taal
die we met elkaar spreken en dit is het stramien waarbinnen
geopereerd moet worden. Dat betekent dat wij veel meer regie
op leveranciers hebben dan omgekeerd het geval is. Mooi is
dat je ziet dat nu in snel tempo duidelijk wordt wat landelijk
wordt ontwikkeld, wat door gemeenten gezamenlijk wordt
georganiseerd en wat gemeenten zelf moeten doen. Dit is een
uitgelezen kans om, met de juiste inzet van die leveranciers,
Samen Organiseren een impuls te geven.” Als het gaat om de
rol richting leveranciers benadrukt Martiene Branderhorst
met name de duidelijkheid die ontstaat. “Omdat gemeenten
de krachten bundelen en met elkaar standaarden afspreken,
zijn zij beter in staat hun opdrachtgevende rol naar leveranciers in te vullen. Het belang van de leveranciers is dat zij minder geconfronteerd worden met vele verschillende wensen en
dus sneller kunnen inspelen op de behoeften van gemeenten.”
‘Goed samenwerken’
De Omgevingswet wordt alleen een succes als overheden
goed samenwerken met andere bevoegde gezagen. Bijvoorbeeld als het gaat om ketenstandaarden. “Het gaat erom
dat we collectieve standaarden hebben over hoe we zaken
noemen, welke termen we gebruiken voor een brug of een
lantaarnpaal”, zo zegt Martiene Branderhorst. “Als we daar
verschillende termen voor gebruiken, kun je niet eenvoudig
gemeenschappelijke voorzieningen maken. Als het gaat om
wat je met de data doet, hoe je de interactie met de inwoners
organiseert en hoe je je werkprocessen inricht: dat bepaal je
als gemeente zelf.”
Wat Reindert Hoek betreft is het noodzaak dat ook het
bestuurlijke deel binnen gemeenten aanhaakt. “Een aantal
jaar geleden zijn er rondom de Omgevingswet bijeenkomsten
gehouden om iedereen mee te nemen in dat proces, maar die
bijeenkomsten waren niet altijd even bestuurlijk ingevuld.
Mijn voorstel is om het, vanuit Samen Organiseren, nog een
keer te doen waarbij we ons specifiek richten op datgene wat
met bestuurders en gemeentesecretarissen te maken heeft.
Wat mij betreft wordt dat vrij snel na 21 maart een centraal
thema, zodat we ook richting Algemene Ledenvergadering
van de VNG kunnen laten zien dat Samen Organiseren niet
alleen een abstractie is. Wij moeten daadwerkelijk laten zien
dat wij er in de praktijk ook baat bij hebben.”
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Hugo Aalders,
de nieuwe kapitein
bij VNG Realisatie
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‘Gemee
Als het gaat om
Samen Organiseren,
dan is de rol van VNG
Realisatie er vooral
eentje van verbinden en
faciliteren. “Gemeenten
bepalen en maken
pr imair zelf het succes
van Samen Organiseren.
Wij k unnen en willen
hen daar graag in
ondersteunen.”

Door Frits de Jong
Beeld LinkedIn
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Voorbereid zijn
op cyberdreigingen
Informatieveiligheid
en privacy blijven voor
gemeenten belangrijke
onderwerpen. Het
recente Dreigingsbeeld
van de IBD helpt
gemeenten om de juiste
maatregelen te treffen.

Door Marieke Vos
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M

et het Dreigingsbeeld informatiebeveiliging voor gemeenten schetst
de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) een beeld
van de belangrijkste risico’s en maatregelen. Nausikaä Efstratiades, hoofd
IBD: “We hebben dit beeld opgesteld op basis van gesprekken met gemeenten
en een analyse van meldingen en incidenten.” Meer kennis delen en leren van
elkaar is een belangrijke aanbeveling van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid, die eind vorig jaar haar eindverslag presenteerde.
Wim Blok was lid van de visitatiecommissie en heeft als lid van de Taskforce Samen Organiseren het onderwerp informatieveiligheid in zijn portefeuille: “Het allerbelangrijkst is dat gemeenten de risico’s die zij lopen
goed in kaart brengen, afwegen welke risico’s zij acceptabel vinden en
bepalen of en welke maatregelen getroffen moeten worden.” Efstratiades:
“Kort samengevat willen we met het Dreigingsbeeld het management en
bestuur van gemeenten in staat stellen om echt richting te geven aan hun
informatiebeveiliging.”
Groeiende bewustwording
Als lid van de Visitatiecommissie zag Blok dat gemeenten zich steeds meer
bewust werden van het feit dat informatiebeveiliging aandacht nodig heeft.
“We zagen globaal een ontwikkeling van een focus op technische maatregelen naar meer nadruk op het investeren in bewustwording bij medewerkers.
Ook zagen we een verschuiving van verantwoordelijkheden: de tijd dat het
gemeentelijke management en bestuur dachten dat informatieveiligheid
alleen iets was van de IT-afdeling, is wel voorbij.”
Qua processen hebben gemeenten met de Baseline Informatiebeveiliging
(BIG) een normenkader waarmee zij hun informatiebeveiliging juist kunnen
inrichten, maar het alleen op papier goed regelen is niet voldoende, benadrukt Blok: “Je moet blijven investeren in bewustwording in de hele organisatie en je maatregelen steeds aanpassen aan de snel veranderde omgeving.”
Het onderwerp blijft (bestuurlijke) aandacht nodig hebben en daarom staat
het op de agenda van de Taskforce Samen Organiseren. Blok: “We gaan niet
een nieuw programma starten, want de IBD werkt goed. Informatieveiligheid en privacy zijn wezenlijke onderdelen voor het goed functioneren van
een gemeente. Daarom is het een onderwerp waar de Taskforce aandacht voor
vraagt.”

i

Dreigingsbeeld voor gemeenten
De IBD publiceert dit jaar voor het eerst het Dreigingsbeeld informatiebeveiliging voor gemeenten. Hierin wordt geduid wat voor
2018 de belangrijkste dreigingen en risico’s zijn en krijgen gemeenten handvatten om zo goed mogelijk met deze risico’s om te gaan.

Vijf grootste risico’s
 ensen maken fouten. Zij klikken bijvoorbeeld op onveiM
lige links, openen besmette bestanden of versturen persoonsgegevens op een onveilige manier.

 lijf investeren in bewustwording.
B
Maak informatieveiligheid bijvoorbeeld onderdeel van het
functioneringsgesprek met medewerkers.

 emeenten zijn kwetsbaar. Gemeenten werken met veel
G
(gevoelige) persoonsgegevens, maar zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s die zij daarbij lopen.

E limineer kwetsbaarheden. Breng de belangrijkste
risico’s in kaart en neem gepaste maatregelen.

 reigingen van buiten. Gemeenten functioneren in een
D
netwerk van partners en leveranciers. Heeft de gemeente
zicht op de risico’s daar?

Z org voor een plan B. Honderd procent veilig bestaat niet.
Zorg dat de organisatie weet wat er bij een crisis moet
gebeuren en regel zaken zoals een uitwijkmogelijkheid.

 e waan van de dag bepaalt de agenda. InformatiebeveiD
liging en privacy krijgen daardoor niet altijd de aandacht
die nodig is.

 aak uw CISO belangrijk. Geef de CISO (Chief Information
M
Security Officer) mandaat om het beleid voor informatieveiligheid te kunnen bepalen.

 e weten niet wat we niet weten. Een overzicht van alle
W
risico’s ontbreekt bij veel gemeenten. Nog lang niet alle
gemeenten monitoren bijvoorbeeld het verkeer op hun
netwerk.

 rganiseer het samen. Het is ondoenlijk voor een
O
gemeente alleen om voorbereid te zijn op alle risico’s in
informatieveiligheid en alle ontwikkelingen bij te houden.
Werk daarom samen, met de IBD, andere gemeenten én
ketenpartners.

Het Dreigingsbeeld – https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl

Naast informatieveiligheid is privacy een belangrijk
onderwerp voor gemeenten. Beide worden vaak in één adem
genoemd. Toch zijn ze niet hetzelfde. Voor het goed borgen
van privacy is een goede informatieveiligheid vereist, maar om
te voldoen aan de privacyregels is meer nodig. Bijvoorbeeld
inzicht waar welke persoonsgegevens worden bewaard en wie
toegang heeft tot deze informatie. Dat is een heikel punt,
schetst Blok: “De huidige informatievoorziening van gemeenten is complex, met alle koppelingen en data die op meerdere
plekken worden opgeslagen. Dat maakt het ondoenlijk om een
goed overzicht te krijgen. Dit is een belangrijke reden waarom
de Taskforce inzet op Common Ground.”
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Vijf maatregelen

Omdat Common Ground nog in ontwikkeling is, gemeenten
kunnen het niet morgen al gebruiken, gaat op korte termijn
een aantal collectieve voorzieningen gemeenten helpen om
veiliger te werken. Zoals de GGI (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur), met onder meer monitoring van het
netwerkverkeer. Efstratiades: “Deze collectieve voorzieningen zijn belangrijk, maar gemeenten moeten ook oog blijven
houden voor organisatorische maatregelen en - belangrijker
nog - het menselijk handelen.” Er is nog genoeg te doen voor
gemeenten om de informatieveiligheid te vergroten en te
voldoen aan de privacyregels, stellen beiden. Blok: “Het Dreigingsbeeld geeft bestuurders duidelijke handvatten wat zij nú
kunnen doen.”
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Foto Pixabay/escher

Informatiebeveiliging en privacy borgen
Congres Back to the Future: een sessie uitgelicht

Voorbereiden op AVG:
gemeente Arnhem aan het
woord
De gemeente Arnhem heeft zich intensief
beziggehouden met privacy en de betekenis
van de komst van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

A

rnhem legt er de nadruk op dat privacy normaal is; een
aspect van de manier waarop we als gemeentelijke overheid optreden en werken. De AVG betekent geen aardverschui-

Neem niet klakkeloos zaken
over, maar denk na over wat in
je eigen organisatie werkt

ving, maar is een doorontwikkeling van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Omgaan met privacy is een kwestie
van gezond verstand, wet- en regelgeving, omgaan met grijze
gebieden en privacy als politiek onderwerp. En neem niet klakkeloos zaken over, maar denk na over wat in je eigen organisatie
werkt.
Op inhoud
De gemeente Arnhem is met een frisse blik bezig met het
onderwerp privacy. Wat helpt om privacydenken vanaf het
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Armchair audit ing
De overheid monitoren vanuit je leunstoel

bestuur tot in de haarvaten van de organisatie te laten doordringen? De komst van de AVG is een aanleiding om de interne
manier van werken tegen het licht te houden. De gemeente gaat
een proces inrichten om ervoor te zorgen dat ze vragen van burgers over privacy via één coördinatiepunt in de organisatie kunnen uitzetten. Daarmee wil Arnhem voorkomen dat die vragen
‘tussen wal en schip’ geraken.
Ook wil de gemeente het register van verwerkingsactiviteiten publiceren op de website om te laten zien welke gegevens ze
van iemand zouden kunnen verwerken. Het ‘Kader voor pricacy’
geeft de gemeente expliciet de opdracht om transparant te zijn.
Het belang
Iedere gemeente verwerkt op grote schaal persoonsgegevens. Gegevens van alle inwoners en medewerkers en iedereen
waar de gemeente als overheid of private partner ‘zaken’ mee
doet. Het is uiterst belangrijk dat iedere gemeente goed omgaat
met gegevens en de persoonlijke levenssfeer van mensen
beschermt. Ook moeten we transparant zijn over het verwerken
van persoonsgegevens.
Het onderwerp ‘privacy’ is niet nieuw, maar komt steeds
meer in de belangstelling te staan. Er is niet één goede manier
van werken, maar we moeten voortdurend afwegen en keuzes
maken. Kennis delen en samen organiseren (bijvoorbeeld een FG
delen of samen aanstellen) zijn daarbij noodzakelijk.

De gemeente Capelle aan den IJssel wil
graag meer inzicht hebben in de ‘checks
& balances’ van het overheidsoptreden.
Door gebruik te maken van thematische,
interactieve kaarten wordt duidelijk waar
en hoe gelden worden besteed en wordt
inzicht verkregen in de verschillen tussen
buurten en wijken.
In de eerste helft van 2018 worden in een
pilot de uitgaven voor burgerinitiatieven
en burgerparticipatie in 2017 geïnventariseerd en in kaart gebracht. Met burgers,
rekenkamer, politiek en bestuur worden de
resultaten geëvalueerd en moet helder worden wat de meerwaarde van deze locatieintelligente informatie kan zijn voor de
lokale samenleving. De pilot sluit binnen
Capelle aan den IJssel aan op de strategie
van datagedreven beslissingen nemen.

Pilot
Burgers kijken met behulp van open
data kritisch mee naar de besteding
door de overheid van belastinggeld.
Een pilot van iBestuur, Algemene
Rekenkamer, Geonovum, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
Imagem.
Tijdens de pilot Armchair Auditing
worden twee gemeenten bezocht:
Capelle aan den IJssel (66.000
inwoners) en Eindhoven (225.000
inwoners). In iBestuur magazine
en op iBestuur.nl wordt verslag
gedaan. De lessons learned delen we
op een iBestuur symposium Armchair
Auditing in Nieuwspoort, eind 2018.

DATAGESTUURDE
BESLUITVORMING

GEBRUIK LOCATIE INTELLIGENTIE

Interesse?
Privacy officer: hans.jansen@arnhem.nl
FG (Functionaris voor de gegevensbescherming): jacco.beks@
arnhem.nl

i

VNG: “Wij vinden transparantie en
accountability voor gemeenten van
groot belang. Met name in het kader van
de legitimatie van een goed werkende
democratie.”

VERKORT DE TIJD TUSSEN
WAARNEMING EN ACTIE.
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GEONOVUM:
“De overheid staat een
Je hebt real-time antwoorden nodig om slimme
beslissingen te nemen. Mensen verwerken visuele
zelfredzame
burger
voorzeen
wilen burgers
gegevens 60.000x
sneller waardoor
situaties
trends snel kunnen begrijpen en analyseren. Wij helpen
je om satellietsensorinformatie
te vertalen naar doet.
betrekken
bijen wat
‘de overheid’
bruikbare informatie. We verbinden locatie intelligentie met
organisatorische informatie & analyses en presenteren
Armchair
Auditing
sluit
daarop aan.”
deze in dynamische
dashboards
voor besluitvorming.
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