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Zo gesloten als een oester. Echt enthousiast voor open source software zijn
ze nooit geworden bij de overheid. Ondanks de motie Vendrik die de regering in 2002 opriep

Wat hebben 1300 business en IT leaders gemeen? Wat verwachten zij? Waar zien zij kansen? Waaraan
moeten zij voldoen? Leiders van grote ondernemingen leven in een uitdagende tijd. Uit de CGI Client Global
Insights-rapportage blijkt dat de digitale veranderingen die we de komende jaren gaan meemaken, groot zijn
en veel impact zullen hebben. Ingrijpende digitale transformaties, toenemende globalisering, concurrentie,
cybersecurity en hoge klantverwachtingen zijn uitdagingen voor organisaties van nu. Alles raakt verbonden.
Dat vraagt om een IT-partner die verbindt en richting geeft. Een IT-dienstverlener die digitale technologie en
de business samenbrengt. De hoofdlijnen hebben we hieronder voor u samengevat. Hoe wij daarin succesvol
zijn en hoe uw peers daarover denken, leest u op cginederland.nl/global-insights.

Banken
Transformatiebehoefte rond regulering, beveiliging,
bedrijfsmodellen en gepersonaliseerde diensten

Zorg
Transformatie naar een vraaggestuurde
organisatie en persoonlijke, efficiënte zorg

Verzekeringen
Digitale, datagedreven bedrijfsvoering,
kostenbeheersing en naleving van wet- en
regelgeving

Energie
Digitalisering is key voor de energietransitie en de
continuïteit van de energievoorziening

Rijksoverheid
Digitaal transformeren, cybersecurity en naleving
van wet- en regelgeving garanderen
Defensie, inlichtingendiensten
en ruimtevaart
De noodzaak voor beveiliging, focus op
modernisering en nieuwe leveringsmodellen
Lokale overheden en provincies
Modernisering van IT en cybersecurity ten behoeve
van bedrijven, burgers en hun privacy

Maakindustrie
Digitalisering en integratie in de toeleveringsketen,
en inzet op Industry 4.0
Detailhandel
Omnichannel en security inzetten voor een
consistente, veilige merkbeleving in alle kanalen
Transport, post en logistiek
Inzet van advanced analytics voor emissiereductie
en gepersonaliseerde mobiliteitsdiensten

om ‘actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source
software) in de publieke sector te stimuleren’. Er kwamen natuurlijk wel een paar pilots: ik
heb indertijd nog weleens een directeur van een niet-geheel-vrijwillige-pilot geïnterviewd.
Zijn organisatie (hier even nauwkeurig lezen, want normaliter gebeurt het omgekeerde!)
emuleerde Linux op de Windows-desktop. Veel meer kon er niet worden gepiloteerd want de
applicaties voor het primaire proces draaiden uitsluitend onder Windows.

De evangelisatiedrift van de oss-predikers van het eerste
uur is inmiddels goeddeels verdwenen. Open source is allang geen religie meer maar
een businessmodel. Internet draait grotendeels op open software en ook binnen
bedrijfsomgevingen vinden we open source componenten, niet zelden ontwikkeld door
internetreuzen als Google, Facebook en Netflix, maar ook door de grote system integrators.
Ik moet bekennen: ik ben zelf wél een beetje ouderwets gevoelig voor al die softe principes.
Twintig jaar geleden ben ik overgestapt van Windows naar Mac – toen nog hip en niche
– omdat Microsoft op het Wild West Web met koppelverkoop en slim ondermijnen van
standaarden concurrenten om zeep hielp en als softwaremonopolist bovendien dermate hoge
marges binnenhaalde dat je rustig van buit kon spreken. (Oké, van die blue screens of death
kreeg ik ook een punthoofd.)

Peanuts vergeleken bij Apple! Er is altijd een overtreffende trap:
gesloten software in gesloten hardware. Bovendien: bleef de dominantie van Microsoft
indertijd beperkt tot je bureaucomputer, de schermpjes van Apple zijn overal, altijd. En met
een jaaromzet van 300 miljard en bijna net zoveel in kas, is MacMoney vrijwel onaantastbaar.
Kortom, tijd om na twintig jaar weer eens een principiële overstap te maken.
De iPhone 50 Plus gaat terug in de doos. Ik heb een Fairphone besteld (natuurlijk!) en daar
gaan we experimenteel Ubuntu Touch op installeren: open source software. Mocht ik de
komende tijd minder goed bereikbaar zijn voor uw w’appjes en berichtjes, dan weet u hoe dat
komt! Door de principes.

Peter Lievense

Bekijk alle trends voor uw specifieke sector op:

cginederland.nl/global-insights
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Voor wie het nu nog niet weet: vanaf
25 mei geldt de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Organisaties moeten daarna niet
rekenen op veel clementie als ze hun
privacyzaken niet op orde hebben. “Het
gaat hier wel om grondrechten.”

Aleid Wolfsen, voorzitter van de
Autoriteit Persoonsgegevens

Na 25 mei wordt er niet meer gedoogd
we zullen niet snel met AP-jasjes ‘s morgens vroeg organisaties
“Nee,
binnenvallen”, zegt Aleid Wolfsen. De vraag was of we na 25 mei

FIOD-achtige invallen kunnen verwachten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De voorzitter: “Bij de FIOD gaat het erom dat er geen bewijsmateriaal wordt weggemoffeld. Bij ons moet men juist iets aantonen. Hooguit zou
men snel gegevens kunnen vernietigen die illegaal zijn verzameld of bewaard.
Maar dan hebben we ook het gewenste effect bereikt.”

Door Fred van der Molen
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

6

Uit een seminar dat iBestuur kort geleden organiseerde, bleek dat lang niet
alle bedrijven en overheidsinstellingen volledig AVG-compliant zijn. Wat is
uw boodschap aan die organisaties?
“Mijn boodschap is dat iedereen de wet moet naleven. De wet is al vier jaar
geleden aangekondigd en twee jaar geleden van kracht geworden. Toen is er
een overgangstermijn ingegaan en die eindigt op 25 mei. Iedereen heeft dus
de tijd gehad. Het gaat hier niet om een parkeerboete, maar om fundamentele
grondrechten. Die moet je willen naleven, en niet alleen omdat er een boete
op staat. Na 25 mei is er geen gedoogsituatie meer. Dat kan ik u verzekeren.”
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Dat kan zo zijn, maar er kunnen goede redenen zijn waarom
organisaties straks niet helemaal klaar zijn. Bijvoorbeeld
dat er een overgang naar nieuwe systemen is voorzien, en
dat het compliant maken van de oude situatie tot een grote
desinvestering leidt.
“Dan komen we op de casuïstiek. Wij zijn best streng, maar
willen ook redelijk zijn. Niemand is gehouden tot het onmogelijke. Als je alles hebt gedaan om zoveel mogelijk compliant
te worden en het lukt net niet, dan wegen we natuurlijk alle
omstandigheden. Maar wel met een vast doel: iedereen moet
zich houden aan de wetgeving. Men weet al jaren dat dit eraan
komt. We leven in een rechtstaat. Daarin is fundamenteel dat
overheden zich houden aan het recht. Anders verspeel je ook
het recht om burgers aan te spreken.”

met de situatie toen ik hier anderhalf geleden aantrad. Er zijn
nu ongeveer 140, 150 formatieplekken. Of dat voldoende is
weet ik niet. Dat hangt erg van de klachten af. We hebben een
afspraak met justitie dat we verder kunnen uitbreiden als dat
nodig is. Het is net als voor al mijn Europese collega’s in deze
fase nog enigszins aftasten wat er op ons af zal komen.”
Begrijp ik dat de AP voornamelijk gaat acteren op basis van
meldingen en klachten?
“Nieuw onder de AVG is dat iedereen vanaf 25 mei een
privacyklacht bij ons kan indienen. Het in behandeling nemen
van klachten wordt een belangrijk onderdeel van ons werk.
Daaruit kunnen we ook aflezen waar mensen zich zorgen
over maken en bij welke branches, thema’s of bedrijven een

Om als schrikreactie de meest
veilige route te kiezen is niet
altijd de beste weg
Wat kunnen we verwachten na 25 mei? Wat is uw eerste
speerpunt?
“Waar we natuurlijk mee beginnen, is checken of alle overheidsinstellingen, ziekenhuizen en andere instellingen die
daarvoor in aanmerking komen, een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld. Als ze die dan nog niet
hebben, dan moet je vrezen voor de rest.”
En verder? Op welke elementen gaat u het accent leggen?
“Waar we vervolgens de nadruk op gaan leggen, hangt
grotendeels af van wat er op onze weg komt. Welke klachten
zijn er? Wat voor risico’s dienen zich aan? Welke vermoedens
hebben we? We zullen net als andere toezichthouders gaan
werken. En er moet natuurlijk een element van verrassing in
blijven zitten.”
Is uw organisatie er zelf eigenlijk klaar voor? De AP is al tijden personeel aan het werven.
“Het personeelsbestand is ongeveer verdubbeld vergeleken
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verhoogd risico is. Dat zorgt voor input voor vervolgacties. We
houden niet alleen reactief maar ook actief toezicht. Daarvoor hebben we de afdeling systeemtoezicht. Die stappen op
bedrijven af en controleren daar hoe ze met persoonsgegevens
omgaan.
Ook nieuw voor ons is dat we toezicht gaan houden op het
interne toezicht bij bedrijven. De FG is onze voorpost, de interne toezichthouder. Daar hebben we een speciale relatie mee.
Als wij er vertrouwen in hebben dat bij hem of haar het toezicht
goed is geborgd, dan kunnen wij wat meer op afstand blijven.”
De AVG heeft veel publiciteit gekregen vanwege de astronomische boetes die bedrijven in beginsel kunnen worden opgelegd. Elke Europese lidstaat kon zelf bepalen of ook overheden beboet zouden kunnen worden. In Nederland is daartoe
besloten. Hoe staat u daartegenover?
“Dat wordt inderdaad geregeld in de Uitvoeringswet die
binnenkort in het parlement wordt behandeld. Ik vind dat heel
wijs. Je moet één lijn trekken voor bedrijven en overheden.

Naming and shaming werkt onvoldoende bij publieke
organisaties?
“Dat wil ik niet zeggen. Kijk eens naar het werk van de
Nationale ombudsman. Dat is sterk verwant met ons toezicht,
met dit verschil dan hem geen instrumenten ter beschikking
staan om organisaties direct aan te pakken. Toch heeft hij veel
invloed. Zijn kritisch oordeel valt moeilijk te negeren. Wij verwachten dat dit bij ons ook zo zal werken.”

overdracht van gegevens tussen partijen. Zoals Translink dat
reisgegevens van studenten aan DUO gaf, of parkeerbedrijven die camerabeelden aan de Belastingdienst verstrekten.
Verwacht u meer terughoudendheid bij overheden nu de AVG
van kracht wordt?
“Ik verwacht wel een zorgvuldiger afweging. Maar om als
schrikreactie de meest veilige route te kiezen is niet altijd de
beste weg. De burger verwacht ook dat je je dienstverlening
zo goed mogelijk doet. Het kan dan ook in het belang van de
burger zijn om juist wel gegevens uit te wisselen. In die afweging is de FG enorm belangrijk. En als die FG twijfelt, dan belt
hij ons. Wij zijn dan verplicht om hom of kuit te geven: het kan
wel of het kan niet.”

Ik kom nogmaals terug op organisaties die niet tijdig klaar
zijn. Wat kunnen die het beste doen? Dat vooraf aankaarten?
“Dat is lastig te zeggen. Transparantie is altijd goed. Als de
FG ons belt nemen we natuurlijk de telefoon op. Maar dat geeft
geen garantie dat we komen tot een gedoogsituatie. Veel hangt
ook af van eventuele klachten van burgers. Een klacht nemen
we altijd in behandeling. Je weegt vervolgens in je beoordeling mee wat de organisatie allemaal heeft ondernomen om
gebreken te voorkomen. Maar zonder meer gedogen van een
onwettige situatie, dat kan niet.
Organisaties weten al jaren dat dit eraan komt. Wat je vaak
ziet is dat ze te veel gegevens verzamelen en ze bovendien te
lang bewaren. Men zou jaarlijks zoiets als een grote voorjaarsschoonmaak moeten houden.”

Die FG wordt een belangrijke functionaris en min of meer een
verlengstuk van de toezichthouder. Welke eisen stelt u aan de
FG? Komt er een curriculum voor?
“Er is in Europees verband een richtsnoer. Daarin staan
dingen als: de FG moet de privacywetgeving kennen, over
materiekennis van de organisatie en voldoende opleiding
beschikken, rechtstreeks toegang tot de leiding hebben. Maar
het is moeilijk om echt een lijst kwalificaties op te stellen. Het
hangt ook erg van de context af wat nodig is. Bij de ene organisatie zijn privacykwesties veel complexer dan bij de andere.
We hebben om die reden ook geen curriculum opgesteld. Maar
wij zullen denk ik ook tegen FG’s aanlopen waarvan we zeggen:
daar moet een tandje bij. We kunnen een verplichting tot meer
opleiding opleggen.”

Wat is uw algemene indruk over de bekendheid van de nieuwe
privacywetgeving?
“Dat is sterk wisselend. Een jaar geleden waren we echt
bezorgd over het gebrek aan bewustwording. Maar het laatste
halfjaar zie ik een kentering. En gelukkig is er niet alleen veel
aandacht voor de boetes, maar daalt ook het besef in dat het
om belangrijke maatschappelijke waarden gaat. In onze digitale samenleving is de bescherming van persoonsgegevens nog
urgenter geworden. Samenvattend: de bewustwording is laat
op gang gekomen, maar het momentum lijkt er nu te zijn.”

Organisaties blijken zich behoorlijk zorgen te maken over het
inzagerecht dat onderdeel is van de AVG. De vrees bestaat dat
dit net als bij de WOB querulanten aantrekt, die er uitsluitend op uit zijn een schikkingsvoorstel uit te lokken. Wie gaat
beoordelen of iemand een redelijk verzoek doet?
“Uiteindelijk wij. Maar de eerste afweging maakt de verwerkingsverantwoordelijke, en daarna de FG. Maar daar zit
niet heel veel ruimte in. Als iemand een organisatie verzoekt
te laten zien wat men van hem weet, moet men daar inzage in
geven. Dat gezegd hebbende: er zit wel een antimisbruikbepaling in de AVG. Die WOB kent die overigens ook, maar overheden hebben daar in het verleden nauwelijks gebruik van
gemaakt. Maar in beginsel moet een organisatie openheid van
zaken geven. Laatst hadden we een bedrijf dat weigerde een
klant inzage te geven vanwege het argument: u krijgt die gegevens niet want u gaat die gebruiken om te procederen tegen
mij. Dat is dus geen reden. We hebben dat bedrijf een dwangsom opgelegd. Elke burger heeft er recht op om te weten wat
een organisatie van hem weet.”

Wij hebben ook gepleit voor het handhaven van de last onder
dwangsom. En gelukkig is die in het huidige wetsvoorstel
opgenomen. Zo’n voorwaardelijke boete geeft ons meer mogelijkheden tot maatwerk, zowel publiek als privaat.”

Waar krijgt u de meeste vragen over?
Veel vragen zijn er over beveiliging, over wanneer je verplicht bent om een data protection impact assessment (DPIA)
te houden of wanneer een organisatie wel of geen verwerkingsregister bij moet houden. Ook over de rol van de FG krijgen we
veel vragen net als over verwerkingsovereenkomsten.”
Bij een aantal in het oog springende privacykwesties uit het
recente verleden draaide het om de al dan niet rechtmatige
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Geen moetje
maar een
kans
De deadline nadert: de overgangstermijn van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) eindigt op 25 mei. Maar lang niet alle
overheden zullen dan volledig compliant zijn
met de nieuwe privacyregels. Waar zitten de
knelpunten? En waarom de vele verplichtingen
ook een blessing in disguise kunnen zijn voor
datagedreven organisaties.
honderd procent klaar zijn we niet op 25 mei”, bevestigt Frans
“Nee,
la Housse van de Belastingdienst. Hij leidt het kernteam dat alle

Door Fred van der Molen
Beeld Dreamstime
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bedrijfsonderdelen ondersteunt bij het compliant worden met de AVG. Dat de
strengere privacywetgeving tot een grote hoeveelheid werk zou leiden, was
na een eerste analyse al duidelijk: “We verwerken een enorme hoeveelheid
gegevens van heel veel externe bronnen. Daarbij hebben we te maken met
veel verschillende, en deels verouderde, IT-systemen. We hebben in een vroeg
stadium kenbaar gemaakt, ook aan de Tweede Kamer, dat we meer tijd nodig
zouden hebben. We hebben daarbij duidelijk aangegeven wat we wel kunnen
realiseren voor 25 mei. Dat is wat we noemen onze basispositie.”
De meeste inspanningen gaan volgens La Housse zitten in het opstellen
van een verwerkingsregister, de inventarisatie van alle gegevensverwerkingen, zowel intern als extern. “We hebben ook gedocumenteerd welke PIA’s
(privacy impact assessments) er zijn gedaan en hoe onze gegevens worden
beveiligd. Dat hebben we allemaal klaar op 25 mei.”
Net als de meeste andere publieke organisaties én bedrijven worstelt ook
de Belastingdienst met achterstallig onderhoud. De vereisten die voortvloei-

Om over na te
denken
Tijdens de door Capgemini en iBestuur georganiseerde AVG-bijeenkomst van afgelopen 29 januari in
Nieuwspoort is gediscussieerd over
verschillende stellingen. Meer daarover op ibestuur.nl, ‘De AVG belicht
vanuit acht stellingen’.
Alvast meedenken?

Overheidsdiensten
maken zich op
voor de AVG

Stelling 1
‘Bij de implementatie van de AVG is de
burger te veel buiten beeld’
Stelling 2
‘Privacy is een uitstekend middel om in
kaart te brengen wat je aan het doen
bent’
Stelling 3
‘Implementatie van de AVG draagt rechtstreeks bij tot optimalisatie van de informatievoorziening in een organisatie’
Stelling 4
‘De overheid laat kleine broeders en zusters hopeloos liggen, terwijl ze daar wel
problematiek heeft’

den uit de vorige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waren niet volledig geïmplementeerd. “Dat lopen we nu in, maar dat zorgt er zeker voor dat
de AVG nu zoveel werk met zich meebrengt. De extra eisen van de AVG vallen
op zich mee. De verantwoordingsplicht is alleen veel groter.”
Inzagerecht
Het grootste knelpunt bij de Belastingdienst vloeit voort uit het inzagerecht: als een burger of klant inzage vraagt in al zijn opgeslagen persoonsgegevens, heeft een organisatie die maar te verstrekken binnen een bepaalde
termijn. Daar wreekt zich de erfenis van tientallen jaren automatisering. “We
hebben veel belastingmodulen, met daaronder heel veel verschillende systemen. We kunnen daardoor inzageverzoeken niet volledig geautomatiseerd
afhandelen. We hebben nu ongeveer 400 aanvragen per jaar. Maar we bereiden ons erop voor dat het aantal wel eens fors kan toenemen. Als een burger
mag vragen: ‘geeft u mij alle gegevens die u van mij hebt’, dan komen we
in problemen. Maar de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, heeft
aangegeven dat organisaties die veel gegevens verwerken, kunnen vragen om
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Stelling 5
‘Wat voor keuzes maak je en hoe leg je
dat naar buiten toe uit?
Stelling 6
‘Generieke ondersteuning voor oplossing
AVG moet komen vanuit de business’
Stelling 7
‘De Functionaris Gegevensbescherming
(FG) moet toezicht houden en geen
advies geven’
Stelling 8
‘Ongestructureerde data (e-mail, shares)
zijn niet compliant te krijgen’
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AVG is hard werken

een verzoek toe te spitsen. Daar gaan wij dus van uit. We zullen
dus vragen of het inzageverzoek bijvoorbeeld te maken heeft
met toeslagen of met douanezaken.”
Uit het vooringevulde jaarlijkse aangifteformulier en portalen als ‘mijn toeslagen’ blijkt dat de Belastingdienst al flink
wat informatie geautomatiseerd kan leveren. “Op termijn willen we op de portalen de volledige persoonlijke informatie die
we hebben beschikbaar stellen. Maar zover is het nog niet.”
La Housse verwacht niet dat direct de AP op de stoep staat
omdat de Belastingdienst niet 100 procent AVG-proof is. “Ik ga
ervan uit dat het vooral heel belangrijk is dat je kunt aantonen
dat je zorgvuldig omgaat met gegevens van burgers. En dat
je kunt aangeven wat je hebt gedaan, wat je van plan bent te
doen en in welk tempo.”
Legacy
Dat er meer overheidsorganisaties op 25 mei niet of niet
geheel klaar zijn, weet ook bedrijfsjurist Eelco Bonsing van
Capgemini, leverancier en adviseur van veel overheden: “Het
beeld is wisselend. De een heeft er meer moeite mee dan de
ander. Er zijn organisaties waar enorm veel gegevens worden
verwerkt en waar systemen worden gebruikt die tientallen
jaren oud zijn. Dan moet je veel doen om AVG-compliant te
worden. Je mag rekening houden met de kosten en de complexiteit daarvan, maar je kunt niet helemaal niets doen. En
als je een datalek hebt, dan gaat de toezichthouder wel verder
kijken.”
Oude systemen voldoen ongetwijfeld niet aan het beginsel
van ‘privacy by design’ uit de nieuwe wet. Bonsing: “Maar de
belangrijkste principes daarvan zul je wel moeten implementeren. In legacy-omgevingen zie je dat dezelfde data op verschillende plekken worden opgeslagen. Dan is het een uitdaging om
die identiek te houden en een goed retentiebeleid op te zetten;
dus wanneer gooi je gegevens weg of archiveer je het. De AVG is
wat dat betreft strenger geworden.”
Een verwant pijnpunt is het autorisatiebeleid. Bonsing:
“Wie heeft toegang tot welke gegevens en wie mag alleen
inzien en wie mag ook wijzigen. Heel veel organisaties hebben
dat beleid nog niet op orde of niet goed gedocumenteerd.”
Nog problematischer zijn volgens hem de vele gegevensbestanden die zich buiten de bedrijfssystemen bevinden.
Bonsing: “Al die ongestructureerde data die op pc’s, sharepoint-drives en in mailprogramma’s zijn opgeslagen. Iedereen
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worstelt daarmee. De IT-afdeling heeft er niet echt grip op. Je
kunt wel allerlei tools inzetten en regels invoeren, maar uiteindelijk komt het toch neer op bewustwording. Gebruikers zelf
zullen moeten inzien dat ze zorgvuldig moeten omgaan met
persoonsgegevens en ze niet langer bewaren dan nodig is.”
Aansprakelijkheid
De AVG heeft ook betekenis voor de contracten die overheden met dienstverleners sluiten. Bonsing: “Al sinds 2010
worden er naast de reguliere overeenkomst aparte bewerkingsovereenkomsten gesloten, waarin bepalingen tot het verwerken van gegevens zijn opgenomen. Die heten onder de AVG de

Data zijn de
belangrijkste
grondstof in onze
organisatie
‘verwerkingsovereenkomst’. Veel bestaande overeenkomsten
zijn geactualiseerd toen in 2016 in Nederland al de datalekprocedure van kracht werd die nu ook in de AVG is opgenomen. Nu
is er een nieuwe ronde waarin andere bepalingen van de AVG
moeten worden verwerkt. Voor dienstverleners is van belang
dat nu ook de verwerker wettelijke verplichtingen heeft. En
dan ontstaat er natuurlijk een levendig debat over aansprakelijkheid, zeker omdat de boetes onder de AVG dramatisch hoger
zijn.”

De risico’s zijn volgens Bonsing nog lastig in te schatten. Vooral omdat er
nog nauwelijks jurisprudentie bestaat rond schadevergoedingen voor getroffen individuen. Hetzelfde geldt voor groepsclaims (‘class action’), die de
advocatuur ook in Nederland kan inzetten.
Linksom of rechtsom gaan deze risico’s tot hogere tarieven leiden, voorspelt Bonsing. “Het risico op boetes en schadevergoedingen wordt natuurlijk
kleiner als je state-of-the-art beveiliging hebt toegepast en de mogelijkheid
van menselijke fouten beperkt, maar daar gaan de kosten wel door omhoog.
De komst van de AVG leidt bovendien tot allerlei auditverplichtingen. Ook de
EDP-auditors gaan hier garen bij spinnen. De kosten lopen aan alle kanten
op.”
Datagedreven
De extra verplichtingen die voortvloeien uit de AVG zorgen voor extra
bureaucratie. Maar La Housse positioneert de nieuwe privacywetgeving toch
liever niet als een moetje maar als een kans om de interne dataorganisatie
op een hoger niveau te krijgen. “De AVG is een element van het toenemende
belang van data in de organisatie. De Belastingdienst is een informatieverwerker, een datagestuurde organisatie. Het is dan ook heel belangrijk om
het datamanagement goed op orde te hebben. Ik probeer juist in alle interne
communicatie te benadrukken dat de AVG ervoor zorgt dat we meer aandacht krijgen voor de data en datastromen in onze organisatie. Data zijn de
belangrijkste grondstof in onze organisatie. In die zin kan deze hele operatie
ook veel opleveren. Het leidt tot veel meer beheersing. Wij proberen dat verwerkingsregister niet als een afzonderlijk product te zien, maar onderdeel te
maken van onze bedrijfsvoering.”
Uitwisselen van gegevens
De Belastingdienst bewaarde volgens de Hoge Raad tegen de regels in
jarenlang miljoenen privacygevoelige kentekenfoto’s. Translink, het bedrijf
achter de OV-chipkaart, werd door de rechter op de vingers getikt omdat het
bedrijf zonder tussenkomst van justitie gegevens verstrekte aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs. Woningcorporaties bleken jarenlang illegaal inkomensindicaties te hebben gekregen van de Belastingdienst. Allemaal gevallen
waarbij overheden naar later bleek gegevens uitwisselden zonder wettelijke
grond.
La Housse verwacht dat overheden nu veel nadrukkelijker stil zullen
staan bij verzoeken om gegevens beschikbaar te stellen: “Elke keer moet
expliciet worden afgewogen wat de rechtsgrond is: worden de gegevens
gebruikt overeenkomstig het doel waarmee ze zijn verkregen. Uiteraard zullen wij geen gegevens verwerken als daarvoor geen rechtsgrond (meer) is.
Mocht zich dat voordoen, dan stoppen we met die verwerking. Of we doen
voorstellen om de wettelijke grondslag aan te passen.”
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Ook voor het bedrijfsleven is de AVG
meer dan het omzetten van ‘wat knopjes’, zo luidt vrij vertaald de boodschap
van werkgeversorganisaties VNO-NCW
en MKB-Nederland aan de Tweede
Kamer. Dat bleek ook tijdens de door
Capgemini en iBestuur georganiseerde
AVG-bijeenkomst van afgelopen 29
januari in Nieuwspoort.
Gart Kostermans (DSM)
“Vier jaar geleden hebben we een
eerste project gehad, met name ingestoken vanuit de juridische afdeling. Dat
bleek eigenlijk niet meer dan een papieren tijger. Twee jaar geleden hebben we
een nieuwe start gemaakt en daarin is
de kapstok veel meer verbreed. Ook bijvoorbeeld richting governance, policies,
procedures, training en awareness. Wat
goed ging in dit proces is dat we op tijd
begonnen zijn en dat er een brede groep
van betrokken medewerkers is geactiveerd. Wat beter had gekund is het meenemen van de top, de discussie met legal
en dat er groepen blijven die de impact
van de AVG onderschatten.”
Marco van Westerlaak (Connexxion)
“Binnen Nederland wordt gewerkt
met concessies en als openbaar vervoerder ben je verantwoordelijk voor een
concessie. Voor het opslaan van reizigergegevens wordt een centraal platform
gebruikt: het OV-chipkaartsysteem.
Daarvoor zijn alle vervoerders verantwoordelijk, inclusief een extra partij:
TransLink. Dat betekent dat er een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. In
dat kader komen alle betrokken partijen
periodiek bij elkaar om te praten over
overkoepelende zaken die privacygerelateerd zijn. Daarnaast is er een interne
verantwoordelijkheid. Wat voor data
verzamelen we en wat voor maatregelen
moeten we treffen om afdoende te zijn?
Daarvoor wordt een procesgestuurde
aanpak gebruikt.”
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Veldonderzoek
Dr. Marlies van Eck, jurist bij de Belastingdienst, is onlangs aan Tilburg
University gepromoveerd op onderzoek naar de praktijk. Zij heeft onderzocht
of de manier waarop de computers van bestuursorganen geautomatiseerde
ketenbesluiten nemen over geld, in strijd is met de rechtsbescherming van
burgers. We kunnen wel vast verklappen dat het antwoord ja is. Maar wel een
genuanceerd ja. Want heel vaak gaat het goed, en wanneer het niet goed
gaat, pakt dat ook weleens in het voordeel van de burger uit.
Van Eck heeft ‘kwalitatief veldonderzoek’ gedaan naar twee cases: het
vaststellen van de kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank en het
vaststellen van het inkomensgegeven door de Belastingdienst. Onder meer
door het interviewen van medewerkers, heeft ze het proces gereconstrueerd
om te kijken of de uitvoering met computers en ketens, de rechtsbescherming
beïnvloedt. Naar aanleiding van haar observaties en analyses benoemt Van
Eck een aantal structurele problemen in de geautomatiseerde overheidsbe-

e
tomatise
van geau

Door Liesbeth Jongkind
Beeld Dreamstime

H

et woord loket is binnen de overheid een metafoor aan het worden.
Het glazen raampje waarachter een ambtenaar zit die je ergens mee
kan helpen, is in veel gevallen een invulformulier op een website met een
database en software erachter. Burgers hoeven hun gegevens alleen maar
juist op dat formulier in te vullen, en vervolgens besluit de overheid – in de
vorm van op de wet gebaseerde computeralgoritmes – op hoeveel geld de
invullers recht hebben of wat ze aan moeten betalen.
Toeslagen, boetes, belastingen, ze worden namens de overheid door
bestuursorganen verdeeld en geïnd. De meer dan 120 bestuursorganen in
Nederland nemen besluiten op basis van de door de burgers aangeleverde
informatie en regelmatig baseert de computer van het ene bestuursorgaan
zijn besluit op de informatie die de computer van een ander bestuursorgaan
heeft aangeleverd. Dat heet een ketenbesluit. Dat het geen mensen maar
computers – expertsystemen - zijn die de besluiten nemen, opslaan en doorgeven aan burgers en aan de computers van andere bestuursorganen, zou
de overheid veel tijd en dus geld moeten schelen. En omdat het geld van de
overheid eigenlijk van ons allemaal is, is zo’n zuinige want geautomatiseerde
overheid goed voor de samenleving en de burgers. Tot zover de theorie.

baarheid

Nederland maakt
steeds vaker van wetten
computerprogramma’s
die bestuurlijke
besluiten nemen.
Dat zet soms de
rechtsbescherming
van de burgers onder
druk. Marlies van Eck
onderzocht de
problemen en komt
met oplossingen.

De kwets

De computer kan het
ook fout hebben

sluitvorming, die maken dat de
rechtsbescherming van de burger
wel degelijk tekortschiet.
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Uitzonderingen op wetten en
regels zijn niet altijd in de software verwerkt. Een voorbeeld:
een categorie vreemdelingen die
volgens internationale verdragen
recht heeft op geld van de Nederlandse overheid om van te leven,
kan dat niet altijd aanvragen. Als ze
geen burgerservicenummer hebben
kan de computer de aanvraag niet
verwerken. Bij het programmeren is
hiermee geen rekening gehouden.
Relevante informatie voor een te
nemen besluit blijkt niet altijd in een overheidsdatabase vastgelegd te worden, en
wordt dan dus niet meegenomen in de besluitvorming. Een voorbeeld: als er rechten zijn die
ontleend zijn aan EU-recht, terwijl dit niet is vastgelegd in een database bij de Nederlandse overheid, dan houdt
de computer er geen rekening mee.
Uitkomsten van ketenbesluiten worden vaak al aan een volgend geautomatiseerd bestuursorgaan doorgegeven voordat de betrokkene bezwaar
heeft kunnen maken. Zelfs als het eerste besluit later wordt aangepast, blijkt
het vaak onmogelijk om de vervolgbesluiten te corrigeren
Rechtmatigheid
Het vervelende voor de burger is: juridisch blijkt daar weinig of niets
aan te doen. Je kunt wel beroep aantekenen tegen een bestuursbesluit met
behulp van de Algemene wet bestuursrecht, de wet die burgers tegen de overheid moet beschermen; de wet die toetst of de overheid bij het nemen van
besluiten wel correct de regels heeft gevolgd. Maar de bestuursrechter gaat er
vaak vanuit dat de computeralgoritmes die besluiten nemen correct zijn. Ook
al is dat uitgangspunt niet te controleren, want de geautomatiseerde beslisregels zijn simpelweg niet beschikbaar in een vorm die door mensen te lezen
en te onderzoeken is. Door deze software-documentatie-omissie, is inhoudelijk in beroep gaan tegen een computerbesluit zeer lastig. Het is onmogelijk
om na te gaan hoe het IT-team dat de software heeft ontworpen de wet heeft
geïnterpreteerd. Het is onmogelijk om te controleren of het besluit van de
overheidscomputers in overeenstemming is met de wet- en regelgeving en
dus kan de burger het besluit niet gemotiveerd betwisten, en kan de rechter
de rechtmatigheid van het besluit niet toetsen.
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Voorbij
K l o u s

Voorbij de
paardenpoep

Van Eck:
“Hiermee is de
beroepsmogelijkheid afgenomen, de
rechter kan de overheid niet meer toetsen. Wat overblijft is de
stap die daarvoor zit: bezwaar maken tegen een besluit.”
Bezwaar maak je als burger bij het bestuursorgaan waarvan
de computer het besluit genomen heeft waar je het niet mee
eens bent. Het verschil is dat je nu niet met een machine, maar
met een mens te maken krijgt: een bezwaarmedewerker. Van
Eck heeft onderzocht hoe de bezwaarmedewerkers omgaan
met het feit dat de computer het soms fout heeft. “Mensen
moeten soms handmatig om de regels heen laveren om de situatie recht te doen. Maar dat doen ze lang niet altijd. Soms gaat
het om nieuwe uitzonderingsgevallen, maar veel vaker is er
sprake van een known error, een bij de IT-afdeling bekende bug
in het systeem, waar de bezwaarafdeling niks van weet of geen
rekening mee houdt. En de software veranderen is te duur.”
Vierde staatskundige macht
Het gevolg is dat de individuele burger klem komt te zitten
als de computer zijn uitzonderlijke situatie niet als zodanig
erkent. De geautomatiseerde overheid is vooral bezig met het
besturen van grote informatiestromen, niet met de levende
mensen die daar achter zitten. Van Eck: “Niet de burger staat
centraal, maar het uitvoeringsproces.”
Van Eck heeft naar aanleiding van haar onderzoek een
lijst met aanbevelingen opgesteld om de rechtspositie van de
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burger te versterken.
Ze variëren van op
het individu gerichte
en organisatorische
maatregelen tot aanbevelingen op wetgevings- en
staatsinrichtingsniveau.
Ze pleit bijvoorbeeld voor het
invoeren van een vierde staatskundige macht, die de omzetting van wetgeving
in beslisregels moet controleren. En voor het toevoegen van
een standaard hardheidsclausule aan de Awb om de rechter
macht te geven om te kunnen oordelen ‘in de geest van de
wet’. Net zoals het bestuursorgaan dat zelf trouwens zou moeten kunnen, ook zonder dat de burger daarvoor eerst in beroep
moet gaan. Ze wil ook daadwerkelijke controle van algoritmes
mogelijk maken door ze een formele juridische status te geven
die goedkeuring van het bestuur noodzakelijk maakt. Van
Eck: “En ook moeten bestuursorganen verplicht worden die
algoritmes openbaar en leesbaar te maken, zodat ze toetsbaar
zijn.” Dat heeft de bestuursrechter, de Raad van State, recent
ook bepaald in een rechtszaak waarbij de overheid gebruik had
gemaakt van software (AERIUS).
Verder moet het mogelijk worden foutieve gegevens te
corrigeren, ook als die al doorgegeven zijn aan computersystemen verderop in ‘de keten’. Daarvoor is het soms nodig dat de
termijn waarop de burger bezwaar kan maken een stuk langer
wordt, bijvoorbeeld zes maanden of een jaar.
“Maar eigenlijk zijn al mijn aanbevelingen gebaseerd op
één heel belangrijk uitgangspunt”, besluit van Eck. “Dat is:
de computer kan het fout hebben. Software is niet feilloos en
software is ook niet neutraal. Ook programmeurs maken normatieve keuzes. Die realiteit zien heel veel mensen niet onder
ogen.”

i estuur

R

uim honderd jaar geleden hadden veel steden een probleem: een
overdaad aan paardenpoep in de straten.
De komst van de auto werd gezien als een
welkome oplossing. Geen beleidsmaker
dacht na over de nadelen – zoals vervuiling, lawaai en congestie.

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems, UvA en
partner bij KPMG

Nummer 26, april 2018

Die nadelen kennen we inmiddels.
Congestie is de paardenpoep van de 21e
eeuw. En er zijn natuurlijk ook andere
problemen zoals een gebrekkige luchtkwaliteit. Opnieuw lijkt nieuwe technologie
de oplossing en dit keer is dat de slimme
stad, een concept waarbij we op basis van
data nieuwe mogelijkheden krijgen om
te sturen en organiseren. Tal van steden
zetten experimenten op om ‘slimmer’ te
worden. En bij nieuwe stedelijke gebieden
reiken de ideeën nog een stuk verder. Dat
is onder meer te zien bij de plannen die
Toronto heeft met de Waterfront area. Daar
moet een futuristische slimme stad komen
en Google-dochter Sidewalk Labs heeft de
aanbesteding gewonnen. Het 200 pagina’s
tellende strategiedocument is online te
vinden. Een veel voorkomend onderdeel in
al die plannen zijn zelfrijdende voertuigen
die onder meer nieuwe sturingsmogelijkheden bieden voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken.
De uitdaging is om dit keer wel voorbij de
paardenpoep te kijken.
De voordelen van een datagedreven
aanpak zijn evident. Als een ambulance

een spoedje heeft kunnen we de verkeerslichten op de route op groen zetten. Als
er tijdens een groot evenement massa’s
mensen in het gedrang dreigen te komen,
kan daar proactief op worden ingegrepen.
Als kinderen naar school moeten, kan een
ambtenaar mogelijk zelfs aan de knoppen
draaien om navigatiesystemen in auto’s tijdelijk aan te passen zodat die route wordt
ontzien.
Natuurlijk heeft de technologie ook
een duistere kant. Het is denkbaar dat steden de nieuwe opties op een niet-integere
manier inzetten door groepen of individuen
te benadelen. Er is niet veel fantasie nodig
om je voor te stellen dat een zelfrijdende
auto van een individu straks de toegang tot
een bepaalde wijk wordt ontzegd omdat het
risico te groot is. “Computer says no.” Al
dan niet met een gegronde reden.
De uitdaging is dan ook om te komen
tot een beheerst gebruik van de technologie. Dat betekent onder andere dat we
onder de motorkap van algoritmes moeten
gaan kijken of deze wel deugen. Het goede
nieuws is dat ook daar aandacht voor komt.
In New York is wetgeving ontwikkeld om
toezicht te gaan houden op belangrijke
algoritmes. Maar ook dichterbij huis is dat
het geval. Ger Baron, CTO van de gemeente
Amsterdam, hintte onlangs in een interview met Intermediair dat hij graag audits
wil op algoritmes. Kijk, dat geeft de burger
moed.
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Technologie
van de
toekomst
werkt niet met
tools van het verleden

Foto: Dreamstime

In de afgelopen tijd is er een groot aantal
nieuwe technologieën bijgekomen als artificial
intelligence (AI), blockchain, en Internet of
Things (IoT). Het toepassen van deze nieuwe
technologieën is vereenvoudigd, doordat ze
worden aangeboden via de cloud. Ook binnen
overheidsorganisaties wordt naar cloud
gekeken of wordt het al toegepast, al dan
niet via eigen Cloud Datacenters. Recentelijk
heeft het Centrum Informatiebeveiliging
en Privacybescherming (CIP) met onder
andere IBM een whitepaper uitgebracht
over rollen en verantwoordelijkheden
van overheidsorganisaties. CIP is een
publiek-private netwerkorganisatie van
overheidsorganisaties en marktpartijen.
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olgens IDC vormt cloud een substantieel onderdeel van
nieuwe IT-uitgaven; het aandeel daarin zal naar verwachting groeien van 96,5 miljard dollar in 2016 tot meer dan 195
miljard dollar in 2020: meer dan een verdubbeling in deze periode
van vier jaar.
In 2017 werd geschat dat 60 procent van de groei in ITuitgaven alleen uit cloud zou komen. Naarmate cloud-gebruik
toeneemt, neemt ook de behoefte aan het verplaatsen van applicaties naar de cloud toe, evenals de vele mogelijkheden die cloudaanbieders leveren, bijvoorbeeld op het gebied van AI, blockchain
of IoT.
Veel organisaties zien echter uitdagingen bij het omarmen
van deze nieuwe mogelijkheden.
• Gebrek aan wendbaarheid, omdat door de huidige meer dynamische samenleving snel experimenteren en nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars, datawetenschappers, bedrijfsanalisten en IT-teams vereist zijn.
• Technische complexiteit, waardoor teams vaak moeite hebben
om het steeds complexere technologieaanbod onder de knie te
krijgen.
• Een tekort aan vaardigheden. De vraag naar ontwikkelaars
overtreft het aanbod. Veel organisaties hebben moeite om de
juiste vaardigheden te vinden bij het inhuren, of kunnen zich
de noodzakelijk middelen niet veroorloven die nodig zijn om de
vraag bij te houden.

Traditionele platforms en ontwikkelmethoden bieden
onvoldoende ondersteuning om deze problemen te adresseren.
Deze platforms en methoden bevorderen niet of nauwelijks de
samenwerking tussen de afnemende organisatie en de leverende
IT-organisatie. Dit gebrek aan samenwerken is de voornaamste
oorzaak van de lage succesratio van IT-projecten vanwege de volgende omstandigheden:
• De time-to-market van nieuwe applicaties is te lang.
• De eindgebruiker is niet of nauwelijks betrokken tijdens de
realisatie van applicaties.
• Het is erg moeizaam om tussentijds of na de initiële oplevering
van de applicatie wijzigingen door te voeren.
Gecombineerd gemak
Low-code, een snelgroeiende categorie van app-ontwikkeling, pakt deze obstakels aan door de kloof te overbruggen tussen
technologie- en organisatiebehoeften. Softwareontwikkeling
door middel van low-code gebeurt op basis van visuele applicatieontwikkeling en configuratie, in plaats van het traditionele procedureel programmeren. De combinatie van hoge productiviteit en
actieve betrokkenheid van gebruikers levert een unieke combinatie van snelle time-to-value en first-time-right-realisatie. Gartner
noemt dit Enterprise High Productivity Application Platform as a
Service. Mendix is een van de leiders op het gebied van een lowcode platform om snel applicaties te ontwikkelen.
Het gemak van low-code omgevingen wordt steeds meer met
cloud gecombineerd. Hierdoor heeft men makkelijker toegang tot
kant-en-klare applicatiediensten uit de cloud, zoals data-analyse
en mobiele diensten. Voorbeelden hiervan zijn apps voor medewerkers voor rapportages en informatievoorziening.
De combinatie low-code en cloud versnelt het innovatietempo bij
organisaties aanzienlijk. Groot voordeel is immers, zo leert onze
ervaring, dat professionals van verschillende achtergrond hiermee uit de voeten kunnen, zowel bekwame programmeurs als professionals die hun rol uitbreiden. Door toepassen van low-codeoplossingen kunnen ook niet-technische gebruikers eenvoudig
softwarecomponenten samenstellen en verbinding maken met
datasets om complexe apps te bouwen. Een low-code ontwikkelingsplatform maakt het mogelijk om applicaties te maken via
point-en-click-interfaces in plaats van computerprogrammering.
Hierdoor wordt de hoeveelheid handmatige codering die nodig is
om een app in productie te brengen significant verminderd.
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Gebaseerd op opgedane low-code-cloud-ervaringen bij organisaties, zijn de volgende vragen van belang bij de keuze van het
cloudplatform voor applicatieontwikkeling:
• Wat is de versnelling in oplevertijden van nieuwe applicaties,
kan dit bijvoorbeeld tot tien keer sneller zijn?
• Is er een integratie van services als AI, blockchain en IoT voor
het bouwen van apps met low-code voor handen?
• Is er een cloud-architectuur die hoge beschikbaarheid en
schaalbaarheid ondersteunt?
• Wat is de mate van flexibiliteit van gekozen cloud-implementatie? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillende uitrolmodellen, als
Public, Private en Hybride?
• Worden open standaarden gebruikt als Cloud Foundry, Docker
of Kubernetes?
• Hoe wordt de samenwerking en wendbaarheid tussen organisatie- en technologieteams ondersteund?
• Hoe is één en ander contractueel geregeld?
• Is er kortom een geïntegreerde low-code-ontwikkeling en
DevOps aanbod?
Kloof overbruggen
Samenvattend: om aan de groeiende vraag van het toepassen van nieuwe technologieën te voldoen is een geïntegreerd
low-code cloudplatform benodigd. Dit platform dient de hele
levenscyclus van applicaties af te dekken: van requirements
management en projectbeheer tot ontwikkeling, testen, uitrol en
operationeel beheer van applicaties en applicatie-omgevingen.
Alleen een hybride platform zoals dat van IBM kan aan deze eisen
voldoen. Hiermee heeft men de mogelijkheid om Public Cloud te
gebruiken als snelheid, lage kosten, experimenteren en tijdens
piekmomenten opschalen benodigd zijn. En Private Cloud wanneer het gevoelige data en interne applicaties betreft die van
kritiek belang zijn voor de eigen organisatie.
Een dergelijk hybride low-code – cloudplatform helpt organisaties met digitale innovatie en transformatie, als significante
bijdrage aan het overbruggen van de spreekwoordelijke kloof tussen organisatie en IT.

Cor van der Struijf – IBM Cloud Specialist
Bram Havers – IBM Enterprise Architect Central Government
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E v e r e s t

Ambtenaren komen vaak niet meer toe aan hun echte
werk. In plaats van burgers te helpen, zijn ze bezig met het
voeden van tijdrovende ICT-systemen en het stapsgewijs
doorlopen van strakke processen. Zij werken voor het
systeem in plaats van andersom. Dat kan en móet beter.

een gemodelleerd, dus makkelijk aanpasbaar systeem, waarbij
we gebruik kunnen maken van de bestaande ICT-systemen. Zo
kunnen al die uitzonderingssituaties, die je als gebruiker graag
wilt hebben om je klanten persoonlijke service te bieden, worden ondersteund door IT.”
“Het leuke van deze manier van werken is dat de applicatie
nooit klaar is. De wereld om ons heen stopt immers ook niet
met veranderen. De kunst is om snel ervaringen op te doen met
het systeem en de lessen die daaruit volgen meteen te verwerken in een volgende versie. Zo kun je steeds op veranderingen
anticiperen.”

Weg met de
lopendeband -ICT!
e richten ICT-systemen voor de dienstverleningssector eigenlijk al meer dan dertig jaar verkeerd in.”
Freek van Teeseling, solution architect bij Everest, vat de koe
maar meteen bij de horens. “We zijn al drie decennia processen
aan het inrichten zoals de ICT-systemen werken, in plaats van
andersom: de systemen aanpassen op de gewenste werkwijze.
De systemen zijn ontstaan vanuit een industriële visie: productie draaien, processen opknippen in simpele en voorspelbare
taken. Maar dienstverlening is nu eenmaal geen lopendebandwerk. De burger is niet standaard. Sterker nog: iedere burger,
iedere situatie is uniek. Complexiteit moet je dus niet wegstandaardiseren uit je ICT-systeem.”
Tegenwoordig zien we in dat dienstverlening anders is dan
industrie. Om dienstverlening goed in te richten, moet je die
concepten uit de industrie dus ook loslaten. “Ambtenaren willen graag snel en persoonlijk hun klanten helpen, maar zitten
gevangen in allerlei stroeve processen en systemen die geen
ruimte laten voor eigen inbreng of flexibiliteit. Terwijl ze daar
juist zo goed in zijn. Om maar een extreem voorbeeld te noemen: soms vergt een systeem dat er op een gegeven moment in
het proces een brief de deur uitgaat naar een klant. Terwijl dat
met een telefoontje beter opgelost kan worden. Maar dat kan
dan niet, omdat die brief eruit moet. Ik zie ook nog weleens dat
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er ergens in een systeem een verwerkingsduur van zes weken is
ingebouwd, omdat dat in de wet staat. Als je bedenkt hoe snel
en flexibel bedrijven als Bol.com of Coolblue hun klantenservice
afhandelen, dan klinkt dit toch wel als de vorige eeuw.” Het is
duidelijk: deze tijd vraagt om een andere manier van IT-inzet.
Nieuwe technieken maken die nieuwe benadering mogelijk.
Rollen omdraaien
Een andere manier van werken, voor zowel de ambtenaar als
voor de IT-specialist. “Als wij nu nieuwe software ontwikkelen
voor een organisatie draaien we de rollen om”, zegt Youri Vaes,
consultant bij Everest. “Het is hartstikke moeilijk functionaliteit
te bedenken als je alleen je huidige ondersteuning kent. Dus
doen we even alsof we daar niets van weten. De ambtenaar die
dagelijks met het systeem gaat werken, bepaalt hoe hij ondersteund wil worden door het systeem. We stellen letterlijk de
vraag: zou dít jou in je werk optimaal ondersteunen? Zou je hiermee je klant, de burger, écht kunnen helpen? Vervolgens zetten
wij die wensen ter plekke om in een applicatie. Zodat we meteen
kunnen toetsen of dat is wat de ambtenaar bedoelt. Vaak blijkt
al snel dat er meer mogelijk is dan de gebruiker aanvankelijk kon
bedenken. Daardoor ontstaan er weer nieuwe ideeën, die vervolgens weer worden toegevoegd aan de applicatie. We werken met

Foto: Dreamstime
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Organisatieverandering
“Een grote valkuil van IT-specialisten”, zegt Van Teeseling, “is dat wij de drang hebben álles te willen automatiseren
voordat het in productie gaat. Dat hoeft helemaal niet. Als de
gebruiker met de nieuwe versie beter ondersteund wordt dan
voorheen, ervaar je al dat IT je wensen snel kan realiseren. Dan
durf je live te gaan met een systeem dat nog niet álle toeters
en bellen heeft, maar gewoon doorontwikkeld kan worden.
We moeten erop vertrouwen dat onze gebruikers steeds met
nieuwe en goede input blijven komen, zodat we gezamenlijk de
applicatie verder kunnen verbeteren.”
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“Dat betekent ook”, zegt Vaes, “dat opdrachtgevers op
een andere manier kunnen sturen. De vraag ‘wanneer is het af
en wat krijg ik dan?’ is minder relevant. De vraag is nu: ‘welke
zekerheid heb ik dat ik op de goede weg ben? En op basis waarvan besluit ik om verder te gaan of niet?’ Dat is ook voor de
budgethouders een hele omschakeling.”
Dit vertrouwen in de gebruikers levert opdrachtgevers echter wel veel op.
Vaes: “Je weet een ding zeker: de mensen die met het systeem moeten werken, zijn tevreden. Zij hebben immers zelf hun
werkwijze, en daarbij horende ICT-ondersteuning, ontworpen
en al vroeg in het traject ook echt zien werken. En ze kunnen
het verschil aangeven met hun huidige ondersteuning. Dus wat
de toegevoegde waarde is, is snel voor iedereen helder. En dat
vormt precies de input voor een besluit op het vervolg.”
Freek van Teeseling en Youri Vaes zijn gespecialiseerd in Blueriq
Fit, de nieuwe ICT-werkwijze binnen de overheid van Everest. Meer
weten? f.van.teeseling@everest.nl of y.vaes@everest.nl.
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Open source en de overheid

De ideologie voorbij
Een beetje verbaasd
was hij wel, toen we
hem vroegen om met
iBestuur te praten
over het onderwerp
open source. Dat was
immers alweer een
paar werkzame levens
geleden… Maar de
geestdrift was snel
terug bij Kees Vendrik.
Want een ding weet hij
nog steeds zeker: open
source is het meest
radicale antwoord op
monopolievorming.
Door Quita Hendrison
Beeld Blinkerd
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K

ees Vendrik is alweer even politicus af; vandaag de dag is hij hoofdeconoom bij Triodos Bank. Maar het kost hem geen enkele moeite
om terug te gaan naar het ‘Adam en Eva-moment’ van de motie die naar hem
genoemd is: de motie Vendrik. “Ik kwam in 1998 in de Tweede Kamer, onder
meer als woordvoerder economische zaken. Digitalisering was toen vooral
een vraagstuk voor EZ. We zaten volop in het neoliberale tijdperk: private
property boven public goods. Daar werd ik als GroenLinkser uiteraard niet
vrolijk van. Je zag dat ook terug in de technologische innovatie. Op de golven
van dat neoliberalisme ontstonden digitale monopolies en vendor lock-ins
bij reuzen als Microsoft. Jonge honden – start-ups zouden we die nu noemen
– werden niet gestimuleerd door de politiek merkte ik in de begrotingsbehandeling van 2002. Datzelfde jaar nog heb ik de motie Vendrik ingediend.
De motie komt er samengevat op neer dat de overheid zich in moest spannen
om bovengeschetste status quo te doorbreken. Daarnaast moest de publieke
sector in 2006 zelf zoveel mogelijk gebruikmaken van open standaarden en
open source software. De motie kreeg steun van alle partijen.” En we gingen
over tot de orde van de dag…
Grondbeginselen
Die orde van de dag wees er de eerste jaren na 2002 niet op dat er met
veel ambitie aan de doelstellingen van de motie werd gewerkt in politiek Den
Haag. Vendrik: “Er waren wel politici die zich ermee bemoeiden, ik noem
Arda Gerkens van de SP. Maar het schoot niet op. Pijnlijk voorbeeld is de
aanbesteding van de kantoorsoftware van het ministerie van Financiën toen
Wouter Bos daar nog de baas was. Allemaal closed source! Zo 1995! Ik dacht
echt: stop hiermee en trek die motie uit de kast! Wat een gemiste kans om
het instrument publieke aanbesteding in te zetten voor innovatie. Vergeet
niet dat de publieke sector met een aandeel van 8 à 9 procent van het bruto
binnenlands product de grootste Nederlandse consument is. Ga maar na wat
het voor de Nederlandse creatieve industrie kan betekenen als overheidsorganisaties zich makkelijker tot Nederlandse leveranciers wenden in plaats van
naar Silicon Valley. Ik zie wel een dieper bewustzijn nu: door de komst van
de digitale wereld zijn we de grondbeginselen van de samenleving aan het
herschrijven. Overheden realiseren zich meer en meer wat de grote monopolisten kunnen aanrichten in de samenleving. Wij kunnen niet bij hen onder

Het kost Kees Vendrik,
voormalig Tweede Kamerlid voor Groen Links, geen
enkele moeite om terug te
gaan naar het ‘Adam en
Eva-moment’ van de motie
die naar hem genoemd is:
de motie Vendrik.

de motorkap
kijken en dan
ben je dus overgeleverd.
Als je wilt vechten voor een vrije en open samenleving moet
je iets tegenover die monopolies zetten. Open source is dan
het meest radicale antwoord.”
Spoorboekje.nl
Valentijn Sessink, eigenaar van open source automatiseringsbureau Open Office, heeft al sinds de jaren negentig
ervaring met Linux, het bekendste open source besturingssysteem. “In die tijd was 97 procent Windows.” Fast forward
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naar 2002, het jaar van de motie
Vendrik. “De website van de NS was
ineens niet meer bereikbaar als je geen
Internet Explorer gebruikte. Dat leidde
tot een flink volksoproer. We hebben toen
met een clubje mensen in anderhalve dag een
alternatieve open source reisplanner, spoorboekje.
nl, gebouwd.
Al snel kreeg ik een telefoontje van informatietechnologie-expert Arjen Kamphuis. Hij wilde het momentum aangrijpen om rumoer te maken in de Tweede Kamer: onze open
source toepassing was een mooie illustratie van hoe leveranciersafhankelijk de overheid was op het gebied van ICT en
informatievoorziening. Ik ben in gesprek gegaan met Rens
van Tilburg, economisch adviseur van de GroenLinks-fractie,
and the rest is history. Maar of we veel zijn opgeschoten
sinds de motie Vendrik? Als ik een willekeurig kantoor van
een ministerie binnenstap, draaien de eerste vijf pc’s die ik
tegenkom op Windows…”

23

Samen veilig
verbonden

Eén partner voor
veilige communicatie
Als vertrouwde IT- en telecompartner biedt KPN een ICT-landschap
dat functioneert als één sterk geheel. Wij verbinden overheden,
zowel landelijk als lokaal, met het bedrijfsleven én de burger.
Met deze verbindingen is veilige communicatie mogelijk, wat de
samenwerking onderling versterkt en de dienstverlening vanuit
de overheid verbetert. Samen veilig verbonden, met KPN.
kpn.com/overheid

open source

Niet dat er helemaal niks gebeurd is. Van 2003 tot 2006
liep het programma OSOSS (Open Standaarden en Open Source Software), in 2008 opgevolgd door het NOiV (Nederland
Open in Verbinding): beide bedoeld om een flinke impuls te
geven aan het gebruik van open standaarden en open source
software in overheidsorganisaties. In 2011 is NOiV gestopt,
uiteraard met de bedoeling dat de uitvoering doorgaat. Sessink: “Daar moet je als overheid wel streng bovenop te zitten.
Zorg dat je bij aanbestedingen meteen die fabrikantonafhankelijkheid meeneemt. Overheidsorganisaties laten zich te veel
door de markt dicteren. Dat geldt ook voor het ICT-onderwijs;
wat een gemiste kans dat het ministerie van Onderwijs destijds niet bij die stimuleringsprogramma’s zijn betrokken.
Gedragsverandering moet je aan de basis aanpakken. Als een
hele generatie weet dat het anders kan, namelijk open source,
weten we straks niet beter!”
Kennispartners
Bart Jeukendrup (29) is hoofd softwareontwikkeling bij
Pleio en daarnaast voorzitter van Delta10, een stichting die
open software voor overheden ontwikkelt. Hij is representant
van een generatie professionals voor wie open source ontwikkelen net zo vanzelfsprekend is als ademhalen. “In veel landen,
zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk,
ontwikkelen overheden al zelf open source software. Dat begint
ook in Nederland vorm te krijgen, bijvoorbeeld bij het Common Ground project van de VNG en het DataLab van Gemeente
Amsterdam. Open source software heeft onder andere als
voordeel dat het eenvoudig kan worden hergebruikt. Beter één
keer centraal open source ontwikkelen en delen met zoveel
mogelijk gemeenten, dan 380 gemeenten die elk voor zich
eenzelfde pakket of licentie kopen. Als je dit op grote schaal
zou doorvoeren, verandert de rol van leveranciers. Je ziet in
het buitenland dat leveranciers die eerst vooral licenties op
software verkochten, nu meer kennispartner van de overheid
zijn geworden. Open source wordt vaak gezien als een soort
ideologie, maar het is wat mij betreft vooral een pragmatische
en efficiënte manier van samenwerken. En bij uitstek geschikt
voor agile werken en kortcyclisch verbeteren, wat sowieso goed
past bij de complexiteit van ICT. Giganten als Google en Facebook maken al actief deel uit van open source community’s en
publiceren hoogwaardige open source software. Ontwikkelaars
uit de hele wereld gebruiken die software als basis om hun
eigen producten te ontwikkelen. Ook in technisch opzicht zijn
de ontwikkelingen in de open source wereld interessant. Kijk
maar naar de innovatie in kunstmatige intelligentie die vooral
in open source community’s plaatsvindt. En – niet onbelangrijk
voor overheidsorganisaties - voor ICT-talent is een werkgever
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een stuk aantrekkelijker als er meer mogelijkheden zijn om
open source software te ontwikkelen.”
Kiezen
“De voordelen van open source ontwikkelen zijn glashelder”, besluit Edo Plantinga. Plantinga is onder meer oprichter
van Gebruiker Centraal. “Helemaal in een overheidscontext
waar concurrentie tussen organisaties geen rol speelt. Toch
wordt binnen de overheid nog te vaak het wiel opnieuw uitgevonden. Denk aan de vele implementaties van de Rijkshuisstijl,
de koppelvlakken met DigiD die door tientallen leveranciers
opnieuw zijn ontwikkeld. Initiatieven als Samen Organiseren
moeten nog sterker het voortouw nemen met het zelf (laten)
ontwikkelen van open source software, die aansluit bij zowel
de processen binnen de overheid als bij de behoefte van de

Overheidsorganisaties laten
zich te veel door
de markt dicteren
eindgebruiker. Door die diensten aan te bieden als SAASoplossing, ontzorg je kleinere organisaties en geef je grotere
organisaties alle vrijheid om zelf verbeteringen aan te brengen
in de software.
We kunnen kiezen. Willen we over tien jaar nog steeds in
de situatie zitten dat we afhankelijk zijn van externe leveranciers met deels tegengestelde belangen? Of willen we een
ecosysteem waarin overheden, en grote en kleine leveranciers
samenwerken, waardoor we kosten besparen, de kwaliteit van
dienstverlening verhogen en wendbaarder worden.”
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open source
Screendump van
de repository op
Github waar de
broncode van de
API’s en services
ontwikkeld door het
programma DataPunt van Onderzoek, Informatie en
Statistiek te vinden
is (github.com/
Amsterdam).

Gemeente
Amsterdam
doet ‘t zelf(s)
De gemeente
Amsterdam ontwikkelt
sinds twee jaar open
source toepassingen
in eigen huis.
“Leveranciers houden de
overheid vaak gegijzeld
met ondoorzichtige
software”, beweert
Datalab directeur
Berent Daan.

Door Boris van Hoytema, Johan Groenen
Beeld Github
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D

irecteur Berent Daan over het ontstaan van Datalab, onderdeel van
Onderzoek, Informatie en Statistiek: “Ik ben in februari 2015 begonnen bij de gemeente Amsterdam met de opdracht om data kortcyclisch in te
gaan zetten in primaire processen. Daarmee zijn we bij Datalab, de werkplaats
voor data en datatoepassingen, begonnen door concrete softwareoplossingen
te maken voor tastbare problemen. We begonnen met kleine procesapplicaties op basis van microservices, aan elkaar gekoppeld met API’s. Hierdoor
waren data en toepassing duidelijk gescheiden met het oog op hergebruik.
Al snel kwam Basisinformatie bij ons met de wens hun informatie ook zo te
ontsluiten. Dat is de start geweest van Datapunt: het platform voor ontsluiten, gebruiken en analyseren van alle data van de gemeente Amsterdam. Ik
werd daarbij geïnspireerd door Jeff Bezos, oprichter van Amazon. Die begon
al in 2002 met het opdelen van zijn organisatie in serviceafdelingen, die met
elkaar communiceerden via webportals. Dat maakt de diensten eenduidig
herbruikbaar binnen en buiten de organisatie.”
Ingenieursmentaliteit
“Nederland is groot geworden met innovaties in weg- en waterbouw vanuit de overheid. Een club van 100 ingenieurs bij de dienst IJsselmeerpolders
dacht echt innovatief na over hoe we de dreiging van het water het hoofd
konden bieden. Maar op het gebied van ICT hebben we als overheid vanaf het
begin gezegd: daar hebben we geen verstand van, dat laten we aan de markt
over. Ik wil die ingenieursmentaliteit terug bij de gemeente. Zodat we weer
zelf bepalen hoe we ICT toepassen en écht snappen wat er gebeurt.
Ontwikkelaars worden nu nog vaak afgeschrikt door de oude ICTomgeving bij overheden. Weinig samenwerking, weinig ruimte voor nieuwe
technieken, en werken aan software waar niemand naar omkijkt. Datalab is
een veilige omgeving voor nieuwe technieken. We werken met multidiscipli-

naire teams die samen met de business beslissingen nemen, in
plaats van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Ontwikkelaars zijn daarbij medeverantwoordelijk voor het resultaat.
De namen van de ontwikkelaars staan bovenaan de gemaakte
code. De belangrijke rol van ontwikkelaar wordt zo zichtbaar.
Dat geeft voldoening, en maakt de overweging ‘op de markt
kan ik meer verdienen’ onbelangrijk.”
breekijzer
“En alles is open source”, vervolgt Daan. “Leveranciers houden de overheid vaak gegijzeld met ondoorzichtige software.
Ik wil af van de situatie waarin de overheid voor kernfuncties
afhankelijk is van een markt die dicteert hoe we processen
moeten inrichten, terwijl dat vaak verre van optimaal is. Open
source is een manier om deze situatie open te breken.
Ik wil de vrijheid om dit aan te passen, en open te kunnen
delen met andere overheden. Open source legt veel verantwoordelijkheid bij technische mensen. Die werden daarvoor
gezien als uitvoerend. Nu betrek je ze ineens op alle niveaus,
want technologie is inhoudelijk. Als een ontwikkelaar kiest
voor een bepaalde technische oplossing, dan kan dat organisatorische consequenties hebben. Waar fouten eerder op
een leverancier werden afgeschoven, is de gemeente nu zelf
verantwoordelijk. Dat is voor management en politiek soms wel
spannend.”
“Ik denk dat het BRP-falen van vorig jaar voorkomen had
kunnen worden door vanaf het begin open source te werken.
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Als iedereen meekijkt kan er geen onduidelijkheid ontstaan
over wat er in zo’n project gebeurt. Kritische professionals
kunnen tijdig feedback geven.
Als je vanaf het begin open source werkt, dan ben je je ook
bewust van de veiligheidsrisico’s en privacyrisico’s. Dat stimuleert privacy by design. In veel projecten zit een privacyaspect.
Denk aan applicaties rondom armoede of zorgverlening.
Dan wil je ook tijdens de ontwikkeling garanderen dat er nul
dingen online komen die daar niet mogen staan. Bij Datalab
hebben we daar processen voor ingericht: een quick scan en
een assessment. Dat zijn geen zware procedures. Doordat je
gedwongen wordt om met je billen bloot te gaan, gaan we dit
soort dingen ook professioneler aanpakken.
Er is een maatschappelijke zorg over verlies van controle over onze informatie. Juist door toepassingen te maken
ontdekten we dat processen rondom beveiliging en privacy
ontbraken. We ontdekten dat wat mag los moet staan van wat
technisch mogelijk is. Door te doen leren we snel wat we willen,
wat we mogen en hoe dat veilig en snel ook kan.
We willen transparant zijn over hoe we data gebruiken,
ontsluiten en combineren. Daarvoor is open source cruciaal. De
oplossingen die we maken zijn door de buitenwereld controleerbaar. Op die manier kan iedereen ons wijzen op kwetsbaarheden als die er zijn.”
Over je schaduw
Waarom zouden andere gemeenten moeten kunnen meeliften op software die op kosten van de Amsterdammers is
ontwikkeld? Berent Daan: “De essentie van open source is dat
je over je eigen schaduw heen kunt springen. Zodat er een dusdanige schaal komt dat je er zelf ook weer van gaat profiteren.
Daarbij betaal je voor open source ontwikkeling niet meer dan
voor aanbesteding conform specificaties, maar heb je wel de
potentiële meerwaarde dat anderen die hergebruiken ook mee
doorontwikkelen. Idealiter ontstaat er een community van ontwikkelteams bij verschillende overheden die van elkaar weten
wat ze doen, constant kennis en informatie uitwisselen, en
vooral ook code van elkaar hergebruiken. Ik wil dat gemeenten actief gaan investeren in open source ontwikkeling. Dat we
bij aanbestedingen open source als voorwaarde opnemen. Dat
we samen met andere overheden werken aan een netwerk van
ontwikkelaars die deze toepassingen ontwikkelen, verbeteren
en uitbouwen. En dat we samenwerken om de overheid interessanter maken voor ontwikkelaars.”
Auteurs: Boris van Hoytema, Open Source pleitbezorger bij Datapunt Amsterdam, oprichter Foundation For Public Code.
Johan Groenen, Strategisch Adviseur Innovatieve Toepassingen
bij Datalab Amsterdam, secretaris Stichting Code for NL.
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Dear
Mark Zuckerberg
E

This is not a cloud.
This is the IBM Cloud.
This is a car protected from
storms by an insurance company
that knows the weather down
to the square block.
This is a diamond tracked on
a Blockchain—protected against
fraud, theft and trafficking.
This is a financial transaction
secure from hacks and threats
others can’t see.
This is the IBM Cloud.
Designed for your data.
AI ready.
Secure to the core.
The IBM Cloud is the cloud
for smarter business. Yours.

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

ibm.com/cloud
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nkele jaren geleden zei Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook, dat privacy als sociale norm dood is. In mismoedige momenten dacht ik weleens dat hij
gelijk had. Ik houd me al jaren bezig met
privacy en bescherming van persoonsgegevens. In het beste geval vroegen mensen
meewarig waarom ik me daar zo druk over
maak. In het ergste geval werd mijn inzet
gezien als een obstakel voor zowel bedrijfsleven als veiligheidsdiensten
Het kan verkeren. In de afgelopen
weken bleken miljoenen Facebookgebruikers niet bepaald geamuseerd dat
hun gegevens, en die van hun Facebookvrienden, waren gebruikt door Cambridge
Analytica voor het beïnvloeden van verkiezingscampagnes. Met verfijnde technieken
om gedragingen en keuzes van individuen
niet alleen in kaart te brengen, maar zelfs
te voorspellen en te sturen. Cambridge
Analytica zou zo hebben bijgedragen aan
de verkiezing van Donald Trump en de
Brexit-stem.
Facebook wist al jaren dat Cambridge
Analytica de persoonsgegevens oneigenlijk
had verkregen en gebruikte, maar haalde er
de schouders over op. Privacy was immers
dood? Daar zou toch niemand om malen.
Een misrekening! De waarde van de aandelen Facebook kelderde met 80 miljard dollar.
De kwestie is het topje van de ijsberg.
Maar ze maakt in één klap duidelijk dat privacy en gegevensbescherming geen linkse
speledingetjes zijn, maar een factor voor de
kwaliteit van onze democratie. Wetten voor
privacy en gegevensbescherming geven
rechten aan individuen, maar ze maken die
individuen ook weerbaarder tegen manipulatie. Zo zijn privacy en gegevensbescher-

ming veel wezenlijker voor het beschermen
van onze democratie, dan een windmolengevecht tegen iets ondefinieerbaar als ‘fake
news’.
Dus moeten we zorgen voor stevige wetgeving. Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Maar ook in de AVG zitten zwakke
plekken. Bijvoorbeeld de uitzondering op de
strenge privacyregels voor wetenschappelijk
onderzoek. Die uitzondering kan mogelijk
als achterdeur worden gebruikt voor activiteiten als die van Cambridge Analytica.
Er wordt ook gewerkt aan een andere
wet: de e-Privacy Verordening, die onze
privacy beschermt als we bijvoorbeeld
mailen of appen, en die paal en perk stelt
aan ‘behavioural targeting’, het sturen van
(reclame)boodschappen op basis van een
persoonlijk profiel. Het Europees Parlement heeft met een kleine centrumlinkse
meerderheid gestemd voor strakke regels.
De nationale regeringen beraden zich nog,
maar neigen naar versoepeling van de
regels. Het valt te hopen dat het bewustzijn
groeit dat soepeler regels óók de weg vrijmaken voor manipulatie van kiezers.
Strakke regels zijn niet genoeg. Stevige
handhaving is essentieel. Er zal een antwoord moeten komen op de vraag waarom
de Europese toezichthouders niet eerder
hebben ingegrepen in de Cambridge Analytica/Facebookzaak. Ook moeten er voldoende middelen komen voor de toezichthouders. Zorgelijk dat het budget voor de
Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
ontoereikend is.
Privacy en gegevensbescherming zijn
deel van de verdedigingswal van onze
democratie. We moeten ze koesteren.
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De tijd is rijp voor een open source overheid

Winst op (tien)
punten

Meeliften op wat anderen al gedaan
hebben

Open source software is
volwassen geworden. We kunnen
veilig stellen dat we zonder
open source software (OSS)
het huidige internet niet meer
zouden herkennen. Open source
componenten zijn tegenwoordig
kwalitatief hoogwaardig en vaak
eenvoudig te hergebruiken. Steeds
meer overheden ontwikkelen
software op basis van open source.
Tien voordelen én de bewijsvoering.

Door Edo Plantinga, Johan Groenen,
Hilbrand Bouwkamp
Beeld Arena Reviews
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De grotere internationale open
source softwareprojecten bevatten miljoenen regels code en
vertegenwoordigen daarmee
een waarde van miljarden euro’s.
We hoeven daarom in de overheid niet
vanaf nul te beginnen, maar we kunnen
voortborduren op wat er al gedaan is. En
misschien nog belangrijker: wat zich in
de praktijk al bewezen heeft.
Het Nederlandse project Drupal voor
Gemeenten (DvG) biedt een gratis website voor gemeenten, die is gebaseerd
op het open source contentmanagementsysteem Drupal. Hiermee lift het
project mee op inspanningen van tienduizenden ontwikkelaars en bedrijven,
een securityteam, accessibility-experts,
et cetera. DvG heeft de software uitgebreid met specifieke functionaliteit voor
Nederlandse gemeenten en deze vervolgens weer als open source vrijgegeven.

Samen ondersteunende
diensten ontwikkelen
Open source software
maakt het mogelijk
om maatwerk toe
te voegen. Zo kun je de
look & feel aanpassen, je
eigen
authenticatie toevoegen of informatie
over transacties naar een extern archief
schrijven. Omdat dit mogelijk is, loont
het ineens de moeite om gezamenlijk
ondersteunende diensten te ontwikkelen
en te gebruiken, bijvoorbeeld een archief
of een authenticatie service.
Naar aanleiding van een politiek schandaal in Estland, waar een
regeringspartij structureel anonieme
donaties ontving, ontstond in 2012 een
beweging die meer transparantie eiste
van politiek en overheid. Om hiervoor
concrete ideeën te verzamelen werd het
platform People’s Assembly (rahvakogu.
ee) gebouwd, op basis van open source
software van het IJslandse Your Priorities. Daarbij werd de user interface
aangepast en werd het platform aangesloten op de authenticatie via de Estse
identiteitskaart.
Voor meer voorbeelden, zie de Handreiking Digitale Democratie op https://
www.e-dem.nl

Flexibel ontwikkelen
De overheid is volop in beweging en daarom is
het nodig flexibel te ontwikkelen. Mensen verwachten meer en meer zaken direct online te kunnen
afhandelen. Daarvoor zijn zowel nieuwe digitale
diensten nodig, als procesveranderingen aan de
achterkant. Software mag daarbij niet belemmeren, maar moet verandering juist mogelijk maken.
Met behulp van open source componenten kunnen snel nieuwe toepassingen worden gemaakt en kan de afhankelijkheid van gesloten
software worden doorbroken. In plaats van speculatie aan de vergadertafel en onderhandelen met leveranciers kan iteratief in kortdurende sprints worden geïnnoveerd.
Bij Datalab Amsterdam maken multidisciplinaire Fixxx (Fast
Innovation Amsterdam) teams in veertien weken nieuwe digitale
diensten en lossen daarmee tastbare problemen in de stad op. Op
basis van open source componenten is bijvoorbeeld een web app
gemaakt waarmee omwonenden van het Rembrandtplein uitgaansoverlast direct anoniem kunnen melden aan de handhaving op
straat. De directe communicatie zorgde voor een betere verstandhouding tussen handhaving en omwonenden en bracht de responstijd op overlastmeldingen terug naar minder dan vijf minuten.

Transparantie verhoogt de kwaliteit
Wanneer je open source werkt, is zowel de code
als de voortgang voor iedereen zichtbaar. Bepaalde
keuzes of fouten kunnen daarmee al in een vroeg stadium worden geconstateerd en gecorrigeerd. Het zorgt
voor inspraak tijdens in plaats van na het ontwikkelproces. Daarnaast is de progressie duidelijk te volgen,
wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat verwachtingen niet
te ver uiteenlopen. Door in the open te werken, gaan
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ontwikkelaars bewuster werken en
zullen ze vroegtijdig aandacht hebben voor beveiliging en privacy (‘privacy by
design’).
De Engelse overheid werkt veel via Github, een
website om broncode te delen. Voor hun online-petitiedienst hebben diverse burgers al extra functionaliteit voorgesteld via Github, die vervolgens door het
ontwikkelteam is overgenomen in de onlinedienst.
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open source
Slimmer
samenwerken
Open source ontwikkeltools en -technieken zijn ontwikkeld om grote
aantallen ontwikkelaars wereldwijd
op een gestructureerde wijze te laten
samenwerken. Deze tools kunnen door
overheden worden gebruikt om beter
samen te werken aan gezamenlijke
projecten. Ook kunnen daar eenvoudig
marktpartijen bij worden betrokken. De
overheid kan daarbij de mogelijkheid
houden om externe bijdragen te toetsen
en al dan niet over te nemen.
Door op deze manier samen te werken
ontstaat leesbare en begrijpelijke code
en goede documentatie. In een later
stadium wordt het hierdoor eenvoudiger
om nieuwe ontwikkelaars aan te haken.
Dit maakt de overheid onafhankelijk van
één ontwikkelpartij.
In het Europese SCORE project werken negen steden rondom de Noordzee
samen aan negen applicaties. Open
source maakt samenwerking mogelijk,
zonder dat één partij de centrale regie
heeft. Heeft jouw stad net wat andere
behoeftes dan wat er al ontwikkeld
is? Dan kun je eenvoudig aanpassingen maken om de software geschikt te
maken voor je eigen context. Zonder dat
iemand daar toestemming voor hoeft te
geven.

Geen vendor lock-in

Controleerbaarheid van de overheid
Software is steeds meer een verlengstuk van wetgeving. Wetgeving schetst kaders voor het opereren van
de software en de softwareregels zijn een implementatie van beleid. Net zoals processen democratisch
controleerbaar moeten zijn, moet ook de software
controleerbaar zijn. Zeker bij geautomatiseerde
processen is transparantie belangrijk zodat te allen
tijde inzichtelijk is op basis van welke algoritmes
bepaalde beslissingen zijn genomen.
De Raad van State heeft vorig jaar in de zaak
AERIUS de uitspraak gedaan dat ter voorkoming
van een ongelijkwaardige procespositie de
overheid de verplichting heeft om de gemaakte
keuzes en de gebruikte gegevens en aannames volledig,
tijdig en uit eigen beweging openbaar te maken. Het
publiceren van broncode is daar een goed middel voor.
Het is daarom goed mogelijk dat het in de toekomst wettelijk verplicht wordt om de broncode vrij te geven.

Er zijn meer dan 300 bedrijven in Nederland die werken
met Drupal. Inmiddels hebben zeven leveranciers ervaring
specifiek met Drupal voor Gemeenten (zie eerder in dit artikel).
Overstappen op een andere leverancier is daarmee relatief
makkelijk, wat een goede motivatie is voor leveranciers om
kwaliteit te blijven leveren.

Overheid als interessante werkgever
Ontwikkelen van kennis in huis
Bij gebruik van open source krijgen overheidsorganisaties de gelegenheid om kennis op te doen en ook zelf bijdragen te leveren. Hiermee krijgen
zij een gelijkwaardiger positie ten opzichte van softwareleveranciers. Zij
kunnen hun rol als opdrachtgever daarmee beter invullen en met meer kennis van zaken regie voeren op uitbesteed werk.
Meer kennis in huis stelt organisaties ook in staat om zelfstandig de eerste
stappen te zetten. Bijvoorbeeld door bij nieuwe projecten eerst zelf een prototype te ontwikkelen dat helpt om discussies te concretiseren en om tot een
betere opdracht te komen.
De gemeente Haarlem heeft zelf haar zakenmagazijn gemaakt
conform de nationale standaard. Ze kunnen daardoor vooraf tegen
leveranciers zeggen: “Dit zijn onze documentservices. Nadat je erop
aangesloten bent, kom je in aanmerking voor een contract.” Door de
kennis die ze bij het bouwen hebben opgedaan, kunnen ze hun rol als
opdrachtgever goed vervullen.
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Gebonden zijn aan één
leverancier is niet altijd prettig. Gemeenten kunnen hierover
meepraten. Verschillende leveranciers
hebben in het verleden flinke prijsverhogingen doorgevoerd en gemeenten die hiervan afhankelijk
waren moesten dit maar slikken. Met open source verandert het
businessmodel van een licentiemodel naar een servicemodel. Je
betaalt je leverancier niet meer voor de software zelf, maar voor
dienstverlening en doorontwikkeling. Dit geeft meer vrijheid in
het bepalen van de functionaliteit en maakt het gemakkelijker
om over te stappen op een andere leverancier.

Wie wil er nog voor de overheid werken? Die overheid die
vaak in het nieuws komt met mislukte ICT-projecten? Dit is
helaas het beeld wat in de media is ontstaan. Terwijl er bij de
overheid interessante uitdagingen zijn op te lossen in het kader
van maatschappelijke relevantie, zichtbaarheid, schaalgrootte
en techniek. Open source biedt mogelijkheden om deze uitdagingen te delen met potentiële kandidaten. Het trekt
de aandacht van slimme mensen die aan deze uitdagingen willen werken. En met slimme mensen haal je
kennis in huis!
In de top 10 van meest gezochte termen van
technisch uitgever O’Reilly, staan alléén maar open
source talen en frameworks. De overheid heeft nu
de kans om hierop in te springen en een aantrekkelijke werkgever te worden voor het groeiend
aantal ontwikkelaars dat graag met open source
werkt.
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Kostenbesparing
Door slim samen te werken en kennis en
code te delen kunnen grote besparingen worden
gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij gemeenten zijn veel
bedrijfsprocessen vergelijkbaar en is gezamenlijke ontwikkeling van diensten vaak mogelijk. Dit
leidt tot kwalitatief betere producten tegen lagere
totaalkosten.
Onderzoeksbureau Gartner stelt in het
‘Onderzoek Open Source Software,
(in opdracht van BZK) dat de
baten kunnen ‘oplopen tot een
niveau van 1.1 mld Euro per jaar
voor de Nederlandse overheid
alleen’.
Binnen het project
‘Landelijke Online
Diensten’ ontwikkelen
gemeenten samen diensten, die alle 380 gemeenten
vervolgens kunnen aanbieden. Door
de software voor diensten als open source te ontwikkelen ontstaat de mogelijkheid om deze met
inbreng van verschillende overheids- en marktpartijen te optimaliseren.

Meer weten? Bekijk de links naar de genoemde projecten op https://
www.codefor.nl/ibestuur en kom naar de maandelijkse Code for NL
meetups.
Auteurs:
Edo Plantinga, projectleider & product owner in de online
overheid en mede-initiatiefnemer van Gebruiker Centraal.
Johan Groenen, strateeg innovatieve toepassingen bij Datalab
Amsterdam, bestuurslid bij Stichting Code for NL en mede-eigenaar
van innovatiebureau TiltShift.
Hilbrand Bouwkamp, freelance software architect AERIUS project.
Ad Gerrits, informatiearchitect bij gemeente Nijmegen en eigenaar
van ag4it.

33

I C T U

Digitale proeftuin:
een leerproces
Het stimuleren van meer
directe burgerbetrokkenheid
in lokale beleidsontwikkeling. Dat is het doel
van een proeftuin rond
digitale democratie die
onlangs is gestart. De
proeftuin, waarin open
source participatietools een
voorname rol spelen, is een
initiatief van het ministerie
van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
(BZK), met steun van ICTU,
gemeenten en een aantal
externe partners. Deze
proeftuin is onderdeel
van het actieprogramma
versterking democratie en
bestuur.

Digitale participatietools bieden nieuwe
mogelijkheden om tot besluitvorming
te komen. Op de website e-dem.nl staan
open source tools voor lokaal gebruik én
de handreiking die handvatten biedt voor
implementatie

34

H

et idee om een proeftuin rond
digitale democratie te starten,
komt niet uit de lucht vallen. Het is een
vervolg op een eerder project vanuit het
ministerie van BZK, waarbij kennis en
ervaringen uit het buitenland rondom
open source participatietools zijn opgehaald. Daarbij is gekeken naar verschillende initiatieven. Voor de proeftuin is
uiteindelijk gekozen voor een aantal tools
die zijn samengebracht in het D-CENTprogramma (Decentralised Citizens
ENgagement Technologies). D-CENT is
een EU-initiatief om lokale overheden
te helpen om gezamenlijk (open source)
software tot ontwikkeling te brengen met betrekking tot democratische
besluitvormingsprocessen.
Transparant
Het viel Koos Steenbergen, opdrachtgever proeftuin Digitale Democratie
(BZK), op dat er nog niet veel Nederlandse gebruikers waren. “Op dat moment
ontstond het idee om Nederlandse
overheden kennis te laten maken met de
tools en ze beschikbaar te stellen in het
Nederlands, zodat de tools ook daadwerkelijk gebruikt kunnen gaan worden. Wat
ons betreft blijft het daar niet bij. Het
mooie van dit open source instrumentarium is dat de code publiek beschikbaar
is, dat deelnemers met elkaar het gesprek
kunnen voeren over het gebruik ervan, op
elkaars bijdragen kunnen voortborduren
én van elkaar kunnen leren. Wij hopen
dat er op den duur ook in Nederland een
gebruikersgemeenschap ontstaat van
overheden die met open source participatietools werken. Hierdoor is voor
gebruikers zowel het proces áls de uitkomst transparant en controleerbaar, een
belangrijke voorwaarde voor democratisch vertrouwen.”
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Bij het verder vormgeven van de plannen binnen overheden, werd geconstateerd dat de geïnteresseerde gemeenten
veel vragen hadden over de inzet van de
tools en het proces. Zoals: ‘Hoe gaan wij
onze doelgroep bereiken?’, ‘Welke vraagstukken lenen zich nu goed voor digitale
participatie?’, ‘Hoe zorgen we dat wij
mensen niet uitsluiten?’, ‘Hoe richten wij
de tool in?’ en ‘Wat is er voor technische
ondersteuning en beheer nodig?’.
“Voor ons was dat reden om na te
denken over een proeftuin, waarbij al dit
soort vragen aan de orde zouden kunnen
komen. Dat was ook het moment waarop
ICTU in beeld kwam. Enerzijds omdat dat
een organisatie is die de ontwikkeling
en het beheer gedurende de proeftuin
op zich kan nemen, anderzijds omdat
ICTU in de afgelopen jaren veel ervaring
heeft opgedaan met open source tools.
Inmiddels is de proeftuin van start. Het is
met name de bedoeling dat deelnemende
gemeenten daarin met én van elkaar
leren.”
Nieuwe vragen
“In feite is wat wij doen in de proeftuin, niet veel anders dan bestaande
participatietrajecten”, aldus Giulietta
Marani, adviseur innovatie bij ICTU. “Het
enige wat wij doen is een digitaal kanaal
toevoegen in de hoop dat er een grotere
doelgroep bereikt wordt. Ook al omdat in
onze samenleving digitalisering steeds
meer een rol speelt.” Vanzelfsprekend
levert het digitale aspect wel weer een
reeks nieuwe vragen op, bijvoorbeeld
rondom privacy. “Hoe lang bewaar je
gegevens, voor welke doeleinden en hoe
koppel je die gegevens terug? Wanneer
doe je iets digitaals en wanneer iets
fysieks? Daar gaan wij gemeenten bij
helpen, waarbij het de bedoeling is dat

gemeenten hun leerervaringen aan elkaar
kunnen overbrengen. Ook dat past mooi
in de gedachte van open source.”
Opzet proeftuin
De proeftuin gaat van start met een
tiental gemeenten die aan de slag gaan
met de open source tools. Gemeenten
kunnen in de proeftuin ook hun eigen
open source tool inbrengen. Zo brengt
Amsterdam de tool ‘Stem van West’ in.
De bedoeling is dat gemeenten in drie
rondes leren hoe de verschillende tools te
gebruiken zijn en hoe de responsiviteit te
vergroten is. Het is belangrijk dat deelnemende gemeenten voldoende mensen en
tijd beschikbaar kunnen stellen. Daarnaast wordt er ook kennis uitgewisseld
met gemeenten die voor hetzelfde proces
closed source tools gebruiken.
Om in te springen op verwachtingen
en kennisniveau van gemeenten, wordt
er in de proeftuin een beroep gedaan
op meerdere externe partijen. Zo zijn
onder meer Netwerk Democratie, Waag
Society en VNG Realisatie van de partij
en worden ook internationale netwerken
ingeschakeld.
Koos Steenbergen hoopt dat er over
een jaar of twee, drie een situatie is
ontstaan dat gemeenten het werken met
digitale participatietools dusdanig hebben omarmd dat het onderdeel is geworden van hun dagelijkse werkwijze. “Dat
voor gemeenten die interactief beleid
willen maken en hun responsiviteit willen
verhogen, deze aanpak en het gebruik
van participatietools een vanzelfsprekendheid is geworden. Waarbij wat ons
betreft, dat zal niemand verbazen, de
voorkeur uitgaat naar gebruik van open
source. “
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en interessante vraag voor overheden die werken met digitaal
berichtenverkeer met andere overheden,
burgers en ondernemers, of overheden
die mogelijke toepassingen van blockchaintechnologie willen onderzoeken.
ICTU verkent in verschillende projecten de
mogelijkheden van dit soort innovatieve
technologieën. Vincent van de Laar, adviseur bij ICTU, schetst de voordelen aan de
hand van de casus ‘digitale certificaten’.
Digitale certificaten
In een digitale omgeving gaan we
ervan uit dat onze interactie met een
digitale dienst veilig en vertrouwd is. Dit
betekent onder meer dat we zeker willen
weten met wie we praten, en dat wat we
met onze gesprekspartner bespreken
tussen ons is en blijft. De fundamenten
hiervoor zijn encryptietechnieken en
de infrastructuur die PKI heet (Public
Key Infrastructure). Met encryptie kunnen we de inhoud van onze gesprekken
vertrouwd houden, met PKI hebben we
zekerheid dat we met de juiste gesprekspartner te maken hebben. Dit geldt voor
verschillende vormen van digitale communicatie, zoals het gebruik van websites, apps, en technische koppelingen
tussen informatiesystemen. En als het
allemaal ‘klopt’ ziet een gebruiker van
een website in zijn browser het bekende
slotje.
Onderdeel van deze infrastructuur
zijn digitale certificaten die door een vertrouwde partij, een digitale notaris, worden uitgegeven. Een digitaal certificaat
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Veiliger
internet met
kun je beschouwen als een identiteits- en
eigendomsbewijs, het bewijs dat een
object, bijvoorbeeld een website of informatiesysteem, onder controle is van de
eigenaar. De certificaatuitgever voert bij
de aanvraag van een certificaat de noodzakelijke controles uit op de eigenaar,
zodat de gebruiker erop kan vertrouwen
dat hij met de juiste partij praat.
Kortom, vertrouwen in het proces
van uitgifte van dit soort certificaten is
cruciaal voor vertrouwen in de daarop
gebaseerde beveiliging. Als gebruiker wil
je ervan uit kunnen gaan dat dergelijke
certificaten niet oneigenlijk gebruikt worden. Als eigenaar wil je zeker zijn welke
certificaten op jouw naam zijn uitgegeven
en wat de status daarvan is. De praktijk is
dat in iedere organisatie een klein aantal
personen deze certificaten namens de
organisatie kunnen aanvragen, en ook
misbruik van die bevoegdheid zouden
kunnen maken. Ook is het voorgekomen dat een derde partij, ongemerkt en

zonder kennis van de officiële eigenaar,
certificaten namens die eigenaar heeft
aangemaakt. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij DigiNotar in 2011.
Wat is nodig om iedereen de gewenste
zekerheid te geven? Het is duidelijk dat
transparantie een randvoorwaarde is. Dit
is onderkend, en sinds enige tijd zijn certificaatuitgevers die onder toezicht staan
van de Nederlandse overheid verplicht
maatregelen te ondersteunen waardoor
bepaalde soorten certificaten bij uitgifte
op publicatielijsten worden opgenomen.
Ook zijn garanties nodig dat certificaten
op dit soort lijsten niet weer verwijderd kunnen worden. Hier kan de inzet
van technologie die transparantie en
onveranderbaarheid in zich draagt goede
diensten bewijzen: blockchain en meer
algemeen distributed ledger technologie.
Decentrale opslag
In traditionele informatiesystemen
worden gegevens meestal opgeslagen

Beeld: Leenhert Stil

E

Veilige en betrouwbare transacties
en communicatie via internet en
digitaal berichtenverkeer worden
steeds belangrijker. Hoe kunnen
innovatieve technologieën nu
al worden benut om de praktijk
van digitale communicatie te
verbeteren?

blockchaintechnologie
in databases die onder beheer van één
organisatie staan. Deze organisatie is
daarmee veelal ook verantwoordelijk voor
het borgen van de kwaliteitsaspecten
van deze gegevens. Denk hierbij aan de
correctheid, actualiteit, beschikbaarheid,
integriteit en eventueel vertrouwelijkheid van de gegevens. Afnemers van de
gegevens moeten erop vertrouwen dat
de verantwoordelijke organisatie dit adequaat borgt.
Distributed ledger technologie
hanteert een ander principe: decentrale
opslag. Gegevens worden niet meer centraal achter een beveiligde deur opgeslagen, maar op een gedeeld netwerk dat
niet onder controle staat van één organisatie. Dit netwerk is normaal gesproken publiek toegankelijk. Met speciale
technieken wordt voorkomen dat één of
een klein aantal partijen zomaar gegevens kan wijzigen: éénmaal vastgelegde
gegevens zijn onveranderbaar. Hiermee
is een vanzelfsprekend toepassingsgebied van een dergelijke technologie het
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onweerlegbaar vastleggen van gebeurtenissen die publiek bekend moeten zijn en
blijven.
Meer vertrouwen
Distributed ledger technologie maakt
het mogelijk op een nieuwe manier invulling te geven aan transparantie, en dus
ook aan transparantie rondom digitale
certificaten. Zowel uitgifte als intrekking van een certificaat zijn onomkeerbare gebeurtenissen die publiek moeten
worden vastgelegd. Bovendien hoeven
eventuele persoonsgegevens uit het certificaat niet op de ledger te worden vastgelegd, maar volstaat een ‘vingerafdruk’
van het certificaat. Gebruik van deze
technologie leidt niet tot meer complexiteit voor eindgebruikers: de browser controleert zelf het certificaat van een website tegen de ledger, de eigenaar krijgt
een automatische notificatie bij uitgifte
van een nieuw certificaat op zijn naam,
en iedereen kan met een geëigende app
de lijsten bekijken en doorzoeken.

Sterker nog, bij het vastleggen op
een ledger van certificaten hoeft het
niet te blijven. Uitgeven of intrekken van
certificaten zijn immers processen, en
je kunt nog meer transparantie bieden
door niet alleen het eindresultaat van het
proces vast te leggen, maar ook bepaalde
essentiële processtappen zoals controles.
Hierdoor maken we beter inzichtelijk wat
achter de voordeur bij een certificaatuitgever gebeurt.
Zou het gezien het belang van vertrouwen in digitale certificaten niet een
mooie kans zijn deze nieuwe technologie
nu al in de praktijk te gaan gebruiken?

Meer weten over de mogelijkheden van
deze technologie? Neem dan contact op
via info@ictu.nl. Informatie over projecten waarin ICTU ervaring opdoet met de
inzet van innovatieve technologieën vindt
u op ictu.nl/innovatie. U vindt daar ook
de whitepapers ‘Blockchain’, ‘Discipl’ en
‘Open Source Ecosysteem’.
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JenV leert van zichzelf

Beeld: Dreamstime

Meer delen,
minder privacy
schenden

Om effectief te kunnen acteren in
de justitieketen moeten partners
informatie delen waarbij ook
steeds meer persoonsgegevens
worden uitgewisseld. De trend is dat
de uitwisseling eerder zal toenemen
dan afnemen. Ondertussen vraagt de
onschuldige burger om de privacy beter te
respecteren. Bij Justitie en Veiligheid halen
big-data-experts inspiratie uit een slimme
techniek uit eigen stal die ingezet wordt om
witwaspraktijken en ondermijningsactiviteiten
op te sporen.
Brenno de Winter

D

e tijd dat alles moest wijken voor de datahonger rond
big data of het koppelen van gegevens ligt wel achter
ons. Weerstand in de samenleving, rechterlijke uitspraken,
nieuwe regelgeving (zoals de AVG) en verdere ontwikkeling van
de technologie maken duidelijk dat we anders moeten nadenken
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over welke gegevens we
op welk moment kunnen
delen. Met die problematiek worstelt ook Remco
Boersma, projectleider
Big Data Analyse van het
ministerie van Justitie en
Veiligheid, waar het bij elkaar
brengen van informatie de
sleutel kan zijn bij het oplossen van criminaliteit. Maar ook bij
het opsporen van problemen in de
samenleving, het effectiever realiseren van maatschappelijke opgaven en
het veilig houden van de maatschappij.
“We willen meer delen, maar daarbij niet
de privacy schenden. Eigenlijk zoeken we naar methodieken om
effectiever te zijn”, legt hij uit. “Op een gegeven moment kwam
ik uit op een technologie die nota bene op dit departement is
ontsproten en nu wordt ingezet en doorontwikkeld bij Europol.”
Boersma doelt op de technologie die draait bij de Financial
Intelligence Unit (FIU) van de politie. Dat is een bestuursorgaan
waar alle signalen van ongebruikelijke transacties binnenko-
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men. Alle informatie in die transacties moet in het binnen- en
buitenland worden gecheckt op aanwezige relevante informatie.
Privacyvriendelijk aftasten
De vraag is alleen hoe je nu precies weet waar welke informatie moet worden opgevraagd. De Europese wetgever verplicht
de verschillende partijen gegevens met elkaar uit te wisselen
als dat nodig is, maar verbiedt tegelijkertijd een disproportionele inbreuk op de privacy. “Inspirerend aan de casussen van de
FIU’s is dat er alleen informatie wordt gedeeld op het moment
dat het relevant en beschikbaar is. De landen delen niet alle
signalen met elkaar. Er is geen groot stuwmeer met persoonsgegevens. Dat kan ook niet, want dan loop je tegen de grenzen aan
van wat mag vanuit het oogpunt van privacy”, vertelt Boersma.
“Eigenlijk wil je alleen informatie delen op het moment dat dat
relevant is in het kader van uitvoering van je wettelijke taak.
Het liefst wil je gegevens kunnen analyseren zonder de databases echt te koppelen. Zonder dat alle data worden gekopieerd
en naar een centraal punt worden gebracht.” Daarbij komt het
uitwisselen van gegevens pas in het vizier op het moment dat
er een onderzoek naar iemand loopt. Als het nodig is om elders
informatie op te vragen dan tast het systeem eerst af of iemand
ergens bekend is. Landen houden de data lokaal en alleen met
een afsprakenkader of een rechtshulpverzoek wordt er iets
gewisseld met andere diensten.
Dat Boersma deze techniek ook breder zou willen inzetten, is
niet verwonderlijk. De internationale FIU’s bouwen voort op een
Nederlandse vinding van het toenmalige ministerie van Justitie.
Wat de software doet, is de naam van de persoon over wie informatie wordt gezocht bewerken. Zo is het robuust tegen spelfouten of verschillende manieren van het schrijven van de
naam. In combinatie met de geboortedatum worden deze data via een
hash, een soort versleuteling, omgezet in een sleutel. Doordat ieder land
met dezelfde software zo’n sleutel
genereert, is het alleen mogelijk af te
tasten of iemand anders net dezelfde
code in de systemen heeft. Dat zoeken
gebeurt via FIU.net. Dat bestaat uit
een applicatie en een platform om
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Bij de FIU worden meldingen gedaan op basis van de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft). De wet verplicht diverse beroepsbeoefenaars melding te doen van ongebruikelijke transacties. Dat varieert van mensen in de financiële sector tot
handelaren in luxegoederen, zoals auto’s en boten. Ook
notarissen, makelaars en andere tussenpersonen vallen
onder de meldplicht. In totaal zijn er 25 verschillende
beroepsgroepen meldplichtig.
Neem bijvoorbeeld de signalen over vier familieleden.
Tussen de tientallen meldingen van opmerkelijke transacties zitten ook grotendeels contante betalingen voor
diverse panden. Giraal verdwijnen er grote bedragen naar
het buitenland. Als de medewerkers van de FIU dieper
kijken, wordt al snel duidelijk dat legale inkomsten in
geen verhouding staan tot de bedragen die hier langskomen. Verder blijkt dat er mensen met grote sommen contant geld op pad worden gestuurd. Als twee broers bij een
reguliere controle van de politie een ton euro’s in de achterbak niet kunnen uitleggen is een aanhouding onvermijdelijk geworden. De zaak leidt tot dertig invallen in
Nederland, België, Duitsland en Sint Maarten. Er worden
vijf mensen aangehouden, beslag gelegd op 8 miljoen
euro aan vastgoed, auto’s en tienduizenden euro’s aan
cash. Al doorgravend waar al dit geld vandaan komt, volgt
er ook een verdenking van drugshandel. De zaak is veel
groter dan je op het eerste oog zou denken.

diek zorgt ervoor dat alleen gegevens worden uitgewisseld,
waarbij er daadwerkelijk al een onderzoek loopt. Dan hoopt de
onderzoeker meer zicht op de bewegingen van bijvoorbeeld verdacht geld te krijgen door ook buitenlandse meldingen mee te
nemen. Want juist dat stapelen van transacties is een bekende
methodiek om de herkomst van het geld te verhullen. Dat verbergen gaat nog beter als er meerdere landen in het spel zijn,
omdat sporen dan lastiger te vinden zijn. Daarom is de uitwisseling een onmisbaar onderdeel van de opsporing van gelden. Het
aftasten met die hash maakt een veel kleinere inbreuk op de privacy dan het automatisch informatie uitwisselen van financiële
gegevens. Wat uiteindelijk wordt gedeeld beslist een land zelf.
“Precies dat vind ik enorm inspirerend. Je checkt eerst welke
informatie uitgewisseld moet worden zonder te stellen ‘hier
heb je alles en kijk maar wat je nodig hebt’. Pas wanneer er een
match is wordt die informatie gedeeld en ga je verder”, betoogt
Boersma. “Het wiel is al uitgevonden, zelfs in eigen huis, dat
zouden we veel beter moeten benutten en leren van elkaar.”

gegevens te verwerken en uit te wisselen. De basisgedachte is
dat verschillende landen hun data kunnen koppelen aan het
decentrale netwerk zonder de controle over die gegevens te
verliezen. Omdat iedereen op dezelfde manier werkt, terwijl ze
wel hun eigen data en structuren gebruiken, is uitwisseling als
dat opportuun is eenvoudiger geworden. Het raamwerk is zo
opgezet dat het maken van uitbreidingen mogelijk is. Voor het
aftasten is er berichtenverkeer over het netwerk. Via de sleutel
zoekt het systeem naar een match. Pas als die er is, komt gegevensuitwisseling in beeld.

Dat lessentrekken en meer doen met de technologie is zeker
kansrijk. We spreken Udo Kroon, een van de experts van het FIU.
net-systeem. Hij zet die kennis momenteel in ten dienste van
een vergelijkbaar matchingsysteem voor de FIOD. In het matchingconcept zit ook een intelligent mechanisme om grotere
sets aan gegevens te toetsen. “Als je dat matchen in grotere
aantallen doet, dan weet je niet waar de sleutels blijven en ze
identificeren nog altijd een uniek persoon”, legt Kroon uit. In
plaats daarvan wordt er een ‘slot’ gemaakt dat door de sleutels
kan worden geopend. Dat slot kun je dan delen met anderen.”
Als er dan een match is worden specifieke gegevens opgevraagd.
Alle partijen zijn volledig autonoom. Er is niemand die voor een
ander bepaalt wat je met de data mag doen, voor de noodzakelijk grondslag dienen zij zelf zorg te dragen. “Een land kan dat
doen op basis van lopende onderzoeken, terwijl een ander land
dat kan doen op basis van plankzaken. Vervolgens kunnen partijen in het systeem zelf bepalen met wie ze kunnen en mogen
matchen.”

Zelf beslissen
“Als er een match is dan hangt het van de situatie af of
gegevens automatisch worden toegezonden of dat er eerst een
rechtshulpverzoek moet volgen”, vervolgt Boersma. De metho-

Toekomstbeeld
“FIU.net is ooit opgezet als een platform om te innoveren”,
memoreert Kroon. “In de kern is het een systeem om gegevens
lokaal te hebben, maar wel met de mogelijkheid om ze op een
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uniforme manier
beschikbaar te maken zodat je
ze gezamenlijk kunt analyseren.”
Dat innoveren is iets om meer mee
te doen. Zo opent de technologie
ook de weg naar andere toekomstige
mogelijkheden. Het is mogelijk om bijvoorbeeld grensoverstijgend statistieken te generen. De lokale cijfers kunnen dan
worden gedeeld met andere landen om generieke statistieken
te krijgen. Ook hier is de crux delen met regie over wat er wordt
gedeeld. Een andere gedachte is dat er op termijn ook toepassingen voor neurale netwerken kunnen worden toegevoegd. Dat
moet het platform intelligenter maken en opent de mogelijkheid
om slimmer patronen te detecteren die financiële en ondermijnende criminaliteit inzichtelijk maken. Zo kun je ook de effectiviteit beter bijsturen.
Precies dat wil Boersma ook heel graag. Innovatiever
delen. Zo’n technologie werkt volgens hem niet alleen in
opsporing. Ook andere overheden die over essentiële gegevens beschikken kunnen daar hun voordeel mee doen. “Er zijn
nu veel gegevens die instanties moeten delen of willen delen
waarvan ze eigenlijk pas later weten of het noodzakelijk is
of niet. Technologie maakt het mogelijk om dat slimmer te
bepalen en vast te stellen of dat waarde toevoegt, om vervolgens uitsluitend de noodzakelijke gegevens uit te wisselen”,
betoogt hij. Daarbij hoopt hij ook op tussenvormen om meer
beheersing in de datahonger te vinden. “Dat is nu het streven
voor ons, met als ideaalbeeld dat we uitsluitend de relevante
gegevens met elkaar zouden kunnen uitwisselen. We willen per
slot van rekening niet onnodige risico’s op privacyschendingen
lopen, zeker als het delen van die extra gegevens niet effectief
is. Dat verstoort alleen maar. Slimmer omgaan met data maakt
ons alleen maar succesvoller.”
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versus
V e r h o e f

DUO versus ING
O

nlangs ontstond er ophef over de
aankondiging van DUO om vanwege een gegevensmigratie de mutaties
een maand lang op papier door te geven
(voor spoedgevallen is er een uitweg). Veel
gezwatel op social media. Zo lang offline
zijn is uit de tijd, DUO kan niets, bij een
bank gebeurt dat niet, enzovoort.

Prof. dr. Chris Verhoef
Hoogleraar informatica en
wetenschappelijk adviseur
voor overheid en bedrijfsleven. Hij is bereikbaar via
x@cs.vu.nl
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DUO’s bestaande WSF-systeem is jarenlang meegegroeid met steeds complexere
regelgeving. Het wordt nu uitgezet en het
nieuwe PVS-systeem neemt dan alle taken
over. PVS draait al en de simpele gegevensmigraties zijn ook al uitgevoerd. Bepaalde
doelgroepen worden dan ook al via PVS
bediend. De resterende gegevens zijn van
complexe cliënten: die hebben rechtsposities die mede afhangen van het aantal studerende (half)broers en/of (half)zussen.
Het hebben van kinderen of een partner
speelt ook mee bij aanspraak op studiefinanciering. Deze resterende 4.8 miljoen
cliënten worden door de complexe regelgeving met 5 miljard datapunten beschreven.
Het migreren van die data vergt extractie uit de bestaande historisch gegroeide
gegevensstructuren, herformattering naar
een nieuw gegevensmodel, plus wegschrijven van deze gegevens. De totale overzettijd is minstens drie weken. Ook in low
tide heb je zomaar duizenden mutaties per
dag, van inloggen en dingen opzoeken tot
(automatische) mutaties. Tegelijkertijd
moeten de rechtsposities blijven kloppen
voor en na de migratie, dus er moeten ook
tijdrovende accountantscontroles plaatsvinden. DUO keert per jaar vele miljarden
uit aan studenten en onderwijsinstellingen. Veel geld, dus het moet wel kloppen.
Dan de banken. In 2014 werd ING
uitgeroepen tot meest storingsgevoelige
bank ter wereld, en in 2017 was ABN AMRO
de koploper met 152 uur en 5 minuten

downtime. Op allestoringen.nl heeft DUO
geen eigen URL maar de banken wel. Het
gezever op social media is niet gebaseerd
op feiten(onderzoek) en de journalistiek
lijkt feiten ook van ondergeschikt belang
te vinden.
Een student mailde me dat kunnen
inloggen net zo vaak lukt als het gooien van kop of munt. Maar uit publieke
beschikbaarheidsoverzichten van DUO
blijkt dat niet. Bijvoorbeeld in 20152016 was in 75 procent van de weken de
beschikbaarheid tussen de 98.5 en 100 procent. Het dieptepunt was week 1 van 2015
met een beschikbaarheid van 86.5 procent,
en dat was een externe storing, dus niet de
schuld van DUO.
Nu de banken. Tussen 1 oktober 2015
tot en met 28 februari 2018 had ING volgens allestoringen.nl 887 storingen. Dus in
881 dagen, is dat elke 24 uur een storing.
De inmiddels door mij van feiten voorziene
student telde 40 interne DUO-storingen in
53 weken: dat is elke 223 uur een storing. ING stoort dus een factor 9.33 vaker
dan DUO. Nu keert DUO wel veel geld uit,
maar het is natuurlijk geen bank. Dat is
Deutsche Bank wel en beter vergelijkingsmateriaal dan DUO. Deutsche Bank stoorde
tussen 10 oktober 2015 en 6 maart 2018
slechts 59 keer. In 878 dagen is dat elke
357 uur een storing. ING stoort een factor
14.8 vaker dan Deutsche Bank.
DUO wint de beschikbaarheidsbattle
big time van de systeembanken in Nederland. Diezelfde banken presteren prut ten
opzichte van hun peer in Duitsland. Laten
we dus even afwachten hoe DUO het gaat
doen met de gegevensmigratie, voordat
iedereen gaat krakelen dat het bij de banken toch echt beter is gesteld. De historische feiten wijzen uit dat dit onjuist is.
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Sloop de
digitale
kooi met
de AVG

44

T

wee voorbeelden van voor burgers ingrijpende gebeurtenissen, die niemand wil en toch blijven gebeuren. Een
gestolen auto werd door de politie weer op naam van de oorspronkelijke eigenaresse gezet, zonder dat zij dat wist. De vrouw
werd daardoor negentien jaar lang ten onrechte als bezitster
van de auto aangesproken en beboet.
Een andere vrouw was te weinig thuis om aan het ingezetenencriterium van de basisregistratie personen te voldoen,
werd uitgeschreven uit de BRP en kreeg daardoor geen paspoort
meer. Ook ontving ze bericht dat haar bedrijf niet meer bestond
en kwam ze plotseling zonder zorgverzekering te zitten.
Een belangrijke oorzaak van dit soort problemen is dat
niemand het geheel meer overziet. Een burger weet niet waar
gegevens uit een basisregistratie gebruikt worden en aan wie ze
weer worden doorverstrekt. Ambtenaren hebben daar ook geen
zicht op en kunnen niet voorspellen welke effecten een mutatie,
die soms ook buiten burgers om in de registratie aangebracht
wordt, voor de betrokken burger zal hebben. Hoe de keten werkt
is voor iedereen een black box. De handhaving wordt strakker
en formeler, iedere actor in de keten moet zich houden aan de
eigen rol en regels, er is geen ruimte meer voor de discretionaire
bevoegdheden van de professional. De uitkomst is een deadlock,
een ´digitale kooi´.

Foto: Dreamstime

De digitalisering van de overheid
heeft grote voordelen, maar er zijn ook
ongewenste neveneffecten die maar niet
verdwijnen. Dat is kort samengevat de
boodschap van het recent verschenen
boek ‘De digitale kooi’ van Arjan Widlak
en Rik Peeters. De auteurs formuleren
tien beginselen van behoorlijke ICT om de
problemen op te lossen. Die komen sterk
overeen met beginselen en voorschriften
uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die op 25
mei 2018 van kracht wordt. Wat kan
de AVG betekenen om die hardnekkige
problemen aan te pakken?

P B L Q

Beginselen als oplossing
Voor ingewijden is dit geen nieuws: de problemen niet en
het onvermogen om er iets aan te veranderen ook niet. Datzelfde geldt feitelijk voor de tien beginselen
van behoorlijke ICT in het boek ´De digitale
kooi´. Een aantal van die beginselen hebben een sterke verwantschap met de
beginselen en rechten van personen
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt
bijvoorbeeld voor beginsel 2: ‘Wie
beheert, informeert’, beginsel 3:
‘Wie beslist, motiveert’, beginsel
4: ‘Wie informatie
registreert of
afneemt, verplicht zich tot
levering aan
burgers’ en
beginsel 6:
‘Wie digi-
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taal besluiten neemt, organiseert ook ruimte voor afwijkende
besluiten’. De AVG vervangt per 25 mei de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen zijn moeiteloos te vertalen naar
eisen om juiste gegevens te gebruiken (art. 5 lid d van de AVG),
transparant te zijn over wie de gegevens gebruikt en waarvoor
(art 13 en 14), inzage te geven (art 15), gegevens te rectificeren
(art 16), daar afnemers van op de hoogte te stellen (art 19) en
menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming
mogelijk te maken (art 22). Allemaal beginselen die ook al in
de Wbp voorkwamen overigens. Toch bevat de AVG een aantal
nieuwe elementen die gebruikt kunnen worden om de zaak in
beweging te krijgen en tot veranderingen te komen.
Beweging door de AVG
Een nieuw element in de AVG is de aantoonplicht. Voldoen
aan de eisen van de AVG moet onderdeel zijn van de reguliere
bedrijfsvoering en moet ook gedocumenteerd zijn (art 5. AVG).
Daarbij wordt de handhaving strenger: er zijn boetes mogelijk
tot 20 miljoen euro, ook voor de overheid. Bescherming van
persoonsgegevens wordt daardoor onder het regime van de AVG
minder vrijblijvend dan onder de Wbp en moet proactief geregeld worden.
De AVG introduceert ook een bruikbaar instrument: een
Privacy Impact Assessment (PIA). Een PIA is een instrument
om gegevensverwerking in processen met de bijbehorende
risico´s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Een PIA
is verplicht als er waarschijnlijk sprake is van een hoog risico.
Het gebruik van basisregistraties voldoet aan de criteria van
de toezichthouders om daarvan te spreken. Een goede PIA
stelt in staat om heel precies te zijn bij het analyseren
van de problemen en het formuleren van passende
maatregelen.
Actie
Onze suggestie is om de verplichting die de AVG met zich
brengt en het bruikbare instrument PIA in te zetten om de
digitale kooi te gaan slopen en tot verbeteringen te komen. De
beginselen, het niet vrijblijvende karakter en het bruikbare
instrument PIA maken dat de AVG kan leiden tot innovatie
en het oplossen van taaie, ingrijpende problemen voor
burgers. Was het maar vast 25 mei!
Dirk Schravendeel, principal adviseur en Irene van Holst,
informatieprofessional bij PBLQ.
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Actieve openbaarheid:

Hoog tijd
voor een
brede
aanpak
Welke overheidsinformatie zou
met voorrang actief openbaar
moeten worden gemaakt?
En op welke wijze kan de
toegankelijkheid en vindbaarheid
van overheidsdocumenten verbeterd
worden? Deze vragen stonden
centraal in het onderzoek ‘Actief
openbaar; haalbaarheidsonderzoek
ontsluiting overheidsinformatie’. Het
resulteerde in zeven aanbevelingen,
waaronder het ontwikkelen van
overheidsbrede standaarden en
training in ambtelijk vakmanschap.
Door Guido Enthoven
Beeld Blinkerd
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H

et gebouw van DUO in Groningen.
De website van de Dienst Uitvoering Onderwijs is een van de meest bezochte
overheidsportals.
Het onderzoek, in opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en uitgevoerd
door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) en het
Instituut Maatschappelijke Innovatie, heeft
enkele interessante conclusies opgeleverd:
• Overheidsinformatie voorziet in een grote
maatschappelijke behoefte.
• Er is nog veel meer overheidsinformatie
die niet beschikbaar is.
• Ook de vindbaarheid laat sterk te wensen
over; het aanbod is versnipperd.
• Ieder ministerie, iedere provincie en
gemeente geeft zijn eigen invulling aan
openbaarheid.
• Er zijn 16 categorieën overheidsinformatie die met voorrang openbaar gemaakt
zouden moeten worden.
• Wettelijke verankering van actieve openbaarheid is wenselijk.
• De vindbaarheid kan vergroot worden via
een verwijsindex met zoekfunctie.
• Het ontwikkelen van overheidsbrede
standaarden is de komende jaren cruciaal.
• Regel zaken ‘aan de voorkant’; investeer
in ‘Open by design’.
• Ontwikkel zaken in dialoog met gebruikersgroepen, experimenteer met
koplopers en investeer in ambtelijk
vakmanschap.
Er blijkt veel gebruik te worden gemaakt
van overheidsinformatie. Het totaal aantal
bezoeken van vijf grote overheidsportals
bedroeg in 2015 ongeveer honderd miljoen in 2015. In 2016 telde alleen al Overheid.nl op haar portal bijna een miljard
(980.000.000) pageviews. Andere vaak
bezochte overheidsportals zijn onder meer
Rijksoverheid.nl, Belastingdienst.nl, DUO.
nl, UWV.nl. Daarnaast worden ook gemeentelijke websites veel bezocht. Actief open-

baar gemaakte overheidsinformatie voorziet daarmee in
een grote maatschappelijke behoefte.
Verschillende doelgroepen
Overheidsinformatie is er in alle soorten en maten
en bedient verschillende doelgroepen. Burgers zoeken
vaak naar informatie over beleid en regelgeving die direct
betrekking heeft op hun persoonlijke leefsituatie. Het
gaat dan bijvoorbeeld om informatie over kinderopvang,
onderwijs, paspoort of vakanties (klant- of gebruikersperspectief). Ook wordt veel gezocht naar informatie die
betrekking heeft op hun rol als onderdaan (belastingen,
Verklaring omtrent gedrag). Daarnaast zijn burgers als
kiezer of betrokken citoyen op zoek naar informatie over
thema’s die zij belangrijk vinden (nota mobiliteit, onderzoeken justitie, inspectierapporten, internetconsultaties). Bedrijven gebruiken overheidsinformatie voor het
ontwikkelen van nieuwe apps, diensten en producten door
gebruik te maken van data over parkeren, vervoer, luchtkwaliteit, onderwijs en gezondheid, of zoeken informatie
over relevante regelgeving, belastingen en bestaand beleid.
Ambtenaren maken beroepshalve veel gebruik van overheidsinformatie zoals wet- en regelgeving, beleidsnota’s,
beleidsevaluaties en informatie over beleid in ontwikkeling. Ook volksvertegenwoordigers, maatschappelijke
organisaties, journalisten en wetenschappers maken veel
gebruik van overheidsinformatie.
Tegelijkertijd is er nog veel overheidsinformatie die nog
niet of slechts in beperkte mate openbaar wordt gemaakt.
Denk aan vergunningen, onderzoeksrapporten, evaluaties
(grote verschillen tussen overheden), agenda’s van B&W,
lobby-informatie (afwezig), financiële begrotingsinformatie, inkoopinformatie (alleen op hoog aggregatieniveau).
Naastgelegen figuur verbeeldt alle beschikbare overheidsinformatie. Het onderste deel betreft niet openbare
informatie omdat de uitzonderingsgronden van de Wob
(Wet Openbaarheid van Bestuur) van toepassing zijn (onder
meer staatsveiligheid, concurrentiegevoelige gegevens,
privacy). Een beperkte bovenlaag wordt nu reeds actief
openbaar gemaakt. Wat overblijft is het grote middengebied. Dat is de hoeveelheid overheidsinformatie die passief
openbaar is. Dat wil zeggen dat het informatie is die pas
verstrekt wordt als daartoe een verzoek wordt gedaan uit
hoofde van de Wob. Actieve openbaarheid daarvan kan de
kosten voor de afhandeling van Wob-verzoeken beperken.
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moet zoveel mogelijk een plaats krijgen in het
primair proces. Actieve openbaarheid moet net
als het waarborgen van privacy (Algemene verordening gegevensbescherming) een plaats krijgen
in ‘de machinekamer van het openbaar bestuur’
en onderdeel vormen van de I-strategie. Actieve
openbaarheid moet een aparte (geclausuleerde)
sleutel vormen bij de toegankelijkheid van de docu3. Vergroot de toegankelijkheid en vindbaarheid via mentmanagementsystemen. Daarbij is het zinvol
verwijsindex met zoekfunctie. Maak een techni- om pilots te starten waarbij ingezet wordt op het
sche uitwerking van het plan voor een verwijsin- zwaluwstaarten van beslissingen over duurzame
dex met zoekfunctie op basis van gedeelde publi- toegankelijkheid voor toekomstige generaties
en het tegelijkertijd waar mogelijk bedienen van
catiegegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt
bestaande gebruikers van overheidsinformatie door
van bestaande Linked Open Data technieken en
middel van actieve openbaarheid.
tools. De verwijsindex maakt vanuit meerdere
perspectieven de op diverse locaties beschikbare
informatie vindbaar. Via een zoekfunctie kan dan 6. Experimenteer met koplopers. Start met overheidsorganen die meters willen maken op dit
binnen de verwijsindex en daarin opgenomen
gebied. Mogelijke koplopers binnen het openmetadata worden gezocht.
baar bestuur zijn bijvoorbeeld de gemeente
Utrecht, Groningen of Bodegraven-Reeuwijk, de
4. Ontwikkel overheidsbrede standaarden. De
provincie Zuid-Holland, het Nationaal Archief,
komende jaren gaan overheden verdere initiatiede Algemene Rekenkamer en/of (afdelingen
ven ondernemen om informatie actief openbaar
van) het Ministerie van BZK. Deze benadering is
te maken. Hier ligt een opgave van formaat voor
kleinschalig via een betalab-aanpak, rapid protoBZK, VNG en/of KOOP om een coördinerende
Wo
typing, via open technologie, open standaarden,
b
rol te gaan vervullen op dit terrein, zowel om
gebruikmakend van users experiences, stap voor
te voorkomen dat iedere overheidsorganisatie
stap, telkens weer voortbouwend op ervaringen
zelf opnieuw het wiel uit gaat vinden als om de
en lessons learned. Op basis hiervan kan opschagebruiker een eenduidig ingericht informaling plaatsvinden.
tieaanbod te bieden. ‘Laat duizend bloemen
bloeien’ was misschien de afgelopen jaren een
7. Training in ambtelijk vakmanschap. Overheden
zinvolle strategie, maar voor de opschaling
moeten zich realiseren dat transparantie geen
van de komende jaren zijn samenwerking en
louter technische opgave is, maar ook aanpasde ontwikkeling van standaarden van groot
singen vergt in termen van proces, houding en
belang. Het is wenselijk dat er een kennisinfragedrag. Ambtenaren moeten worden getraind in
structuur komt en dat er voorzieningen worden
informatiegedrag en in metadatering. Ze moeten
getroffen om overheden te ondersteunen op dit
begrijpen dat de wijze waarop zij informatie
gebied. De ontwikkeling van standaarden dient
opslaan en metadateren beslissend is voor de
plaats te vinden in dialoog met gebruikersgroemate waarin deze stukken ook toegankelijk zijn
pen. Een sterke interbestuurlijke regie is essentivoor collega’s of voor externe gebruikers als
eel voor het welslagen hiervan.
onderzoekers, bedrijven of burgers.
Ambtenaren moeten worden getraind in informatiegedrag en in metadatering
5. Investeer in ‘Open by design’. De beslissing
over het actief openbaar
maken van overInf or matie o
ver
Mr. dr. Guido Enthoven is oprichter van het Instituut
heidsinforint
eg
Maatschappelijke Innovatie.
matie
r it
ei
tss
ch
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een aantal basisnormen voor actieve openbaarheid te verankeren in wetgeving, hetgeen leidt
tot meer eenduidigheid en transparantie. Aanvaarding van de Wet open overheid of aanpassing
van de Wob met het expliciteren van een aantal
categorieën overheidsinformatie die actief openbaar gemaakt moeten worden, is wenselijk.
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2. Wettelijke verankering. Het is bijna
veertig jaar geleden dat de Wob van
kracht werd en ruim twintig jaar
geleden dat het gebruik van internet gemeengoed werd. De huidige Wob
bepaalt over actieve openbaarheid: “Het
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en
de uitvoering daaronder begrepen, zodra
dat in het belang is van een goede en
democratische bestuursvoering.” Inmiddels zijn er vele tienduizenden overheidsdocumenten en datasets actief openbaar
gemaakt. Tegelijkertijd zijn er nog steeds
grote verschillen tussen de verschillende
overheden. Het verdient aanbeveling om
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1. Maak ‘high value informatiecategorieën’
actief openbaar. Ontwikkel een actieplan
om de categorieën in de periode 2018-2021
structureel actief openbaar te maken in
tranches van vier tot vijf categorieën per
jaar. De betreffende categorieën zijn op
dit moment in wisselende mate openbaar,
waarbij er grote verschillen bestaan tussen
verschillende departementen en tussen Rijk
en andere bestuurslagen. Draag daarbij zorg
voor een adequate organisatie, bemensing
en een bijpassend budget. Stel daarbij
heldere eisen omtrent toegankelijkheid en vindbaarheid.
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Ook de vindbaarheid van overheidsdocumenten laat te wensen over. De helft van de
gebruikers van een aantal grote overheidsportals geeft aan de gewenste informatie
(deels) niet te kunnen vinden. Sommige categorieën zijn goed ontsloten, maar andere categorieën overheidsinformatie ontbreken vrijwel
geheel of worden slechts gedeeltelijk openbaar
gemaakt. Er is sprake van een versnipperd
aanbod en gefragmenteerde ontsluiting, waardoor deze informatie voor gebruikers moeilijk
toegankelijk is. Het onderzoek leidt tot de
volgende aanbevelingen:
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Vlees op de botten
weblog Wouter Welling, 14 maart 2018
“Komt echte innovatie in de ITservices van de overheid voort
uit schaarste? Hebben we voor de
digitale transformatie bij de Rijksoverheid misschien te veel vet op
de botten?”
Wouter Welling is coördinerend
beleidsmedewerker digitale overheid bij de directie
Informatiesamenleving en Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij blogt op persoonlijke titel.
“Ik blog voor iBestuur omdat ik geloof dat ambtenaren steeds meer moeten optreden als ambassadeur
van de vraagstukken waar ze zich mee bezighouden.
De digitalisering van onze maatschappij vraagt om
ambtenaren die open de discussie durven aangaan.
Digitalisering is namelijk niet een waardenvrije trein
die we zomaar door kunnen laten denderen.

Smaakmakers
op iBestuur.nl

Bloggers
(2)
in beeld
Pakweg veertig experts en opiniemakers
vormen de eredivisie van iBestuurbloggers. Verdieping en polemiek op het
snijvlak van overheid en ICT. Omdat ze er
verstand van hebben, er een gepeperde
mening over hebben, en ja, een beetje
ijdeltuiterij komt er soms ook bij kijken.
Wie zijn deze smaak- en opiniemakers?
Zeven bloggers en een recente blog.

Digitale dienstverlening:
een vak (apart)!

Smart contracts in het
bestuursrecht

weblog Carolien Nicolai , 11 januari 2018

weblog Sandra van Heukelom-Verhage, 13 februari 2018

“Wie is bij gemeenten verantwoordelijk voor de
website als het gaat om dienstverlening? Het is in
ieder geval niet iets wat je er even bij doet.”

“Wat eist de bestuursrechter met betrekking tot smart contracts?
In ieder geval dat gemaakte keuzes, gegevens en aannames volledig, tijdig én op ‘passende wijze’ openbaar worden gemaakt.”

Carolien Nicolai is beleidsmedewerker digitale
dienstverlening bij de gemeente Zeewolde.
“Waarom bloggen voor iBestuur?
Omdat digitale dienstverlening een
eigen geluid verdient...omdat de i in
iBestuur helemaal niet altijd over ICT
hoeft te gaan...omdat ik in de dagelijkse gemeentelijke praktijk zie wat er
nodig is om digitale dienstverlening
goed te regelen...maar vooral: omdat
de Gebruiker Centraal moet!”
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Sandra van Heukelom-Verhage, partner bij Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn en geeft daar leiding aan het team Digitale Transformatie.
“Bestuurlijk Nederland is volop aan het digitaliseren en
pionieren met nieuwe technologieën, zoals blockchain,
smart contracts, artificiële intelligentie, big data en
Internet of Things. iBestuur vormt een venster op de
wereld van deze nieuwe ontwikkelingen door professionals hun visie erop te laten beschrijven. Ik ben blij dat ik
daar met mijn blogs een bescheiden bijdragen aan mag
leveren en bestuurlijk Nederland de juridische implicaties van deze nieuwe technologieën kan schetsen.”

Bedrijventerreinen
weblog Ben Kokkeler, 22 maart 2018

Burgers
hebben
wél iets te
vrezen!

“Binnenkort worden honderden
raadsleden geïnstalleerd. Hoe mooi
zou het zijn als die zich vol zouden
richten op de veiligheid in de
werkomgeving van hun burgers en
ondernemers?”

weblog Ruben Boyd, 21 maart 2018
“Inlichtingendiensten snappen
maar niet dat hun online bevoegdheden zoveel weerstand oproepen. “Burgers staan toch ook het
gros van hun gegevens af aan
techbedrijven?”
Ruben Boyd is wetenschapsjournalist en gespecialiseerd in het onderwerp kunstmatige intelligentie.
“Ik ben begonnen met bloggen voor
iBestuur omdat ik door mijn studie
Kunstmatige Intelligentie geïnteresseerd ben geraakt in de manier
waarop nieuwe technologieën mensen
en de samenleving beïnvloeden. Onze
levens digitaliseren in rap tempo en
vele heilige huisjes van de maatschappij en politiek worden omgetrapt. Ik
vind dat het mijn plicht als burger is
om na te denken over hoe de nieuwe
huisjes moeten worden opgebouwd.

De strijd tegen
nepnieuws - 4

Ben Kokkeler is
lector Digitalisering en Veiligheid aan de Avans
Hogeschool
“Het fenomeen
lectoraat is vandaag de dag voluit
geaccepteerd in het Nederlandse
kennislandschap. Veel lectoraten
positioneren zich ‘in’ de samenleving. Als een plek waar rijke
praktijkkennis en -vaardigheden
samenkomen met praktische wetenschapspraktijk: onderzoeksmethoden en -resultaten die in de praktijk
en in het beroepsonderwijs direct
toepasbaar zijn. Een blog zoals iBestuur die organiseert is een natuurlijke partner van een lectoraat zoals
Digitalisering en Veiligheid, een
lectoraat dat wil bijdragen aan het
oplossen van maatschappelijke
vraagstukken waarin samenwerking
met informatiespecialisten bij de
overheid van cruciaal belang is.”

weblog Maurits Kreijveld, 19 maart
2018

Maurits Kreijveld is futuroloog en
adviseert onder meer overheden hoe zij het beste kunnen
inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering en
de netwerksamenleving.

“De oplossing van de bestrijding van
nepnieuws moet niet gezocht worden
in het filteren van nieuws en het pamperen van burgers. Wat wél helpt is om
burgers weerbaarder te maken.”

Ik schrijf voor iBestuur omdat ik
wil bijdragen aan een mooiere samenleving die op een
verantwoorde manier gebruikmaakt van de nieuwe mogelijkheden die
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Continue gezondheidsmonitor
weblog Jan Willem Boissevain, 6 maart 2018
“Tech- en platformbedrijven zetten vol
in op het medische domein.
Willen we dat? Moeten we
privacy inruilen voor proactieve zorg op basis van 7×24
uurs monitoring?”
Jan Willem Boissevain –
senior account executive
bij softwareleverancier
Pegasystems, lid van de
commissies digitale overheid en integriteit
van brancheorganisatie Nederland ICT en
docent leveranciersmanagement en integriteit – blogt sinds 2012 voor iBestuur.
“Vraag aan Google: Wat kost onze overheid? Het teleurstellende antwoord luidt:
Falende ICT kost de overheid miljarden. Mijn
wedervraag is dan: Wat zou onze overheid
kosten zonder ICT? Ik vermoed het vijfvoudige van de huidige overheidskosten. Een
digitale overheid vermindert regeldruk en
verhoogt kwaliteit en efficiency. Laten overheid en ICT-bedrijven elkaar vasthouden om
de grote uitdagingen op digitaal gebied aan
te gaan.”

technologieën, en digitalisering in het
bijzonder, bieden. Daarom wil
ik overheden inspireren met
toekomstvisies, hun inzicht
bieden in de betekenis van
nieuwe ontwikkelingen en
handvatten aandragen hoe zij
verandering en vernieuwing
kunnen omarmen om zo effectiever en efficiënter hun taken
uit te voeren - en daarmee de
samenleving te helpen veranderen.
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Ambtenaar 2.0

Ynnovate, een creatieve
manier van
Innovatie is hot. Dat
blijkt uit het feit dat
innoverend vermogen
steevast in de top 10
van eigenschappen
van succesvolle
organisaties staat. Maar
hoe zorg je er nu voor
dat jouw organisatie
daadwerkelijk
innovatiever wordt?
In Den Haag en Zwolle
doen ze dat met de
methode Ynnovate.

Door Tim Aarts
Beeld Dreamstime
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innoveren

D

en Haag heeft sinds kort de Stadskamer. In de Stadskamer doet de
gemeente gebruikersonderzoek met inwoners naar producten en
diensten. Dit betekent dat medewerkers in de denkwereld van een gebruiker
moeten duiken én een vertaling kunnen maken naar wat dat betekent voor het
eindproduct. De uitdaging bij het vormgeven van zo’n testlocatie zit dus niet
zozeer in de technologie, maar in het meekrijgen van collega’s. En dat vraagt
om een stevige procesbegeleiding. Verantwoordelijk daarvoor is de zogenaamde Ynnovator. De Ynnovate-methode is een aanpak die breed worden toegepast
door de Ynnovators: een netwerk van procesbegeleiders die door Ynnovate zijn
getraind om innovatiesessies bij de overheid te begeleiden.
Ynnovator Rob van Berlo faciliteerde de totstandkoming van de Stadskamer. “Om na te denken over de vorm van de testlocatie zijn een groep medewerkers, de opdrachtgever én enkele niet-direct betrokkenen bij elkaar gezet. In
Ynnovate-termen heten die laatsten ‘wilde ganzen’; zij kunnen een creatieve
doorbraak forceren, omdat zij zich niet laten weerhouden door aannames. In
een brainstorm werd aan de groep gevraagd wat voor vragen zij wilden voorleggen aan de inwoners van Den Haag, waarna gekeken werd welke concrete
resultaten daarbij horen. Vervolgens kregen ze de opdracht om een aantal van
deze oplossingen uit te werken. Dit leverde vijf posters op waarin het concept
visueel gemaakt werd.”
Het resultaat is de Stadskamer, ook de naam is afkomstig uit de brainstormsessie. In de ruimte bevindt zich alle hardware en software die nodig
is voor onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de sfeer: onderzoeken met
inwoners moeten plaatsvinden in een huiselijke setting. Want niet alleen de
techniek doet ertoe, maar ook de context waarin je techniek inzet. Doordat
medewerkers én opdrachtgevers betrokken waren bij de totstandkoming van
de Stadskamer, is het een organisatiebreed succes.

bijdragen aan de energietransitie. De ander deed
vervolgens hetzelfde. Daarna is aan alle deelnemers
gevraagd om met nieuwe ideeën te komen op basis
van de dingen die zij net tegen elkaar verteld hadden. Ineens bleken er veel meer ideeën te zijn dan de
30 uit de eerste sessie. Het werden er bijna 300! Ook
de ‘gekke’ ideeën (kunnen we met het lawaai van
kinderen energie opwekken?) kunnen door te associeren tot nieuwe inzichten leiden. Het gaat vooral om
het vinden van niet-alledaagse oplossingen. In een
volgende ronde hebben we een selectie gemaakt van
de beste vijf ideeën. Deze vijf zijn uitgewerkt en met
het programmateam hebben we daarna nog gekeken
of onder de overige 295 nog juweeltjes zaten die we
alsnog wilden opnemen in het programma.”
Vertel het verhaal
Een Ynnovate-sessie brengt veel innovatieve
ideeën, maar dan? Hoe zorg je dat de rest van de
organisatie meegaat? Van Berlo: “Wat belangrijk is
bij de Stadskamer, is dat de gemeente zorgt voor
contact tussen inwoners en beleidsmakers. Veranderen kan vooral als je geconfronteerd wordt met
wat jouw actie betekent voor de personen voor wie
je het doet. En dat je daar met collega’s over praat.
Veranderen begint bij het vertellen van verhalen.
Dit verwachten wij ook in de Stadskamer. De inzichten die je ter plekke krijgt, deel je als medewerker
met collega’s.”
Terugkijkend op de totstandkoming van de
Stadskamer: “Het valt me op dat mensen steeds vatbaarder worden voor creatieve technieken als Ynnovate. Zeker omdat het energieniveau veel hoger is
dan bij gewone vergadersettings. Daarnaast is het
cruciaal dat de opdrachtgever bij de sessies aanwezig is, zodat hij medeverantwoordelijk wordt voor
de besluitvorming. Verder is de beste methode om
innovatie verder te brengen het opleiden van eigen
medewerkers. Niet altijd makkelijk, omdat zij dan
hun ‘normale’ werk niet kunnen doen. Daarom is
het handig om medewerkers op vaste dagen vrij te
spelen. En tot slot; begin gewoon en maak tempo.
Eigenlijk moet een oplossing zo eenvoudig zijn dat
je het eerste concept in een dag uitwerkt en de dag
later begint met uittesten.”

Energietransitie in Overijssel
De provincie Overijssel wilde aan de slag met de energietransitie. Ook daar
begon het met een brainstorm. Maar die leverde vooral ideeën op die niet erg
innovatief waren. Of zoals Koen de Groot, Informatieadviseur bij de provincie
Overijssel, zegt: “Het was meer een braindump. Het lukte niet om een stapje
verder te denken dan de ideeën die we al hadden.” Besloten werd om Ynnovate
in te zetten. “We vroegen een groep medewerkers, zowel bekend als onbekend
met het onderwerp, om door een ruimte te lopen waarin we afbeeldingen hadden gelegd die symbool stonden voor de laatste trends op het energiegebied. De
deelnemers werd gevraagd om hun favoriete trend eruit te pakken en hiermee
verder te lopen. Op het moment dat de Ynnovator stop zei, legde je aan de
persoon naast je uit waarom jij die trend het interessantst vindt en hoe dit kan

Meer lezen over Ynnovate:
http://ynnovate.it
Let’s Ynnovate: Fleur Pullen en Esther Van der storm
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AVG
in de
praktijk

Volop kansen
Onlangs was er in perscentrum Nieuwspoort een bijeenkomst van
overheidsmanagers die zich bezighouden met de implementatie van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen hun
organisatie. Over een ding waren de deelnemers het eens: er liggen
volop kansen. Vaak wordt de AVG geassocieerd met boetes en de
verplichting om aan de verordening te kunnen voldoen. Maar het gaat
niet alleen over voldoen aan de wetgeving; door slimmer om te gaan met
persoonsgegevens kun je kerntaken beter uitvoeren.
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e eerste stap die veel bedrijven en overheden zetten
bij de implementatie van de AVG is een assessment om
inzicht te krijgen in de mate waarin zij compliant zijn. Daaruit volgt een AVG-actieplan en wordt een projectorganisatie
ingericht. De eerste acties volgen uit wettelijke verplichtingen:
een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen en het
vastleggen van beleid en procedures voor privacy. Maar dit is
natuurlijk niet het einddoel. Sterker: het kan goed misgaan als
er bijvoorbeeld te weinig maatregelen worden genomen om
datalekken tegen te gaan. Voorbeelden zien we iedere week in
het nieuws. Veel organisaties die wij spreken worstelen met de
tweede stap: daadwerkelijk aan de slag gaan met systemen en
data en daarmee kansen benutten om veiliger en vollediger om
te kunnen gaan met gestructureerde en ongestructureerde data.
Alles begint met weten waar persoonsgegevens zich precies
bevinden in de brei aan ongestructureerde data in de organisatie. Dat kunnen bijvoorbeeld ongestructureerde databronnen
zijn als e-mailsystemen en gedeelde netwerkschijven Daarvoor
moet je eerst de belangrijkste ongestructureerde databronnen
identificeren en de kenmerken definiëren van persoonsgegevens die je wilt vinden. Omdat handmatig zoeken veel tijd kost
worden vaak data discovery tools gebruikt om de systemen te
doorzoeken. Het resultaat is dat inzichtelijk wordt welke persoonsgegevens zich waar bevinden.
Dan moet de afweging worden gemaakt of deze persoonlijke
data echt wel nodig zijn voor de operatie of bijvoorbeeld beter
verwijderd kunnen worden. En vervolgens kan de organisatie
bepalen welke securitymaatregelen genomen moeten worden.
Denk aan encryptie van bestanden, mappen en applicaties.
Volledig en veilig gebruik van persoonsgegevens
Gebruik van data is voor veel organisaties van levensbelang.
Dat geldt uiteraard ook voor het gebruik van persoonsgegevens.
Maar het risico van een datalek of hack is altijd aanwezig. De
AVG stelt eisen aan het beveiligen van (gevoelige) persoonsgegevens; door het pseudonimiseren van data bijvoorbeeld. Door
persoonsgegevens te pseudonimiseren kun je toch gebruikmaken van de data, maar zijn deze beter beschermd tegen verlies,
diefstal of andere ongewenst gebruik.
Het is belangrijk om enerzijds te voorkomen dat persoonsgegevens worden gebruikt door personen die daarvoor niet
geautoriseerd zijn. Anderzijds wil je als organisatie wel gewoon
aan business intelligence (BI) doen, testen uitvoeren in de
testomgeving en (gevoelige) persoonsgegevens delen binnen de
organisatie. Een uitstekende methode om dit te doen is pseudonimiseren of masken van persoonsgegevens. Daarvoor moet je
data (door middel van data discovery) in kaart hebben en regels
definiëren. Vervolgens moet je kiezen voor de meest passende
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pseudonimiseringsstrategie en deze toepassen. Het resultaat
is dat de data niet direct te herleiden zijn naar een persoon en
gebruik hiervan in een test- of BI-omgeving beter beschermd is.
Maatregelen op weg naar compliance
Voer data discovery uit op de belangrijkste systemen waarin
vermoedelijk persoonsgegevens staan. Met behulp van data discovery tools kan het zoeken naar persoonsgegevens gedeeltelijk
geautomatiseerd worden uitgevoerd.
• Voer risicoanalyses uit op de systemen waarin persoonsgegevens zijn gevonden op verwerkingen met een hoog risico.
Met behulp van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling
(ook wel DPIA) kan worden bepaald wat de privacyrisico’s van
de gegevensverwerkingen zijn. Het uitvoeren van een DPIA
kan worden ondersteund door tools. Met behulp van workflows kunnen slimme vragenlijsten (aan de hand van gegeven
antwoorden worden andere of aanvullende vragen gesteld
en mitigerende maatregelen voorgesteld) worden voorgelegd aan data-eigenaren. Hiermee is ook de audit trail goed
geborgd.

Belangrijk is dat er op het
gebied van technologische
oplossingen geen one
size fits all bestaat

• Neem de juiste securitymaatregelen. Op basis van de DPIA
moeten maatregelen worden genomen ten aanzien van mensen, proces en technologie. Hierbij valt te denken aan data
masking, identity & access management (IAM), database
encryptie of monitoring van gebruik van data in databases.
• Belangrijk is dat er op het gebied van technologische oplossingen geen one size fits all bestaat. Kijk daarom heel goed
wat past binnen de organisatie en het landschap. Op deze
manier zet je als organisatie stappen in de implementatie van
oplossingen om - behalve compliant zijn - ook maximaal de
kansen te benutten die de AVG biedt.
Kim Boermans
Director data protection & GDPR | Capgemini
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De gemeente Groningen ontwikkelde
samen met CGI een blockchaintoepassing
voor het verbeteren van de
schuldhulpverlening. In intensieve
samenwerking werd in korte tijd een
werkende proof of concept gemaakt. Beide
partijen deden in dit traject ervaring op
met samen snel innoveren.

Blockchain helpt
Groningse inwoners
met schulden
H

et begon met een blockchainhackathon. Hans Julsing,
directeur Inkomensdienstverlening bij de gemeente
Groningen: “We willen onze inwoners verder helpen en durven
daarvoor buiten de kaders te kijken en te denken. Om onze
dienstverlening te versterken, zetten we experimenten,
projecten én blockchain in.” Burgers kunnen met hulp van de
Groningse Kredietbank (GKB) hun schulden oplossen en hun
uitgaven weer onder controle krijgen. De GKB wil hen graag
coachen naar financieel gezond gedrag, maar is veel tijd kwijt
aan het actueel krijgen en houden van het overzicht van
betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven. Dat overzicht is
belangrijk voor iedereen: voor de burger met schulden, voor de
GKB en voor schuldeisers, vertelt Julsing. Blockchaintechnologie
leent zich bij uitstek voor omgevingen waar veel partijen
informatie op een betrouwbare wijze willen uitwisselen. En het
biedt overzicht, omdat informatie zichtbaar is voor diegenen die
dat mogen zien. Dit concept werd in de hackathon onderzocht en
het leverde een veelbelovend idee op. De gemeente en CGI wilden
onderzoeken of dit idee werkt en dat is met de proof of concept
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aangetoond. Hans Julsing: “Wij willen de toepassing nu graag
delen met andere overheden. Want kennisdeling komt de burger
ten goede.”
Duidelijk overzicht
Günther Bosman, senior projectmanager bij de gemeente
Groningen, legt uit hoe het werkt: “Een cliënt van de GKB
logt in met DigiD en komt in een cockpit met een overzicht
van openstaande financiële verplichtingen. Zoals huur, de
energierekening, inkomsten en schulden. Ook staan de
overeenkomsten erin die de cliënt met de GKB heeft. Een
medewerker van de GKB gebruikt hetzelfde systeem en kan er
bijvoorbeeld overeenkomsten aan toevoegen.” De gemeente
wil het systeem verder uitbreiden, met zoveel mogelijk partijen
waar burgers mee te maken hebben, zodat het financiële
overzicht steeds vollediger wordt. Julsing: “De GKB doet nu de
regievoering, maar in de toekomst willen we burgers die daartoe
in staat zijn meer zelf laten doen. Een duidelijk overzicht helpt
daarbij.” Schuldeisers zijn een derde groep die de gemeente
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Kennis delen

De gemeente Groningen en CGI delen
graag hun kennis over deze toepassing
van blockchaintechnologie. Ze overleggen
daarvoor onder meer met de Vereniging
voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren (NVVK). Ook krijgt het project
Europese aandacht: de gemeente maakte
onderdeel uit van het Interreg VB project
‘Like! Building a local digital innovation
culture’. Daarnaast is het project één van de
finalisten voor de TIM Award, een initiatief
van ICT Media om innovatieve projecten te
belonen en te stimuleren.

met deze toepassing wil bedienen. Zij maken vaak onnodig
incassokosten als hun vorderingen moeilijk inbaar zijn. Bosman:
“De gegevens die we verstrekken zijn minimaal, om de privacy
van burgers te beschermen. Een externe partij kan in het
systeem nagaan of een burger bekend is bij de GKB. Als dat zo is,
dan ziet hij een indicatie met een groene signalering, waarna hij
contact met de GKB kan opnemen. Wij kunnen dan onderzoeken
of we de vordering in het systeem opnemen. Een rode signalering
betekent dat een burger niet bekend is bij de GKB.”
Innovatieve samenwerking
De manier waarop de proof of concept tot stand kwam, is ook
innovatief te noemen. De gemeente Groningen en CGI maakten
het binnen drie maanden, in nauwe samenwerking. Bosman:
“De ene week zaten we met het team bij de gemeente, de andere
week bij CGI.” Voor beide partijen was het een ontdekkingsreis,
zegt Mirjam Oving, Vice President Government & Education
bij CGI: “Normaal gesproken werk je met vooraf afgesproken
mijlpalen en afgebakende projecten. Nu ontwikkelden we
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echt samen, vanaf het begin, naar iets waarvan we van
tevoren niet precies wisten wat het zou worden.” Dat het om
blockchaintechnologie ging, voegde een dimensie toe, zegt ze:
“Het is nieuw, iedereen moet er nog ervaring mee opdoen. Dat
brengt partijen sneller bij elkaar, want je bent niet gehinderd
door legacy of een eigen aanpak.” Kees Stuive, projectmanager
bij CGI, vult aan: “We moesten echt samen op zoek naar
oplossingen, want voor deze nieuwe technologie bestaat nog
geen alles verklarende documentatie. Zo kwamen we op een
gegeven moment niet verder, omdat een gekozen oplossing
alleen voor mobieltjes bruikbaar bleek.”
Belangrijk in de samenwerking was een open houding, zegt
Bosman: “Wanneer iets niet lukte, dan waren we daar open over
en zochten we samen een oplossing. Dat geeft vertrouwen, dat
je weet dat iedereen het maximale heeft gedaan om tot een goed
resultaat te komen.” De gemeente wil de toepassing nu verder
ontwikkelen en wil voor de zomer een minimale toepassing
live hebben. Ze kijkt samen met CGI terug op een geslaagde
innovatie, waaruit blijkt dat het loont om klein te beginnen.
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Nu al van kracht, maar vanaf 25 mei 2018 wordt er actief gehandhaafd: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, zoals de General Data Protection Regulation
(GDPR) in Nederland heet. Het gaat niet alleen over voldoen aan de wetgeving; door
slimmer om te gaan met persoonsgegevens kun je kerntaken ook beter uitvoeren.
Veel organisaties worstelen met de tweede stap: daadwerkelijk aan de slag gaan
met systemen en data en daarmee kansen benutten om veiliger en vollediger om te
gaan met gestructureerde en ongestructureerde persoonsdata. Capgemini helpt om
deze kansen optimaal te benutten en te voldoen aan de eisen van de AVG.

Meer weten?
Neem contact op met:
Kim Boermans
Director Data Protection

31 mei

CIP voorjaarsconferentie
Kasteel De Vanenburg, Putten
www.cip-overheid.nl
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7 juni

BZK conferentie 2018
Kansrijk en Weerbaar ID-stelsel
De Woonindustrie, Nieuwegein
www.bzkconferentie-idstelsel.nl
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VNG jaarcongres
‘Over grenzen’
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IN HET JAAR 2050 LEEFT BIJNA
70% VAN DE MENSEN IN STEDEN.
BENT U ER KLAAR VOOR?

Er worden heel veel inspanningen gedaan om (samen) te werken aan
het verbeteren van digitale dienstverlening van gemeenten. Stap voor stap verbeteren
we. Ondertussen komen nieuwe ontwikkelingen in razend tempo op ons af. Wanneer ik
rondkijk, constateer ik dat de digitaliseringskracht van de overheid is ingehaald door de
moderne tijd.

Kijk naar bijvoorbeeld de banken. Al mijn financiële data heb
ik in mijn hand met een app. Ik regel mijn geldzaken zelf; betalingen, hypotheek of
verzekeringen bijvoorbeeld. Waarom hebben we dat als gemeenten nog niet geregeld voor
de burger?
Landelijk heeft het heeft jaren geduurd om de papieren formulieren en processen digitaal
te maken. De techniek was er al lang klaar voor, toch gaat het traag. Gaandeweg verzandt
men in de valkuilen van institutionele discussies, het wiel 400 keer uitvinden of weerstand

Smart cities, big data, Internet of Things, blockchain, zo maar een aantal begrippen waar
gemeentelijke organisaties pilots op los laten om te laten zien hoe innovatief ze zijn. De pilots zijn
zeker innovatief als de insteek is om te laten zien wat de techniek allemaal niet kan. Maar dat zou niet
het uitgangspunt moeten zijn. Wat vaak ontbreekt is de connectie met een dieperliggende vraag.
Lees ons artikel ‘Smart City, Yes You Can!’ in deze editie van iBestuur.

vanuit de ICT-markt. Om krachten te bundelen rondom e-dienstverlening is in 2006
Dimpact (van Digitale Impact) opgericht (zie artikel in dit nummer). Als je onvoldoende
inzet op hergebruik en schaalbaarheid, dan blijf je druk bezig, maar maak je niet het
verschil voor de burger.

In moderne dienstverlening moeten we een ander
vertrekpunt nemen. De burger moet inzage hebben in zijn persoonlijke gegevens en het
gebruik daarvan door derden. De burger regie geven op eigen gegevens is de doorbraak
die nu nodig is voor moderne dienstverlening. Regie op eigen gegevens vraagt om
persoonlijk datamanagement. Hierdoor verbeteren de digitale zelfbeschikking, gelijke
kansen, zelfredzaamheid en positie van de burger. Dat draagt bij aan transparantie,
gegevenskwaliteit, privacy en dataminimalisatie.
De gedachte achter Common Ground is een mooi startpunt, maar er is meer nodig om de
burger gaandeweg niet uit het oog te verliezen. Wij roepen op tot gezamenlijke en gerichte
actie, wie doet er mee in de doorbraak?
MEER WETEN?

Rene Bal, directeur Dimpact

Scan de QR code of gebruik onderstaande
link om meer te lezen over onze oplossingen.
www.imagem.nl/smartcities
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‘Gij zult harmoniseren’

iBestuur impact uitgelezen?
Draai ‘m om en lees het magazine! Zestig pagina’s bestuur
in informatie(technologie) op het hoogste niveau.
Een interview met Aleid Wolfsen, voorzitter van de
Autoriteit Persoonsgegevens over 25 mei, de dag dat
de AVG in werking treedt. Hij waarschuwt alvast dat
er niet gedoogd gaat worden. En verder de computer
als rechter, een mini-special over open source bij
overheden, columns en meer!

i estu
ur

Onafhankeli

i16

Missiewerk, gemeentelijke inschikkelijkheid en een
snufje solidariteit. Glasvezel in het buitengebied kan
ook zónder subsidie

Z.O.Z.
magazine!

i

‘Het is nu of nooit’
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In zijn kantoor in het
bedrijfsverzamelgebouw op het
Oostenburgereiland in Amsterdam, waar
ook de redacties van de Volkskrant,
Trouw en Het Parool gehuisvest zijn,
heeft ombudsman Arre Zuurmond het
quasi-mopperig over de ‘persmuskieten’
die hem op deze vroege ochtend massaal
willen spreken, blijkens zijn telkens
rinkelende telefoon. Een interview met
de man die je als burger maar al te graag
in jouw team wilt.
‘Dan zeg ik dat ik van de kerk ben’

S

inds 2013 is Zuurmond Ombudsman Metropool Amsterdam. Onder zijn
werkgebied vallen behalve de hoofdstad ook Almere en Zaanstad en
een aantal kleinere gemeenten. Hij helpt burgers die (mede) door toedoen
van de overheid in de problemen zijn gekomen, soms ook als ze geen klacht
hebben ingediend. Dat was het geval met de ouders van doodgeboren kinderen, voor wie het vaak moeilijk te accepteren is dat die kinderen volgens
de wet nooit bestaan hebben. Samen met Parool-columniste Roos Schlikker,
die bijna tien jaar geleden een levenloos geboren dochter kreeg, wist hij voor
elkaar te krijgen dat deze kinderen voortaan opgenomen kunnen worden in
de Basisregistratie Personen (BRP). Onlangs kwam hij in het nieuws vanwege
zijn experimentele samenwerking met het Centraal Administratiekantoor
(CAK), waar de mensen geregistreerd staan die hun zorgverzekering niet
betalen. Hierover later meer.

Door Brigit Kooijman
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

i6

Overheid heeft te
weinig oog voor
complexe realiteit

Hij groeide op in Delft, in een domineesgezin waar regelmatig ‘allerlei shit
aan de voordeur kwam’. Zoals een man uit Suriname die was overgekomen om
het afstuderen van zijn dochter bij te wonen en de dag na de plechtigheid met
een hartaanval in het ziekenhuis belandde, waarna zijn vliegticket verliep, en
hij had geen geld voor een nieuwe. Hij had vergeefs om een lening gevraagd
bij de Sociale Dienst. Die had hem geadviseerd om bij hen een tijd een uitkering te genieten, zodat hij kon sparen voor een retourticket. Zuurmonds
moeder, ‘een feministe met een enorm rechtvaardigheidsgevoel’, regelde
persoonlijk via de minister dat die lening er alsnog kwam.
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Na een studie politicologie en een promotieonderzoek
(De infocratie. Een theoretische en empirische heroriëntatie op
Weber’s ideaaltype in het informatietijdperk) werkte hij een
aantal jaar bij PinkRoccade om zich vanaf 2000 (eerst met
zijn bureau Zenc, later met de Kafkabrigade) als organisatieadviseur te richten op verbetering van het openbaar bestuur,
met name door de bestrijding van onnodige bureaucratie. Van
2002 tot 2006 was hij ook nog bijzonder hoogleraar ICT en de
Toekomst van het Openbaar Bestuur, en van 2007 tot 2010 universitair hoofddocent aan de TU Delft.
Als u in het nieuws komt, is dat vaak met schrijnende zaken.
Maar een derde van de klachten die u binnenkrijgt, gaat over
parkeerboetes. Niet wat je noemt groot leed.
“In kwantitatief opzicht staan parkeerboetes inderdaad
bovenaan. Niet zo gek als je weet dat er in Amsterdam per jaar
zevenhonderdduizend worden opgelegd. Tegen tien pro-

Er wordt veel te
gemakkelijk met
een algemene
pennenstreek
beleid gemaakt
cent wordt beroep aangetekend, dat maakt zeventigduizend
bezwaarschriften. Als daarvan één op de duizend fout gaat,
betekent dat voor mij tweehonderd klachten. Overigens vind
ik klein leed net zo belangrijk als groot leed. Een als onterecht
ervaren parkeerboete kan voor mensen een enorme impact
hebben. Het bezorgt hun echt een knoop in de maag. Soms
komt het voor dat iemand een minuut te laat is omdat ze haar
oude moedertje op driehoog naar huis moest brengen. Of dat
iemand echt niet wist dat hij ergens niet mocht parkeren. Voor
dergelijke gevallen had de parkeerdienst geen coulancebeleid.
Ik heb er lang voor gevochten dat dat er wel kwam, en sinds-
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dien is het aantal klachten met veertig procent verminderd.’
Hoe gaat u in zo’n situatie te werk?
“Ik ga aan tafel zitten bij de parkeerdienst en vraag: ‘Hoe
komt dit, en hoe zou het anders kunnen?’ Ik praat altijd eerst
met de uitvoerders. De ombudsman richt zich niet op het
beleid, maar op de uitvoering, de concrete dienstverlening aan
burgers. Als het met hen niet lukt, schaal ik op naar managementniveau, en indien nodig naar de directie, en vervolgens
naar de wethouder. In laatste instantie wend ik me tot de
gemeenteraad. De omgekeerde weg - top-down - gaat sneller,
maar ik begin liever onderop, juist omdat de hiërarchie vaak
deel van het probleem is. In dit geval moest ik door tot de wethouder, omdat noch de uitvoerders noch hun bazen in de parkeerverordening ruimte zagen voor coulancebeleid. Terwijl daar
in élke wet ruimte voor hoort te zijn.” Zijn hand met gespreide
vingers voor zijn gezicht: “Elke wet heeft een artikel 5.”
U staat bekend om uw onorthodoxe methoden.
“Ik heb heel mijn leven onorthodox gewerkt, en dat doe ik
ook als ombudsman. Toen er problemen waren met werkplaatsen waar de Sociale Dienst bijstandsgerechtigden verplicht
naartoe stuurde, heb ik mijn caravan uit de winterstalling
gehaald en heb ik bij verschillende vestigingen van de Sociale
Dienst een tijdje voor de deur gebivakkeerd, om koffie te drinken met de mensen die daar moesten werken en te praten over
wat er niet goed ging. Ik doe af en toe undercover werk, ga bijvoorbeeld mee met iemand die een uitkering gaat aanvragen.
Dan zeg ik dat ik van de kerk ben en dat hij of zij moeite heeft
met schrijven.”
Dat komt er gezien uw achtergrond vast gemakkelijk uit, ‘ik
ben van de kerk’.
Lacht. “Ja, natuurlijk.”
Wat is volgens u de hoofdoorzaak van wat er mis gaat tussen
burger en overheid?
“Dat de overheid te weinig oog heeft voor de complexiteit
van de dagelijkse realiteit. Er wordt veel te gemakkelijk met
een algemene pennenstreek beleid gemaakt, en dat moet dan
maar voor iedereen goed zijn. Zo wordt er soms over mensen
heen gewalst. Je hebt veel meer maatwerk nodig in de uitvoering. Dat komt vaak neer op het integraler kijken naar wetten
en regels. Neem het kwijtscheldingsbeleid van de gemeentelijke aanslagen, daarbij wordt naar vermogen gekeken. De regelgeving van de Sociale Dienst spoort burgers aan om vooral te
sparen voor een nieuwe wasmachine. Maar de Belastingdienst
zegt: ‘Dat is vermogen. Dus geen kwijtschelding.’ En je bent
meteen vierhonderd euro armer. Allebei de diensten hebben
hun eigen logica, en die botsen op elkaar in de leefwereld van

de burger. Een gotspe. Ik ben er al tijden mee bezig, maar er is
nog steeds geen oplossing.”
Wat was de aanleiding voor de pilot schuldhulpverlening in
samenwerking met het CAK?
“Ik hoorde min of meer per toeval van medewerkers van het
CAK dat ze 150 duizend mensen in een soort granieten bestand
hadden, terwijl het ging om een als tijdelijk bedoelde wanbetalersregeling. Ze zaten daarmee in hun maag en nodigden me uit
voor een brainstorm. Daar kwam het idee uit voort om bij wijze
van empirisch onderzoek vijftien van die wanbetalers thuis te
bezoeken, om te kijken hoe we ze konden helpen. Geen van hen
had ooit schuldhulpverlening gehad, omdat ze niet aan bepaalde eisen voldeden, bijvoorbeeld vanwege het feit dat ze geen
inkomen hadden of omdat hun leefsituatie niet stabiel genoeg
was. Soms moesten we tien of twaalf keer aanbellen voor ze met
ons wilden praten. Maar bij de meesten lukte het uiteindelijk om
een gesprek te hebben, en zes mensen hebben we daadwerkelijk
kunnen helpen. We zijn nu aan fase twee begonnen, met honderdvijftig wanbetalers. Het komende jaar willen we erachter
komen hoe we deze doelgroep het beste kunnen bereiken én wat
er structureel moet veranderen aan criteria, protocollen en procedures om ook deze mensen in de schuldsanering te krijgen.”
Hoe zit het bij dit project met de privacy?
“Proportionaliteit is een belangrijke afweging geweest.
Omdat we wilden kunnen aantonen dat er sprake was van een
groot maatschappelijk probleem, vonden we het gerechtvaardigd om met een kleine steekproef - die vijftien mensen - uit
te zoeken hoe het zat. Om hen te kunnen helpen, moesten we
hun situatie in kaart brengen, dus ook weten waar ze schulden
hadden en hoeveel. Met die informatie zijn we zeer vertrouwelijk omgegaan. Voor de huidige groep van honderdvijftig,
waar vanaf het begin de gemeentelijke schuldhulpverlening bij
is betrokken, volgen we een andere regeling, waarbij het CAK
op verzoek rechtstreeks de gegevens aan de gemeente mag
doorgeven.”
U houdt zich al decennia bezig met de verhouding tussen
overheid en burger. Wat heeft u zien verbeteren, en wat niet?
“Er is sprake van een golfbeweging. Mijn eerste onderzoek
naar de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid
dateert uit 1985. In die tijd had je bijvoorbeeld nog volop maatschappelijk werkers. Een paar jaar later begon er onder invloed
van het thatcherisme en het New Public Management een
kille, neoliberale wind te waaien, waarbij het efficiencydenken
dominanter werd. Het rapport van Arie van der Zwan uit 1993,
waarin hij concludeerde dat zeker een kwart van de bijstandsuitkeringen ten onrechte werd verstrekt, was koren op de
molen van dat rechtmatigheidsdenken. Het aantal maatschap-
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pelijk werkers liep terug, er werden lager geschoolde medewerkers op de dossiers van de Sociale Dienst gezet, die meer te
maken hadden met controllers, en mede door de bezuinigingen
ontstond er een rechtmatigheidsmanie die zo’n beetje tot 2015
heeft voortgeduurd. Sinds de decentralisaties is - mede dankzij
het WRR-rapport van vorig jaar waaruit bleek dat de overheid
te hoge eisen stelt aan de zelfredzaamheid van burgers - langzaam het besef gekomen dat we te ver doorgeschoten zijn in
ons efficiencydenken, en ook in de digitalisering.”
O ja, digitalisering. Daar moesten we het ook nog over hebben.
“ICT is niet iets wat je geïsoleerd kunt bezien. Als een
organisatie bureaucratisch is of ten prooi valt aan een rechtmatigheidsmanie, dan zie je dat terug in de ICT. ICT is de spiegel
van de organisatie. Ik pleit als het gaat om de dienstverlening
door de overheid voor twee snelheden: de fast lane voor simpele gevallen, die je heel goed digitaal kunt afhandelen, en

Ik heb heel mijn
leven onorthodox
gewerkt
daarnaast de slow lane voor de ingewikkelder gevallen, waar
maatwerk nodig is en het menselijke gesprek belangrijk is.”
Klagende burgers, menselijke ellende, koppige bureaucraten,
hoe houdt u dit werk vol?
“Soms is het inderdaad verschrikkelijk; ik word af en
toe bedreigd, ik word uitgescholden, ik zit zo nu en dan op
stinkende plekken waar ik eigenlijk met mijn nette pak helemaal niet wil zitten. Maar dat kan mij niet schelen, want het
is vooral erg leuk. Dankzij de kleine successen die ik behaal
voor gewone mensen - en die me daarvoor soms huilend van
vreugde bedanken - afgewisseld met strategische overwinningen. Soms voel ik me een soort cowboy, die met zijn A-team
erop uittrekt.”
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olang de mensheid bestaat vragen we ons af
of onze geest, onze ziel in eeuwigheid blijft
bestaan. Persoonlijk geloof ik daar geen snars van, maar
wat ik wel zeker weet is dat na mijn overlijden in alle
krochten van het internet informatie over mijn persoon
blijft rondslingeren. Tot in lengte van jaren. Wordt mijn
zakelijke profiel niet door mijn nabestaanden van LinkedIn verwijderd, dan blijf ik digitaal in leven. Niks digitale
dood: het eeuwige leven… in bits & bytes.

Wayback Machine
Staan we als samenleving wel voldoende stil bij het digitale
leven na de dood? Het gaat hier om een serieus vraagstuk,

waarvan de maatschappelijke impact nu nog
onvoldoende wordt onderkend. Als u vermoedt
dat alle documenten, teksten of foto’s van of
over u uit vroegere tijden inmiddels van het
internet zijn verdwenen, dan is de kans groot
dat u zich stevig vergist. Ik verwijs u hier
slechts naar het Internet Archive (archive.
org), het platform waarop sinds 1996 massaal digitale content van het internet wordt
bewaard. Die informatie wordt door middel
van de Wayback Machine eenvoudig toegankelijk gemaakt. Een immens digitaal
archief van onder meer 279 miljard webpagina’s… Enig idee hoeveel doden er al in
dit archief opgeslagen liggen?

seinde

Hebt u op Facebook al vriendschapsverzoeken gekregen van mensen die wellicht al jaren onder de grond liggen?
Vindt u het niet schokkend om te zien dat een overleden
kennis zich op uw account aandient met de vraag vrienden te
worden? En realiseert u zich dat Facebook over enkele decennia - als dit medium alle huidige stormen van kritiek heeft
overleefd - is uitgegroeid tot één groot digitaal kerkhof? Er
komt vermoedelijk een dag dat er op Facebook meer doden zitten (liggen?) dan echte levenden. Een lugubere gedachte?
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De dood roept tal van praktische
problemen in de digitale sfeer op. De
Nationale ombudsman getuigt daarvan in zijn onderzoeksagenda 2018.
Opmerkelijk is dat de ombudsman zegt
signalen van nabestaanden te ontvangen waaruit blijkt dat de overheid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent ‘het recht van vergetelheid’: bij
leven kunnen we in bepaalde gevallen onze
persoonsgegevens laten wissen. Maar hoe zit
dat als we overleden zijn?
Peter van Schelven neemt in iBestuur magazine juridische dilemma’s onder de loep. Deze keer: het digitale
levenseinde.

digitale post aan overledenen stuurt. Zelfs postmortaal laat
de overheid je kennelijk niet met rust. Nabestaanden beschikken veelal niet over de DigiD van de overledene, zodat zij de
berichtenbox van de overledene niet kunnen bekijken. Wat
nou ‘laatste rustplaats’? Goede zaak dat de ombudsman die
problematiek in kaart gaat brengen! Een goed koppelingetje
met de lijst van doden in de Basisregistratie Personen (BRP)
kan wellicht wonderen doen. Kwestie van organiseren.
Vergetelheid
Maar er is meer rondom het digitale leven na de dood. Stel,
dat ik zou wensen dat na mijn overlijden mijn digitale sporen
op het internet zoveel mogelijk vernietigd worden. Een soort
recht om te worden vergeten. Hoe regel ik dat dan als mijn
nabestaanden onverhoopt digibeten zouden zijn of uit gebrek
aan interesse niets met die wens doen? En wie van de nabestaanden gaat er sowieso over die beslissingen? Welke persoon
is gerechtigd om Facebook, LinkedIn of welk ander medium
dan ook daarvoor te benaderen en hoe komt hij of zij aan mijn
persoonlijke, geheime accountgegevens? Wie beslist over mijn
digitale bezittingen, zoals foto’s, columns, teksten en relatienetwerken? Laat ik de notaris er het nodige over opschrijven
in mijn testament of liggen dergelijke digitale vraagstukken
geheel buiten de aandachtsfeer van het notariaat? Waar is mijn
digitale grafdelver?
Een soortgelijk recht kennen we al uit het privacyrecht. In
de nieuwe Europese spelregels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) treffen we met zoveel woorden
‘het recht van vergetelheid’ aan. Ik kan bij leven in bepaalde
gevallen mijn persoonsgegevens laten wissen. Maar een dode
heeft daar niets aan. De AVG strekt tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dus houdt de werking van die wet op
als ik het loodje leg. De Europese privacywetgeving regeert niet
over het graf heen. En daar zit nou precies de pijn als ik ook na
mijn dood digitaal vergeten zou willen worden. Niet iedereen
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die erover nadenkt, wil voor het eeuwige (digitale) leven gaan.
Wordt het daarom niet eens tijd dat de overheid, notariaat, burgers en andere kenners en belangstellenden in een
praatgroepje de koppen bij elkaar steken om na te denken over
het digitale leven na de dood? Zijn al onze wetten daar nog wel
voldoende op afgestemd? Of laten we het vraagstuk over het
opheffen van accounts - het ‘digitaal afleggen’ - over aan het
management van de social media, zodat Facebook, Instagram,
YouTube, LinkedIn en Twitter daarvoor zelf faciliteiten kunnen
bedenken en implementeren?
Rouwverwerking
Maar let wel: het belang van het onderwerp gaat veel verder
dan alleen wetgeving. Ik herinner me nog goed de dag - jaren
geleden - dat ik ’s avonds laat in bed schrok toen ik besefte dat
ik die hele dag even niet had gedacht aan mijn lieve vader, die
enige maanden daarvoor tot mijn grote verdriet was overleden.
Vergeten - ook al is dat maar voor enige uren - is een deel van
rouwverwerking. Het kunnen vergeten lijkt mij voor velen in
onze samenleving daarom belangrijk. Hoewel het verwerken
van het verlies van een dierbaar persoon uiteraard een zeer
individueel iets is, sluit ik niet uit dat de digitale wereld een
steeds grotere impact gaat krijgen op de rouwverwerking. Vergeten en internet staan immers haaks op elkaar. Wat zou het
met u doen als uw overleden dierbaren tot in lengte van jaren
ongevraagd via uw computer, tablet of smartphone bij u langs
zouden komen, bijvoorbeeld met het zoveelste vriendschapsverzoek, al dan niet ondersteund door een fotootje en stem uit
het verre verleden?
Ik pleit ervoor dat ook deskundigen op het gebied van
rouwverwerking zich bij het praatgroepje voegen Het digitale
leven na de dood is geen incidenteel dingetje, maar een blijvertje. Daar kun je op rekenen. ICT zit in alle haarvaten van de
samenleving, ook in die van de doden.
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C e n t r i c

Karel Kinders, commercieel directeur van Centric Public Sector Solutions: “Het is zaak om te laten zien dat je als
organisatie van tevoren hebt bedacht welke gegevens je bewaart en waarom.”

D

e Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), opvolger van
de huidige Wbp, stelt strengere eisen aan
het opslaan en verwerken van persoonsgegevens. Ook van overheden wordt meer dan
ooit verwacht dat zij kunnen aangeven welke gegevens zij registreren, waarom zij dat
doen en wie ze heeft ingezien. Het recht
op inzage is op zich niet nieuw, wel nieuw
is dat je moet kunnen aantonen waarom je
bepaalde gegevens verwerkt.

Het juiste antwoord op de AVG

‘Transparant zijn,
daar gaat het om’
Hebt u privacy goed geregeld in uw organisatie?
Een van de speerpunten in de Europese privacywet
AVG is het recht van burgers om te weten welke
persoonsgegevens u van ze bewaart en wat er met die
gegevens gebeurt. Karel Kinders, commercieel directeur
van Centric Public Sector Solutions: “De Privacy Workspace
helpt organisaties te voldoen aan de AVG.”
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Goede monitoring helpt organisaties
zich daarvan rekenschap te geven. Intern,
maar ook naar de buitenwereld. Zodat
je kunt zeggen: ‘Wij houden die en die
gegevens van u bij, omdat we daardoor
betere dienstverlening kunnen bieden.’
Het verzamelen van gegevens moet wel
proportioneel. Bij de aanvraag van een
hondenpenning is iemands BKR-registratie
bijvoorbeeld niet relevant, bij schuldhulpverlening wél. De kern
van de AVG is: het middel moet in verhouding staan tot het doel.
“Het is zaak om te laten zien dat je als organisatie van
tevoren hebt bedacht welke gegevens je bewaart en waarom”,
vertelt Karel Kinders. “Is dat eenmaal vastgelegd, dan wil je
dat uiteraard monitoren. Alleen dan heb je de controle. Centric
heeft daarom een platform gebouwd waarmee de verantwoordelijke voor de privacy die monitoring regelt, en precies kan
bijhouden welke gegevens wanneer door wie zijn ingezien
of aangepast. Daardoor ontstaat een compleet beeld van de
verwerkingshistorie. De ultieme rekenschap. Dat platform heet
Privacy Workspace.”
Privacy Workspace: logging en reporting
De Privacy Workspace bevat diverse mogelijkheden voor
inzicht in het gebruik van persoonsgegevens. De belangrijkste twee zijn privacylogging en rapportage. Kinders: “Logging
is het bijhouden van alle verwerkingen en raadplegingen van
gegevens. Deze logging blijft daarna bewaard voor de volledige
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duur van de wettelijke termijn die daarvoor geldt. De rapportagefunctie op zijn beurt draait gedetailleerde overzichten
waarmee de functionaris gegevensbescherming (FG) of privacy
officer het gebruik van gegevens in de organisatie kan verantwoorden. Bijvoorbeeld richting de Autoriteit Persoonsgegevens,
maar ook naar burgers. De Privacy Workspace zorgt zo voor grip
op privacy. Organisaties die dat borgen, voldoen aan de AVG.”
Centric-oplossingen maken gebruik van de nieuwe loggingservice. Ook applicaties van andere partijen kunnen aansluiten.
Dat maakt een uniek overzicht mogelijk van persoonsgegevens
over meerdere applicaties heen. De Privacy Workspace is overigens niet te vergelijken met BI-tools, vertelt Kinders: “Die laten
alleen zien welke gegevens bewerkt zijn. Niet welke gegevens
zijn ingezien, wanneer en door wie. En ook dát moet je onder
de AVG kunnen aantonen. Met alleen een BI-tool doe je jezelf
tekort.”
Eerste hulp bij privacyvragen
Op dit moment sluit Centric haar applicaties aan op de loggingservice. Kinders: “We blijven de rapportagemogelijkheden
in de Privacy Workspace verder uitbreiden om nog beter aan
de informatiebehoefte van de FG te voldoen. Zo maken we het
eenvoudig om vragen te beantwoorden als: waarom worden binnen mijn organisatie zoveel gegevens geraadpleegd binnen een
week? Waarom bekijkt de ene afdeling veel vaker persoonsgegevens dan de andere? Is daar een goede reden voor of willen we
dat eigenlijk niet? De antwoorden op deze vragen wil je niet met
de hand bij elkaar sprokkelen als dat ook automatisch kan.”
Goede rapportages maken het eenvoudiger om op strategisch niveau de juiste beslissingen te nemen. Kinders: “Met
inzicht in hun gegevensverwerking kunnen organisaties werkprocessen verbeteren en ervoor zorgen dat alleen de juiste
personen bepaalde gegevens kunnen inzien. Zo maak je je
organisatie efficiënter en voorkom je dat zaken onnodig worden
geraadpleegd. Als al deze zaken op orde zijn, draagt dat ook bij
aan de businesscontinuïteit op lange termijn. Daarnaast is het
zaak burgers meer bij dit proces te betrekken, bijvoorbeeld door
ze online hun eigen gegevens te laten inzien. Transparant zijn
naar je eigen organisatie, de AP en de burger, daar gaat het om.
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p a r t n e r
“Bijna alles heeft een locatie. Het is volstrekt logisch
om geospatiale technologie te koppelen aan databronnen die de status van de smart city aangeven. Dat we de
software van IMAGEM in het living lab mogen gebruiken, helpt ons enorm om de complexiteit van de smart
city zichtbaar te maken”, Han Nouwens, programmadirecteur Nationaal Smart City Living Lab
Foto: Getty Images, met dank aan Imagem

Start vooral
Zo’n aanpak staat er niet van vandaag op morgen. Maar
het hoeft ook niet maanden te duren. Hier geldt het advies:
‘denk groot, begin klein, maar start vooral’. Vernieuwing en
verbetering beginnen bij het stellen van de juiste vragen en
het positioneren van de juiste mensen op de juiste posities.
Verbinden en communiceren zijn de sleutelwoorden. Gemeenten
moeten voorbereid zijn op snelle verandering en voldoende

Smart city,
Smart cities, big data, Internet of Things,
blockchain, zo maar een aantal begrippen
waar gemeentelijke organisaties pilots op
loslaten om te laten zien hoe innovatief
ze zijn. De pilots zijn zeker innovatief
als de insteek is om te laten zien wat de
techniek allemaal niet kan. Maar dat zou
niet het uitgangspunt moeten zijn. Wat
vaak ontbreekt is de connectie met een
dieperliggende vraag.
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nnovatie moet niet de mogelijkheden van de techniek
als uitgangspunt nemen; techniek is een middel. Doel is
verbetering en vernieuwing van de gemeentelijke processen en
daarmee van de dienstverlening. Met als basis de maatschappelijke trends en vraagstukken rond zorg, economie, milieu, duurzaamheid, veiligheid, participatie en besteding van belastinggeld. Waarbij deze thema’s zowel onderling als met innovatie
slim worden gecombineerd. Alleen dan kan een gemeente echt
smart worden.
Zo’n integrale aanpak is niet eenvoudig. Hiervoor is een
langetermijnvisie nodig die zich over alle gemeentelijke domeinen uitstrekt. Bovendien zijn er meerdere partijen bij betrokken, soms met tegengestelde belangen. Maar wanneer een
gemeente echt smart wil worden en burgers optimaal wil laten
profiteren van technologische ontwikkelingen, dan zal ze dit als
één organisatie moeten doen. Wat wil je en moet je als holistische gemeentelijke organisatie doen, dat is de eerste vraag. De
gemeente die dat helder voor ogen heeft, kan echt innovatief
worden en met pilots testen welke organisatorische en technologische innovaties het best bij haar passen. Niet andersom.

I m a g e m
beslissen, monitoren en uitbreiden. Dit waarborgt meteen de
continuïteit voor het leveren van datagedreven informatie.
Samen in het lab
IMAGEM is onderdeel van het Nationaal Smart City Living
Lab. In onze locatie wordt in pilots intelligente technologie toegepast in het maken van informatie. De deelnemers ervaren de
toegevoegde waarde van het eenvoudig realiseren van bedrijfsinformatie, waarin locatie-intelligentie de context biedt. De
deelnemers kiezen zelf een thema, zoeken en combineren de
relevante en maken daar datagedreven informatie van. Gezamenlijk wordt ervaring opgedaan in wat het beste werkt in het
gebruik van sensordata en het maken van informatie voor beleid
en bestuur.
De eerste bevindingen vanuit het Living Lab zijn: ga vooral
starten. Houd het klein en maak het in kleine stappen steeds
groter. De deelnemers ervaren ‘aan den lijve’ dat locatieintelligente informatie veel toegevoegde waarde levert in het
informatieproces. Het biedt de beleidsmedewerkers, managers
en bestuurders antwoorden op hun vragen.

yes you can!
flexibel zijn om veranderingen snel te omarmen. Optimale
samenwerking is een cruciale factor wanneer je wilt verbinden
en communiceren. Niet alleen met de mensen, maar ook met de
informatiehuishouding.
Datagedreven communicatie
Kern van dit betoog is dat er geen grote verandertrajecten of
ICT-trajecten nodig zijn om smarter te werk te gaan. Wil je met
sensoren aan de slag? Doe dan eerst ervaring op met 25 sensoren in plaats van met een groot ICT-project met vele verschillende soorten sensoren én met alle risico’s van dien. Tijdens het
verzamelen van de sensorgegevens heb je alle tijd om te bepalen
wat de sensordata voor je kunnen betekenen.
Wat je ook ziet is dat gemeenten datagedreven en evidence
based beslissingen nemen en datagedreven beleid willen introduceren en daar een ingewikkeld project voor optuigen. Ook hier
geldt: ga het gewoon doen. Kies een onderwerp, bepaal welke
informatie toegevoegde waarde gaat leveren, zoek de data bij
elkaar en ga hiermee experimenteren tot de informatie gerealiseerd is. Dan vormt zich vanzelf een aanpak van communiceren,
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Ook voor uw gemeente?
Gemeenten zitten veelal met
dezelfde vraagstukken. Benieuwd
of deze aanpak ook in uw gemeente
werkt? Lopen er al vergelijkbare projecten of bevindt u zich aan het begin
of juist aan het einde van een traject?
In welke fase u zich ook bevindt, elke gemeente kan gewoon
starten met smart worden. Oftewel, starten met inzicht krijgen
in de maatschappelijke trends en vraagstukken van de eigen
gemeente. Yes, you can!
IMAGEM organiseert workshops waarin we samen met de
gemeente op zoek gaan naar de juiste toegevoegde waarde die
de informatie moet leveren voor een bepaald thema of vraagstuk. Op deze manier kan laagdrempelig ervaring opgedaan worden in het creëren van informatie voor datagedreven beslissingen nemen, evidence based beslissen of datagedreven beleid.
Daarnaast kan er ervaring opgedaan worden in het gebruik van
data uit sensoren van bijvoorbeeld luchtkwaliteit.
Niels van de Graaf, marktmanager Overheid IMAGEM
niels.vandegraaf@imagem.nl
Meer weten?
Scan de QR code of gebruik onderstaande
link om meer te lezen over onze oplossingen.
www.imagem.nl/smartmapp
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Missiewerk,
gemeentelijke
inschikkelijkheid
en een snufje
solidariteit: dat is nodig
voor aanleg van glasvezel in
het buitengebied. En liever geen
subsidie. Hoewel in geval van nood...
Een rondgang langs uiteenlopende
succesvolle initiatieven.

‘

Door Cyriel van Rossum
Beeld Dreamstime
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iet iedere scholier in Bergen (Limburg) kan zomaar huiswerk maken.
“Sommigen moeten op de fiets naar het dorp, om bij opa en oma de
opgaven te downloaden op een usb-stick”, aldus Hans Driessen, coördinator ruimte en samenwerking bij de gemeente. Wethouder Antoon Splinter
vult aan: “Snel internet is in onze ogen een basisvoorziening, zeker met het
oog op de ontwikkelingen in de zorg op afstand. Agrariërs kunnen ook niet
meer zonder. Veel installaties, of die nu voor het voeren van vee zijn dan wel
voor koeling, zijn via internet op afstand te bedienen.” Om nog maar niet te
spreken van de data die nodig zijn voor getimed oogsten, sproeien, ploegen,
maaien en zaaien en de remote-sensingtechnieken die boeren gebruiken.
Binnenkort tekent Bergen samen met vijf aangrenzende gemeenten een
intentieovereenkomst met het bedrijf Glasvezel Buitenaf voor verglazing van
10.000 adressen buiten de bebouwde kom. Kosten voor de gebruiker: 15 euro
per maand of 1900 euro om dat abonnement af te kopen.
Ambassadeurs
Glasvezel Buitenaf heeft zijn
sporen verdiend als verglazer
van het buitengebied. Het
bedrijf heette tot voor
kort CIF, tot het in
januari door de
Zweedse investeringsmaatschappij EQT
Infrastructure werd
gekocht
van pensioenfondsen.
Het
bedrijf
gaat uitsluitend
buiten de
bebouwde
kom de
boer op om
zoveel mogelijk burgers
en bedrijven
warm te maken
voor glasvezel. Als 50
procent van de adressen of meer in zo’n gebied
meedoet legt Glasvezel Buitenaf
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Nutsgedachte
Het succes van Glasvezel Buitenaf heeft
een bijzondere oorsprong. Voor het eerste
verglazingsavontuur ging het bedrijf, toen
nog CIF geheten, een joint venture aan met
het Twentse netwerkbedrijf Cogas. Dat bedrijf
is eigendom van de Twentse gemeenten. “Wij
hebben als aandeelhouders de witte vlekken
in het buitengebied aangekaart en aangedrongen op een businesscase voor glasvezel”,
vertelt Harry Scholten, wethouder financiën
in de gemeente Hof van Twente. “Cogas moest
sowieso al gaan nadenken over zijn toekomst,
omdat de gasinfra geen lange toekomst
meer beschoren is.” In zekere zin hebben de
Twentse gemeenten een nutsbedrijf ingezet
om glasvezel aan te leggen. In Twente begon
de glorie voor Glasvezel Buitenaf: dankzij de
samenwerking met Cogas, had het bedrijf de
smaak van de verglazing te pakken gekregen. Het een na het andere project volgde
en zo kreeg bijna heel Oost-Nederland snel
internet.
Overigens heeft nog steeds niet iedere
inwoner van Hof van Twente glasvezel binnen
handbereik. Scholten: “Ongeveer 1 procent
van de huishoudens ligt zo ver afgelegen dat
aanleg gewoon te duur is. Dan zouden we de
maandelijkse bijdrage moeten verhogen van
10 euro naar pakweg 20, 25 euro. We hopen
dat de provincie voor die gevallen met geld
over de brug komt. Het argument voor dat
beetje geld is niet zo ingewikkeld: wij hebben het in Twente voor elkaar gekregen dat
98 procent van de huishoudens beschikt over
snel internet, zonder ook maar een euro overheidsgeld. Dat vind ik een prestatie.”

een netwerk aan waarop ieder adres, zelfs het meest afgelegen, kan worden
aangesloten.
Elke verglazingscampagne leunt zwaar op het werk van zogenaamde
ambassadeurs. “Dat zijn burgers en ondernemers in het gebied waarvoor
we gaan werven, die ons vrijwillig een handje helpen”, aldus woordvoerder
Marieke Seinen. Hun rol varieert van op feestjes en op straat vertellen over
die campagne tot langs de deuren gaan om streekgenoten enthousiast te
maken. “Én correct te informeren: de ambassadeurs kennen de details, hun
informatie klopt. Wel of geen belangstelling hebben voor een glasvezelaansluiting blijkt namelijk ook vaak een kwestie van wel of niet goed geïnformeerd zijn, zo is onze ervaring.”
Noaberschap
“We hebben nu 23 campagnes achter de rug,” vertelt Seinen, “Bij elkaar
goed voor 80.000 aansluitingen. Geen enkele partij investeert op deze
manier.” Vermeldenswaard is dat er tot nu toe nog geen enkele campagne
is mislukt. “Het is weleens spannend geweest. In de regio Twenterand was
het met de hakken over de sloot en de regio Noord-West-Veluwe, waaronder
Ermelo en Nunspeet vallen, was het met een deelname van 50,1 procent echt
kantje boord.”
De precieze grenzen van de gebieden worden bepaald in overleg met
bewoners en vertegenwoordigers van de gemeenten. “We kijken niet alleen
naar fysieke grenzen en kenmerken en technische implicaties”, licht Seinen
toe, “maar ook naar sociale cohesie en streekidentiteit. Wat dat betreft is er
toch een behoorlijke variatie. Zo komen in de Achterhoek, waar we nu bezig
zijn en waar goed ‘noaberschap’ hoog staat aangeschreven, percentages aanhakers tot wel 70 procent voor. In het gebied Noord-West-Veluwe daarentegen
was de belangstelling laag en konden we maar moeilijk ambassadeurs vinden.
De mensen zijn er toch wat meer op zichzelf.” Een matige belangstelling kan
volgens Seinen soms ook worden verklaard uit het feit dat snel internet niet
hoog of überhaupt niet op de agenda van de gemeentepolitiek stond. “De
aandacht die een gemeente eraan besteedt, is echt wel belangrijk voor ons.”
Missiewerk door de overheid? Heel graag, maar liever geen financiële
steun, zo wordt gedacht bij veel glasvezelinitiatieven. Een gunstige lening of
subsidie haalt de vaart uit een project, brengt vaak voorwaarden van de gever
met zich mee en het risico dat de er gedonder komt over de vraag of het ongeoorloofde staatssteun was. “Hoe goed ook bedoeld, wij hebben besloten om te
bedanken voor elke vorm van steun”, aldus Seinen.
Ouderwetse solidariteit
“Ik heb mezelf uit de naad gewerkt om overal in mijn gemeente snel internet te krijgen”, zegt wethouder Anco Goldhoorn van De Ronde Venen. ‘Je
bent er als gemeente verantwoordelijk voor dat mensen doordrongen zijn van
het belang van snel internet. Mijn boodschap was: het is nu of nooit.”
In september gaat de schop de grond in voor verglazing van het buitengebied. “Niet alleen de schop, maar ook de boor en het mes, want een deel van
de sleuven wordt geboord of gestoken”, aldus Goldhoorn. Uit een interessepeiling van de gemeente bleek dat 65 procent van de mensen in de gebieden
waar glasvezel noch coax ligt, de zogenaamde witte gebieden, geld overheeft
voor een glasvezelaansluiting. De wethouder: “We zijn in onderhandeling
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gegaan met Glasvezel Buitenaf en hebben concessies gedaan.
Het vraagt namelijk enige souplesse van de gemeente.”
De belangrijkste concessie betrof de degeneratiekosten.
Dat zijn de kosten die een gemeente vooraf rekent aan de
‘grondroerder’ met het oog op de kwaliteitsvermindering van
verhardingen en andere objecten waar onderdoor gegraven
wordt. Normaal gesproken gaat dat per strekkende meter,
maar De Ronde Venen bood Glasvezel Buitenaf aan om het af te
kopen voor een vast bedrag per aangesloten adres. “Bovendien
hebben we de leges kunnen verlagen en een geringere graafdiepte toegestaan: 40 centimeter in plaats van de gebruikelijke
60”, vertelt Goldhoorn.

blijft houden met de leden en het streekbelang. Daarom hebben we gekozen om dit gebied op te delen in vier coöperaties.
Om desondanks genoeg schaalgrootte te creëren hebben we
de uitvoering weggezet in de gemeenschappelijke coöperatie
Midden-Brabant Glas. Wij in Brabant weten hoe coöperaties
kunnen uitgroeien tot managementmolochs en vervreemden
van hun leden. Kijk maar naar de veevoedersector en de melkindustrie. Wij blijven bewust klein. Van grote bedrijven, die
op korte termijn veel geld willen verdienen, hoeven we in het
buitengebied niets te verwachten.”
De vier coöperaties hebben hun tarieven zo opgebouwd dat
ze genoeg eigen vermogen konden opbouwen om van de bank

ICT-bedrijfjes tonen steeds meer
belangstelling voor leegkomende
agrarische bebouwing
Maar het bedrijf stelde vast dat 4 procent van de adressen
buiten de boot viel omdat ze te veraf lagen voor een gezonde
businesscase en besloot tot een heroverweging. “Wij vonden
dat niet acceptabel. Wij hebben voor die 4 procent moeten
knokken en de oplossing gevonden in een stukje ouderwetse
solidariteit: het maandelijkse bedrag dat een huishouden
betaalt voor een aansluiting is met vijf euro verhoogd.”
In een waterrijke gemeente als de Ronde Venen is ook
souplesse van een andere overheid onmisbaar, vindt Goldhoorn. En daar schort het volgens nogal eens aan. “Er ligt altijd
wel een dijkje of stukje kade in de weg”, aldus de wethouder.
“Waterschappen zijn nu nog wat star en moeten wat pragmatischer worden. Bijvoorbeeld als het gaat om de regel die zegt
dat niet meer dan dertig meter open mag liggen, want dat is
toch wel wat moeilijk in een project waarin over een lengte van
300 kilometer moet worden gegraven.”
In eigen hand
In Midden-Brabant hebben burgers het initiatief in eigen
hand genomen én gehouden, nadat een commerciële partij
terugkwam op haar beloftes aangaande verglazing. Zij richtten
enkele jaren geleden vier kleine coöperaties op voor de aanleg
van glasvezel en belastten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met de verwezelijking. “Het is een groot gebied”,
vertelt secretaris Jan Verstijnen van GroenewoudGlas, een van
de vier coöperaties. “Het is cruciaal dat een bestuur feeling
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te kunnen lenen. ‘“Niks subsidies! We hebben de deelnemers
verleid om bij de start 2.500 euro in te brengen en zo hun
maandelijkse bijdrage voor een 3-in-1-abonnement te verlagen. Hoe lager de inleg, hoe hoger de maandelijks bijdrage.”
Noodzaak
Onlangs uitte de Noordelijke Rekenkamer zware kritiek
op met name de provincies Friesland en Groningen, die erop
neerkomt dat er miljoenen zijn besteed vooralsnog zonder dat
die nieuwe aansluitingen opleverden. Maar binnenkort, na veel
vijven en zessen, start in De Marne een provinciaal project om
alle buitengebieden - goed voor 14.500 adressen - te voorzien
van glasvezel. Groningen leent de uitvoerder 30 miljoen euro
tegen gunstige rente en uit verschillende potjes, onder andere
dat voor aardbevingsschade, is 10 miljoen vrijgemaakt als
investering.
“De provincie Groningen heeft het naar zich toegetrokken,
omdat veel particuliere initiatieven stukliepen op financiering”, vertelt burgemeester Koos Wiersma van De Marne.
“Wij komen als eerste aan de beurt omdat hier de te gebruiken backbone vanuit Friesland onze provincie binnenkomt.”
Wiersma is niet alleen blij voor zijn boeren, maar ook voor een
nieuwe, snel groeiende groep ondernemers. “ICT-bedrijfjes en
aanbieders van webdiensten tonen steeds meer belangstelling
voor leegkomende agrarische bebouwing. Glasvezel is cruciaal
voor hen. En dus voor ons pure economische noodzaak.”
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Zuiderstrandtheater, Scheveningen

PRIVACY.
WHO CARES?

Overheid, onderwijs en ICT-sector ontdekken samen
welke kansen de nieuwste technologie en toepassingen, Internet of Things en bijvoorbeeld Big Data
bieden voor dienstverlening, primaire proces- en
bedrijfsvoering. Voor uw klanten én uw werknemers!
Het congres kent deze keer een wel heel bijzondere
uitvoering! In het Zuiderstrandtheater vindt tegelijkertijd het Smart City Event plaats. Duizend deelnemers
uit binnen- en buitenland, meer dan vijftig sprekers en
een expo met hands-on technologie voor smart cities
en slimme overheden, en natuurlijk heel veel ruimte
om te netwerken!
Bovendien zitten we midden in de festiviteiten rond de
Volvo Ocean Race die dan bij de Scheveningse haven
plaatsvinden. En die zullen niet onopgemerkt aan ons
congres voorbijgaan!
In samenwerking met de gemeente Den Haag

AVG-proof met de Privacy Workspace
Is uw organisatie voorbereid op de AVG? Ook van overheden wordt verwacht
dat zij kunnen aangeven welke persoonsgegevens zij registreren en wat
daarmee gebeurt. Nieuw is dat organisaties moeten kunnen aantonen
waarom zij bepaalde gegevens verwerken. Daarom is er de Privacy Workspace
van Centric: één complete omgeving met tools voor grip op het werken met
persoonsgegevens.

Deelname aan het iBestuur Mobility congres
2018 is uitsluitend bedoeld voor bestuurders,
beslissers en beleidsmakers uit de overheid.
Deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden
op: ibestuur.nl/mobility

Hebt u oog voor privacy? Ga naar centric.eu/privacyworkspace

Van 9.30 uur tot 17.30 uur

Plenaire opening met onder anderen:

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag
Het programma van iBestuur Mobility ontstaan in cocreatie tussen
overheid, markt en onderwijs. Aan de orde komen in ieder geval:

5G
AI/AR/VR
cybersecurity
digitale identiteit
Internet of Things
quantum computing
innovatief aanbesteden
samenwerkende overheden
machine learning / chatbots
mobiele werkplek van de toekomst
iBestuur Mobility congres en het Smart City event van Euroforum
delen de plenaire sessies, de innovatie-expo, lunch en borrel, én het
pontje naar het Volvo Ocean Race festiviteitenterrein. De break-outsessies en ronde tafels zijn separaat maar een sessie meepikken bij
de buren is natuurlijk prima!

Het iBestuur Mobility congres 2018 is een samenwerking van iBestuur en Enterprise Summit en de gemeente Den Haag. Belastingdienst,
DICTU en VNG maken deel uit van de programmacommissie.

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu
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Paul van der Werff (midden),
informatiemanager in Hoorn
en voorzitter van het IM-overleg
Westfriesland, in gesprek tijdens
een breed afstemmingsoverleg
over de meerjarenplannen van
het programma Harmonisatie
Westfries Informatielandschap.

Zeven West-Friese gemeenten,
één informatiehuishouding

‘Gij zult
harmoniseren’
Zeven West-Friese gemeenten zijn geestdriftig
doende hun informatievoorziening op één regionale
leest te schoeien. De programmamanager is slechts
parttime en faciliterend, de harmoniserende
activiteiten ontplooien zich op de werkvloer. Het
raakt iedereen, wat wel extra aandacht vraagt.
Door Peter Mom
Beeld Jildiz Kaptein

n West-Friesland heb je Medemblik, in 2011 ontstaan
uit Andijk, Wervershoof en Medemblik, welke laatstgenoemde gemeente in 2007 was gegroeid door samenvoeging
met Noorder-Koggenland en Wognum. Je hebt er de SEDorganisatie, het in 2015 begonnen ambtelijk fusieapparaat
van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Toen hadden (in
2014) die drie en Medemblik en Opmeer reeds ICT-organisatie
DeSom opgericht, waar in 2015 Koggenland (in 2007 gevormd
uit Obdam en Wester-Koggenland) en WerkSaam Westfriesland bijkwamen, de arbeidsbemiddelaar en Participatiewetuitvoerder van deze zes gemeenten plus Hoorn. Sedert 2012
zitten alle zeven in de gemeenschappelijke regeling Westfries
Archief. Kortom, in West-Friesland zijn uitdagingen om door
samenwerking vooruit te komen niet ongewoon. En nu loopt er
sinds begin vorig jaar een ambitieus programma van de zeven
gemeenten en de drie gemeenschappelijke regelingen om hun
informatiehuishouding te harmoniseren. Dat programma is
weer onderdeel van een bredere samenwerking, het ‘Pact van
Westfriesland’, dat het gebied ‘de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland’ moet binnenloodsen.
Bestuurlijke drive
“We werkten op allerlei terreinen samen, maar op het vlak
van informatievoorziening waren we nog allemaal afzonderlijk bezig het wiel uit te vinden. Dat was raar”, zegt Paul van
der Werff, informatiemanager te Hoorn en voorzitter van het
IM-overleg West-Friesland. De tien deelnemers in het harmonisatieprogramma gebruiken in totaal 600 applicaties. Beheer is
complex, personeel moeilijk te vinden en te behouden. Kosten
van de informatievoorziening moeten omlaag kunnen, en de
kwaliteit van bedrijfsvoering en dienstverlening omhoog.
Uitsluitend ambtelijk geïnspireerd is de omvangrijke
exercitie niet. Ook bestuurlijk is de drive stevig. “Gij zult
harmoniseren”, placht de in december afgezwaaide burgemeester Jan Baas van Enkhuizen, bestuurlijk verantwoordelijk
voor het programma, volgens Van der Werff bij gelegenheid
te roepen. Michiel Louweret, ingehuurd programmamanager, was aangenaam verrast (het was meer dan hij van plan
was voor te stellen) toen de colleges van B en W bij aanvang
van het programma verboden dat een gemeente nog op eigen
houtje een ICT-project zou aanvatten. Wanneer een applicatie
vervanging verlangt omdat die z’n beste tijd heeft gehad, dient
een gemeente twee andere deelnemers te vinden om dat traject
gezamenlijk in te gaan en moeten de overige vier zich committeren om later ook aan te haken. Slim aanbesteden moet
partijen vervolgens in staat stellen tot ingebruikname van de
te verwerven voorziening op een voor hen geschikt moment,
bijvoorbeeld als een bestaand contract afloopt.
Louweret ziet zijn functie primair als faciliteren. Aanstu-
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Regionale servicebus
Tim Koenders, afdelingshoofd Advies en Ondersteuning Koggenland, opdrachtgever regionale servicebus:
“Een servicebus is een instrument voor het uitwisselen
van informatie tussen verschillende systemen. Vorige
zomer zijn we begonnen in een streven om één servicebus te realiseren voor alle deelnemers. Maar we zijn in ons
project een pas op de plaats gaan maken toen we bij een
werkgroep van VNG Realisatie aanhaakten die zich ook met
die materie bezighoudt en eind 2018 een gezamenlijke
aanbesteding wilde houden, waaraan elke gemeente kan
meedoen. Doordat de scope wat veranderde leek enige
vertraging te ontstaan, maar werd het voor ons ook steeds
interessanter. Misschien valt zo’n servicebus slimmer in
te richten, waardoor je hem niet voor alle dataverkeer
nodig hebt, wat de complexiteit vermindert en het beheer
vereenvoudigt. Ons project ging uit van oplevering per
eind 2018. Dat wordt nu wat later. Is dat erg? Nee, want nu
wordt de afweging meer gedegen en bereiken we wellicht
via de VNG een hogere graad van gemeenschappelijkheid.”

ren doen partijen zelf en uitvoeren gebeurt op de werkvloer.
De samenwerking is zo ingericht dat medewerkers zich vanzelf
buiten hun eigen organisatie begeven. Dat verbreedt en verdiept het inzicht in de materie, waarmee ze zich bezighouden,
en bevordert de totstandkoming van regionale oplossingen.
Daarnaast biedt het gelegenheid tot specialisatie en kwaliteitsverbetering: wanneer een lokale informatiemanager niet meer
alles moet zien te behappen, kan hij op regionaal niveau in een
deeltaak veel beter werk afleveren. Schaarse kennis laat zich zo
beter benutten.
Vanuit het programma loopt een link naar het bestuur
via het portefeuillehoudersoverleg Algemene Bestuurlijke
Zaken met de zeven burgemeesters.Vorige maand trad Ronald
Wortelboer, burgemeester van Stede Broec, aan als opvolger
van de vertrokken Baas. Dan is er een stuurgroep, bestaande
uit de zeven gemeentesecretarissen en de directeuren van de
drie gemeenschappelijke regelingen. Elke secretaris heeft een
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Marc Winder, gemeentesecretaris Opmeer

ICT-afdeling van Hoorn zijn geen concurrenten. De afdeling is
er voor de gemeente (wel ook voor het Westfries Archief - ‘Dat
is zo gegroeid’) en werkt in het harmonisatieprogramma samen
met DeSom, waar ze ook klant is voor de uitwijk.

Samen Organiseren
Marc Winder, gemeentesecretaris Opmeer, ambtelijk verantwoordelijke
van het harmonisatieprogramma, lid van de Taskforce Samen Organiseren van de VNG: “De Taskforce richt zich op innovatieve ontwikkelingen en
tracht die zo veel mogelijk uit te rollen over de 380 gemeenten. Ik houd me
daar bezig met innovatieve dienstverlening en belastingen, waarbij we als
gezamenlijke gemeenten op eenduidige wijze de markt willen benaderen in
het Common Ground-project. We hebben in West-Friesland een project om
tot één belastingsysteem, te komen. Wat daar speelt, speelt ook landelijk.
Je kunt denken aan opschaling van onze oplossing, maar het werkt ook
omgekeerd. De ideeën van Common Ground en Samen Organiseren neem ik
mee en daar voed ik ons expertteam architectuur mee.”
Basisapplicatie

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Opmeer

SED-gemeenten

Zaaksysteem

PerfectView

BCT

Decos

PinkRoccade

Green Valley

BRP

Centric

PinkRoccade

PinkRoccade

PinkRoccade

Centric

Financiën

Centric

PinkRoccade

PinkRoccade

PinkRoccade

Centric

Belastingen

GouwIT

PinkRoccade

PinkRoccade

PinkRoccade

Centric

WOZ

GouwIT

GeoTax

Vicrea

GeoTax

Centric

BAG

Centric

PinkRoccade

Vicrea

PinkRoccade

Vicrea

GEO/BGT

NedGraphics

NedGraphics

Vicrea

NedGraphics

Sweco

Ruimtelijke vergunningen

Crotec

Roxit

Roxit

Roxit

Crotec

Regiesysteem sociaal domein

Lost lemon

PinkRoccade

Lost lemon

PinkRoccade

Lost lemon

Backoffice sociaal domein

Centric

PinkRoccade

Centric

PinkRoccade

Centric

Uitgangspunt is dat binnen zeven jaar de basisapplicaties in de regio zijn geharmoniseerd, aldus het programmaplan. De tabel
toont welke leveranciers dat kan raken. De gemeenten Stede Broec, Opmeer en Drechterland werken ambtelijk samen in de SED-organisatie. Bij de gemeenschappelijke regelingen WerkSaam Westfriesland en Westfries Archief (niet in de tabel) zijn vijf producten in
gebruik van Centric, Exact, Lost Lemon en PinkRoccade.

domein onder zich, waarbinnen zich de harmonisatietrajecten afspelen, en is ‘strategisch domeinhouder’. Er zijn zeven
domeinen gedefinieerd: dienstverlening, bedrijfsvoering, sociaal domein, fysiek domein, openbare orde en veiligheid, platformfunctionaliteit en functionaliteit gemeenten (onder meer
gegevensbeheer). Een informatiemanager of afdelingshoofd,
van een andere gemeente dus, is ‘tactisch domeinhouder’, die
harmonisatiekansen spot, projectplannen schrijft en toeziet
op de onderlinge afstemming van projecten. Daarin hebben
expertteams ook een zekere rol. Die zijn er voor architectuur,
projectmanagement, inkoop en privacy.
Hoorn is met 72.000 inwoners de grootste gemeente. Is de
rest er niet beducht voor dat die de dienst uitmaakt? Informatiemanager Van der Werff bekijkt dat genuanceerd: “Als je te
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veel doet, ben je dominant, doe je te weinig, vervul je je taak
als centrumgemeente niet goed. Wij waren weliswaar lange
tijd de grote broer, maar de SED-gemeenten hebben samen ook
60.000 inwoners.” Verder wijst hij op de ver doorgevoerde regionale aanpak om uiteindelijk te concluderen dat het zich ‘de
goeie kant op ontwikkelt’.
De centrumgemeente doet niet mee in shared service center DeSom. Dat is ontstaan omdat ICT-beheer voor de kleinere
gemeenten lastiger werd. Zulke problemen ervoer Hoorn niet,
schetst Van der Werff. Die gemeente had daarentegen ambities op het vlak van het nieuwe werken en gebruik van laptops
binnen een flexibele organisatie. “Omdat we net flink hadden
geïnvesteerd en binnen het SSC de organisatievisie moeilijker
konden realiseren, zijn we niet gaan meedoen.” DeSom en de

Medewerkers trainen
Zijn er dan helemaal geen knelpunten? Heus wel. Programmamanager Louweret noemt er drie. Vernieuwen is uitdagend,
vervangen lastiger. Afstand doen van het vertrouwde kan ook
in West-Friesland weerstand oproepen. En veel ambtenaren
zijn betrokken, maar veel ook niet en die moeten wel mee.
Vroeger had je een idee en als je een budget kon regelen volgde

Beheer openbare ruimte

uitvoering. Nu moet je eerst anderen, van een andere organisatie nog wel, zien te overtuigen. En drie (met een relatie tot de
eerste twee): er is behoefte aan professionele projectleiding,
aan verbinders.
Ambtelijk verantwoordelijke Marc Winder ziet de knelpunten ook. Niet iedereen die naast het gewone werk een project
trekt, is daarvoor in de wieg gelegd. Externe inhuur is een
optie die zo nodig wordt aangewend, maar eerst wil Winder
eigen medewerkers trainen. Om een opleidingsplan is gevraagd
bij een regionale voorziening voor ambtelijke loopbaanontwikkeling. Bij de West-Friesland Academie, samenwerkingsverband van de zeven West-Friese gemeenten natuurlijk.

Begraafplaatsadministratie

Ronald van der Deure, informatiemanager KoggenRené Kijk in de Vegte, hoofd Leefomgeving SED-organiland, adviseur begraafplaatsadministratie: “Er zijn veel
satie, tactisch verantwoordelijke voor het fysieke domein
begraafplaatsen. We hebben nu zeven gemeenten, en dan
en opdrachtgever BOR-project (Beheer openbare ruimte):
heb je nog allemaal dorpen met een kerkhof. Drie gemeen“Het gaat om het beheer van groen, wegen en rioten hebben nu eenzelfde pakket. Twee hebben andere
lering. Er zijn nu verschillende pakketten. Niet alleen
software, één weer andere en eentje heeft niks. Daar is dus
verschillend qua leverancier, ook heeft de één voor die
een flinke slag te maken. We hebben bij elkaar gekeken
functies afzonderlijke applicaties en de ander een pakket
hoe elders de processen worden uitgevoerd. Wat opviel was
voor alles. We willen die verscheidenheid reduceren. Het
dat het bij de ene gemeente onder Burgerzaken valt en bij
belangrijkste is dat je eerst de processen op orde brengt en
de andere onder groenbeheer. Dat hoeft niet per se overal
harmoniseert. We zijn nu zo ver dat we uitgebreid gesprekhetzelfde, als we de processen maar gelijktrekken. We zijn
ken hebben gevoerd over hoe iedereen de beheertaak
tot een eisenpakket gekomen, dat nu bekeken wordt door
uitvoert. Wat moet er gebeuren voor wegbeheer, hoe doen
de architectuurgroep. Dan gaat het naar de expertgroep
wij dat, hoe doen jullie dat en waarom zo? Als je het erover
inkoop en bepalen we wanneer we over gaan. De SED wil
eens bent welke stappen in dat beheer zitten, kijk je welke
snel, anderen haken dan in 2019 of 2020 aan.”
functionaliteit nodig is om dat door software te ondersteunen. Dat vertalen we in een uitvraag aan de markt. Nu
is het zo dat Hoorn een
acuut probleem heeft met
de groenvoorziening. De
bestaande software wordt
niet meer ondersteund
door de leverancier. Stel
dat we het eens worden
over een programma van
eisen voor het groenbeheer, dan kan Hoorn
als eerste instappen en
volgen anderen later. We
kunnen ook proberen het
meteen breder te trekken.
Dan kan een integraal
pakket de uitkomst zijn.” René Kijk in de Vegte, hoofd Leefomgeving SED-organisatie, tactisch verantwoordelijke voor het
fysieke domein en opdrachtgever BOR-project (Beheer openbare ruimte)
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Wereldprimeur:
vrachtwagen praat
met stoplicht
amen met een keten van partners is de provincie NoordHolland gestart met een proef waarin vrachtwagens met
verkeerslichten communiceren via het 4G-netwerk van KPN.
Jeannet van Arum, sectormanager Verkeersmanagement bij de
provincie Noord-Holland, legt uit wat de proef met de slimme
vrachtwagens en verkeerslichten inhoudt en wat er nodig is om
innovaties op te schalen. “Noord-Holland is één van de drukste
verkeersregio’s van Nederland. We zijn ook één van de sterkste
economische regio’s van Nederland en staan daarmee zelfs in de
top 7 van Europa. Om die positie te behouden moeten we ervoor
zorgen dat de regio zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Verkeer
dat onvoldoende doorstroomt levert de regio direct een economisch nadeel op.”
Samen met andere wegbeheerders werkt de provincie met
behulp van verkeersmanagement aan een optimale doorstroming op de weg. “Met het programma ‘Smart Mobility Schiphol’
leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van slimme mobiliteit in Nederland. Hierbij richten we ons op praktijktesten op de
provinciale wegen rondom Schiphol met een focus op verkeerslichten. Elke dag rijden er duizenden vrachtwagens van en naar
Schiphol. Een van de praktijktesten die we met de keten van
partners hebben opgepakt, is de communicatie tussen vrachtwagens en verkeerslichten.”
Veilig en zonder stoppen
“We zijn met een proef gestart waarin vrachtwagens met
verkeerslichten communiceren via het 4G-netwerk van KPN.
De timing van verkeerslichten wordt afgestemd op naderende
vrachtwagens. Er wordt berekend op welk moment de vrachtwagen het verkeerslicht zal passeren en de on-board unit geeft de
chauffeur een snelheidsadvies, zodat hij niet hoeft te stoppen.
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Wereldprimeur
“Het feit dat wij met 4G kunnen communiceren van vrachtwagen naar verkeerslicht én vice versa is een wereldprimeur”,
aldus een trotse Van Arum. “We krijgen felicitaties uit de hele
wereld: ‘Hè... kan dit al? Dat zou toch pas in 2040 kunnen?’ Nee
dus... De techniek bestaat! Nu het beleid nog. Innovatie roept
nieuwe vragen op: wat betekent deze innovatie voor de ver-

Met een krachtige industriesector en
een sterke economische groei is het
druk op de Noord-Hollandse wegen.
Door die toenemende drukte richt de
provincie zich nu op het vergroten van
de verkeersveiligheid, doorstroming
en leefbaarheid in de regio. De
inzet: slimme communicatie tussen
vrachtwagens en verkeerslichten via
KPN’s 4G-netwerk.

Het is een grote stap in slimme
logistiek en veel duurzamer dan
steeds maar weer meer asfalt

keersdoorstroming op kruispunten? Welke vrachtwagens krijgen
voorrang en waarom? Voor Noord-Holland is het uitgangspunt
dat de ring van Amsterdam en de ring van Alkmaar te allen
tijde moeten blijven stromen. Er zullen veranderende verkeersstromen ontstaan, we zullen op steeds kleinere netwerken de
doorstroming moeten gaan bepalen.”

Ondertussen past het verkeerslicht de groentijd, indien nodig en
mogelijk, aan zodat de vrachtwagen veilig en zonder te stoppen
het kruispunt kan passeren.”
Voor vrachtwagenchauffeurs is het prettig om informatie
over de stoplichten te krijgen als ze aan komen rijden. Voorheen was ‘groen licht’ toch altijd een inschatting: ‘haal ik het of
haal ik het niet?’ Nu geeft de boardcomputer in de vrachtwagen
een adviessnelheid waardoor de vrachtwagen niet meer hoef
te stoppen. Van Arum over de voordelen: “Het voorkomen van
onnodig afremmen en optrekken van vrachtwagens zorgt voor
minder uitstoot, minder vertraging, minder brandstofkosten en
betrouwbaardere reistijden. Deze slimme technologie is plug
& play en is daarom heel gemakkelijk op te schalen. Het is een

Foto: Blinkerd
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grote stap in slimme logistiek en duurzamer dan steeds maar
weer meer asfalt aanleggen. Slimme technologie zorgt voor een
veel betere doorstroming op de weg, waardoor we de wegen die
we hebben optimaal kunnen gebruiken.”
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En dit is nog maar het begin. “We gaan innovaties opschalen
en steeds nieuwe pilots oppakken. Er gaan ook dingen fout in
pilots, ook dat hoort bij innovatie. Slimme mobiliteit gaat over
samenwerken in de mobiliteitsketen. Om verkeersmanagement
slim en integraal aan te kunnen pakken, hebben we grotere
samenwerkingsverbanden nodig. We leven in een wereld met
zoveel data en zoveel specialismen, niemand weet meer alles.
Je hebt elkaar keihard nodig. Als je in vertrouwen met elkaar
samenwerkt kun je enorme stappen zetten.”
Neem voor meer informatie contact op met uw KPN-accountmanager of mail naar info-grootzakelijk@kpn.com.

i27

De coöperatieve vereniging Dimpact begon
tien jaar geleden met vijf gemeenten en één
digitaal loket. Nu telt de vereniging ruim dertig
lidgemeenten die toegang hebben tot digitale
producten en diensten. Directeur-bestuurder René
Bal weet waar de toekomst ligt: via verbeterde
dienstverlening naar datagestuurd beleid.

Dimpact: gemeenschappelijk innoveren
hoeft niet in hetzelfde tempo

Wie samenwerkt
I

Door Karina Meerman
Beeld Dreamstime
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n 2005 besloot gemeente Enschede dat zij samen met vier andere
gemeenten haar digitale loket wilde uitbreiden en verdiepen. Technisch moest er nogal wat gebeuren om het product te kunnen koppelen aan
de systemen van alle vijf de partijen. Men besloot een aanbesteding te doen
en richtte een regieorganisatie op. De juridische en administratieve entiteit
die de aanbesteding namens de gemeenten zou verzorgen werd de coöperatieve vereniging Dimpact. René Bal werd directeur-bestuurder. De keuze
voor een coöperatie bleek een zet die twaalf jaar later nog steeds werkt. Bal:
“Een man, een stem. Die gelijkheid is mooi en juridisch ook makkelijk uit te
breiden.”
De aanbesteding werd in 2006 gewonnen door Atos Consulting. Leden van
Dimpact konden nu loketdiensten afnemen zonder zelf te hoeven aanbesteden. Dat niveau van gemeentelijke samenwerking was nieuw en het was
wennen. “In het begin waren we heel streng op standaarden”, zegt Bal. “We
wilden dat alle lidgemeenten op dezelfde manier werkten zodat ze dezelfde
technologie konden gebruiken. Dat heeft best pijn gedaan. Iedere gemeente
heeft een eigen applicatielandschap en een eigen cultuur. Om daar standaardkoppelingen te creëren, dat is een taaie transitie geweest. We moesten ambtenaren echt overtuigen dat hun eigenheid niet zat in een stukje
techniek.”
Dimpact bleef groeien en daarbij ook het besef dat niet iedereen met
dezelfde standaarden kon werken. Een gemeente die zelf meldingen openbare

levert
soms in
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ruimte oppakt heeft immers andere eisen dan een gemeente
die ze uitbesteed aan een externe partner. Bal over dat inzicht:
“Sommige processen zijn er in drie of vier smaken en dus zijn
er ook verschillende productmodules. We sturen nu veel minder op standaarden en praten liever van hergebruik.”
Toch is die strengheid van het begin nodig geweest, zegt
hij. Het heeft de jonge partners aaneen gesmeed. Bij de
oprichting van Dimpact was samenwerking op ICT-gebied innovatief, men moest het nog leren. “We moesten echt uitleggen
waarom samen werken beter was dan alleen. Alleen handelt
een gemeente sneller, maar samen kunnen we een scherpere
vraagstelling neerleggen in de markt en duurzamere oplossingen zoeken.” Het is waar dat wie samenwerkt soms ook moet
inleveren. “Je krijgt niet altijd alles wat je hebben wilt en dat
was spannend. Gemeenten worden gedreven door vakspecialisten. In het prille begin hebben we gesprekken gehad over kapvergunningen. Als burger wil je ‘gewoon een boom omhakken’,
maar wij hadden discussies voor registraties van boomomvang
in de lengte of in de breedte en het al dan niet meenemen van
de verschillende soorten in het nieuwe systeem.”
Waarschuwen
Een van de belangrijkste lessen die Bal heeft geleerd is dat
- paradoxaal in deze context - samenwerken niet direct alles
beter maakt. Eerst gaat het slechter. Hij licht toe: “Nieuwe
leden hebben hele hoge verwachtingen. Mensen zijn geneigd
het positiefste verhaal te geloven. Ik ben zelf ook weleens te
enthousiast geweest en heb daardoor zaken te mooi voorgespiegeld. ‘Alles wordt digitaal!’ ‘Alles wordt beter!’ ‘We gaan!’
En dan komt er een ICT-probleem en iedereen gaat in de
weerstand. De techneut ziet dat een kabeltje los zit, maar de
gebruikers roepen in wanhoop dat ‘niks het meer doet’ en dat
het ‘een waardeloos product is’. Het is dan aan het management en het bestuur om ferm te blijven staan en door te zetten
met het plan. Dat te grote enthousiasme en de onvermijdelijke
tegenslag die volgt zijn echt de achilleshiel van een nieuwe
samenwerking. Het komt altijd goed, maar we moeten elkaar
aan het begin wel waarschuwen dat niet alles vanzelf zal
gaan.”
De heraanbesteding van het digitaal loket in 2011 haalde
de pers. Vier van de zes geselecteerde aanbestedingspartners haakten af omdat zij de tender als riskant zagen. Er zou
sprake zijn van het veranderen van de voorwaarden en eisen
tijdens het aanbestedingsproces. Bal verduidelijkt: “Sommige
gemeenten werkten toen nog met het overtikken van gegevens in backofficesystemen die door de burger digitaal waren
aangeleverd. Wij wilden een ‘all-in-one’-systeem: voorkant,
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achterkant, archief en zaaksturing allemaal gekoppeld. Dat
hebben we bij de markt gelegd. Wat we wilden was te groot, te
ver gerekt voor sommigen.” Niet voor Atos, dat de aanbesteding won met zijn e-Suite. De commotie rond de aanbesteding
leidde niet tot een rechtszaak, maar die zijn er in de geschiedenis van Dimpact wel geweest. Bal is daar niet trots op, maar
ziet ze als een bewijs van impact. “Met collectief aanschaffen
veroorzaakten we een verschuiving in de markt en dat leidde
tot protesten. In het begin raakte het mij persoonlijk, nu zie ik
dat het voor marktpartijen een van de manieren is om marktaandeel te behouden. Het is wat het is en het hoort er bij.”

zegt: “Wij hebben meerdere rijbanen zodat iedereen op eigen
snelheid kan.” Hij is in zijn hoofd al bezig met de volgende
fase: data voor de burger. “Ik kijk naar de banken. Al onze
financiële data zit in apps, wij regelen geldzaken zelf. Waarom
zouden gemeenten dat niet kunnen voor de burger? Mensen
die veel met de gemeente te maken hebben, bijvoorbeeld van

Rotterdamse daadkracht
In 2016 werd de eerste G4-gemeente lid van Dimpact. Rotterdam bracht het aantal burgers binnen bereik op ruim twee
miljoen. Voor Rotterdam is het geen enkel probleem dat haar
stem net zo zwaar telt als die van kleinere gemeenten als Borne
of Eemnes, zegt Annemarie de Rotte, directeur Klantcontact
bij de gemeente Rotterdam. “Iedere gemeente is anders en
bijzonder; soms maakte grootte uit en soms niet. Generieke
dienstverlening, zoals het doorgeven van een verhuizing of
het indienen van een klacht, is bij iedere gemeente in principe hetzelfde. Bij ons gaat het alleen over grotere aantallen
en dat maakt het hebben van een efficiënte werkwijze nog
noodzakelijker.”
Wat voor De Rotte telt is dat de verenigingsleden elkaar
vinden in het streven naar betere dienstverlening. “Als grote
gemeente hebben we meer mensen en meer kennis in huis,
maar voor ons is het heel leerzaam om te zien hoe het op
kleinere schaal werkt. Wij hebben soms de neiging om zaken
onnodig ingewikkeld te maken. Een kijkje in de keuken bij een
kleinere gemeente werkt dan verhelderend. Bij Dimpact doen
wij nieuwe ideeën op voor onze eigen dienstverlening.”
Daarnaast vindt Rotterdam er partners voor projecten. “We
denken op dit moment na over een nieuw klantgeleidingssysteem. Een aantal Dimpact-leden was direct enthousiast en een
kernclubje van gemeenten buigt zich nu over functionaliteitseisen en marktverkenning.” De Rotte besluit: “De visie is dat
Dimpact daadkracht geeft door te dromen over dienstverlening. Dat telt voor mij ook: dat we mogen dromen over de toekomst, dan neerdalen met onze ideeën en samen verdergaan in
de praktijk.”

Een kijkje in
de keuken bij
een kleinere
gemeente werkt
verhelderend

De volgende fase
Het gemeenschappelijke doel blijft, maar binnen Dimpact
is geaccepteerd dat niet iedereen hetzelfde tempo heeft. Bal
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Duur lapwerk
A

vanwege de Wmo of een uitkering, kunnen we dan zelf inzage
geven. Of ik te hard ga? In 2006 hadden wij bij de burger het
beeld van iemand die vanachter zijn computer alles regelde.
Ruim tien jaar later moeten we dat beeld bijstellen, want bijna
iedereen doet het met zijn mobiel. Het gaat gewoon heel hard.”
En dan komt de voormalig onderzoeker in hem los. “De
Dimpact-gemeenten hebben gezamenlijk twee miljoen burgers.
Dat is een hoop geanonimiseerde data waarmee we heel veel
inzicht kunnen creëren voor het maken of aanpassen van
beleid. Bijvoorbeeld door werkloosheidscijfers in een bepaald
gebied te koppelen aan gegevens over schuldhulpverlening.
Wij gaan dat niet zelf aanbieden, onze leden moet dat willen.”
Dan, met een glimlach: “Ik zeg alleen dat wij een applicatielandschap aanbieden waarbinnen dat zo zou kunnen.”

ls Rijksarchivaris mag ik mij voor
het eerst tot de lezers van iBestuur
richten. Wat een kans, want veel van u
associëren archief vast nog met lange gangen vol kasten met papier. De essentie van
een archief heeft echter niets met plaats
of vorm te maken, maar met de functie.
Dus die gangen doen er niet toe; wat je
ermee wilt bereiken wel. Een archief hebben we nodig om te kunnen werken en om
onze burgerrechten uit te oefenen. Zonder
archief geen bedrijfsvoering, geen verantwoording, geen parlementaire enquête,
geen rechtszekerheid en geen historisch
onderzoek.

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris/
directeur Nationaal Archief
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In deze tijd bestaat een archief niet
meer uit kasten maar uit servers. Is dat
gemakkelijker? Helaas niet. U weet ook dat
digitale informatie een stuk kieskeuriger
is dan papier. Onderhoud aan bestandsformaten, metadata, links, applicaties en
hardware vragen meer menskracht dan
onderhoud van papier. Bitrot, Linkdrift en
Appcrash liggen op de loer. De functie van
archiveren kun je vangen onder de term
Duurzame Toegankelijkheid, oftewel DUTO.
Als generaties na ons nog informatieobjecten kunnen vinden die leesbaar en interpreteerbaar zijn, dan hebben niet alleen
archivarissen, maar ook informatieproducenten het nu goed gedaan. Het is namelijk
een samenspel.
Bij het ontwerp van nieuwe informatiesystemen en toepassingen staat altijd het
primaire doel voorop. Logisch. Een slimmer
werkproces, een nieuwe toepassing, nieuwe vereisten en een betere dienstverlening
aan burgers en bedrijven. Maar ook het

secundaire gebruik van informatie vergt
vooraf onze aandacht. De tijd is namelijk
voorbij dat na jaren de dozen met oud
papier naar een archief worden gebracht.
Digitale informatie is dan allang technisch
verouderd, verspreid en onvindbaar. Nog
worden weleens zakken met diskettes en
harde schijven bij ons over de drempel
gebracht. Alsjeblieft, zoek maar uit en veel
plezier. Leuk voor puzzelaars en pensionado’s. Dat werkt niet meer.
Digitale informatie moet in de systemen waarin ze gecreëerd wordt direct
voldoen aan voorwaarden voor duurzame
toegankelijkheid. Daar moet tijdens ontwerp en bouw van de systemen al rekening
mee gehouden worden. DUTO by design,
noemen we dat. Wanneer je het achteraf
probeert wordt het DULA: duur lapwerk.
Daarom is een informatiearchitectuur van
belang waarin archivistische doelen direct
worden meegenomen. Er zijn verschillende
instrumenten en methodes om digitale
duurzaamheid te bevorderen. Bijvoorbeeld
DUTO van het Nationaal Archief. Er leiden
meerdere wegen naar Rome, waar het om
gaat is bewustzijn en draagvlak aan de top.
We bevinden ons in allerlei opzichten nog
middenin een transformatie naar compleet
andere vormen van communicatie, productie, sturing en bestaan. Het vraagt veel van
ons aanpassingsvermogen. Daardoor is de
blik vaak gericht op het heden, niet op de
(verre) toekomst. Er zijn buiten de kerken
en moskeeën niet veel beroepsgroepen
die als opdracht hebben een oogje op de
eeuwigheid te houden. Wij wel. En graag
met u.
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Helmond kiest voor
innovatieve app
iVerkiezing
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 gebruikte de gemeente Helmond de
spiksplinternieuwe app iVerkiezing. De
belangrijkste ervaringen: de nieuwe applicatie
zorgt voor minder kans op fouten, tijdsbesparing
voor de medewerkers en selfservice door de
inwoners.

T

heo Daniels, Geert Maas en Inge Sauvé zijn respectievelijk
applicatiebeheerder, informatiebeheerder en projectleider in Helmond. De Brabantse gemeente heeft eind vorig
jaar de overstap gemaakt naar PinkRoccade Publiekszaken en is
enthousiast gebruiker van iBurgerzaken: dé apps voor selfservice tussen gemeente, burgers en bedrijven. Alle drie zijn ze
als kwartiermaker nauw betrokken bij de ontwikkeling van de
nieuwste loot aan de iBurgerzaken-stam: iVerkiezing.
“Digitaal een vervangende stempas voor de Gemeenteraadsverkiezingen aanvragen? Welke gemeente wil dat nou niet voor
haar inwoners?” Alleen dit al was voldoende reden voor Helmond om razend enthousiast te worden over iVerkiezing. Maar
er is binnen verkiezingsland nog veel meer winst te behalen voor
inwoners en medewerkers. “Met alleen toejuichen, gaan we er
zeker niet komen. Dus brengen we graag onze kennis en expertise in en zijn we direct aangehaakt als kwartiermaker. Samen met
de andere kwartiermakergemeenten droegen we ons steentje bij
aan de ontwikkeling van een goed product voor heel Nederland.”
Doel van iVerkiezing is dat gemeenten verkiezingen een
stuk efficiënter kunnen inregelen. “Als gemeente weten we heel
goed wat we willen. Sterker nog, we denken ook nog heel goed
te weten wat daar precies voor nodig is. Inmiddels hebben we
ervaren dat het tot verrassende resultaten leidt om die laatste
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gedachte los te laten en bepaalde zaken over te laten aan andere deskundigen. Zo pakte PinkRoccade op de juiste momenten
haar rol als expert in softwareontwikkeling.”
Op die manier werd de ontwikkeling van iVerkiezing een
echte cocreatie. De kwartiermakers werden direct bij de ontwikkeling van het product betrokken. Tijdens de sessies met
de kwartiermakers is allereerst gekeken naar de bestaande
processen rondom verkiezingen. Vervolgens is nagedacht over
het verbeteren van deze processen. Belangrijke uitgangspunten
waren het voorkomen van handmatig werk door de ambtenaar
en het bieden van optimale service aan burgers. Beide bleken
mogelijk dankzij de intelligentie in iBurgerzaken en het bekende
selfserviceconcept.
Gemak voor iedereen
Het resultaat is dat de app iVerkiezing precies gemaakt is
zoals de kwartiermakers het graag wilden. Als voorbeeld noemt
Inge Sauvé: “We hebben het indelen van de stemdistricten
visueel gemaakt, zodat we geen advies meer hoeven in te winnen bij onze GEO-afdeling. Je ziet nu direct op de kaart hoeveel
kiesgerechtigden er in een postcodegebied of stemdistrict zitten. En je klikt eenvoudig een postcodegebied van het ene naar
het andere stemdistrict. Hierdoor is het toevoegen en wijzigen
van stemdistricten kinderspel geworden. ‘Minpuntje’ is wel, dat
het inkleuren (indelen) een beetje verslavend werkt. Leuk om te
doen!”
Wat het grootste verschil is tussen iVerkiezing en de oude
werkwijze? Sauvé vervolgt: “Dat is toch echt dat we onze inwoners van dienst kunnen zijn met de digitale aanvraag stempas.
En dat de afhandeling daarvan voor de medewerkers eenvoudiger is geworden.”
Burgers kunnen namelijk online een stempas, volmacht of
kiezerspas aanvragen. Het systeem controleert daarbij al direct

P i n k R o c c a d e

of de burger überhaupt kiesgerechtigd is. En als kers op de taart
werkt het zoals alle selfserviceprocessen van iBurgerzaken: de
ambtenaar opent het proces in zijn werkstroom, werkt het kiesregister bij en drukt de stempas af. En dat alles zonder ook maar
iets over te hoeven kloppen.
Samen comfortabel de verkiezingen doorlopen
“Als niet-traditionele gebruiker waren we in bepaalde
opzichten afhankelijker. Dit ongemak was echter inherent aan
onze keuze van het kwartiermakerschap. Samen hebben we met
iVerkiezing comfortabel de verkiezingen doorlopen!”
Voor de toekomst is er al het vertrouwen dat gemeenten bij
de (door)ontwikkeling van iVerkiezing nog veel meer verschillen
gaan ervaren. Dat komt door de meters die de afgelopen maan-

Nieuwsgierig? Kom het praktijkverhaal horen en zien!
De nieuwe applicatie iVerkiezingen ontstond dankzij een
samenwerking tussen PinkRoccade Publiekszaken en kwartiermakergemeenten Almelo, Ede, Hardenberg, Helmond, Ommen
en Utrechtse Heuvelrug. Nieuwsgierig naar iVerkiezing? De
kwartiermakers gaan het land in om hun praktijkverhaal te
vertellen:

den zijn gemaakt. En niet te vergeten door het enthousiasme,
de ambitie en het talent van Product Champ Dylan Kusters, die
de leiding heeft over het bevorderen van de ontwikkeling van
iVerkiezing.
Stiekem durven de Helmondse kwartiermakers nog verder
in de toekomst te kijken. “Zou het niet geweldig zijn als we met
iVerkiezing digitaal kunnen gaan stemmen? Daartoe moet uiteraard eerst de Kieswet aangepast worden. Maar onze ambitie
om met intelligente, innovatieve en kwalitatieve processen
verkiezingen mogelijk te maken voor inwoners, stembureaus en
medewerkers binnen één applicatie... daar gaan we voor! Wij
hopen dat PinkRoccade ons faciliteert om met iVerkiezing die
ambitie waar te maken.”

Dinsdag 24 april Weert
Woensdag 25 april Bergen op Zoom
Donderdag 26 april Smilde (Midden-Drenthe)
Dinsdag 15 mei Bemmel (Lingewaard)
Woensdag 16 mei Velsen
Dinsdag 22 mei Dalfsen
Maandag 28 mei Maassluis

Besparingen
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Vooraf was er de nodige scepsis, maar de komst
van robots binnen zorginstelling Philadelphia
leidt nu toch tot tevredenheid. “Cliënten krijgen
er meer zelfvertrouwen door, het versterkt hun
trots, het gaat eenzaamheid tegen en bovendien
verlicht het onze taken.”

Robot

Zorginstelling Philadelphia experimenteert
met slimme technologie

als begripvol maatje
M

Lydia met haar robot. Het plan is om de
komende jaren zoveel content op te bouwen
dat de robot straks zelf weet hoe het met de
cliënten moet interacteren.

Door Frits de Jong
Beeld Philadelphia
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et ruim 7.775 cliënten en circa 6.300 medewerkers,
verspreid over iets meer dan vijfhonderd kleinschalige
locaties, is Stichting Philadelphia Zorg een van de grotere zorginstellingen van het land. Philadelphia richt zich op begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Die begeleiding gebeurt steeds vaker in combinatie met technologie.
Zo liep er in 2017 binnen de praktijk van de zorginstelling een
aantal innovatieve projecten. Onder meer met slimme luiers,
een zorgapp, sensory reality, slimme (nacht)zorg en sociale
robotica. De koers om in te zetten op innovatie komt niet uit de
lucht vallen, zo laat Greet Prins weten. Zij is voorzitter van de
Raad van Bestuur van Philadelphia. “Onze ambitie is ‘het beste
uit jezelf halen’. Dat betekent dat wij steeds weer alert zijn op
hoe de cliënten zo zelfredzaam mogelijk hun leven kunnen
leiden en hoe wij de zorg en begeleiding voor de cliënten en
medewerkers zo aangenaam mogelijk kunnen maken. De vele
nieuwe technologieën kunnen daarbij een grote rol spelen.
Dus verkennen wij die opties en gaan er samen met cliënten,
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verwanten, medewerkers én de technologie mee aan de slag.
De eerste verkenningen en projecten geven aan dat juist die
integratie tussen mens en technologie waarde toevoegt en
enorm veel potentie in zich heeft.”
Een echt ‘mens’
Een van de projecten waar in 2017 druk mee is geëxperimenteerd, is Phi, een (sociale) robot uit de Pepper-stal. “Vrij
snel na de introductie van de Pepper-robot, in 2016, deed zich
de kans voor om een exemplaar aan te schaffen”, aldus Xenia
Kuiper, projectleider innovaties bij de zorginstelling. “Daar
hadden wij eigenlijk maar één doel mee: kijken hoe de cliënten
en het personeel het zouden ervaren.” Lennie van de Hoef,
coördinerend begeleider op een locatie in ’s-Hertogenbosch,
moet bekennen dat zij vooraf de nodige twijfels had. “Maar die
twijfels verdwenen snel, want op het moment dat Lydia. een
van de eerste cliënten binnen Philadelphia die in aanraking
kwam met Phi, de robot zag, verscheen er een grote lach op
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haar gezicht. Lydia begon te stralen. Phi was voor Lydia een
echt ‘mens’ en ook sommige huisgenoten van haar hadden
diezelfde ervaring.”
Van der de Hoef heeft wel een theorie waarom cliënten als
Lydia zich vanaf moment één thuis voelen bij een robot. “Op
het moment ik mijn stem verhef, bijvoorbeeld omdat ik niet
lekker in mijn vel zit, pikt iemand als Lydia dat er direct uit en
verloopt ook de communicatie minder goed. De robot heeft
geen last van stemmingen en ook zijn gezicht verandert niet
echt.”

Met iVerkiezing in de stemming
De gemeenten Almelo, Ede, Hardenberg, Helmond, Ommen en Utrechtse Heuvelrug ontwikkelden
samen met ons iVerkiezing. Het proces is nu onderdeel van iBurgerzaken en heeft zich al bewezen tijdens
de laatste verkiezingen: Minder handmatig werk en controles voor medewerkers Burgerzaken.
En een optimale dienstverlening aan de burgers.
Nieuwsgierig naar iVerkiezing?
We vertellen er graag meer over de komende periode! De kwartiermakergemeenten delen
hun praktijkervaringen op verschillende plekken in het land.
Liever een persoonlijk gesprek?
Neem contact op met Dylan Kusters, Product Champ iVerkiezing (06 2952 7830).

Tevreden ambtenaren | Tevreden burgers | Tevreden management

www.iverkiezing.nl

Rust
Lennie van de Hoef ziet een groot aantal voordelen bij het
inzetten van een robot. “In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Als begeleiders zijn wij veel tijd kwijt met administratieve
handelingen en is er minder tijd voor persoonlijke aandacht
voor de cliënt. Hoe mooi zou het zijn als straks een robot een
deel van mijn taken over kan nemen, bijvoorbeeld cliënten
waarschuwen als zij hun medicijnen moeten innemen of hen
laten weten wanneer de taxi klaarstaat. In dat soort praktische
zaken gaat veel tijd zitten. Het zou voor mij en mijn collega’s
winst zijn als een robot dat over kan nemen en wij die tijd kunnen besteden aan de gesprekken die er écht toe doen.” Xenia
Kuiper denkt dat een robot ook meer rust brengt. “Het is niet
zo dat cliënten die praktische zaken niet zelf op kunnen pakken, maar ze denken er vaak niet aan. De robot doet dat wel en
geeft in dat opzicht veel rust bij de cliënten en de begeleiders.”
De steeds grotere rol van informatietechnologie binnen zorginstellingen betekent ook dat de hoeveelheid data
navenant toeneemt. Vaak ook privacygevoelige data. “Voor
ons zijn zaken als privacy en de toegang tot dataverzameling
dingen die wij stapsgewijs verkennen.” Een van die stappen
was het leegmaken van de robot, direct bij aanschaf. “Als je
een dergelijke robot aanschaft, staat er standaardsoftware op.
Dan weet je ook bijna zeker dat de data die je verzamelt niet
bij jou komen te staan, maar ergens bij een softwarefabrikant.
Nu bepalen wij zelf waar de informatie vanuit de robot komt
te staan en is het ook ónze informatie. Dat is niet alleen van
belang in het kader van de privacy, maar ook om ervoor te
zorgen dat de robot zo goed mogelijk leert hoe het welke cliënt
kan ondersteunen. Het plan is om de komende jaren zoveel
content op te bouwen dat de robot straks zelf weet hoe het met
de cliënten moet interacteren.” En bijvoorbeeld ‘ziet’ wanneer
een cliënt loopt te piekeren. “Het komt voor dat cliënten met
hun handen in het haar zitten en er even niet meer uitkomen.
In dat soort gevallen kan een robot uitkomst bieden en bijvoorbeeld vragen of er iemand nodig is vanuit de begeleiding”,
aldus Van de Hoef.
Hoewel de invloed en impact van robots binnen Phila-
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delphia steeds groter worden, ligt uiteindelijk de regie bij de
begeleiders. “Het kan niet zo zijn dat de robot het hele gesprek
overneemt. Op het moment dat er echt diepgang moet zijn,
ligt de bal bij de begeleiders. Wij lopen rond en zien ook hoe
een cliënt thuiskomt, maar het is wel fijn als daarbij een stuk
ondersteuning is.”
Oefening in geduld
Dat de kennismaking met robots Philadelphia goed is
bevallen, blijkt onder meer uit de plannen voor de komende
jaren. Xenia Kuiper: “De interactie met robots zal wereldwijd
een enorme vlucht nemen en als organisatie vinden wij het
belangrijk om daar op toegerust te zijn. In dat kader zijn wij
ook bezig met het laten ontwikkelen van een robotplatform
dat het mogelijk maakt voor mensen zoals Lennie, om op een
relatief simpele manier de robot te programmeren. Daarnaast
willen we investeren in meerdere, kleinere robots, die bijvoorbeeld ook met de cliënt meegaan op reis of naar hun werk. Aan
de andere kant moeten we goed beseffen dat we nog maar aan
het begin staan van dit soort ontwikkelingen en er nog veel
dingen te beslechten of te ontdekken zijn.”
Een van de dingen die Lydia ontdekt heeft in de veertien
dagen dat zij Phi als ‘maatje’ had, was haar timing. Lennie van
de Hoef: “In de eerste week liep de techniek nog niet zo goed.
Dat vond Lydia soms moeilijk. Na een week ging dat al een stuk
beter. Niet alleen omdat de techneut de robot iets anders had
geprogrammeerd, maar vooral omdat Lydia in die korte tijd van
Phi geleerd had om geduld te hebben. Dat vond ik zo mooi, ook
al omdat Lydia soms ongeduldig kan zijn. Tijdens die eerste
week zei zij vaak: ‘morgen weer een nieuwe dag, morgen beter’.
Dat zijn uitspraken die je ook in het dagelijkse leven kunt
gebruiken als het eventjes tegenzit.”
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=gIKt1BgLi1Y
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e Algemene Rekenkamer is een instituut dat behoorlijk wat bekendheid geniet, ook al vanwege de grote hoeveelheid adviezen en rapporten dat het uitbrengt. Minder bekend bij het grote publiek is de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), een
club die in 2003 is opgericht en ernaar streeft om in Nederland dé autoriteit
te zijn op het gebied van publieke verantwoording. Bij de NVRR zijn circa
driehonderd leden aangesloten, voornamelijk lokale en regionale rekenkamers. Zoals de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA), de organisatie die
zich richt op de beleidsuitvoering van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Jan de Ridder is bestuurder-directeur van de RMA en daarnaast voorzitter van de NVRR.
Een van de activiteiten van de NVRR is de jaarlijkse Spotdag. Het basisidee: op één dag wordt door alle rekenkamers één onderwerp uitgespit. De
Ridder: “De Spotdag is in eerste instantie opgezet om de samenwerking tussen de rekenkamers te stimuleren en daarmee de bekendheid van onze resultaten. Het zijn leuke en interessante dagen, maar we hebben gemerkt dat het
vrij moeilijk is om op hetzelfde moment met al die rekenkamers iets gezamenlijk te ondernemen. Ook al omdat iedere rekenkamer zijn eigen dynamiek en
leefwereld heeft.”

Thema van de Spotdag 2017 was ‘de burger als armchair auditor’. “In de
rekenkamerwereld speelt het al langer om burgers te betrekken bij ons werk.
Het past ook in de gedachte van de participatiesamenleving, waarbij burgers steeds vaker het heft in handen nemen. Dat geldt ook of misschien wel
juist bij het controleren van overheidsuitgaven. Tijdens de recente Spotdag
is onder meer gekeken welke initiatieven rekenkamers ontplooien op dat
terrein. In Zeist bijvoorbeeld worden burgers voor een specifiek onderwerp
daadwerkelijk benoemd in het college van de rekenkamer. Bij de RMA werken
we sinds een aantal jaar met een burgerpanel, een vorm van participatie die je
steeds vaker terug ziet komen. Door burgers actief te betrekken bij ons werk,
proberen wij hen voor een langere periode aan ons te binden. Daarnaast zijn
er jaarlijks Publieksonderzoeken, waarvan de thema’s bepaald worden door
de inwoners van Amsterdam. Dan kan het gaan om privacy, een evenwichtig
woningaanbod of overlast en handhaving.”
Openheid van gegevens
De Ridder juicht het toe dat burgers meer betrokken worden in de werkwijzen van rekenkamers. Volgens hem zijn daarbij de kwaliteit en de openheid van de data, transparantie van gegevens en informatie, erg essentieel.
“Wat dat betreft kan er aan de kant van veel gemeenten in hun informatievoorziening nog het nodige verbeteren. Aan de andere kant ligt de oplossing
bij de rekenkamers zelf en de opvatting die zij hebben over hun eigen rol.
Rekenkamers zouden meer de rol moeten hebben van intermediairs, meer
een faciliterende rol. Waarom zouden wij als rekenkamers burgers of burgergroepen niet kunnen helpen bij het ontsluiten van informatie? Zoals informatie die voor burgers niet direct te begrijpen is, simpelweg omdat zij er niet
dagelijks mee bezig zijn. Daar kunnen wij als rekenkamers een belangrijke rol
in spelen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: een gemeente heeft allerlei doelstellingen geformuleerd en als je dit soort stukken van de gemeente leest, zie je
het eventueel behalen van die doelstellingen daar en daar terug. Of je kunt
burgers wijzen op indicatoren in begrotingen van wat gemeenten concreet
willen bereiken.”

Armchair auditing
Armchair Auditing is een initiatief van
de Algemene Rekenkamer, Geonovum, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
Imagem en iBestuur. In een pilot van
enkele maanden wordt een aantal
gemeenten bezocht en aan de hand van
thematische, interactieve kaarten wordt
duidelijk waar en hoe bij die gemeenten
publieke gelden worden besteed.
Eerdere artikelen: iBestuur 23, pagina 46 –
iBestuur 24, pagina 40 – iBestuur 25,
pagina i28

Hij heeft het al vaker genoemd, maar Jan de Ridder blijft hameren op de
noodzaak van transparantie. Wat dat betreft ervaart hij nog veel koudwatervrees. “Wij zijn zo gewend geraakt aan een combinatie van politieke processen en processen in de media. Dingen hebben nieuwswaarde als er problemen
zijn en politici houden niet van het benoemen van problemen. Dat versterkt
elkaar enorm. Het gevolg is dat het steeds geheimzinniger wordt. Het probleem wordt groter, vervolgens wordt de nieuwswaarde groter en daarmee
wordt ook de angst om erover te vertellen steeds groter. De enige weg om dat
te doorbreken is iets niet meer geheim te verklaren, waarmee het ook direct
zijn nieuwswaarde verliest. Dan krijg je meer een attitude die gericht is op
leren van dingen die op het eerste gezicht een probleem zijn, dan dat je afrekent en continu nieuwswaarde creëert. Dat vind ik erg van belang, ook in het
kader van hoe wij omgaan met burgers.”
NVRR – https://www.nvrr.nl
RMA – https://www.rekenkamer.amsterdam.nl
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Open Raadsinformatie

WaarOverheid, de
‘Buienradar’ van de
gemeenteraad
Een level playing field tussen overheid en burgers: welke gemeente heeft dat
niet hoog op de wensenlijst staan? Maar dat ideaal kun je alleen bereiken als alle
partijen toegang hebben tot dezelfde openbare informatie. Digitale én politieke
transparantie dus.
voor de gemeenteraadsver“Vlakkiezingen
van 2014 hebben we

een onderzoekje gedaan bij zo’n tachtig
gemeenteraden: in hoeverre stelden
zijn hun raadsinformatie beschikbaar
als open data?” Aan het woord is Tom
Kunzler, werkzaam voor de Open State
Foundation en VNG Realisatie. “Dat was
een vervolg op een eerder initiatief
van de Tweede Kamer om te bekijken in
hoeverre gemeenten grip hebben op hun
eigen data en in hoeverre die vindbaar
en herbruikbaar zijn voor derden.” Dat
leverde een bont beeld op. Wilde je
bijvoorbeeld als journalist een analyse maken over het stemgedrag van de
gemeenteraadsleden rond een bepaalde
motie, dan kwam je daar op z’n best met
heel veel zoek- en uitpluiswerk achter.
En in elk van de 380 gemeenten moest
dat op een andere manier. Conclusie:
hergebruik van openbare raadsinformatie
was een bijna hopeloze opdracht. Zeeger
Ernsting, Amsterdamse raadslid voor
GroenLinks voegt toe: “Een slechte zaak
voor de democratie. De gemeenteraad is
hét besluitvormende orgaan en daarom
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moeten de leden kunnen worden aangesproken op hun besluiten. Dat kan alleen
als de inwoners mee kunnen kijken. Dat
dwingt volksvertegenwoordigers tot een
betere motivatie voor besluitvorming en
dus tot betere besluiten.”
Op naar de 100
In 2015 is VNG Realisatie, samen met
de Open State Foundation, Binnenlandse
Zaken en vijf gemeenten een pilot gestart
om te onderzoeken hoe je openbare raadsinformatie als open data kunt ontsluiten. Kunzler: “Probleem één: hoe kom je
in al die databases; elke gemeente heeft
weer een andere leverancier. Probleem
twee: hoe ontwar je al die verschillende
informatiesets. De ene gemeente spreekt
bijvoorbeeld over ‘notulen’, waar de
andere gemeente dat ‘schriftelijke informatie’ noemt, en de derde alleen maar
video-opnames maakt...” Over appels en
peren gesproken.
Er moesten afspraken komen over
vaste basissets aan raadsinformatie, over
de architectuur, de metadatering (de
gegevens over de gegevens) en publica-

tiestandaarden. Simpelweg: een standaard voor open raadsinformatie. Liefst
in 2018 klaar voor gebruik. Kunzler: “De
eerste stap was praten met de leveranciers om ze mee te krijgen in die ene
technische standaard. Leveranciers
beheren deze informatie namelijk voor
gemeenten en zij lopen soms ook aan
tegen het gebrek aan standaarden. De
nieuwe standaard wordt opgenomen in de
GEMMA, de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. Tweede punt om
aan te werken was opschaling: we wilden
in 2018 op 100 deelnemende gemeenten
zitten. Dat betekende heel veel praten
met de griffies, die verantwoordelijk
zijn voor de raadsinformatie. Voor veel
griffiers is open data een technisch en
abstract onderwerp, dus we zochten naar
een manier om open raadsinformatie zo
tastbaar mogelijk te maken.”
En de winnaar is…
Daarom bedacht VNG Realisatie vorig
jaar de App Challenge Open Raadsinformatie. “Bedenk een goede oplossing
die raadsinformatie toegankelijk maakt:

Schermafbeelding van de site WaarOverheid.nl.

Open Raadsinformatie. Zodat inwoners,
ondernemers, bestuurders, ambtenaren,
journalisten, wetenschappers en andere
geïnteresseerden laagdrempelig kunnen zien wat er in gemeenten speelt. De
oplossing hoefde niet meteen ontwikkeld
te worden; wat we wilden was een technisch plan van aanpak. Daar kregen we
zeventien inzendingen op!” De ideeëninzenders kregen elk twee minuten om
hun plan te pitchen. Gekozen is voor de
webapp WaarOverheid, een initiatief van
de Universiteit van Amsterdam en kennisnetwerk Qollap. Zij kregen 20.000 euro
om de app te ontwikkelen. Dat is in drie
maanden gelukt.
Alex Olieman is de ontwikkelaar:
“Niet in m’n eentje, we hebben er met
vijf ontwikkelaars hard aan gewerkt. Wat
ons plan het winnende idee maakte was
het gebruik van locatie. De app gebruikt
locatieherkenningssoftware om te vinden
welke locaties er waarschijnlijk in de
raadsstukken bedoeld worden. Daarbij worden gegevens van het CBS, het
Kadaster en Open Street Maps gecombineerd. Je kunt inzoomen tot op wijk- of
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buurtniveau door erop te klikken en ziet
meteen hoeveel documenten iets over
jouw gebied zeggen. Die kun je vervolgens openen. Voor de gebruiker is het
een ‘gewone’ zoekmachine, simpel en
makkelijk in gebruik. Dit is de basis van
waaruit we de komende jaren onderzoek gaan doen naar het toegankelijk

en Informatiebeleid. “Maar het is mijn
overtuiging dat de via de Open Raadsinformatie gestandaardiseerde raadsinformatie van de 380 gemeentes samen
een goudmijn vormt voor beleidsmakers
en bestuurders. Maar ook voor inwoners
die met de ontwikkeling van een app als
WaarOverheid beter betrokken zijn bij het

Hergebruik van openbare
raadsinformatie was een bijna
hopeloze opdracht
maken van raadsinformatie voor zowel
inwoners als specifieke groepen zoals
wetenschappers.”
“Het gebruik van data-analyse in het
lokale bestuur en voor de ontsluiting van
raadsinformatie staat nog in de kinderschoenen”, sluit Robert van Dijk aan. Hij
is griffier van de gemeente Teylingen en
lid van de VNG-commissie Dienstverlening

lokale bestuur en de lokale democratie.
Het lokale bestuur wordt daarmee een
stuk transparanter.”
Kunzler: “Er staat nu een use case die
laat zien dat het kan. We worden van alle
kanten door gemeenten gebeld: ‘ik wil
WaarOverheid’, zeggen ze dan. Niet ‘ik wil
open data’. Net zoals je Buienradar wilt
en niet de open data van het KNMI. WaarOverheid begint een begrip te worden!”

i41

