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Als journalist kom je nog eens ergens, niet zelden ook op

DE SERIE
Leef mee met de gezelligste straat van Nederland. Zie hoe de
kersverse ouders van nummer 7 samen hun dochter Emma
aangeven, buurmeisje Tessa ver van huis haar paspoort verliest,
het nieuwe gezin aan de overkant hun verhuizing doorgeeft en wat
opa Louis nodig heeft om in de buurt van zijn kleinkinderen te
gaan wonen.
Alle bewoners en medewerkers op het gemeentehuis zijn het over
één ding roerend eens…
... de eDiensten zijn de oplossing voor de digitale dienstverlening
voor burgers en de gemeente.

Elke maand een nieuw verhaal. Bekijk het eerste verhaal op:

bijeenkomsten om naar bevlogen sprekers te luisteren. Hun visionaire verhalen beginnen
meestal met de constatering dat de wereld om ons heen ‘in een razend tempo’ verandert
en dan volgt een opsomming van ontwrichtende zaken als big data, kunstmatige
intelligentie, blockchain, 3D printen, de deel-economie en het internet der dingen. Om af
te sluiten met de zegeningen dan wel de uitdagingen die dat allemaal brengt. Naarmate je
dat verhaal vaker hoort, luister je steeds minder.

We centrifugeren met meer dan 1000 kilometer per uur om de aardas
en we slingeren met een snelheid van 30 kilometer per seconde om de zon heen, maar hier
achter mijn bureau merk ik daar weinig van. Zoiets.

En dat is jammer, want enige alertheid is op zijn plaats als het gaat om de
zegeningen van de digitalisering. Alles wat kan, zal gebeuren, zo heb ik geleerd. Dus

x

www.centric.eu/appeltje-eitje

hebben we tegenwoordig reclamezuilen die uw gelaatsuitdrukking analyseren, politieke
partijen die uw onderbewustzijn manipuleren, robotrechters die onnavolgbaar recht
spreken, overheden die hun burgers bespioneren. Maar ook epidemische slechtziendheid
door het getuur op die schermpjes en fietsers met een koelbochel die zich voor een fooi
door een app door de stad laten jagen.

Trekken we ergens een grens of accepteren we digitalisering als een
soort natuurverschijnsel waarop we geen invloed hebben? We zijn benieuwd waar u
de grens trekt. Daarom hebben we op de website een enquête gemaakt – zonder enige
wetenschappelijke pretentie natuurlijk – waarin u kunt aangeven wat door de beugel kan
en wat een brug te ver is. ‘Computer says no’, of u zegt: ‘ho!’
Verder zijn wij best optimistisch over wat de digitalisering ons gaat brengen, hoor!
Peter Lievense
Meer weten?
Bekijk elke maand een nieuw verhaal van uw burger over onze
eDiensten. Ga snel naar www.centric.eu/appeltje-eitje.
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Acht maanden staat staatssecretaris Raymond Knops
(CDA) inmiddels aan het roer van de digitale overheid.
“Ik had al gauw door dat ik hier niet in een gespreid
bedje terecht ben gekomen”. Knops staat voor de
opgave de digitale dienstverlening op orde te houden,
maar wil ook stap voor stap experimenteren.

E

ind juni verschijnt de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, een inventarisatie van de uitdagingen voor de maatschappij als gevolg van de
digitalisering en de rol die dat vraagt van de overheid. En ondertussen wordt
Knops achtervolgd door de erfenis van zijn voorgangers; zorgvuldig doorgegeven hete aardappels als BRP en eID, terwijl aan de horizon alweer het
ongrijpbare Digitale Stelsel Omgevingswet opduikt.

Onze man op ICT

‘We zullen dingen anders moeten doen!
Hebt u iets met ICT?
“Ja, mijn echtgenote is ICT’er” zegt hij lachend. “Ik heb geen achtergrond vanuit de ICT. Wel heb ik me als Kamerlid beziggehouden met ICT bij
Defensie.”
Toen ze u vroegen voor deze baan, dacht u natuurlijk: Yes, daar zit de overheids-ICT ook bij en dat heb ik altijd al willen doen!
“Ik wist natuurlijk ook wel dat de combinatie overheid en ICT vaak in de
aandacht staat. En dat is niet meteen het deel van een portefeuille waarvan
mensen zeggen: dat vind ik leuk om te doen. Ik zie er wel de uitdaging van in.
Ik ben geen ICT-specialist, maar meer van het principe ‘vreemde ogen dwingen’. Ik stel heel veel vragen om erachter te komen hoe een coördinerend
bewindspersoon digitale overheid het beste sturing kan geven, ook in relatie
met het werk van mijn collega’s bij Economische Zaken en Klimaat en Justitie
en Veiligheid.”

Door Bas Linders
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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En?
“De diversiteit aan ICT-projecten bij de overheid is enorm, er gebeurt heel
veel en we weten allemaal dat ICT een ‘gamechanger’ kan zijn. Om te kunnen
sturen moet ik weten waar we naartoe willen met z’n allen, wat de overheid
als haar rol ziet in deze hele technologische transformatie. De overheid is
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redelijk geperfectioneerd, maar van oudsher wel helemaal
opgebouwd als een analoge organisatie. Fijnmazig ingeregeld
met wetgeving, sociale voorzieningen en een belastingsysteem. Om dat in samenhang te digitaliseren is heel wat anders
dan papier vervangen door elektronische databestanden. Je
moet je als overheid opnieuw de vraag stellen wat de beste
manier is om onze diensten te leveren. Daarom zullen we dingen anders moeten doen.”
Gaat u op de winkel passen, zaken aanscherpen, dingen
stopzetten, knopen doorhakken? Hoe ziet u uw rol in dit
krachtenveld?
“Ik heb me afgevraagd: hoe ziet dat speelveld eruit, wie
acteren daar allemaal, met welk doel en hoe verhoudt zich dat
tot elkaar? En dan zie je een kluwen met veel losse draadjes en
als je wilt sturen moet je wel weten aan welk draadje je trekt.
Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor al mijn collega’s in het
kabinet. We hebben nu een overheidsbreed digitaal beleidsoverleg ingericht waarin we proberen een gemeenschappelijk
beeld neer te zetten en goed zicht te houden op de ontwikkelingen. Het beeld dat we daarbij hebben publiceren we nog
voor het reces van de Tweede Kamer in de ‘Nederlandse Digitaliserings Strategie’. We hebben natuurlijk ook nog de komende
Wet Digitale Overheid waarmee de wetgever kaders kan stellen
en waarbij ook de uitvoeringsorganisaties een rol hebben. En je
kunt ook nog sturen met geld. Niet met extra geld overigens,
maar met het meer doelmatig bij elkaar brengen van bestaande
geldstromen.”
Uit een onderzoek van I&O Research kwam laatst naar voren
dat Rijks- en gemeenteambtenaren niet erg tevreden zijn over
de resultaten tot nog toe van de digitale dienstverlening van
de overheid. Ze klagen over onvoldoende regie, onvoldoende
samenhang en onvoldoende ondersteuning om de eigen doelstellingen te realiseren. Voelt u zich aangesproken?
“Ik had al gauw door dat ik hier niet in een gespreid bedje
ben gekomen. Het gaat ook over de perceptie bij mensen.
Veel ambtenaren vinden dat het te langzaam gaat. Aan de ene
kant wil je als overheid niet achterop raken en meegaan in de
ontwikkelingen en tegelijkertijd kun je niet voor de troepen
uit gaan lopen. Bedrijven kunnen zich veroorloven om delen
van hun klantenbestand gewoon af te schrijven als ze dat beter
uitkomt. De overheid kan dat dus niet. We hebben de verantwoordelijheid om iedereen mee te nemen bij het digitaliseringsproces. Dat is ook van invloed op de snelheid van de
veranderingen die je kunt doorvoeren. Wij zijn een inclusieve
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overheid. Je zet in op het hoofdspoor, maar je houdt rekening
met de mensen die een andere benadering nodig hebben.”
De basis moet op orde zijn. Zoals bijvoorbeeld het Stelsel van
Basisregistraties. Vlak voor uw aantreden is het werk aan de
Basisregistratie Personen (BRP) stopgezet en er is inmiddels
een ‘health check’ verschenen waarin staat dat de huidige
BRP nog wel vijf tot zeven jaar meekan. Wat gaat u nu doen,
nog jarenlang pleisters plakken?
“Voor mij geldt welke handelingsperspectieven ik in dit
geval heb. Moet er nu meteen iets gebeuren? Dat is volgens mij
niet het geval, kijkend naar de health check die is uitgevoerd.
Natuurlijk moet je de les ter harte nemen dat als je zoiets ontwikkelt je het op kleine schaal moet doen. En je moet ook de
neiging onderdrukken om steeds tijdens het proces weer nieuwe
wensenlijstjes neer te leggen. Dat is een recept voor ongelukken. Bij de BRP zijn de horizons een aantal keren verschoven
waardoor uiteindelijk niemand meer leek te weten waarom men
er mee begonnen was en waar men uit wilde komen. En daar
zat ook nog onduidelijkheid bij over de vraag wie nu precies
opdrachtgever en wie opdrachtnemer was. Daar hebben we nu
een helder rapport over. Geld en investeringen zijn weg, we
zaten op een dood spoor, de Tweede Kamer heeft gesproken, dan
moet er opnieuw begonnen worden. Mijn absolute ambitie is om
vooral de verwachtingen te gaan managen. Alle deskundigen die
ik gesproken heb zeggen: je moet het stap voor stap doen.”
Zo’n redenering moet dan toch ook gevolgen hebben voor hoe
het verder gaat met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Dat heeft alle kenmerken van waarom het met de BRP is
misgegaan. Het loopt ook alweer tien jaar; er zijn torenhoge
ambities en veel losstaande initiatieven; het is onoverzichtlijk
waar precies wat gebeurt en er is geen prioriteitsstelling, alles
lijkt even belangrijk?
“De Omgevingswet is buitengewoon complex. In dat kader
lopen heel veel ICT-projecten bij de verschillende departementen. Ik heb geen glazen bol, maar ik ben ook niet iemand die
zegt: het komt wel goed! Risico’s blijven er altijd. Ik ben niet
de guardian angel van de digitale overheid. Ik ben soms bewaker, soms initiator en dan weer coördinator. Al die rollen lopen
door elkaar. Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) doet zijn werk en
ik zie soms reportages die niet mals zijn. Ik kan niet garanderen dat er geen dingen fout gaan. Het enige wat ik kan doen
is proberen de kans op fouten te minimaliseren en de negatieve effecten zo klein mogelijk houden. Overigens ben ik erg
voor experimenten. Je moet ook fouten durven maken. In het

bedrijfsleven noemen ze dat gewoon innovatie en daar gebruiken ze een deel van hun budget voor. Dat rendeert soms heel
laag, maar het is ook vaak heel winstgevend. De kramp die
door het mislukken van een aantal grote ICT-projecten is ontstaan, moet er niet toe leiden dat de overheid niet meer durft
te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening.”

“Daar zijn we al mee bezig. Er lopen wat experimenten.
We hebben nog enkele technische vraagstukken. Maar het is
interessant want uiteindeljk is een mobieltje de lifeline voor
iedereen. Dus als je dat platform als centraal point of gravity
ziet en daar op doorontwikkelt; ik geloof er heel sterk in dat dit
de toekomst is.”

Er wordt ook al heel lang gesleuteld aan de opvolger van
DigD, het eID-stelsel. Een goed stelsel van authenticatie en
identificatie is heel belangrijk voor de digitale economie.
Inmiddels is daar ook al heel veel geld in gaan zitten. Wanneer komt er nu een volwaardige opvolger van DigD?
“Dat project loopt inderdaad al lang en zal ook nog een
hele tijd lopen. Dat is niet iets met een begin en een einde.
De technologie verandert voortdurend, de beveiligingstechnieken veranderen ook. Ook hiervoor geldt dat je een weg
bewandelt waarbij zich ook steeds weer nieuwe mogelijkheden
voordoen.”

Het interessante van de Belgen is dat ze dat hebben ontwikkeld samen met drie telecombedrijven en de banken. Eén
van de losse eindjes in uw eID-dossier is de vraag of we nou
gaan werken met een kaartlezer of niet. De banken nemen
al afscheid van hun kaartlezers. Waarom zou de overheid die
alsnog gaan invoeren?
“Dat is een goeie vraag. Die ligt dus ook op tafel! Historisch
gezien was de overheid degene die de kaders stelde, maar nu
worden de normeringen, de toepassingen en de gebruikstechnieken niet langer alleen door de overheid bepaald, maar
meestal door de markt. Dus de overheid moet ook heel nauw

Ik zie dat meer als een kans dan als een
probleem. Ik geloof heel sterk in de
uitwisseling van publiek-privaat
Maar daaruit moet op enig moment toch worden gekozen?
“Ik ben nog niet aan besluitvorming toe. Die wordt wel intern
voorbereid, waarbij we ook kijken of je ook met private technieken hogere authenticatie en veiligheidsniveaus kunt krijgen.”
Bent u niet jaloers op uw Belgische collega Alexander de Croo.
Die mag zichzelf minister van Digitale Agenda noemen en
die heeft de mogelijkheid geïntroduceerd om gewoon via je
mobieltje via een app bij de overheid in te loggen. Waarom
gaan wij dat niet doen. Je telefoon als inlogmiddel?
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met die markt samenwerken en niet meteen eigen dingen
ontwikkelen, maar kijken naar de dingen die er zijn. Waarbij de
veiligheid en de integriteit van die gegevens natuurlijk voor de
overheid een extra dimensie heeft, want wij zijn verantwoordelijk voor gegevens die aan de overheid zijn verstrekt. Ik kan
niet de banken of de verzekeraars verantwoordelijk houden
als er zorggegevens op straat komen te liggen. Het waarborgen van die veiligheid is cruciaal voor het vertrouwen in de
overheid.”
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De overheid werft stevig op de ICT-personeelsmarkt, net als
het bedrijfsleven. Een ding staat vast. Er is te weinig aanbod.
Iedereen loopt dus het risico om met structurele onderbezetting en halve formaties te blijven zitten. Moeten er geen
afspraken komen om dat te voorkomen?
“Een tekort is een tekort en als we het hebben over een
Nederlandse Digitaliseringsstrategie dan zetten wij in op
technologisch onderwijs als instrument voor de toekomst.
Dat betekent heel simpel dat we bij de studiekeuze al moeten
zorgen dat er daar voldoende mensen instromen. Je bent als

interessant om met bedrijven samen te werken. In de bouwwereld zie je dat ook met het Rijksvastgoedbedrijf bijvoorbeeld.
Alleen, er zit altijd een conjunctureel element in. In tijden van
hoogconjuctuur heeft iedereen een tekort en heb je allerlei
verdringings- en waterbedeffecten. Dus als je met elkaar kunt
afspreken dat je voor bepaalde grote projecten mensen uit
het bedrijfsleven beschikbaar hebt, dan ben ik daarvoor, mits
je dan ook allerlei problemen rond aanbestedingen weet te
tackelen. Ik zie dat meer als een kans dan als een probleem. Ik
geloof heel sterk in de uitwisseling van publiek-privaat. Ik vind

Is het denkbaar dat u een arrangement maakt met de markt
waarbij bijvoorbeeld wordt afgesproken wie voor welke activiteiten mensen werft? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen
dat de overheid blockchainspecialisten aan de markt laat en
dat de markt ruimte laat aan de overheid voor functies die de
overheid heeft op het punt van consolidatie van bestaande
systemen en projectmanagement?
“Ik heb met Nederland ICT gesproken en ik vind het heel
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V e l d

Met blijdschap…
… geven wij kennis van de geboorte
van GDPR!
In 2011 zetten we de eerste prille stappen op weg naar de GDPR, met een resolutie
waarin het Europees Parlement zijn visie op
de hervorming van de toenmalige Richtlijn
Gegevensbescherming uiteen zette. En nu,
zeven jaar later, is de GDPR werkelijkheid.
Tussen die twee momenten liggen ontelbaar vele uren werk. Er werd zelfs een film
gemaakt over het hele proces (http://www.
democracy-film.de van David Bernet).
GDPR (de afkorting van General Data
Protection Regulation ofwel Algemene
Verordening Gegevensbescherming), is
dankzij de strapatsen van Mark Zuckerberg
en Cambridge Analytica, waarschijnlijk de
meest bekende Europese verordening ooit.
De media berichten uitvoerig over de wet
en aan alle kanten worden adviezen en
hulp geboden om wegwijs te worden in de
GDPR. Koortsachtig werden voorbereidingen getroffen om tijdig aan de GDPR-normen te voldoen. Snel was duidelijk dat veel
organisaties en bedrijven de deadline niet
gingen halen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal in het begin vermoedelijk
mild handhaven, zeker als het om kleine
spelers gaat. Daarnaast komt de AP simpelweg handen te kort om de komende tijd
haar handhavingstaken uit te voeren.

Ik ben niet de guardian angel van
de digitale overheid. Ik ben soms
bewaker, soms initiator en dan weer
coördinator
overheid kansloos als je op arbeidsvoorwaarden moet concurreren met de markt bij een tekort aan ICT’ers. Dus je blijft
afhankelijk van de markt en ik vind het ook niet erg om met de
markt samen te werken zolang we er maar niet afhankelijk van
worden. Ik heb een club jonge ambtenaren de ruimte gegeven
om nieuwe initiatieven te ontplooien en connecties met onder
meer het bedrijfsleven te zoeken. We kunnen als overheid wat
toevoegen voor mensen die maatschappelijke impact willen
hebben met hun werk.”

‘t

dat dat veel te weinig gebeurt. Dat zou je met arrangementen
kunnen bevorderen.”
De gemeenten hebben ineens een soort emancipatiedrang als
het gaat om hun digitaliseringsactiviteiten. Ze gaan van alles
zelf maken en doorontwikkelen. Bent u daar nou blij mee of
lopen ze u voorbij?
“Ik geloof als oud-wethouder heel sterk in de subsidiariteit
van decentraal bestuur. Maar als het gaat om kaderwetgeving
en over onze basisregistraties vind ik echt dat de Rijksoverheid daar ‘leading’ in moet zijn. Ik heb wél gezegd dat ik dat
samen met de gemeenten wil doen. Ook na de uitkomsten van
het onderzoek naar de status van de BRP heb ik gemeld dat ik
samen met de VNG daarmee aan de slag wil. Maar de rolverdeling – wie doet wat - die moet volstrekt helder zijn.”
Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees
Parlement voor D66
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Er zijn zorgen en irritaties over de eisen
waaraan bedrijven en organisaties moeten
voldoen. Mensen vinden het ingewikkeld
en lastig. Dat is begrijpelijk. In sommige gevallen is het inderdaad belastend.
Anderzijds is niet alle kritiek gerechtvaardigd. Allereerst omdat de GDPR uitdrukkelijk lichtere verplichtingen voorziet voor
kleine spelers, of organisaties die niet veel
(gevoelige) persoonsgegevens verwerken.
Maar grootte is niet altijd een criterium.

Een arts in een kleine praktijk, of eenmansbedrijfje die een datingapp of betaalapp
ontwikkelt, verwerkt gevoelige gegevens.
Daarvan willen we allemaal dat ze veilig
zijn. Daarnaast, is mijn indruk, zijn er ook
veel misverstanden over de eisen waaraan
moet worden voldaan. Soms meent men,
ten onrechte, dat aan de allerstrengste normen moet worden voldaan die ook gelden
voor grote multinationals, terwijl de GDPR
dat helemaal niet voorziet.
Een tweede reden dat de kritiek niet
helemaal gerechtvaardigd is, is dat de GDPR
niet uit het niets komt, maar eigenlijk een
nieuwe versie is van een richtlijn uit 1995.
Veel van de principes uit de GDPR staan ook
al in die richtlijn. Bijvoorbeeld de plicht om
instemming van de gebruiker te vragen, of
een meldplicht bij lekken. Maar de naleving
van die richtlijn was op z’n zachtst gezegd
zwak, en heel veel mensen waren simpelweg niet op de hoogte van hun wettelijke
verplichtingen. Maar wie al wel voldeed aan
die richtlijn, zal nu minder moeite hebben
met het voldoen aan de GDPR.
Als de eerste ongemakken en hobbels
eenmaal achter de rug zijn, kunnen we
trots zijn op een wet die de Europeanen de
beste bescherming van hun privacy en persoonsgegevens ter wereld geeft, en die het
voor bedrijven aanmerkelijk makkelijker
maakt om in Europa zaken te doen. Wie de
groei (en het groeipotentieel) van handel op het internet ziet, kan alleen maar
concluderen dat deze wet enorme kansen
biedt. Veel grote internetbedrijven hebben
al aangekondigd dat ze de Europese normen zullen toepassen op al hun activiteiten
wereldwijd. Zo zet Europa wereldwijd de
standaard.
Kortom, we toasten op de boreling en
nemen beschuit met muisjes!
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Mark Elstgeest, programmamanager MedMij:
“Onze businesscase laat zien dat een integraal gezondheidsdossier veel oplevert. Niet
alleen ‘harde’, maar ook veel ‘zachte’ baten,
zoals rust en zekerheid voor patiënten.”

Iedere burger
toegang tot zijn eigen
gezondheidsgegevens –
of ze nu in de computer
zitten bij de specialist,
huisarts, apotheek,
sportschool, diëtist of
gemeente. Een soort
omgekeerd elektronisch
patiëntendossier als het
ware. Een utopie of net
zo’n nachtmerriedossier
als het EPD? Deze zomer
komt de persoonlijke
gezondheidsomgeving
(PGO) een flinke stap
dichterbij.

Door Kitty Döppenbecker
Beeld Dreamstime
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Baas in
eigen
patiëntendossier
I

n 2011 werd het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) weggestemd in de Eerste Kamer: de privacy van de patiënt zou in gevaar zijn.
Ook de publieke opinie was niet positief. “Mensen hadden het gevoel dat persoonlijke data achter hun rug werden uitgewisseld”, zegt Marcel Heldoorn.
Hij is manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland, het overkoepelende orgaan voor patiëntenorganisaties in ons land.
De federatie zag perspectief in de health apps die in diezelfde tijd in de VS
verschenen. Daarmee kunnen mensen zelf informatie over hun gezondheid
bijhouden. Voor Patiëntenfederatie Nederland was één en één twee: er moest
een vergelijkbare oplossing komen om burgers inzicht in hun gezondheidsgegevens te geven en tegelijkertijd iets te doen aan het versnipperde patiëntbeeld bij zorgverleners. Inmiddels speelt ook wetgeving een rol. Heldoorn:
“Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van
kracht werd, hebben mensen recht op het opvragen van hun data en per 1 juli
2020 is het beschikbaar stellen van digitale medische dossiers verplicht.”
Met een PGO komt een digitale oplossing dichterbij: een app of webapplicatie waarmee burgers hun hele leven gegevens over hun gezondheid kunnen

opvragen uit de systemen van zorgverleners of andere relevante partijen. Straks moet je op je smartphone of computer
bijvoorbeeld onderzoekuitslagen kunnen inzien, reisvaccinaties bekijken of zelfs checken op welke gemeentelijke Wmovoorzieningen je recht hebt. Je kunt zelf ook gezondheidsdata
bijhouden, zoals medicijngebruik, bloeddruk of sportprestaties
en bepalen met welke zorgverleners je die deelt. Er is niet één
PGO: verschillende marktpartijen zijn bezig oplossingen te
ontwikkelen.
De spelregels van MedMij
MedMij, een samenwerkingsverband van onder meer
Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en koepels van zorgverleners
en zorgverzekeraars, bepaalt de spelregels voor het uitwisselen van data tussen PGO’s en systemen van zorgverleners.
Mark Elstgeest, programmamanager MedMij: “We scheppen op
drie manieren de randvoorwaarden voor de PGO. We bepalen
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de gegevensstandaarden, maken een afsprakenstelsel voor iedereen die meedoet aan de
gegevensuitwisseling met PGO’s en houden ons
bezig met de financiering.” Een PGO met een
MedMij-vinkje is veilig, eenvoudig in gebruik en
presenteert gegevens op begrijpelijke wijze.
In een proof of concept van MedMij,
genaamd Proves, deelden PGO-leveranciers en
zorgaanbieders al met succes dummy-data.
In de loop van deze zomer moet het MedMijprogramma rond zijn en kan de echte data-uitwisseling op gang komen. Elstgeest: “Dan gaat
ons loket open en kunnen PGO-leveranciers hun
oplossing aanbieden. Voldoen ze aan de eisen,
dan mogen ze de markt op. Dat zal vanaf het
najaar zijn.” De ambitie is dat gebruikers niet
hoeven te betalen voor hun PGO. “We hebben
het project opgezet met een impulsfinanciering
van het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Over de structurele financiering weten we
eind dit jaar meer”, aldus Elstgeest.
Voorlopig is het investeren geblazen in
de PGO, maar de verwachte resultaten zijn
veelbelovend. Elstgeest: “Onze businesscase laat zien dat een
integraal gezondheidsdossier veel oplevert. Niet alleen ‘harde’,
maar ook veel ‘zachte’ baten, zoals rust en zekerheid voor
patiënten.” Heldoorn vult aan: “Uit onderzoek van het NIVEL
in 2015, Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten,
blijkt dat betrokken, geïnformeerde en meebeslissende mensen
bijdragen aan een zinnige zorg en een betere kwaliteit van
leven ervaren. Een hulpmiddel als een PGO maakt de zorg dus
zeker beter.”
Volgens de kosten-batenanalyse van MedMij is financieel
gezien een break-evenpunt na ongeveer drie jaar reëel. Door
zelfmanagement met een PGO houden patiënten zelf beter de
vinger aan de pols. Dat leidt tot minder doorverwijzingen naar
specialistische zorg, minder langdurig verzuim en een lagere
arbeidsongeschiktheid. Ook het voorkomen van onnodige
onderzoeken of opnames door ‘fouten’ met medicatie zullen naar verwachting tot harde baten leiden, net als het op
afstand monitoren van patiënten of e-visits door zorgverle-
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Samen veilig
verbonden

ners. Bij maximaal gebruik in tien jaar kunnen de baten van de
PGO oplopen tot 4,6 miljard euro. Dat komt vooral doordat het
langdurig ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid met 2
miljard euro afnemen en de tweedelijnszorg door zelfmanagement met 1 miljard euro daalt. De structurele kosten na 10 jaar
zijn naar verwachting jaarlijks 150 miljoen euro.
Een heikel punt in het PGO-verhaal is de privacy: er gaat
vertrouwelijke informatie om die grotendeels onder medisch
beroepsgeheim valt en mensen kwetsbaar maakt. “Je wilt
natuurlijk niet dat een werkgever of verzekeraar je gegevens
kan inzien, hoewel die laatste partij al veel weet door je decla-

We controleren
leveranciers
actief of ze aan
alle voorwaarden
blijven voldoen

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

raties”, zegt Indra Henneman, projectleider afsprakenstelsel
van MedMij.
MedMij werkt op drie niveaus aan de veiligheid. “We kijken
naar de technologie, processen en juridische aspecten en
maken op basis van internationale standaarden en normen
afspraken met de leveranciers van PGO’s en zorgsystemen, bijvoorbeeld over systeemcertificaten, versleutelde verbindingen
en identificatie”, vertelt Henneman.” Zo gaat de toegang tot
een PGO met 2-factor authenticatie, terwijl via DigiD connectie
wordt gemaakt met het digitaal dossier van de zorgverlener.
Henneman: “We attenderen leveranciers ook op regelgeving
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zoals de AVG. En we controleren actief of ze aan alle voorwaarden blijven voldoen. Zo niet, dan zeggen we het contract op.”
Adoptie stimuleren
Er is veel interesse in de PGO-plannen van MedMij, in binnen- en buitenland. Bepalend voor het succes van initiatieven
als PGO’s zal echter de adoptie door burgers en zorgverleners
zijn: een uitdaging op zich. Elstgeest stelt dat er in deze fase
vooral regionaal veel moet gebeuren om PGO’s van de grond te
krijgen.
Een mooi voorbeeld is het project dat het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, onlangs gefuseerd met het Koningin
Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk, twee jaar geleden samen
met zorgorganisatie Sensire startte. Doel is om samen met
andere zorgverleners in de regio Achterhoek een gemeenschappelijke XDS-infrastructuur voor data-uitwisseling op te
zetten. XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing en is
een internationale standaard voor digitale gegevensuitwisseling. De PGO’s met een MedMij-stempel zouden daarop moeten
aansluiten. Het plan is om ook de drempel naar de patiënt te
verlagen. Henny Welling, manager zorg- en informatietechnologie van het Slingeland Ziekenhuis: “We willen twee of drie
PGO’s selecteren waaruit patiënten een keuze kunnen maken.
Daarmee gaan we wel op hun stoel zitten, maar in het begin is
dat nodig om ervaring op te doen.”
Erik Zwarter, informatiemanager eHealth van het Rotterdamse Erasmus MC, verwacht dat in het begin weinig patiënten
een PGO zullen gebruiken. “Maar het is wel belangrijk dat we
nu investeren in een goede infrastructuur.” Het Erasmus MC
werkt momenteel aan de realisatie van een koppeling tussen
het EPD en de PGO’s met het NFU Citrien e-Health project Blue
Button: via een knop in het patiëntportaal moet het eind dit
jaar mogelijk zijn om data op te halen. Zwarter: “We streven
naar een zo generiek mogelijke oplossing, zodat je als zorgverlener niet met iedere IT-leverancier apart om de tafel hoeft.”
Heldoorn is het met hem eens. “Een standaardstekker op een
standaardstopcontact maakt de kans van slagen groter.”
Volgens Elstgeest is de opdracht aan Chief Medical Information Officers van zorginstellingen om het uitwisselen van data
op de ontwikkelagenda te zetten voor 2019. “Ze moeten nadenken hoe ze de processen hiervoor kunnen inrichten.” Welling
benadrukt tot slot ook het belang van de participatie van de
lokale overheid. “Naast zorgverleners moeten ook gemeenten de volgende stap zetten en Wmo-data zoals zorgindicaties
beschikbaar maken. Ze doen bij ons in de Achterhoek mee aan
het regio-overleg, maar zijn nog terughoudend. Terwijl ook
voor hen geldt dat goed geïnformeerde burgers minder beslag
leggen op diensten voor zorg en welzijn.”
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Efficiënte digitale dienstverlening die
ruimte laat voor persoonlijk service.
Te mooi om waar te zijn? Absoluut
niet, betoogt Frits van Endhoven van
Everest. ‘We moeten af van systemen
die een vaste volgorde vereisen om een
doel te bereiken en gaan denken als je
navigatiesysteem. Er zijn vele wegen
die naar Rome leiden!’

F

rits van Endhoven woonde onlangs, als medeorganisator,
een rondetafelgesprek bij tussen afgevaardigden van
onder meer de zes grote uitvoerende overheidsinstanties. Toen
hij een deelnemer hoorde zeggen dat het tijd is om een keuze te
maken - ‘of we kiezen voor digitale dienstverlening of voor de
persoonlijke benadering’ - kon hij zich nauwelijks bedwingen
om niet meteen te interrumperen. Met zo’n uitspraak raak je bij
Van Endhoven namelijk een gevoelige snaar.
“Het is niet of of, het is en en”, zegt van Endhoven. “Ik merk
dat veel mensen digitale dienstverlening en persoonlijke service
nog als twee uitersten zien, als een tegenstelling die niet te
verenigen is. Terwijl het juist complementair zou moeten zijn.
Digitale dienstverlening moet worden ingezet als middel om
optimale persoonlijke dienstverlening te bereiken. We werken
nu nog te vaak met systemen die een vaste volgorde vereisen.
Systemen dwingen ons van A naar B naar C te gaan, om ten
slotte bij Z - het gemeenschappelijk doel - te eindigen. Maar niet
iedere vraag of situatie leent zich voor deze standaardroute. En
dan ontstaan er vaak problemen. Waarom kies je dan niet voor
een systeem waarbij je geen vaste route hoeft te volgen? Een
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systeem waarmee je van A, via E en F, naar Z komt en alle tussenstappen overslaat. Of sommige stappen in omgekeerde volgende
neemt als jij dat nodig acht. Op die manier kun je aansluiten
bij de persoonlijke situatie van de klant, zonder efficiëntie te
verliezen.’
Digitale dienstverlening die zowel efficiënt als persoonlijk
is. Van Endhoven stuit vaak op ongeloof. “Voor veel mensen
klinkt het als te mooi om waar te zijn. Maar dat is het zeker niet.
Systemen die geen vaste volgorde vereisen gebruiken we immers
allemaal al jaren. Denk aan een navigatiesysteem. Als ik vroeger
met vakantie ging, had ik een wegenkaart in de auto. Later
liet ik de routeplanner op mijn computer een route berekenen
en nam een printje daarvan mee in de auto. Er stond keurig
beschreven welke weg ik moest nemen en hoeveel minuten ik
moest rijden voor de volgende afslag. Maar als er plotseling een
weg was afgesloten, dan had ik een probleem. Nu heb ik een
navigatiesysteem die razendsnel een nieuwe route berekent en
die mij ook nog eens files kan laten ontwijken. De overheid zit
met veel digitale systemen nog heel dicht bij die uitgeprinte

Beeld: Dreamstime

Efficiënt én persoonlijk:
het kan allebei!
routebeschrijving, terwijl de techniek al veel verder is. Zo’n
navigatietechniek – waarbij vele wegen naar Rome leiden – kun
je ook toepassen op systemen om burgers te helpen.”
Meevoelen
Ondanks de scepsis ziet Van Endhoven genoeg beweging in
de juiste richting. “Een ervaren en gedreven IT-architect binnen
de overheid zei eens tegen mij: vroeger werkten we vanuit de
gedachte ‘u vraagt, wij draaien’, toen werd het ‘we denken met
u mee’ en we moeten nu naar ‘we voelen met u mee’. Dat vind
ik treffend omschreven. Dit is precies de transitie waar we nu
in zitten. Een voorbeeld van ‘we denken met u mee’ binnen de
dienstverlening van de overheid is het bekende berichtje dat je
ontvangt als je paspoort of rijbewijs bijna verloopt. Fantastisch,
voor iedereen die dit weleens vergeet. Zo’n berichtje speelt
vooral in op efficiëntie. Maar we kunnen veel verder gaan om
ook het persoonlijke toe te voegen.
Stel je voor dat we iedere vraag, iedere behoefte, iedere
goedkeuring die een burger nodig heeft, persoonlijk zouden
kunnen beoordelen en daar vervolgens naar kunnen hande-
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len. Met een goed en flexibel geautomatiseerd systeem zal dat
betekenen dat we 80 procent van de gevallen razendsnel – en
misschien zelfs wel zonder tussenkomst van een medewerker –
kunnen verwerken. Zo heeft diezelfde medewerker zijn handen
vrij voor die andere 20 procent die wel vraagt om een persoonlijke benadering. Daarmee is niet alleen de burger geholpen, maar
ook de medewerker. Die kan immers weer echt van toegevoegde
waarde zijn.
Laten we met z’n allen lef tonen en aan de slag gaan om
die verandering in dienstverlening in gang te zetten. Als we
stilzitten en wachten tot alles honderd procent is uitgedacht en
dichtgetimmerd, gebeurt er nooit iets. Die omslag hoeft natuurlijk niet in een keer gemaakt te worden. Wat we moeten doen is
gewoon beginnen. Onderweg zien we wel welke problemen we
tegenkomen en hoe we die dan tackelen. Ik gebruik altijd graag
de metafoor van het telefoonboek. Je scheurt ’m niet in een
keer door, maar blaadje voor blaadje lukt het wel.’
Frits van Endhoven is thought leader vraaggestuurde & toekomstvaste Rijksoverheid bij Everest. Vragen? f.van.endhoven@everest.nl
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Ethiek als
ontwerpprincipe
De ICT-sector is een bron van veelbelovende nieuwe
ontwikkelingen; digitalisering wordt breder en breder
met concepten als artificiële intelligentie, deep learning,
robotisering en blockchain. En die ontwikkelingen
blijven allang niet meer tussen de vier muren van
het ‘ICT-ketelhuis’. Ze kunnen iedereen direct raken.
Daarom zijn ze terecht onderwerp van uiteenlopende
maatschappelijk-ethische discussies.
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et uitgangspunt van die discussies is steeds meer
dat het niet alleen om de techniek zelf gaat, maar in
toenemende mate over het (mogelijke) gebruik ervan. En over
de daarmee gepaard gaande maatschappelijke effecten. Er zijn
allerlei positieve tekenen die erop wijzen dat de ICT-sector deze
ontwikkeling begrijpt en erbij aanhaakt.
Waar een leverancier van een mes niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor het delict dat er óók mee gepleegd kan
worden, zo is ook de leverancier van ICT-middelen niet verantwoordelijk voor onbedoeld onwenselijk gebruik ervan. Maar
hier stopt deze parallel. ICT-concepten en -technieken kennen
ondertussen zoveel dimensies dat de ICT-branche zich aangesproken moet voelen, en moet meedenken over maatschappelijk
verantwoord gebruik. Onderwerpen als privacy, autonomie, toegang, inclusie, datagebruik en andere (publieke) waarden zijn
voor iedereen belangrijk; ze moeten besproken worden zonder
taboes of vooringenomenheid.
Waar artificiële intelligentie (AI) door sommigen voorzien
wordt van onheilsprofetieën is er in de praktijk nog bar weinig
dat een dergelijke angst rechtvaardigt. Want wat is er aan de
hand? Toepassingen van AI worden steeds beter in het verrichten van, en bij voorkeur alleen het adviseren over, de uitvoer
van specifieke taken. Een belangrijke ontwikkeling, met vele
buitengewoon interessante afzonderlijke toepassingsgebieden
tot gevolg. Buiten het betreffende ‘eigen’ domein is het systeem
in de regel tot niet veel in staat. Zo ontstaat er een geheel van
vele afzonderlijke en specifieke AI-toepassingen, en niet van
één groot AI-systeem dat met een algemene intelligentie en
‘intuïtie’ tot onverwachte zaken in staat is. Vele experts, zoals
Luciano Floridi (auteur van onder andere The Fourth Revolution), hebben daar al op gewezen.
Heldere principes
Naast een open oog voor mogelijke keerzijden van nieuwe
technologieën, bestaat ook de plicht om de grote maatschappelijke kansen te benutten die deze ontwikkelingen bieden bij
verantwoord gebruik ervan. Zo lijkt artificiële intelligentie bij
uitstek een technologie om inclusiviteit te bevorderen. ICT-systemen zullen steeds makkelijker toegankelijk worden, doordat
zij in onze moerstaal met ons converseren en ons van antwoorden voorzien. Waarbij alle voor de gebruiker hinderlijke complexiteit verborgen blijft. Daarmee is een wereld gewonnen.
IBM heeft met overtuiging het voortouw genomen om
heldere principes te publiceren over het verantwoord omgaan
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met de data van zijn klanten (de controle erover houden) en het
toepassen van artificiële intelligentie. De in 2017 gepubliceerde
Data Responsibility@IBM-principes benoemen het eigenaarschap van data, de noodzaak om AI herleidbare adviezen te
laten geven én de duidelijkheid die er moet zijn over met wie
een menselijke gebruiker van ICT-systemen communiceert, bijvoorbeeld als hij contact zoekt met een helpdesk. Praat hij met
een medemens of met een chatbot? Dat moet duidelijk zijn.
Al met al is een aanpak nodig die ethiek inbrengt als belangrijk designprincipe: hoe gebruiken we technieken, concepten
en bedrijfsmodellen bij het tot stand brengen van een maatschappelijk verantwoorde digitale samenleving? En welke dan?
Met welke principes en waarden houden we op herkenbare wijze
rekening? Het gaat daarbij om een breed gedragen gemeenschappelijk kader waarin casussen als voorbeeld kunnen dienen.
Het gaat dus om principes en uitgangspunten, niet zozeer om
een set van nieuwe regels, al kan op onderdelen wel degelijk
wetgeving nodig zijn.
In z’n algemeenheid zou de aandacht voor de adoptie van
nieuwe technologieën moeten toenemen. Nieuwe technologie
zou geen bedreiging moeten zijn, maar een wenkend perspectief, waarbij de gebruiker keuzemogelijkheden heeft op het
gebied van het gebruik van persoonlijke data en een onderliggend bedrijfsmodel dat aansluit bij de persoonlijke waarden
Het is belangrijk om technologie inzichtelijk en begrijpelijk te
maken.
Het omgaan met en het accepteren en begrijpen van technologie zou een prominent onderdeel moeten zijn van ieder vak
en curriculum. Hier kan de technologiesector een belangrijke
bijdrage aan leveren.
Het geheel zal voortdurend aandacht vragen. Waarbij de ICTsector moet willen leren van andere domeinen, zoals de zorg,
waar ethische vraagstukken al langer de aandacht hebben.
Tot slot: de arbeidsmarkt zal, in zijn toch al continue verandering, ook beïnvloed worden door deze nieuwe technologische
ontwikkelingen. Er zullen nieuwe vormen van werk komen, waarbij de combinatie mens-techniek er sterker uitkomt dan ooit
tevoren. Dat wil niet zeggen dat er geen verscherpte aandacht
zou moeten zijn voor de overgangsperiode waarin nog niet voor
iedereen de voordelen tastbaar zullen zijn. Ook hier is aandacht
voor inclusiviteit op zijn plaats.
Rob Nijman en Sophie Kuijt, IBM Nederland B.V.
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Drones en sensoren
zijn allang geen speeltjes meer, maar apparaten die data verzamelen
waar de overheid wat
mee kan. Datagedreven
beleidsvorming heet dat.
Dat vraagt om spelregels,
zodat alle betrokken partijen weten hoe
we met al die
data moeten
omgaan:
datagovernance. Staatssecretaris Knops van BZK wil de
digitale overheid een belangrijke impuls geven met
de Nationale Data Agenda.
De interdepartementale
klankbordgroep Datagovernance heeft daarvoor
de weg geplaveid.
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Door Jet van Eeghen
Beeld Dreamstime
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eten is weten, en cijfers over uiteenlopende zaken –
van waterstanden tot criminaliteit – geven een steeds
nauwkeuriger beeld van hoe we ervoor staan, waar we ons kunnen verbeteren en van wie we kunnen leren. De samenleving
(en daarmee ook de overheid) wordt ook steeds afhankelijker
van data. En steeds meer wordt mogelijk door datatechnologische ontwikkelingen. Perry van der Weyden, CIO bij Rijkswaterstaat en voorzitter van de klankbordgroep vertelt: “Overheidsorganisaties organiseren zich steeds meer datagedreven
in beleidsvorming, uitvoering, handhaving en toezicht. Dat
is een goede ontwikkeling. Met hulp van sensoren, drones en
satellietbeelden kunnen we steeds accurater een beeld schetsen van de realiteit van de wereld om ons heen. Rijkswaterstaat
kan bijvoorbeeld een brug periodiek laten controleren door een
medewerker, maar die kan onmogelijk weten of er in het binnenste van het brugmechaniek iets vitaals aan het lostrillen is.
Een sensor meet dat wel, en stuurt ons de informatie realtime,
zodat we tijdig een onderhoudsbeurt kunnen inplannen.”
Datagovernance (hoe stuur en organiseer je datagedreven werken en samenwerken) is zowel een voorwaarde als een
katalysator in datagedreven werken. Een voorwaarde om efficiente en innovatieve processen in te richten, en een katalysator
om de kansen van (big en open) data samen aan te grijpen. En
dat is nodig voor een overheid die wendbaar wil zijn en aansluiting wil vinden bij de dataficatie van de maatschappij.
Kennis delen
De klankbordgroep Datagovernance is in juni 2017 ingesteld om onderzoek naar dit onderwerp te begeleiden bij
deelnemende organisaties, en samenwerking en kennisdeling te bevorderen. De community Datagovernance en datakwaliteit bij de Rijksoverheid op LinkedIn telt inmiddels ruim
over de 100 leden uit verschillende overheidsorganisaties en
belanghebbenden.
“Binnen de klankbordgroep hebben we onderzoek gedaan
naar verschillende zaken die betrekking hebben op het omgaan
met data”, zegt Van der Weyden. “We willen onze data breder
delen en dingen afstemmen. Waar lopen andere organisaties
tegenaan? Hoe ga je om met opslag, eigenaarschap en met wie
deel je welk soort data?”
De groep heeft ook een self-assessment Positiebepaling
Datagovernance opgeleverd, dat breed beschikbaar zal worden
gesteld door BZK. Hiermee kunnen organisaties zichzelf toetsen op hoe ze organisatorisch en technisch omgaan met data.
Daarnaast heeft de klankbordgroep een datagovernance
model ontwikkeld, dat kan uitgroeien tot een Rijksbrede standaard, en een kenniswiel met best practices.
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Inmiddels is het tijd voor een volgende fase. Het kabinet
stelt veel belang bij de digitalisering van de overheid, de noodzaak om datagedreven te werken en de bijbehorende digitale
agenda, vertellen CIO Ric de Rooij en directeur Bedrijfsvoering Johan Maas, beiden werkzaam voor de ministeries van
EZK en LNV. “Rijksbreed, op verschillende plekken is gewerkt
aan zaken als datagovernance, die de digitalisering van de
overheid verder helpen. Het is een goed idee om die kennis te
bundelen. BZK is bezig met het opstellen van een nationale
data agenda, met EZK en LNV willen we daarop aanhaken”, zegt
De Rooij.

Meer kennis
genereert ook
méér politieke
duiding en
overheidsactiviteit
Het onderzoek dat de klankbordgroep Datagovernance
heeft gedaan, is volgens Maas heel waardevol. “Daarmee is nog
een keer bewezen hoe belangrijk het is om als Rijksoverheid
hierop samen te werken. Niet alleen tussen uitvoeringsinstanties als het CBS, de politie, de Belastingdienst en I&W/RWS,
want die zijn al behoorlijk ver in het datagedreven werken.
Het is de kunst om datagovernance direct in het hart van het
beleid te krijgen.”
Onregelmatigheden
Het toenmalige EZ klopte bij de start van het eigen
programma datagedreven werken zo’n drie jaar terug
aan bij het CBS. “Zij vallen onder de EZ-familie en doen
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besmet
V e r h o e f

Nationale Data
Agenda
In een overheidsbrede ontwikkeling, waarbij ook waterschappen
en provincies zijn betrokken, wordt
een Nationale Data Agenda (NDA)
ontwikkeld – een opvolger van de
Nationale Open Data Agenda. Hierin
zijn het terugdringen van het tekort
aan ICT’ers, het garanderen van de
veiligheid van opslag en transport
van data en het verbeteren van de
digital governance aandachtspunten.
De agenda is in mei aangeboden aan
het Overheidsbrede Beleidsoverleg
Digitale Overheid (OBDO) en komt
later dit jaar in de Tweede Kamer.
De verwachting is dat het meer
datagedreven werken een extra boost
krijgt door de komst van de NDA en
dat het de samenwerking tussen
departementen en andere overheden
enorm bevordert. Door datacombinaties te maken krijgt ieder meer
inzicht in z’n eigen domein. Ric de
Rooij: “Het is een belangrijke ontwikkeling die de partijen hopelijk nader
tot elkaar brengt.”
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al zo’n tweehonderd jaar van alles met data
anonimiseren”, zegt De Rooij. “Ze zijn daar beter in
dan wie dan ook. Zij bleken ook een bredere ambitie
te hebben om met data aan de slag te gaan. Inmiddels
doen we regelmatig samen met het CBS allerlei dataexperimenten. Wij leveren dan data aan en zij kunnen
dat anonimiseren en vaak leggen we verschillende sets
data bij elkaar. Een voorbeeld van een resultaat van dat
werk is de meerlingenfraude bij veeboeren.”
Begin dit jaar bleek dat melkveebedrijven onterecht
meerlingen bij hun koeien lieten registreren om zo meer
melkkoeien te kunnen houden dan wettelijk toegestaan en
lagere heffingen te hoeven betalen voor fosfaatproductie
(door mest). Er bleken bij 10 tot 20 procent van de boeren
onregelmatigheden te zijn. Dat werd duidelijk door een dataexperiment in opdracht van EZK, gevolgd door een steekproef
met toezicht en het had grote gevolgen. Immers, er waren
mogelijk onregelmatigheden geconstateerd, dus daar moest
iets mee. De Rooij: “Eerst waren we heel blij. Ons experiment was
geslaagd! Maar als je zoiets constateert,
dan moet je honderden inspecteurs
op pad sturen om die boerderijen te
checken. Je moet dus vooraf goed
nadenken over wat je vraag is en
hoe je ermee aan de slag gaat,
want je creëert een dynamiek die
je niet zomaar in de hand kunt
houden.”

en

Socialmediavirus
besmet journalistiek
D

e journalistiek is wakker geworden:
we kunnen toch geld vragen voor
ons werk, zie Facebook! Kranten komen
met kwaliteitscodes en uitleg dat kwaliteit
geld kost, ook online. Wat gek, is er iets
mis met de Code van Bordeaux, de negen
geboden voor de journalist? Die werkt blijkbaar niet tegen journalisten die besmet zijn
met het socialmediavirus.
Ik heb er al verschillende aan de lijn
gehad die net zo lang zoeken tot iemand
hun vertelt wat ze willen horen in plaats
van hoe het zit. Ik werd gebeld over de
DDoS-aanval net na bekendmaking van
de hack van de AIVD. Of ik ook vond dat
de Russen erachter zaten. Nee: de kans is
groot dat het of een puisterige puber is of
heel misschien een poging om inlogcodes
van klanten te bemachtigen. “Ja maar,
waar rook is, is vuur. Toch?” “Nee: onzin!”
zeg ik nog, “niemand kan weten waar zo’n
aanval vandaan komt.” Gevolgd door een
hele uitleg waarom dat zo is. Maar het helpt
niets.

Grootschalige onregelmatigheden vragen ook van de politiek om verantwoording af te leggen: wat gaat de minister hiermee
doen? Maas: “Zulke experimenten deden het besef groeien dat meer kennis
ook méér politieke duiding en overheidsactiviteit genereert. Daar moet je
zorgvuldig mee omspringen. Bovendien is het waarborgen van de kwaliteit
van data heel belangrijk. Ook daar zorgt goede datagovernance voor. We
hebben eens een experimenteel dataonderzoek gedaan naar aanleiding van
feedback en klachten op restaurantsites als Iens.nl. Kun je op basis van
structureel slechte waarderingen voor de hygiëne in een restaurant het
risicogericht toezicht aanscherpen? In het belang van de volksgezondheid? Op zichzelf wel, zolang je maar zeker bent van de zuiverheid van
de bron van die klachten, ook op basis van andere datacombinaties.”
De huidige fase van experimenteren met data binnen de overheid
is heel belangrijk, daar zijn alle drie de gesprekspartners het over
eens. Vooral omdat bij het werken met data grote ethische en integriteitsvraagstukken de revue passeren. Van Rooij: “We hebben
gemerkt dat het bij big data ook gaat om ethiek en integriteit en
vertrouwen. We moeten transparant kunnen zijn: welke algoritmes gebruik je om de data te verkrijgen, hoe leg je de informatie
bij elkaar en wat doe je er uiteindelijk mee? Want we kúnnen
veel met data, maar het is de vraag of je dat ook moet wíllen.”

Chris Verhoef
Hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam
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De symptomen zijn pathognomonisch:
momentje, je wordt in de wacht gezet alsof je alle tijd zou hebben. “Sorry ik ben
er weer, deadlines, ik heb nogal haast. We
hebben eigenlijk behoefte aan een stukje
duiding.” Had ik die niet gegeven dan? De
onuitgesproken voelbare teleurstelling dat
de verkeerde is gebeld. Het is zo epidemisch dat ik het kan voorspellen. Vervolgens is het de sport om te kijken wie er wel
zo gek was om de zieke journalist palliatief

te placeren. Dat leverde vermakelijke taferelen op in de krant en op tv.
De lezer heeft meestal geen idee van
de research van de zogenaamde kwaliteitsjournalistiek. “Het lijkt mij interessant,
maar ook zeker belangrijk voor de kwaliteit
van het artikel om hier met iemand als u
over te spreken.” Deze was zo erg dat ze het
toch niet nodig vond te bellen, ze schreef
gewoon op wat zij dacht dat ik wel zou denken. Op een online medium, dat dan weer
wel. Een en al onzin over DUO, waarvan
akte in mijn vorige column.
Ik waarschuwde de Volkskrant-journalist nog voor alle onmetelijke onzin over de
problemen op Schiphol. Wat doet hij? Doorbellen tot hij iemand vindt die vertelt wat
hij wil horen. Voorts schrijft hij precies al
die onzin op: “Heel hartelijk dank voor je
hulp gisteren. Hieronder een link naar het
stuk. Ik heb je niet woordelijk opgevoerd,
maar je input was waardevol.” Waar is Jan
Tromp gebleven?
Zit jij nog niet op Twitter? Facebook?
Instagram? Nee: als een dienst gratis
is, ben jij het product. Inmiddels beginnen sommigen dit adagium te doorgronden. Matthijs van Nieuwkerk grapte laatst
tegen een gast: “zit jij nog op Facebook?”
Maar de aantallen actieve gebruikers
nemen nog steeds toe…
Kwaliteitsjournalistiek begint met een
verplichte vaccinatie tegen social media.
Tot die tijd wat mij betreft terug naar de
omroep-tuktuk.

23

Schuld en
boete…
op boete,
op boete
Zo langzamerhand gaan we
het allemaal zien: mensen met
schulden te hard aanpakken,
maakt de boel alleen maar erger.
En dat terwijl we allemaal in de
financiële afgrond kunnen vallen.
Waar de overheid de helpende
hand zou moeten toesteken,
is ze als boetefabriek vaak
de grootste schuldeiser. Wat
ontbreekt is een brede visie op
schuldenproblematiek.
Door Brigit Kooijman
Beeld NPO-schermafbeeldingen
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W

ie kent hem niet, Dennis van den Burg, de zachtaardige, langharige
eigenaar van dierenspeciaalzaak Ambulia uit Amsterdam-Noord?
Hij was een van de hoofdpersonages in de veelgeprezen documentaireserie
Schuldig. Eind 2016 leefden een miljoen tv-kijkers zes weken met hem mee en
zagen hoe hij het ene gat vulde met het andere, geen nieuwe voorraden meer
kon bestellen en zijn vaste klanten nee moest verkopen. Hoe hij een wedstrijdduif moest verpatsen voor een schijntje, om de huur te kunnen betalen.
Bijna vijftigduizend euro schuld had hij, in een paar jaar opgebouwd omdat
klanten wegbleven sinds de crisis en hij daar zakelijk gezien niet op wist in
te spelen. Ook al wisten ze dat er niets bij hem te halen was, de schuldeisers
bleven hem steeds nieuwe rekeningen sturen, verhoogd met incassokosten.
Schuldig liet ons zien hoe gewone mensen geleidelijk in de problemen kunnen
komen, omdat ze, zoals Dennis, niet helemaal tegen het moderne leven zijn
opgewassen, of omdat ze één keer een fout maken, zoals Carmelita, die ooit
op de pof twee kinderbedjes kocht bij Wehkamp en daar jaren later nog voor
op de blaren moet zitten omdat haar schuld opliep van 1.200 tot 10.000 euro.
We zagen dus ook hoe geniepig schuldenproblematiek is, omdat het oorspronkelijk verschuldigde bedrag vaak maar een fractie is van wat schuldenaren na
rentes en boetes moeten betalen.
Schuldig won de Zilveren Nipkowschijf en de makers, Sarah Sylbing en
Ester Gould, werden uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. De Correspondent begon een artikelenserie over schuldenproblematiek, en publiceerde het
manifest ‘Nederland #Schuldvrij!’, met als doel ‘ons schuldenprobleem’ op te
lossen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kwam met haar
rapport ‘Weten is nog geen doen’, waarin ze stelde dat de overheid te veel
zelfredzaamheid van burgers verlangt. De politiek werd wakker: CDA, VVD,
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Dennis van den Burg, eigenaar van dierenspeciaalzaak Ambulia uit Amsterdam-Noord. Hij
was een van de hoofdpersonages in de veelgeprezen documentaireserie Schuldig.

Menselijke maat
Op maandag 9 april vond in Den
Haag de rondetafeldiscussie Digitale dienstverlening met de menselijke maat plaats, georganiseerd
door iBestuur en IT-bedrijf Everest.
Vertegenwoordigers uit overheid en
bedrijfsleven spraken met elkaar
over schuldenproblematiek.
Zie verder op kader pagina 27

25

D66 en ChristenUnie namen in het regeerakkoord een passage op over schuldenproblematiek en eind mei kwam staatssecretaris Van Ark met haar plan
voor een ‘brede schuldenaanpak’. Met een pakket van veertig maatregelen wil
ze inzetten op preventie, betere schuldhulpverlening en sociaal maatschappelijke incasso. Het plan bevat voorstellen om de stapeling van boetes te
beperken, te experimenteren met een schuldenrechter en meer mogelijkheden voor betalingsregelingen.

Hét probleem
bij schulden
is dat er
vrijwel altijd
sprake is van
meerdere
schuldeisers

Inzicht
Schuldenproblematiek staat op de kaart, maar dat niet alleen. Wat wetenschappers en hulpverleners maar ook deurwaarders al langer wisten, dringt
de laatste jaren ook door tot politici, beleidsmakers en de publieke opinie:
namelijk dat het praktisch iedereen kan overkomen, en dat het knap lastig is
om op eigen kracht weer op te krabbelen. In de woorden van Daan Hoefsmit,
voorzitter van de Raad van Bestuur van het CAK (het bestuursorgaan dat
onder meer de wanbetalersregeling zorgverzekering uitvoert): “Je hoeft maar
twee life events tegelijkertijd mee te maken, een scheiding of het overlijden
van je partner, en het verlies van je baan, en je kunt zó in het putje belanden.
Ook Daan Hoefsmit.” Schulden veroorzaken zoveel stress dat we, zoals Nadja
Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht (HU), het
zegt “een slechtere versie van onszelf worden”.
Dat het de maatschappij alleen maar meer geld kost wanneer we mensen
met schulden te hard aanpakken omdat ze vaak wel willen maar niet kunnen
betalen, is ook een inzicht dat nu doordringt. Nadat de Nationale Ombudsman
in 2015 het gijzelen van mensen als dwangmiddel om verkeers- en andere
boetes te betalen aan de kaak stelde, is het aantal gijzelingen op instigatie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) met negentig procent
gedaald. Het CJIB kwam met betalingsregelingen, en met een afdeling die
zich bezighoudt met maatwerk voor zogeheten ‘schrijnende gevallen’. Ook de
andere grote uitvoeringsorganisaties die te maken hebben met klanten in de
schulden (behalve het CJIB en het CAK zijn dat het UWV, de SVB, DUO en de
Belastingdienst) willen nu bijdragen aan het terugdringen van deze problematiek. CAK-voorzitter Hoefsmit: “Wij van het CAK zijn erg goed in het sturen
van boetebrieven. Maar niet alleen wij, ook die vijf andere organisaties.
Stapels boetebrieven belanden op die manier op de mat en vervolgens achter
de magnetron. Als overheid zijn we een veelkoppig monster, terwijl we met
zijn allen eigenlijk niets anders willen dan dat die burgers uit de problemen
komen en weer een gewoon leven kunnen leiden. In samenspraak met CJIB,
UWV, SVB, DUO en Belastingdienst willen we het voortaan anders gaan aanpakken. Bij het CAK bijvoorbeeld bellen we nu op als er geen reactie komt. We
vragen wat er aan de hand is en of de mogelijkheid tot betaling in termijnen
lucht zou kunnen geven.”
ICT helpt
Hét probleem bij schulden is dat er vrijwel altijd sprake is van meerdere
schuldeisers (gemiddeld vijftien), die ieder voor zich hun deel komen opeisen
van een koek die in veel gevallen al vrijwel op is. Allerlei initiatieven proberen hier wat aan te doen door databestanden te koppelen. Zo experimenteren
enkele gemeenten met een op blockchain gebaseerde digitale tool voor hulp
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aan gezinnen met schulden, waarbij vaste lasten automatisch als eerste worden betaald. Dit voorkomt dat mensen met grote schulden worden belaagd
door met elkaar concurrerende schuldeisers en nog verder in de problemen
komen.
De honderdzeventig deurwaarderskantoren in Nederland, vertegenwoordigd door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), werken aan een gezamenlijke database van al hun debiteuren.
Michaël Brouwer, CEO van deurwaarderskantoor Syncasso en voorzitter van
de ledenraad van de KBvG: “Bij sommige mensen staan dagelijks wel drie of
vier deurwaarders op de stoep. De een komt voor het waterbedrijf, de ander
voor de zorgverzekeraar, weer een ander voor de woningbouwvereniging. Een
gezamenlijke database zorgt ervoor dat we als deurwaarders van elkaar weten
op welke schuldenaren we aan het incasseren zijn, en of er eigenlijk wel wat
te halen is. Dat hoeft geen enorme operatie te zijn, want alle deurwaarderskantoren zijn nu al met elkaar verbonden via Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, de ICT-dochter van de KBvG, die voor alle kantoren gezamenlijk bepaalde controles uitvoert, zoals adres- en inkomstengegevens.”
Niet alleen deurwaarders moeten kunnen profiteren van zo’n portal, vindt
Brouwer. “Iedere Nederlandse burger moet op mijnschulden.nl - of hoe je het
ook wilt gaan noemen - kunnen zien of hij schulden heeft bij welke deurwaarders, en hoeveel. Hij moet kunnen aangeven of hij kan betalen en zo ja, hoeveel per maand. Voor het héle pakket. En als hij niet denkt te kunnen betalen,
moet hij met één vinkje een schuldhulpverlener kunnen inschakelen. Die kan
vervolgens via hetzelfde portaal aan de deurwaarders in kwestie een regeling
aanbieden ter oplossing van de schuldpositie. Op die manier zou je binnen
één dag een minnelijke regeling voor elkaar kunnen hebben.”
ICT kan ook helpen bij vroegsignalering en preventie. Het CAK wil net als
het CJIB (zie kader Debt Alert en pagina 37) door middel van data-analyse
klanten met financiële problemen zo vroeg mogelijk uit het systeem lichten.
Hoefsmit: “Met de zorgverzekeraars willen we onderzoeken hoe we kunnen
voorkomen dat mensen überhaupt bij ons in de wanbetalersregeling terecht
komen. Dat zijn er nu nog 240.000; het aantal is de afgelopen jaren gedaald
omdat verzekeraars steeds beter betalingsafspraken weten te maken. Maar
het liefst gaan we naar nul. Daarvoor zijn we in gesprek met het CBS, om te
kijken of er voorspellende factoren zijn, rode vlaggen waaraan we kunnen
zien dat iemand waarschijnlijk in de problemen komt, en het dus zin heeft
om deze persoon preventief te benaderen. Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft al gezegd hij met ons wil meedenken over de
mogelijkheden.”
Verantwoorde incasso
Ondanks al deze initiatieven en de brede consensus dat het beter moet,
is er nog geen reden om te juichen, meent Nadja Jungmann, die zich als
(beleids)onderzoeker en organisatieadviseur al jaar twintig jaar bezighoudt
met schuldenproblemen. “Het gaat te langzaam”, zegt zij. “En er is geen visie.
Wat mij vooral zorgen baart, is dat de regering de schuldenproblematiek heeft
doorgeschoven naar de gemeenten, terwijl die met grote structurele bezuinigingen te maken hebben gehad. Voor de ‘brede schuldenaanpak’ is nu zo’n
25 miljoen beschikbaar, maar dat is incidenteel geld, alleen voor de komende
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Debt Alert
Vervolg van kader pagina 25
Zo lichtte Henk Jan Derks, directeur bedrijfsvoering en ICT bij het
Centraal Justitieel Incasso Bureau
(CJIB), het dilemma toe waar zijn
organisatie mee te maken heeft: “We
moeten recht doen aan de ‘J’ van
justitie, én zorgen dat onze manier
van werken maatschappelijk wordt
geaccepteerd. Gelukkig hebben we
de politieke wind mee om mensen
met problematische schulden echt
te helpen, maar daarvoor hebben
we ook gemeenten en een lokaal
zorgkader nodig.” Met behulp van
datatechnologie wil het CJIB mensen bereiken met problematische
schulden die voor overheden niet of
nauwelijks vindbaar zijn. Dat gebeurt
onder meer met Debt Alert (Zie ook
pagina 37), een algoritme dat helpt
bij het vroeg signaleren van problematische schulden bij burgers. “Wij
kunnen onder meer voorspellen of
iemand een boete wel of niet betaalt
en ook nog wanneer,” aldus Joke de
Boer, datascientist binnen het CJIB.
“Een ander signaal zijn de mensen
die boetes onbestelbaar retour sturen
naar het CJIB. Op dit moment delen
wij die informatie met het LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) en in
de meeste gevallen blijkt dat mensen op het betreffende adres hoge
schulden hebben. Het streven is dat
wij dit soort signalen dit jaar ook een
plaats geven in onze eigen primaire
processen.”
Zie verder op kader pagina 29
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Samen doen
Vervolg van kader pagina 27
drie jaar, terwijl er sinds 2012 jaarlijks voor datzelfde bedrag is bezuinigd.
Van de groep met risicovolle of problematische schulden, volgens de laatste
cijfers zo’n 1,7 miljoen huishoudens, melden zich per jaar ruim honderdduizend mensen voor schuldhulpverlening. De helft krijgt een regeling met
kwijtschelding, de rest niet. Om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden, zijn veel gemeenten de eisen gaan opschroeven; zo moeten je weten wie
je schuldeisers zijn, en steeds je afspraken nakomen. Dat wil zeggen dat de
groep die het hardst hulp nodig heeft, buiten de boot valt. De staatssecretaris
zegt nu dat gemeenten de drempels voor deze voorziening moeten slechten
en moeten zorgen voor een integrale aanpak, waarin niet alleen de schulden
maar ook eventuele andere problemen worden opgelost, maar tegelijk houden
gemeenten de vrijheid om de lokale schuldenaanpak naar eigen inzicht in te
richten.”
Ook als het aan Daan Hoefsmit van het CAK ligt, mogen er nog flinke stappen gezet worden. “Ik ben blij dat het kabinet wil inzetten op zorgvuldige en
maatschappelijk verantwoorde incasso, en dat het zoveel partijen aan deze
aanpak heeft weten te binden. Intensieve samenwerking is van belang, zodat
we uiteindelijk schulden vóór kunnen zijn. Maar er is nog is veel werk te
verzetten voor de overheid geen boetefabriek meer is en daarmee mede-veroorzaker van de stapeling van schulden. Het beste zou zijn om terug te gaan
naar de ‘naakte’ schuld, dat wil zeggen het oorspronkelijk te betalen bedrag
plus alleen de eerste boete, en kijken of dat in drie jaar kan worden afbetaald.
Zodat mensen daarna verder kunnen met hun leven.”
Voor deurwaarders krimpt de markt jaarlijks met tien tot vijftien procent, vertelt Michaël Brouwer van de KBvG. Digitalisering is de belangrijkste oorzaak, maar ook de veranderde kijk op mensen met problematische
schulden. Zo zijn de verdiensten teruggelopen door een betere bescherming
van de zogeheten beslagvrije voet (het bedrag waar geen inkomensbeslag
op mag worden gelegd, negentig procent van de bijstandsnorm). Brouwer:
“Als deurwaarder heb je alleen nog een toekomst wanneer je een blijvende
toegevoegde waarde hebt voor de Nederlandse maatschappij, dat is mijn stellige overtuiging. Dat betekent dat je een duurzame bijdrage moet leveren aan
de oplossing van schuldenproblematiek. Onze troef is dat wij een schat aan
informatie hebben over schulden en schuldenaren. Als we die op de juiste
manier ter beschikking stellen, zodat wij als deurwaarders een soort regisseur
worden van het schuldenoplossingsproces, kunnen mensen sneller en beter
geholpen worden, en kan er dus enorm veel bespaard worden op schuldhulpverlening; die kost de belastingbetaler nu honderdtwintig miljoen per jaar.”
Met Dennis van den Burg en zijn dierenwinkel in Amsterdam-Noord gaat
het intussen stukken beter. Een jaar na Schuldig had hij twee derde van zijn
schulden afgelost, stonden de schappen weer vol en kreeg hij dankzij zijn landelijke roem nog steeds klanten van heinde en verre. Hij had zelfs zijn topduif
Ambulia - de naamgeefster van de winkel - teruggekocht, ook al was ze intussen niets meer waard.
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Michaël Brouwer, CEO van Syncasso en voorzitter van de ledenraad
van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
(KBvG), pleitte voor een gezamenlijk
informatieloket van alle grote uitvoeringsorganisaties en de 170 incassobureaus in Nederland. Ook het UWV
onderkende de mogelijkheden van
digitalisering in de dienstverlening.
Directeur Handhaving Peter Lindenburg vertelde hoe zijn organisatie
door bezuinigingen gedwongen vanaf 2011 inzette op e-dienstverlening
en daar intussen blij mee is, omdat
die goed aansluit bij het streven naar
meer dienstverlening op maat.
Op een andere manier kijken
naar schuldhulpverleningsproblematiek, minder verkokerd, meer
gebruikmaken van nieuwe (digitale)
technologieën, meer maatwerkoplossingen, meer persoonlijk contact: het
is een cultuuromslag, een mindshift,
die binnen de meeste organisaties
niet even van vandaag op morgen is
geregeld. Toch gebeurt het en dankzij
een gunstige politieke wind lijkt dit
het ideale moment om echt door te
pakken. “Maar”, zoals een van de
aanwezigen opmerkte: “We moeten
het samen doen! Uitvoeringsorganisaties, gemeenten en het bedrijfsleven. Bedrijven, zoals Everest,
kunnen meedenken en organisaties
(en ambtenaren) faciliteren in deze
veranderopgave. Alleen door samen
te werken met alle partijen kunnen
we dit realiseren. Daarbij gaat het
niet om digitaliseren óf persoonlijke
dienstverlening, maar digitaliseren
én persoonlijke dienstverlening. ”
Zie ook het verslag op iBestuur.nl:
https://bit.ly/2y3oZwA
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Minis ter ie v an Jus titie en Veiligheid
PSG en CIO JenV Ronald Barendse bij de opening van de iTour:
“De JenV-bolide moet stevig accelereren. En vernieuwing is
niet ons sterke punt, zeg ik voorzichtig.”

Het thema van de iTour van het ministerie van
Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar was ‘koersen
op resultaat’ en de inspiratie kwam uit de Formule
1. In de Fokkerterminal in Den Haag dachten bijna
600 JenV’ers na over wat informatievoorziening kan
betekenen voor de maatschappelijke opgave van
JenV.

Autocoureur Jan Lammers, die dit jaar voor de vierentwintigste keer de 24 uur van Le Mans rijdt: “Succesvolle
ondernemers zijn economisch geboeid om iets steeds beter
te doen. Geld is het resultaat van hun arbeidsproces.”

JenV-ecosysteem voor
innovatie

Karina Meerman

JenV iTour

Beeld: René Verleg

Iets meer Max Verstappen
graag
F

ormule 1 was de hele dag beeldspraak voor de koers die
JenV is ingeslagen en waar snelheid en veiligheid om het
hardst strijden. De snelheid zit er steeds beter in, zei pSG en
CIO JenV Ronald Barendse in de opening, maar “de JenV-bolide
moet stevig accelereren. En vernieuwing is niet ons sterke punt,
zeg ik voorzichtig.”
Snelheid en veiligheid zijn ook te vertalen naar twee
archetypen van de Nederlandse samenleving: de koopman en
de dominee. De een ziet overal voordelen en kansen, de ander
risico’s en bedreigingen. De dominee moet op zijn hoede zijn
bij het bewaken van de (digitale) veiligheid en privacy van de
burger, toch ziet Barendse ook graag een sterkere koopmansgeest. “Dan gaan we naast praten en plannen schrijven, meer
dingen doen, door te experimenteren en te leren.” De aanvallende stijl van coureur Max Verstappen sprak hem wel aan. “Het
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is aan ons om de bravoure te zoeken die past bij rechtsstatelijkheid en privacy. We moeten zelf het initiatief nemen en zelf
aan de knoppen zitten, anders worden we ingehaald.” Barendse
bedoelde zeker niet dat alle behoedzaamheid overboord moest,
“maar mag het soms een onsje minder? Waarom zouden we niet
voorop willen lopen?”
Iets meer ondernemerschap, iets meer koopman zijn, iets
meer Max. “En beland je een keer buiten de baan, dan heb je een
kostbare maar belangrijke les geleerd.” Barendse riep leidinggevenden op om professionals meer vertrouwen te geven en
meer ruimte om te experimenteren. “Toon je nieuwsgierig en
onderdruk je innerlijke dominee.”
Special Envoy StartupDelta Constantijn van Oranje was
aanwezig op video. Zijn rol is het verbinden van partijen en het

aantrekken van internationaal kapitaal, “zoals JenV talent moet
aantrekken, dat schaars is.” Dat kan door ondernemender te worden, bijvoorbeeld door aan te besteden aan nieuwe organisaties, of
door een ondernemer ‘in huis’ te nemen. Samenwerken met kleine
innovatieve ondernemers vraagt wel van JenV om zelf ondernemender te worden. Dat betekent dat professionals daar ook ruimte
voor moeten krijgen. Dat kan tot leiden tot nieuwe vormen van
samenwerken en nieuwe ideeën. Ook Van Oranje vond de autosport
een inspirerend voorbeeld. “Iedereen in een Formule1-team werkt
samen en wil zichzelf overtreffen voor dat ene doel.”
Het toneel was daarna aan autocoureur Jan Lammers, die dit
jaar voor de vierentwintigste keer de 24 uur van Le Mans rijdt. Hij
had een dubbel gevoel bij de leuze ‘koersen op resultaat’, hij vond
het net zoiets als ondernemen om geld te verdienen. “Succesvolle
ondernemers zijn economisch geboeid om iets steeds beter te doen.
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CIO Siebe Keulen van Justis was recent op de
Gartner ITxpo, een symposium van vijf dagen waarin
CIO’s worden blootgesteld aan de nieuwste ideeën op
ICT-gebied. Voor de bezoekers van de iTour vatte hij
de hoogtepunten samen. Om te beginnen zitten we
qua nieuwe technologie op de top van de verwachtingen. Dat is binnen de Gartner Hype Cycle de piek voor
het diepe dal der desillusie, het moment waarop men
zich realiseert dat de verwachtingen te hoog gespannen waren, waarna ze worden bijgesteld. Maar daar
zijn we nog niet. Voorlopig worden overal traditionele businessmodellen omver geworpen, zelfs in de
traditionele supermarktsector waar e-commerce een
niet-voorspelde vlucht heeft genomen. Bezorgdiensten nemen toe en een aantal van hen heeft niet eens
eigen supermarkten. “De boodschappenbranche leek
zo traditioneel, maar is dat niet meer. Misschien is de
overheid wel de volgende.”
Daarom is het belangrijk de digitale ambitie helder
te hebben, zei Keulen, want “zonder digitale ambitie
heb je gewoon een handvol projecten.” Gelukkig is
legacy geen probleem volgens Gartner, want in 2023
is negentig procent van alle applicaties van nu nog
steeds in gebruik. “Legacy hoeft geen anker te zijn”,
zei Keulen, “de vraag is hoe het te integreren met
nieuwe technologie. Dat kan betekenen dat zestig
procent van het ICT-budget opgaat aan integratie.”
Die integratie zal ook met partners zijn, zowel intern
als privaat en publiek. Het Franse Airbus heeft zichzelf
met Airbus Bizlab ontwikkeld als ecosysteem voor
innovaties in de luchtvaart. “Misschien kan JenV het
ecosysteem zijn voor de overheid.”
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Minister Ferdinand Grapperhaus. “We staan
nu voor een fase waarin digitalisering de
maatschappelijke core gaat worden. Je ziet
dat het in de haarvaten van de maatschappij zit”

Digitale burger

Geld is het resultaat van hun arbeidsproces.” De nu 62-jarige sportman legde
uit dat het hier en nu is wat voor hem telt. “Als ik rijd is dat stukje asfalt voor
mij het moment waar ik het meeste uit moet halen. Pas aan het eind weet ik
wat mijn resultaat is. Het is het gevolg van het reizende moment, niet van het
beter willen zijn dan een ander.”
Ministerieel slotakkoord
De JenV iTour werd afgesloten door minister Ferdinand Grapperhaus. “We
staan nu voor een fase waarin digitalisering de maatschappelijke core gaat
worden. Je ziet dat het in de haarvaten van de maatschappij zit”, aldus de
minister. “Techniek helpt ons als overheid onze taken slimmer en beter uit te
voeren.” Het realiseren van de digitale rechtstaat is dé uitdaging voor JenV,
benadrukte de minister. “Dat vraagt veel meer originaliteit en creativiteit
dan wat criminelen bijvoorbeeld doen in de darkweb”, is zijn overtuiging. De
strijd die JenV voert tegen cybercriminelen ziet hij dan ook beslist niet als een
oneerlijke strijd. “Ook binnen de regels van de rechtsstaat kunnen wij veel
doen. Onze uitdaging is criminelen steeds een stap voor te blijven. Wij werken
samen aan de goede zaak, en ik denk dat niets ons zo kan inspireren als dat.
Jullie als ICT’ers en informatiespecialisten spelen een sleutelrol.” Digitalisering draagt volgens de minister bij aan een inclusieve samenleving. “Dat duurt
misschien even, maar gaat uiteindelijk vanzelf”, verwacht hij. “Want de digitale wereld is een broedplaats voor gelijkheid, met kansen voor iedereen.” De
ambities zijn groot”, besluit Grapperhaus. “Het kabinet wil dat Nederland vooroploopt in de toepassing van nieuwe technologie en digitaal koploper wordt in
Europa. Ik zie daar alle kansen toe.”
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Simone Roos was in haar rol als DG
Overheidsoverganisatie verantwoordelijk voor de digitalisering van burgers en
bedrijven. “Het regeerakkoord bevatte
tachtig keer het woord digitaal. Dat hadden we een paar jaar geleden nog niet
kunnen bedenken, toen was digitaal een
ambtelijk onderwerp.” Zij testte met een
quiz de kennis van het iTour-publiek over
de digitale samenleving. Ook vroeg zij
hoe de overheid ervoor kan zorgen dat
iedereen mee kan zodat laaggeletterden
en digibeten niet verdwijnen tussen de
bits en bytes. Voor wie denkt dat het
allemaal wel meevalt, adviseerde zij de
film I, Daniel Blake uit 2016. “Dit is verplichte kost voor iedereen die werkt voor
de publieke zaak.”
De film vertelt het verhaal van een
ambachtsman die op latere leeftijd
zijn werk kwijtraakt. Voor het eerst in
zijn leven moet hij solliciteren en met
computers omgaan. Hij loopt gierend
vast in de digitale wereld en de overheidsbureaucratie. Roos noemde de film
“zeer onthutsend en ontroerend” en “hij
raakte me meer dan de 36 rapporten
die ik ook heb gelezen in dat jaar.” Haar
filmtip liet diepe indruk achter. Zoals
een deelnemer zei: “Want we hebben
allemaal toch de neiging om te denken
dat de ander dezelfde kennis heeft als
wij zelf.”
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JenV iTour

Kennis tanken
in vier pitstops

Watson, zeg het eens
De druk op de reclassering is flink
toegenomen, niet in de laatste plaats
door de publieke opinie die - gevoed
door de media, - vaak niet mild is in haar
oordeel. “Dat hadden jullie toch kunnen
weten?” klinkt het als er iets misgaat met
een vrijgelaten ex-gedetineerde of een
tbs’er op verlof. Maar ‘De Reclassering’
bestaat niet. Het zijn mensen die uiteindelijk het Openbaar Ministerie en de
rechterlijke macht moeten adviseren over
beschikkingen, werkstraffen, toezicht op
opgelegde voorwaarden, enzovoort. En
achter elke dader of verdachte gaat een
dik dossier schuil op basis waarvan die
mensen van de reclassering hun adviezen
uitbrengen. Zou het niet mooi zijn als we
hen konden helpen om die enorme hoeveelheden data uit die dossiers automatisch door te nemen en te ordenen? Zou
dat de kwaliteit van de adviezen niet nog
beter waarborgen?

De keuze was reuze. Het zou zomaar de
titel boven dit verhaal kunnen zijn. Flauw
natuurlijk, maar het menu van workshops
van de JenV iTour 2018 (40!) rechtvaardigt
hem wel. Aan iBestuur de taak om er vier
uit te lichten: een prijswinnaar uit het
circuit Specials en drie uit het circuit
Data. Want data staan voor het ministerie
van Justitie en Veiligheid centraal in het
waarmaken van haar maatschappelijke
opgaven. Zoals pSG en CIO Ronald Barendse
het stelt: “Met een portie Max Verstappenbravoure, met nieuwe technologie én met
het behoud van onze waarden.”

Die vragen zijn uitgewerkt in de ‘POC
Watson’, ondertitel ‘Ontwikkeling beslissingsondersteuning advies’. Voor deze
proof of concept is gekeken wat IBM’s
supercomputer Watson voor de advisering
kan betekenen. Watson zoekt, gebruikt,
verwerkt en stelt informatie uit verschillende databronnen beschikbaar. Zo
gebruiken oncologen Watson al om snel
alle beschikbare literatuur over behandelmethoden te doorzoeken en antwoord te
geven op de vraag welke behandeling de
beste is. Het grote voordeel van Watson
is dat hij (zelf)lerend is in dialoog met
de gebruiker. In het voortraject van de

Door Quita Hendrison
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POC zijn daarom organisatiebreed workshops georganiseerd zodat er input kon
worden geleverd hoe Watson kan helpen
om betere adviezen te geven. Niet alleen
over welke documenten doorzocht moeten worden - van postcode tot Integraal
Reclassering Informatie Systeem - maar
ook over de taal van de reclassering.
De kwaliteit van het semantisch
model (samenhangende woordenlijst) is
namelijk beslissend voor de kwaliteit van
de informatie die de zoekvraag aan Watson uiteindelijk oplevert. Garbage in is
garbage out. Dus moet Watson het jargon
uit de strafrechtketen aanleren en moet
er overeenstemming zijn over de dikwijls
ambigue reclasseringstaal. Waarbij ook
context van groot belang is. Een pen is
geen wapen, maar in de context ‘gestoken met een pen’ verandert de betekenis.
Watson is dus grotendeels afhankelijk van
de voeding die hij krijgt. Een tijdrovende
klus, maar dan heb je ook wat. In de eerste ronde in de strijd adviseur versus Watson was de adviseur nog de slimste. Maar
nadat Watson ‘bijgevoerd’ was, versloeg
de computer de adviseur met snellere en
betere informatie. Dit is het resultaat
van drie maanden op een agile-achtige
manier uitproberen met de gebruikers

aan het stuur. Een hard einddoel is niet
gesteld, maar op basis van de POC zijn
een marktverkenning en een pilot zeer
waarschijnlijk.
Meer informatie: Geert Mol, manager Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse Reclassering, Ton Abelen, consultant Kunstmatige Intelligentie Wizzin.

Living Lab: data als
speurneus
Kunnen we meer leren van de data
in onze systemen? Dat is de kernvraag
waar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnen het JenV Living
Lab-project antwoorden op wil vinden.
Een relevante vraag. Hoe kunnen data,
data-analytics en een datamodel helpen
om beter geïnformeerd te zijn en dus tot
een effectievere kinderbescherming te
komen?
Een kinderbescherming die bovendien de kinderen vooropstelt en niet
de data. Niet voor niks heet de nieuwe
aanpak KInD-gedreven: Kennis, Informatie, Data. Daar zit alles in. Het belang
van de bescherming van kinderen en de
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minderjarigen, op verzoek van Defence
for Children.

concepten waarmee de RvdK die taak wil
vormgeven. In deze keten worden data
informatie, informatie wordt inzicht en
inzicht biedt uiteindelijk de waarde van
de dienstverlening voor de maatschappij. Op het moment van schrijven bevindt
het project zich in de tweede fase, die
van informatie. Samen met de VU wordt
via text mining gekeken welke informatie
relevant is.
Het team Forensische Big Data Analyse (FBDA) van het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) heeft in het Living Lab een
casus uitgewerkt voor de RvdK. Dit team
is gespecialiseerd in het speuren naar
sporen in gegevensbronnen. Die zijn er
steeds meer, vooral digitale sporen. Afnemers van de diensten, zoals de politie en
de AFM, beschikken over enorm veel data,
maar missen vaak de kennis en expertise om die data te ontsluiten. Er zijn
bijvoorbeeld allerlei sporen die wijzen
op grootschalige mesttransportfraude,
maar wie staan er bovenaan de lijst van
fraudeurs? Het FBDA-team hanteert de
beproefde aanpak CRISP-DM, een stappenplan voor data-analyse, om samen
met de opdrachtgever tot een passende
oplossing te komen.
Geheel in lijn met het thema van de
JenV iTour, de racesport, kun je het stappenplan ook als racecircuit zien. Waarop
je van idee naar plan naar regelwerk naar
start sprint. Waarbij in de casus van de
RvdK het idee is: kunnen we data inzetten
om meer grip te krijgen op het vinden van
seksueel misbruik? Daartoe is gekeken of
het mogelijk is om op basis van eindrapportages van beschermingszaken een
score te geven hoe waarschijnlijk het is
dat er bij een zaak sprake is van seksueel
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misbruik. Deze scores zijn teruggegeven
aan de raadsonderzoekers zodat zij feedback kunnen geven. Uiteindelijk worden
de resultaten bijvoorbeeld gepresenteerd
in een dashboard, dat de onderzoekers
helpt in hun werk.
Meer informatie: Jannie Busschers, informatiemanager Raad voor de Kinderbescherming, Xandra van de Putte en Femke
Klaver, data-scientists Nederlands Forensisch Instituut

Ervaringen met
open data van de
migratieketen
De meerwaarde van open data wordt
in overheidsland steeds steviger omarmd.
Met transparantie als hét argument die
deze beweging rechtvaardigt. Sinds een
jaar publiceert JenV allerlei cijfers over
de migratieketen op data.overheid.nl,
de website waarop de overheid haar data
deelt. Concreet zijn er inmiddels zo’n

45 open-databestanden gepubliceerd
conform open standaarden, verdeeld over
thema’s als ‘asiel’, ‘werk studie en gezin’,
‘vertrek’ en ‘opvang en onderdak’. Elke
maand worden de data bijgewerkt waardoor een actueel beeld altijd beschikbaar
is. Voor toelichting op de data wordt
verwezen naar de tweejaarlijkse publicatie ‘Rapportage Vreemdelingenketen’,
die meer geaggregeerde informatie over
hetzelfde onderwerpen bevat.
Daar is uiteraard wel wat aan vooraf
gegaan. Er is uitgebreid met de stakeholders (NGO’s, wetenschap, gemeenten,
enzovoort) overlegd welke data relevant zijn. Verder zijn er met de gehele
migratieketen afspraken gemaakt over
kwaliteit en beheer en de techniek achter open data. Een afspraak is dat alle
data centraal zijn ondergebracht in een
datawarehouse. Daarnaast hebben alle
ketenpartners een stem in de besluitvorming over welke nieuwe datasets er gepubliceerd worden. Zo wordt binnenkort het
Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen gepubliceerd, evenals data over

Communicatie is een cruciale factor
voor het slagen van dit project en ligt in
het verlengde van het doel: een open en
transparante overheid. Zoals gezegd is er
veel samenspraak met de ketenpartners
waarbij handig gebruik wordt gemaakt
van de bestaande samenwerkingsverbanden en overlegorganen. Uiteraard moeten
ook de eigen medewerkers enthousiast
zijn en dat lukt goed door op de successen te wijzen. Zo zijn er in een halfjaar
tijd 800 raadplegingen geweest. Alleen
al voor de dataset ‘Vertrek’ verwijzen
persvoorlichters en partners als de Dienst
Terugkeer en Vertrek en het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers veelvuldig
naar de website. Daarnaast heeft het project de volledige steun vanuit de politieke

transparantie geeft vertrouwen in de
overheid.
Meer informatie: Wouter Dronkers, MT-lid
DRM & projectleider Analyseproeftuin
Migratieketen en Tim Charlett-Green,
senior adviseur informatiebeheer.

Debt alert - voorkomen is beter dan …
Een op de vijf huishoudens heeft
schulden. Het kabinet heeft er een hoofdzaak van gemaakt om daar wat aan te
doen. In het verlengde hiervan staat het
CJIB voor de maatschappelijke opgave om
boetes op maatschappelijk verantwoorde
wijze te innen, waarbij niet onnodig
schulden worden verergerd. Het probleem
is echter dat het CJIB deze mensen niet
herkent in de systemen. Maar Debt Alert
kan daar verandering in brengen.
Debt Alert, het prijswinnende idee
van de Innovatiepitch JenV 2017, is een
slim algoritme dat kan helpen mensen
te identificeren die (risico op ) schulden
hebben. Door vroegtijdig te interveniëren
en een gerichte aanpak voor te stellen,
kan mogelijk worden voorkomen dat
door de manier waarop boetes worden
geïnd, de schulden van mensen worden
verergerd.

leiding en past het naadloos in de ambitie
‘JenV verandert’.
Niet van het minste belang: de pers
is vanaf de start van het project bijgepraat. De pers is immers een belangrijk
doorgeefluik tussen overheid en burgers.
En dan zijn we weer terug bij het doel:
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Het idee is niet voor niks prijswinnend, maar dat neemt niet weg dat er
allerlei praktische en juridische bezwaren
zijn. Ten eerste is het lastig om de data
uit de relevante silo’s en domeinen te
verkrijgen. Technisch kan het, maar het
moet binnen de privacyregels passen.

Daarom wordt er alleen gekeken naar
het systeem waarmee boetes worden
verwerkt.
Bijvoorbeeld, iemand betaalt boetes
altijd via een betalingsregeling. Debt
Alert vindt die patronen, waarna er contact gezocht kan worden met de betreffende persoon.
Overigens wordt er met een wetenschappelijke bril op goed gekeken welke
doelgroep je op welke manier moet benaderen. Voor de een volstaat een brief, bij
de ander moet de deurwaarder eropaf.
Op dit moment wordt er gewerkt aan
de dataverzameling (welke signalen zijn
het sterkst), waarna een pilot met een
werkend prototype volgt.
Meer informatie: Marjolein Boonstra,
adviseur strategie en beleid, CJIB.
Benieuwd naar alle data-gerelateerde activiteiten van het ministerie van JenV? Kijk dan op: https://
www.rijksoverheid.nl/ministeries/
ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data
Zie ook pagina 24, ‘Schuld en boete’
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De verzekeraar als

bijrijder

Mens versus Machine:
ethische dilemma’s
Robotrechters, sensoren, biometrie, kunstmatige intelligentie: zomaar een kleine
greep uit het digitale speelgoedkabinet
van bedrijfsleven en overheid. Machtig
mooi gereedschap om de burger het leven
Pak je die korting?
makkelijk te maken. Of zuur. Een kwestie
van menselijke maat, of
governance zoals het jarLekken zonder te dichten
gon wil. Welke ethische
overwegingen liggen in
die governance besloten?
Waar trekt u de grens?
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Vul de enquete in op
ibestuur.nl!

De inlichtingendienst ontdek
t een lek in het besturingssys
teem
van computers. Zij meldt dit
echter niet aan de leverancier
om
dat
het voor de dienst zelf wel een
makkelijke manier is om bijv
oorbeeld dreigings- en risicoanal
yses op te stellen en veiligh
eidsonderzoek uit te voeren.

Ben je daar blij mee?

38

Meer dan twintig realistische situaties waarin u oordeelt of de robot in zijn
recht staat, of de kunstmatig intelligent genomen besluiten door de beugel
kunnen!
De uitkomsten van deze enquete vormen onder andere input voor de rondetafeldiscussie over algoritmen en hoe daar
grip op te houden ‘Computer says no!’ op
17 september met Jaap van den Herik,
Marlies van Eck, Peter van der Putten en
Remco Boersma.

Nu vast een voorproefje op het persoonlijke vlak: wat vindt u nog
acceptabel als het gaat om digitale bemoeizucht (of onverschilligheid)
met uw dagelijks leven?
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Ga je zelf bij je ouders langs?

Beeld: Dreamstime
Serhat Beyazkaya (station)

Nummer 27, juli 2018

39

P o d i u m

Robots voor rechters?
Kan de angst voor
vooringenomenheid
bij rechters worden
weggenomen door
neutrale robotrechters?
Is de robotrechter wel
objectief als de algoritmes
zijn ontworpen door
menselijke programmeurs?
En is er zoiets als
ethics by design?

Door Rob van den Hoven van Genderen
Beeld Dreamstime
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avid Wechsler, ontwikkelaar van de IQ-test formuleert intelligentie
zo: ‘het totale vermogen van het individu om doelbewust te handelen, rationeel te denken en effectief om te gaan met zijn omgeving.’ Kan dat
ook worden verwacht van de Kunstmatige Intelligente (KI)-rechter? Volgens
Mireille Hildebrandt, hoogleraar ICT en Rechtsstaat, is dat een brug te ver.
Zij stelt dat KI en machine learning worden ingezet om juridische kennis te
verrijken, door onverwachte inzichten te bieden op basis van het doorzoeken
van grote hoeveelheden tekst. Dit kan tegenwicht bieden aan vastgeroeste
ideeën, omissies en inconsistenties en nieuwe argumentatielijnen aandragen. Maar KI is niet gebaseerd op inzicht in de materie of begrip voor de
belangen van partijen; het is een puur statistisch-wiskundige werkwijze. Er is
weinig ruimte voor afwijking in standpunten. Anderzijds is KI nog lang niet
uitontwikkeld.
Transparantie
Wanneer en waarom zouden we de inzet van kunstmatige intelligentie en
robots overwegen? Eind 2017 ontstond paniek omdat het in Oost- en NoordNederland meer dan een jaar duurde voordat een hoger beroep werd afgehandeld. In hoeverre kan overbelasting van de rechterlijke macht worden
weggenomen door kunstmatig intelligente assistenten? In 2016 wees een
experiment met een kunstmatig intelligent algoritme uit dat op basis van
584 zaken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met 79 procent
nauwkeurigheid een vonnis werd gewezen dat overeenkwam met het daadwerkelijke vonnis. In 2017 resulteerde de toepassing van het data-analyse-

ring van een aantal standaardcontracten. De accuratesse van
het systeem was 94 procent. De advocaten scoorden 85 procent
en hadden daar gemiddeld 92 minuten voor nodig. Het KIsysteem 26 seconden!
Voor het opsporingswerk doet de Britse politie een test met
KI-systeem VALCRI. VALCRI kan arbeidsintensieve aspecten
van de misdaadanalist in enkele seconden uitvoeren door grote
hoeveelheden data te analyseren en elementen te selecteren
die verder onderzoek rechtvaardigen. Een soortgelijk proces is
gaande bij de politie in Antwerpen.

programma LexIQ in nogal wat missers in vergelijking met de
rechter van vlees en bloed. Het betrof hier overigens maar twee
zaken. Ik zie door de snelle ontwikkelingen van de technologie
nog veel winst. De vraag is echter of de motivatie van de beslissingen door dit soort systemen voldoende transparant is om de
toets van de rechterlijke uitvoeringspraktijk te doorstaan.
Hierbij kan worden verwezen naar voorbeelden van toepassing van KI-systemen in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In
de VS wordt op ruime schaal gebruikgemaakt van KI voor het
vaststellen van borgsommen en risk assessment voor tijdelijke
in vrijheidstelling. Bij het hoger beroep van een veroordeelde
die door KI-systeem Compass was veroordeeld en inzage wilde
hebben in hoe het algoritme tot die veroordeling was gekomen, achtte het hooggerechtshof dat het algoritme voldoende
transparant was en zodoende geen grond voor verwerping van
het vonnis opleverde.
De Europese Commissie benadrukte dat op basis van de
resolutie van het Europees Parlement en de AVG, het van groot
belang is inzicht te hebben in de werking van het algoritme.
Ook binnen de advocatuur is KI in opkomst. In een vergelijkende test tussen 20 menselijke advocaten en KI-systeem Law
Geex Artificial Intelligence algorithm, scoorde de KI-toepassing aanmerkelijk beter op het gebied van analyse en verbete-
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Opvattingen
Kan de robotrechter een oplossing bieden door zowel snelheid als zorgvuldigheid in het vonnissen te vergroten? Frits
Bakker, scheidend voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak,
maakt onderscheid tussen inhoudelijke beoordelingen en
routinematige beslissingen; die laatste kunnen wellicht door
een KI-systeem worden genomen. Rechtsgeleerde Henri Prakken waarschuwt voor de denkfout om de voorspelkracht van
algoritmes en mogelijke analyses op basis van data-invoer te
verwarren met besluiten. Jaap van den Herik, hoogleraar juridische informatica, ziet een toenemende rol voor zelfstandige
beslissingsmodellen, maar sluit zijn ogen niet voor de risico’s.
Als de voorstellen van de computers steeds meer samenvallen
met het oordeel van de rechters, ontstaat het gevaar van een
sluipend proces van monotisering, hetgeen ook al door Maxim
Februari in zijn bijdrage in NRC in 2015 werd gekenschetst met
de woorden: ‘Robotrechters produceren McDonalds rechtspraak.’ In een special over Legal Tech in het blad Computerrecht geven Dory Reiling, Leo van der Wees, Kees van Noortwijk
en Richard de Mulder aan dat er nog een technologisch tekort
is voor het gebruik van zelflerende algoritmes ter ondersteuning, laat staan ter vervanging, van besluitvorming door de
rechterlijke macht.
In het algemeen kunnen we stellen dat er een risico van
eenvormigheid is als er te veel wordt gevaren op statistische
gegevens, waarbij geen rekening wordt gehouden met omstandigheden. De huidige stand van KI brengt dit gevaar met zich
mee omdat er sprake is van narrow design, gericht op een
beperkte taak. Pas als er sprake is van dynamic adaptive design
zullen alle omstandigheden meewegen bij de besluitvorming
en kan er sprake zijn van een acceptabel gemotiveerd vonnis.
Rob van den Hoven van Genderen is directeur Center Law & Internet (VU), Managing Partner Switchlegal Advocaten, Amsterdam
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Luisteren,
innoveren
en leveren
Samen met energieleverancier Eneco verduurzamen
we de Rotterdamse warmtevoorziening door middel
van blockchain. Ook dat is digitaliseren – onze kracht.

Luisteren, innoveren, leveren. Zo voorzien we onze opdrachtgevers eﬀectief
van een moderne, datagedreven en veilige bedrijfsvoering – en daarmee van
een duurzame digitale toekomst. Luisteren om klant- en marktinzichten op te
doen. Resultaatgericht innoveren door in co-creatie slimme oplossingen en
onderscheidende dienstenconcepten te ontwikkelen. En leveren zoals van ons
verwacht mag worden: end-to-end, de best passende adviezen en producten,
met maximale waarde voor opdrachtgevers, hun klanten en burgers. CGI, al
ruim 40 jaar digitaal leiderschap.

kikkers

E n g e l h a r d

Springende kikkers
U

Marens Engelhard
Algemeen rijksarchivaris

cginederland.nl
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kent het verhaal over de kikkers.
Zet ze in een schaal met heet water
en ze springen er meteen uit. Begin met
koud water op een vuurtje en ze blijven versuft zitten tot ze levend gekookt worden.
Het schijnt niet helemaal te kloppen, maar
het blijft een krachtige metafoor. Hoe lang
blijven wij zelf zitten in een veranderende
omgeving? Wanneer besluiten wij dat we
eruit moeten? En zijn we dan nog op tijd?
Ik discussieerde laatst over de opwinding rond Facebook en Cambridge Analytica. Data van 80 miljoen Amerikaanse
kiezers werden ingezet om de verkiezingsstrijd te beïnvloeden. De meeste van ons
waren het erover eens dat deze verontwaardiging geen echte gevolgen zou hebben;
dat dit slechts een rimpeling aan de oppervlakte van een diepe poel was. De knulligheid van de hoorzittingen met Zuckerberg
in de Senaat boden een onthutsend inkijkje
in de kennisachterstand van bestuur en
politiek.
Toch denk ik niet dat het water al te
warm is. Wij kunnen denk ik nog heel
goed springen! Wij hebben – zij het niet
in verhouding tot de techgiganten – enige
macht. Ik geloof in de macht van democratie, bestuur en pers. Monopolisten zijn er
altijd geweest bij technologische revoluties. Het is aan ons er een visie tegenover
te stellen.
Een van de elementen daarin heeft te
maken met het gebruik van big data en
geautomatiseerde besluitvorming. De EU
heeft het Rathenau Instituut onderzoek
laten doen naar de relatie tussen mensenrechten, big data en robotica*. De studie
wijst op de wenselijkheid van twee nieuwe
mensenrechten: het recht om niet gemeten te worden en het recht op betekenisvol
menselijk contact.
Het eerste heeft onder meer betrekking
op big-datagebruik door de overheid. Wij,

als burgers worden steeds meer gedataficeerd en geprofileerd. Denk aan opsporing
van fraude, preventie van misdaad, terrorisme en ordeverstoring, voorspelling van
schoolloopbaan, gezondheid, schuldenproblematiek of verkeersinfarcten. De toepassingen zijn legio en groeien in snel tempo.
We gaan die niet stoppen, en dat hoeft ook
niet. Daarvoor zijn er te veel voordelen.
Maar we moeten als burgers wel eisen van
onze overheid dat de door ons en de particuliere sector gebruikte methodes kenbaar
zijn. En dat er rekenschap wordt afgelegd
over de rekenmodellen en besluitvormingssystemen – samen te vatten met de
veelgehoorde term algoritmes. Rekenschap
over hun betrouwbaarheid en de aannames waarop ze gebaseerd zijn. Dat moeten
we eisen als gedataficeerde burgers. Om
te voorkomen dat de black box dieper en
groter wordt.
U en ik kunnen ons daar ook voor inzetten vanuit onze verantwoordelijkheid als
bestuurders en ambtenaren. Algorithmic
accountability betekent verantwoording
afleggen over toepassingen van data die op
allerlei platforms verzameld worden door
overheden, bedrijfsleven, het internet
of things en de sensoren in de openbare
ruimte. Dat is niet gemakkelijk. Sommige
datawetenschappers zeggen dat we de
boot al gemist hebben. Algoritmes in een
zelflerende omgeving zijn volgens hen
allang niet meer te doorgronden en gaan
hun goddelijke gang. Ik denk dat we hier
vooral de vraag moeten stellen: blijven we
zitten, als de kikkers uit het experiment,
of hernemen we ons beschikkingsrecht?
Oftewel vrij naar Marx: Er waart een spook
door cyberspace! Gedataficeerden aller
platforms verenigt u!
*Rathenau Instituut: Opwaarderen. Borgen
van publieke waarden in de digitale samenleving. Februari 2017.
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Als burgers hebben wij
verantwoordelijkheden naar onszelf,
naar onze omgeving en dus ook naar de
gemeente waarin we wonen. Het is de
plek waar onze kinderen naar school
gaan en op de sportvereniging zitten.
De leefbaarheid van onze omgeving is
belangrijk voor ons.

nlangs waren er verkiezingen waarin we als burgers de
mogelijkheid hadden om te stemmen. We hebben geparticipeerd om de richting van de besluitvorming in onze gemeente te kiezen. Bij de verkiezingen spelen tal van thema’s. Denk
aan werkgelegenheid, energietransitie, mobiliteit en klimaatverandering. Zaken die allemaal relevant zijn voor de leefbaarheid en het vergroten daarvan.
Om de leefbaarheid te beïnvloeden, zullen we de relevante processen eerst beter moeten begrijpen. De inzichten
en benodigde kennis halen we uit informatie over hoe het nu is
en hoe het zich in het verleden heeft ontwikkeld. Door allerlei
technologische ontwikkelingen als sensoren, het Internet of
Things, technologieplatforms en open data is het eenvoudig en
betaalbaar om snel een enorme hoeveelheid data te verzamelen.
Zoveel data en informatie zelfs dat besluitvorming niet makkelijker maar moeilijker wordt. Hoe voorkomen we dat we door de
bomen het bos niet meer zien?
De (zelf)lerende stad
Gelukkig zijn er technologische oplossingen voor het verwerken en filteren van big data. Daarna volgen de uitdagingen
van tijdig de informatie delen en begrijpelijk weergeven. Maar
de vertaling van de informatie in kennis en inzicht is wellicht de
grootste uitdaging. En als het doel bereikt is en de vragen zijn
beantwoord, ontstaan meestal allerlei nieuwe vragen, vooral
over de toekomst. Want willen we eigenlijk niet liefst kunnen
voorspellen wat bepaalde keuzes voor impact hebben? Met de
ontwikkeling van zelflerende algoritmen zoals machine learning
worden hier nu flinke stappen in gezet. Dat zal van groot belang
zijn voor de progressie van smart cities.
Kunstmatige intelligentie en robotisering zijn actuele
thema’s die ons helpen om repeterende processen te automatiseren en informatie te voorspellen, bijvoorbeeld ten goede van
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Een slimme
stad leert
van zijn
burgers
de leefbaarheid. Het lijkt erop dat we robotisering inmiddels als
een feit zien. Maar het vervangt ook banen en eist daarmee dat
de gemeenschap zich omschoolt. Men heeft het over een leven
lang leren. Leren is kennis verwerven en inzichten opdoen. Dat
is iets waar mensen dagelijks mee bezig zijn en ook toepassen
in ons individuele werk, maar waar gemeenten veel moeite mee
hebben. Als we een stad slimmer willen maken kunnen we dan
niet leren van de aanpak van personen?
Common ground en burgerparticipatie
Technologische hulpmiddelen en systemen worden in toenemende mate gebruikt om te leren. Dit helpt ons zeker verder,
maar waar technologie enkel middelen biedt zijn de gewenste
oplossingen vaak maatwerk projecten, die groots worden aangevlogen. Na slechte ervaringen met dergelijke grote IT-projecten
is de overheid voorzichtig geworden innovatie in te zetten.
Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is

Beeld: Getty Images - courtesy IMAGEM
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daardiseerd te zijn; een hybride benadering. De reden hiervoor
is dat componenten dan zoveel mogelijk hergebruikt kunnen
worden en het belastinggeld eenmalig wordt besteed aan ontwikkeling van applicaties. Het lijkt echter wederom een grootschalige aanpak.
Bij burgers in een stad gaan veel dingen juist vaak kleinschalig. Een stad is een verzameling van mensen die samen een
community vormen. Ze werken samen in groepen en starten
samen initiatieven. Sommige werken, sommige niet. Hoe meer
kennis en ervaring er door mensen wordt toegepast, des te succesvoller zijn de initiatieven. Zou het een idee zijn als de overheid de implementatie van haar technologische oplossingen ook
kleinschalig inzet?

51 procent van de werkweek wordt
door data-professionals besteed
aan het verzamelen, integreren en
voorbereiden van gegevens1

daartoe het ‘Common Ground’ concept gelanceerd in september
2017. Het idee is om een compleet nieuwe ‘digitale stad’ van de
grond af op te bouwen, zodat innovatie niet geremd wordt door
beperkingen van allerlei bestaande systemen.
De behoefte aan maatwerk applicaties wordt erkend, maar de
infrastructuur, services en platforms dienen open en gestan-

Nummer 27, juli 2018

Revolutie in samenwerking
Er zijn diverse samenwerkingsvormen met allemaal hun
eigen voor- en nadelen. Maar als we het nou hebben over een
slimme stad - waar burgers en overheid samen werken - zouden we dan geen baat hebben bij de kleinschalige aanpak van
burgers in combinatie met een Common Ground aanpak voor
technologische vernieuwing vanuit de overheid?
Stel nou dat er een samenwerkingsvorm is waarmee burgers
en overheid op kleine schaal kunnen samenwerken aan het verbeteren van de leefbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van een
modern en open technologie platform, waar vanuit de creativiteit van individuen bruikbare toepassingen met velen kunnen
worden gedeeld. De kennis van de gemaakte oplossingen wordt
hier opgeslagen en kan kosteloos gedeeld worden met andere
gemeenten: een ‘deeleconomie’ voor gemeenten en burgers. Dit
zou een revolutie en versnelling zijn voor smart city projecten.
Precies het uitgangspunt van het Common Ground voorstel van VNG, maar dan gecombineerd met de kleinschaligheid
van burgerparticipatie, het samen leren en inzicht verkrijgen.
Zo ontstaat een slim participatiemodel waarbij belastinggeld
één keer wordt besteed voor meervoudig gebruik. Zo bouwen
gemeenten samen versneld aan de leefbaarheid van onze steden
en aan de smart cities van de toekomst.
Bij IMAGEM maken we het mogelijk voor gemeenten om Smart City
apps te delen. Apps van de overheid voor de overheid, helemaal
gratis. Wil jij weten hoe ‘IMAGEM Valley’ community, platform en
kennis samenbrengt? Bezoek onze website
www.imagemvalley.nl of scan de QR-code.
Wouter Brokx, President, IMAGEM,
wouter.brokx@imagem.nl
1
Bron: TMMData – Are data analysts
actually doing any analysis?
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StembureauApp

Makkelijker, veiliger en beter
Bij iedere verkiezing staan de gemeenten
weer voor een nieuwe logistieke
uitdaging. Zo ook de gemeente Den Haag.
Mensen stemmen op tijdelijke locaties
die bemand worden door vrijwilligers.
Tegelijkertijd moeten de uitgebreide
protocollen wel worden gevolgd. En dat
vergt een solide organisatie. Om de
organisatie beter te managen en minder
gevoelig te maken, is de StembureauApp
ontwikkeld.

M

et 270 stembureaus staat de gemeente Den Haag iedere
verkiezing voor een logistieke uitdaging. “Toen ik voor
de gemeente Den Haag ging werken, dacht ik al snel dat de verkiezingen makkelijker konden”, vertelt Rob de Graaf, projectleider Unit Verkiezingen bij de gemeente Den Haag. “Daarom
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gingen we de afgelopen verkiezingen van start met de Stembureaumanager. Deze app richt zich op de (tijdelijke) medewerkers
van de verschillende stemlocaties. Wie moet wanneer op welk
stembureau aanwezig zijn? En wat is de rolverdeling op het
stembureau? Na het succes van dat programma wilden we een
stapje verder gaan. We zochten een app waarbij ook alle protocollen en regels in een handig programma zitten. Deze ontbraken nog in de Stembureaumanager. Op dat moment leerde ik de
StembureauApp van de gemeente Rotterdam kennen.”
De StembureauApp is een slimme oplossing voor zowel de
ambtenaren die de verkiezingen coördineren in hun gemeente,
als de medewerkers van de diverse stembureaus. Gemeenten
volgen en sturen op een makkelijke, efficiënte en vooral veilige
manier het proces op de diverse stembureaus. En dat allemaal
via een iPad. “Het begint al als een voorzitter het stembureau
opent. Via zijn mobiele telefoon ontvangt hij een code om in
te loggen. Vervolgens meldt hij de overige leden aan. Daarna
kun je de ruimte controleren aan de hand van de checklist. Is
er een vergrootglas aanwezig voor slechtzienden? Is de ruimte
rolstoelvriendelijk?” Tijdens het stemmen scannen medewerkers
de stempassen. “Hierdoor kunnen we precies bijhouden hoeveel

Links affiches voor de Tweede Kamerverkiezing van maart 2018 voor het Binnenhof en rechts stemhokjes in Den Haag.

verkiezingen organiseren
stembiljetten er in gebruik zijn en hoeveel er nog aanwezig
zijn. Daarnaast vertelt de app ons of de stempas voorkomt in
het ROS (Register Ongeldige Stempassen). Dat kan bijvoorbeeld
als iemand een vervangende stempas heeft aangevraagd.” Ook
voor de verkiezingsorganisatie is de app een uitkomst. “We kunnen nu ook vanaf één punt volgen hoe het op de stembureaus
gaat. Zijn alle stembureauleden aanwezig? Kloppen de voorzieningen? Doen zich geen problemen voor? Daarnaast weten
we heel snel wat de opkomst is.” De StembureauApp heeft geen
invloed op het daadwerkelijke stemmen. “Stemmen gebeurt
nog gewoon met het rode potlood. Maar tijdens de telling is de
app een belangrijke controle. Zo vertelt hij ons precies hoeveel
stempassen er moeten zijn. Klopt dat niet? Dan begint de telling
opnieuw.”
Schaalbaar
Den Haag is uiteraard niet de enige gemeenten waar verkiezingen soms een bron van frustratie zijn. “Bij de gemeente
Rotterdam was er een aantal jaar geleden een hertelling. Dat is
de nachtmerrie voor iedere gemeente. Daarop heeft Rotterdam
de StembureauApp ontwikkeld. En zij deelde hem graag met ons.
Samen met Utrecht, Groningen en Zoetermeer hebben wij hem
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doorontwikkeld. Voor de hosting zochten we een partner die
voldoet aan onze wensen.”
De aanbesteding die daaruit volgde, werd gegund aan KPN.
“In tegenstelling tot andere partijen heeft KPN de hosting en
de eerste back-up in Nederland georganiseerd. Dat is belangrijk
met het oog op de informatiebeveiliging bij zoiets gevoeligs als
verkiezingen.” Daarnaast was de schaalbaarheid een grote pre.
“We hebben ongeveer eens in de veertien maanden verkiezingen. Dat wil zeggen dat de app steeds maar vier weken nodig is.
Bij KPN hebben ze drie hostingniveaus: goud, zilver en brons. De
hosting en ondersteuning passen ze aan onze behoefte aan. Zo
betalen we nooit te veel.”
KPN heeft de verschillende wensen van de vijf samenwerkende gemeenten ondergebracht bij Elements en de AppFactory.
De eerste helpt de app omzetten naar een private cloud zodat
de veiligheid gewaarborgd is. AppFactory neemt de hosting op
zich. Met AppFactory biedt KPN een service die in Nederland
wordt gehost. Daarnaast kun je de applicatie gemakkelijk aanpassen aan de behoefte van de klant. En door de oplossingsgerichtheid van KPN worden verstoringen snel opgelost.
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Cultureel erfgoed op slot?
weblog Tom Kunzler, 4 mei 2018
In verband met het auteursrecht
halen veel archiefinstellingen
digitale collecties offline. Uit angst
voor forse claims. Zijn er dan geen
oplossingen? Zeker, open licenties
bijvoorbeeld.
Tom Kunzler is programmamanager
bij de Open State Foundation en
blogt sinds augustus 2017 bij iBestuur.
“Nederland is een volwassen democratie. Maar
verloren bonnetjes, toch wel bestaande formatiememo’s en een overheid die maar geen grip krijgt op
zijn ICT-huishouding tonen aan dat onze overheid
en democratie verre van perfect zijn. Ik zet me in
voor een overheid die haar informatie deelt met de
samenleving om dat doel te bereiken. iBestuur is een
geweldig platform om hierover mijn verwondering en
frustraties, maar ook tips en best practices te delen.”

Smaakmakers
op iBestuur.nl

Bloggers
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.

Is het gras echt groener
bij de buren?

Wanneer krijgt Bert zijn
restaurant?

weblog Willem Pieterson, 31 mei 2018

weblog Pascale Georgopoulou, 7 mei 2018

Als het gaat over digitale dienstverlening mogen
we graag klagen over de Nederlandse situatie
en wijzen naar best practices in landen die het
‘beter’ doen. Maar is dat wel terecht?

Er wordt veel verwacht van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het
zou veel problemen in de leefomgeving oplossen. Maar zijn die verwachtingen niet veel te hoog gespannen?

Willem Pieterson is onder meer verbonden aan het
Center for eGovernment Studies en blogt sinds
augustus 2016 voor iBestuur.
“De één vindt belasting betalen al
genoeg, de ander doet erg veel aan
vrijwilligerswerk. Als ik een bijdrage
kan leveren door mee te denken, is dat
het minste dat ik kan doen. Al speelt
ook wel meedat kritisch zijn op de
overheid een aangename uitlaatklep is
voor mijn (persoonlijke) frustraties.”
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Pascale Georgopoulou is zelfstandig adviseur binnen de publieke
zaak. Zij is onder meer verbonden aan het Programma Invoering
Omgevingswet van de VNG. Zij blogt - sinds 2017 - over zaken op
het grensvlak van politiek, bestuur en ICT binnen
gemeenten.
“Het gaat mij om de verhalen uit de praktijk. Als de
inwoner, het bedrijf of de expert zegt: ‘Dat moet toch
kunnen met de ICT-mogelijkheden van nu’, maar de
volksvertegenwoordiger en de bestuurder binnen de
gemeente vertwijfeld denken: ‘Hoe dan? Wat moet ik
doen?’. Ik vind die zoektocht intrigerend.”

Wolfsen,
wees geen
wankele
waakhond
weblog Menno Weij, 25 mei 2018
Als het gaat om de AVG blinkt de
voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (‘Neerlands hoop in
bange privacydagen’) nog niet uit
in duidelijkheid. “Wees die rots in
de branding.”
Menno Weij is advocaat bij SOLV
“Privacy is best een ding. Begrijp me
niet verkeerd: het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
is een grondrecht, en terecht. Ik doel
op de AVG. Een “complexe” wet. Klopt
helemaal, en dan noem ik nog niet
eens dat vooral onze privacywaakhond flink bijdraagt aan verwarring
door pertinent onjuiste uitspraken te
doen. Ook best een ding trouwens.
Maar goed: bedrijven die dit niet
snappen, hebben een serieus probleem. Denk aan Facebook en Uber,
maar ook aan de KNLTB en Meld Misdaad Anoniem. Zo zie ik het althans,
en daar schrijf ik graag over.”

Gebruiker Centraal:
Natuurlijk #Hoedan?
weblog Edo Plantinga, 15 februari 2018
Een gebruiksvriendelijke overheid
gaat verder dan het centraal stellen van de burger of van buiten naar
binnen werken. Het vereist óók een
cultuuromslag en kennisopbouw.
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Mist Europa de
boot?
weblog Evert-Jan Mulder, 23 mei
2018

Het algoritme heeft
het gedaan

De bedreiging van de internetvrijheid komt niet alleen vanuit de VS,
maar ook uit China. Als het gaat
om ónze vrijheid
is een prangende
vraag waar Europa blijft in dit
digitale geweld.

weblog Marc van Opijnen, 2 mei 2018

Evert-Jan Mulder
is oprichter en
directeur van Red
Plume, adviesbureau voor de digitale transformatie van de publieke
sector.

Marc van Opijnen werkt bij
het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, onderdeel van
het ministerie van BZK. Hij
blogt over de digitale toegankelijkheid van
juridische informatie en het digitaliseren
van juridische processen.

“Digitale technologie heeft een
steeds grotere impact op de samenleving. In mijn blogs wil ik wijzen op
de noodzaak om als overheid mee
te gaan met deze ontwikkelingen.
Ook wil ik laten zien hoe de overheid
kan transformeren. Grote inspiratiebron zijn voor mij daarbij de steden
die zich wereldwijd ontwikkelen tot
smart cities. Verder is natuurlijk niks
menselijks de blogger vreemd. “Het is
dikwijls de drijfveer der ijdelheid, die
de mens ertoe brengt al zijn geestkracht ten toon te spreiden”, aldus de
Franse schrijver Chamfort.”

Edo Plantinga is één van de initiatiefnemers van het overheidsbrede
kennisnetwerk Gebruiker Centraal, voor een gebruiksvriendelijke overheid. Daarbij vormt
hij de link naar Code for NL,
een netwerk van open source
developers en designers die
samenwerken aan de digitale overheid. Edo is freelance
projectleider en product owner
voor de overheid.

De schaduwzijden van automatisering,
informatisering en dataficering heeft
een naam gekregen: algoritme. Dát is de zondebok
en verder wast iedereen zijn
handen in onschuld.

“De basisinformatie van de democratische
rechtsstaat - wetten, rechterlijke uitspraken
en parlementaire documenten - zijn van
onschatbare waarde voor het functioneren
van overheden, burgers en juristen. Tegelijkertijd zijn structuur, samenhang en betekenis van deze informatiebronnen enorm
complex. Met mijn blog wil ik iets laten zien
over de ongekende mogelijkheden, maar ook
over de aanzienlijke risico’s die er bestaan
bij het digitaliseren van het recht en het
rechtsbedrijf.”

“Binnen de overheid is het niet meer dan
logisch dat we goed samenwerken en altijd de wensen
en belangen van de burger
dienen. In theorie dan, hè. Ik
blog omdat er veel kansen zijn
om digitale dienstverlening te
verbeteren. Af en toe is daarbij
een duwtje in de goede richting nodig om goede intenties
om te zetten in daden. iBestuur biedt daarvoor een platform.”
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Beeld: Dreamstime

To know
or
not to
know…
De Algemene Rekenkamer heeft bij het Verantwoordingsonderzoek 2017
geconstateerd dat bij veel
ministeries de ICT-beveiliging
niet op orde is. Hebben bestuurders en toezichthouders eigenlijk wel de juiste informatie om te
kunnen sturen op ICT? Of is dat misschien de verkeerde vraag?
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at zien we vaak in de praktijk? Bestuurders en toezichthouders zijn functionarissen met overvolle agenda’s,
geen of een beperkte ICT-achtergrond en een leerschool in het
Nederlandse bestuur van de jaren 80, 90 en de jaren 00. Moeite
hebben om het ICT-domein te overzien is volstrekt geen onwil.
Laten we eerlijk zijn: ICT is ingewikkeld. Daar waar veel bestuurders en toezichthouders betrouwbare zintuigen hebben ontwikkeld
om risico’s en issues op te sporen als het gaat om ándere thema’s,
werken diezelfde zintuigen niet bij ICT. Daarvoor is de complexiteit
van ICT te groot en ontwikkelt het domein zich te snel.
Kun je – als bestuurder of toezichthouder – ICT in voldoende
mate overzien? Is dat eigenlijk wel haalbaar? Kwaliteitsproblemen in ICT-programmatuur… onvoorziene performance issues…
ICT-leveranciers (intern of extern) die tóch niet de juiste competenties in huis blijken te hebben (maanden ná de gunning)…
een architectuur die niet logisch blijkt… praktische problemen
met bestandsindelingen die niet worden ondersteund… een
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werkende oplossing in gebruik hebben die veiligheidsissues
ontwikkelt of out-of-support raakt… De gekste dingen kunnen
ervoor zorgen dat media en politici ‘falende ICT’ waarnemen,
maar zijn meeslepende krantenkoppen, verwijten en wijzende
vingers nu écht altijd terecht?
Het is niet mogelijk voor bestuur en toezicht om alles te
weten van ICT. Het topmanagement van uitvoerende organisaties compenseert dit (als het goed is) door voldoende kennis van
de uitvoering dichtbij zich te halen. Dat is voor bestuurders en
toezichthouders een stuk lastiger. Laten we maar volstaan met
één van de centrale boodschappen uit het rapport van de commissie Elias (‘Grip op ICT’, 2015): ‘kennis van ICT is binnen de
overheid niet op het gewenste niveau.’
Maar zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Los van de
kennis van de één gelden er beperkingen op het begrijpend en
verwerkend vermogen van de ander. Leden van de Tweede Kamer
zullen echt geen dossiermappen vol documentatie doornemen.
Sterk technische (of vaktechnische) informatie verstrekken
heeft geen zin. Informatie van uitvoerders aan bestuurders, en
van bestuurders aan toezichthouders, zal altijd een beperkte
samenvatting zijn.
We zien dus een probleem: toezichthouders en bestuurders hebben (of ontvangen) niet de informatie en kennis om
ICT goed te kunnen besturen. Eén tandje dieper: bestuurders
dragen verantwoordelijkheden terecht over aan het uitvoerend
management, maar ze worden er wél op aangesproken als er dingen misgaan. Ze blijven eindverantwoordelijk. Dat brengt ons
bij het tweede probleem: de huidige manier waarop wij publiekelijk zaken die misgaan in de ICT ‘bespreken’, brengt ons ook
niet altijd een stap verder. Problemen worden soms niet goed
uitgelegd (óók door toezichthouders), soms verkeerd begrepen
of heel anders geïnterpreteerd. De verkeerde oorzaken worden
aangewezen of er is simpelweg veel te veel ophef voor iets wat
‘gewoon’ niet goed is gegaan.
Hoe nu verder?
Er is veel te doen. Ik beperk me hier even tot sturingsinformatie. Informatie over ICT moet beter stromen tussen partijen,
maar de interpretatie en het begrip van die informatie moet
óók beter. Ik zou – om te beginnen – informatieverstrekkers een
paar adviezen willen geven:
•Werk aan het interpretatievermogen van informatie ontvangers.
•Geef geen kale informatie; geef ook handvatten hoe je die
informatie moet interpreteren. Stoplichten dragen niet altijd
bij aan een goede interpretatie. Help je ontvangers door aan
te geven waar jouw zorgen écht zitten. En welke zaken niet zo
spannend zijn. Doe dit vanaf het begin. Werk aan een informatiebasis. Zorg dat iedereen zélf een goede beoordeling kan
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maken van een rapportage.
•Vertel niet alleen welke dingen fout (kunnen) gaan maar benadruk vooral hoe een fout wordt opgevangen.
•Niet de brand, maar de brandweer is belangrijk. Er zullen branden zijn, maar de snelheid en effectiviteit van de brandweer is
vooral van belang. Leg hierop de focus, en voorkom (onbewuste) uitspraken over dat er nooit iets mis zal gaan.
•Train ontvangers van informatie in het leven met enige onzekerheid over risico’s, planning en geld.
•Geef risico’s meer aandacht, en benadruk hoe je ermee
omgaat. Benadruk dat je een eerste fase beter kunt overzien dan een vervolgfase. Bij de overheid staat ‘het geld dat
beschikbaar is’ soms gelijk aan ‘dit gaat het kosten’: een
rare gewoonte. Doorbreek dat. Leg bij de schatting bijvoorbeeld uit waar het op is gebaseerd en welke risico’s er zijn, en
benadruk dat het een schatting is. Leg ook uit wat de geaccepteerde onzekerheidsmarges zijn en wanneer je een plan
heroverweegt.

Train ontvangers van informatie
in het leven met enige
onzekerheid over risico’s,
planning en geld

Voor informatieontvangers ten slotte nog een laatste advies:
of je nu in (de top van) het uitvoerend management werkt,
bestuurder of toezichthouder bent: doe de aanname dat je
onvoldoende kennis hebt van ICT. Focus liever op het creëren
van toegang tot de kennis van mensen die het wél weten. Laat
hen je adviseren. Focus je daarbij nooit op één bron, en blijf je
ervan verzekeren dat jouw adviseurs relevante en actuele informatie hebben.
Renske Boersma is adviseur en onderzoeker bij PBLQ. Ze heeft
jarenlang gewerkt in een groot ICT-programma met veel publieke
en politieke aandacht. Ze heeft veel ervaring met governance,
bestuur en strategie voor ICT-organisaties en grote ICT-veranderingen bij de overheid.
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Ambtenaar 2.0

Narrowcasting in Groningen en Amersfoort:

Sociaal sentiment
in je eigen stad
Op beeldschermen
kijken hoe het sentiment
op social media is over
jouw organisatie of in
realtime zicht hebben
waar gevaar dreigt bij
evenementen. Hoe
cool is dat? Bij steeds
meer gemeenten is
narrowcasting het
toverwoord, maar hoe
magisch is het eigenlijk?

Door Monique van Kaam
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okale overheden geven steeds meer invulling aan het ‘van buiten naar
binnen’ werken: datgene wat er speelt onder de inwoners implementeren in het beleid. Overheden zetten webcare steeds meer in en professionaliseren het klantcontact. Ook omgevingsanalyses, vaak TamTam’s genoemd,
helpen om in te spelen op thema’s die onder inwoners leven. Op basis van
deze analyses kunnen overheidsorganisaties signalen vroegtijdig duiden en
plaatsen in de context van speerpunten en kernwaarden uit het coalitieakkoord. Steeds vaker wordt die taak belegd in newsrooms, waar medewerkers
zowel vragen uit de gemeente beantwoorden als trends over langere tijd
duiden. Om van buiten naar binnen te kunnen werken, maken gemeenten,
naast een online-mediamonitor en een newsroom, steeds vaker gebruik van
narrowcasting.
Narrowcasting is het tonen van informatie op beeldschermen voor
specifieke doelgroepen. De toepassingen van narrowcasting zijn bijna
eindeloos; met een paar klikken heb je direct inzicht in het volume, sentiment, berichten en overige online buzz rondom een specifiek onderwerp.
Je kunt een scherm aanmaken met berichtgeving rondom een evenement,
een actueel thema zoals de bouw van een nieuwe stadhuis of scheiding van
afval, een onlinecampagne of je webcare-activiteit. Op basis van specifieke
zoekopdrachten wordt dan realtime informatie getoond. Vervolgens bepaal
je de vormgeving op basis van widgets en huisstijl. Als je tevreden bent
met de indeling van je scherm, deel je deze met collega’s of andere betrokkenen. Zo geef je de hele wereld toegang of deel je deze intern op televisieschermen binnen jouw organisatie. Zo heb je altijd inzicht in de laatste
onlineberichtgeving.
Direct zicht
Gemeente Amersfoort gebruikt haar narrowcast in de newsroom waarin
een contentredacteur, online-analist, KCC-medewerker en een webcaremedewerker en een communicatieadviseur samenwerken. “In de newsroom
zijn de lijntjes kort en kunnen we snel inspelen op actuele ontwikkelingen.
Aan de muur van de newsroom hangt een groot scherm met een narrowcast.
De narrowcast bestaat hier uit vier grote schermen waarin cijfers en grafieken

De newsroom van de gemeente Groningen met narrowcast
van online realtime informatie van social media tot nieuwssites en fora. De narrowcast wordt in Groningen gebruikt bij de
dagelijkse monitoring.
binnenkomen van de website, social media, algemeen nieuws
en klantencontact. Met onze newsroom proberen we in te spelen op datgene wat er leeft onder onze inwoners. Nog voordat
de vragen verschijnen, willen we eigenlijk al weten wat er aan
de hand is”, legt Marie-José van Hoevelaak (online-analist,
gemeente Amersfoort) uit. “Naast de dagelijkse TamTam zou
het plaatsen van een narrowcast in bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant voor collega’s van andere afdelingen een goed middel zijn om een beeld te krijgen van wat er buiten speelt.”
Ook tijdens events wil je direct weten wanneer er iets
gebeurt, bijvoorbeeld wanneer er een actiegroep zich mobiliseert of wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat. Hiervoor
monitor je nauwlettend het event met behulp van een onlinemediamonitor en toon je de realtimedata op de schermen. Ook
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op Koningsdag 2018 werd in de gemeente Groningen volop
gemonitord en online analyses gemaakt. “Met de narrowcast
zagen wij realtime wat er op welk moment speelde en welke
onderwerpen en onderdelen in het programma online veel reuring gaven.” Denk aan het gesprek van de koning met de gedupeerden van de aardbevingen. “Het voordeel is dat niet alleen
de directe newsroommedewerkers kunnen zien wat er online
speelt, maar ook de projectorganisatie die op Koningsdag aanwezig was kon via het grote scherm met de narrowcast zien wat
er online speelde. Dus voor meer mensen breng je de buitenwereld naar binnen”, zegt Carine Plantinga (adviseur onlinecommunicatie, gemeente Groningen). Op deze manier ondersteun
je met de narrowcast het van buiten naar binnen werken.
“Berichten worden getagd op basis van informatiebehoefte,
schadebeperking en betekenisgeving, waardoor wij sneller
inzichtelijk hebben waar actie op nodig is. Per uur maken wij
nieuwe analyses en worden eventuele actiepunten uitgezet bij
de betrokken collega’s of organisaties.” De narrowcast wordt in
Groningen ook gebruikt bij de dagelijkse monitoring.
Zowel Amersfoort als Groningen toont narrowcasts vooral
‘binnen’: in de newsroom of op de communicatieafdeling. Een
andere toepassing van narrowcasting is juist ‘buiten’: bij een
congres of evenement. Bijvoorbeeld de narrowcasting van de
provincie Drenthe tijdens het IPO-congres 2017. Of je laat de
narrowcasting zien in de welkomsthal van een gemeente. Houd
bij het tonen van een narrowcast naar buiten wel rekening
met het beschermen van privacy van afzenders van berichten en met het respecteren van auteursrechten. Van buiten
naar binnen werken kan en moet. Begin klein, betrek mensen
van communicatie, dienstverlening, de wijken, de griffie en
bestuursadviseurs. Narrowcasting is daarbij eigenlijk onmisbaar. Het helpt om doorlopend zicht te houden op wat er buiten
speelt. Narrowcasting is snel en meestal met een klein budget
te realiseren.
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Het zijn allemaal kernbegrippen die horen bij de toekomst van onze
mobiliteit. Welke ontwikkelingen zijn doorslaggevend om ons in
2027 congestievrij te kunnen verplaatsen? Download de laatste
versie van Trends in Mobiliteit, ‘Van doorontwikkelen naar anders
verplaatsen’ over de implicaties van nieuwe technologieën en
diensten voor mobiliteit.
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Congres Overheid 360°
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Voor meer informatie:
Leonard Blaas
leonard.blaas@capgemini.com
030 - 689 69 61

Download het rapport via:
capgemini.nl/trends-in-mobiliteit-2018
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Ten tijde van het eerste iBestuur Mobility Congres, nog maar vier jaar
geleden, was het fenomeen ‘enterprise mobility’ een nog tamelijk onbekend begrip binnen
de overheid. Natuurlijk had iedere ambtenaar een mobieltje, en de ene na de andere app
werd gelanceerd, maar van een breed, gestandaardiseerd beheer en een dito visie was geen
sprake. Vandaar het eerste iBestuur Mobility Congres. Sinds die tijd zijn bij de overheid
grote stappen gezet als het gaat om device- en appmanagement, om standaardisatie.
Mobility is eigenlijk een achterhaald onderscheid geworden: aan de ‘achterkant’
integreren vast en mobiel, en aan de voorkant pakt de burger voor 90 procent van alle
internetactiviteiten een mobiel apparaat. Kortom mobiel is de norm!

En niet alleen mensen zijn draadloos verbonden, ook apparaten en
sensoren. Kortom: mobiel is alles en alles is mobiel. We zweven in een fluïde universum
van informatie. Dat stelt natuurlijk wel hoge eisen aan zaken als privacy, security en
technologie: al die onderwerpen komen natuurlijk aan bod op het iBestuur Mobility
Congres.

De overheid heeft nog flink wat uitdagingen als het daarom gaat. Een
belangrijke voorwaarde om in dat fluïde universum veilig en betrouwbaar informatie uit
te kunnen wisselen is een hoog niveau van authenticatie: ‘Is u wel wie u zegt dat u bent?’
Daar worstelen we hier in Nederland nogal mee – u leest het allemaal in dit nummer. Onze
zuiderburen kunnen zich sinds kort wél online op een hoog betrouwbaarheidsniveau

MEER WETEN?

identificeren: itsme! Een dienst van Belgian Mobile ID, opgezet door banken en

Lees meer over dit concept in het artikel

telecomproviders. Itsme is ook de sleutel tot de be app, die nog dit jaar beschikbaar komt.

“Een slimme stad leert van zijn burgers”

Eén app voor alle communicatie met de federale overheid, en vice versa.

in deze editie van iBestuur.
www.imagemvalley.nl

Doen de Belgen het dan toch beter?

4 OKTOBER 2018 | JAARBEURS UTRECHT

Peter Lievense

Neem deel aan de jaarlijkse conferentie ‘Make Geospatial Matter’
van IMAGEM. Luister naar succesverhalen, leer meer over de
nieuwste technologische innovaties en netwerk met vakgenoten.
Registreer nu op www.makegeospatialmatter.nl
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Het is rampzalig gesteld met de beveiliging van
IoT-apparaten, volgens Michel van Eeten, cybersecurityprofessor in Delft. “Zodra er een internetaansluiting in
zit, dreigt infiltratie van de botnets”
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Ook bij de overheid heeft nu iedereen een smartphone of een tablet, en elke dienst een eigen app. Maar
mobility behelst meer: internet of things, augmented reality, AI, drones en sensoren: smart city! Dat
vraagt een heel andere aanpak van cybersecurity, privacy, data-analyse, aanbesteden, authenticatie.
Op 27 juni vindt het derde iBestuur Mobility Congres plaats. Op deze pagina’s een vooruitblik.
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Cybersecurityprofessor Michel van Eeten:

‘IoT-apparaten zijn zo

lek als een mandje’

Het internet of things (IoT)
geeft cyberdreigingen een nieuwe
dimensie. Des te erger is het dat
het met de beveiliging van IoTapparaten rampzalig is gesteld. Smarttv’s, beveiligingscamera’s, slimme
espressomachines, stofzuigers; zodra
er een internetaansluiting in zit, dreigt
infiltratie van de botnets.
je het in één term wilt samenvatten. Wij doen aan empirische
“Alscybersecurity”,
aldus hoogleraar Cybersecurity Michel van Eeten van

Door Fred van der Molen
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie
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de TU Delft. Zijn groep heeft via noeste arbeid een unieke ‘asset’ opgebouwd:
een wereldkaart met daarop datacentra van providers en hosts in 85 landen,
in totaal zo’n 45.000 aanbieders. “Veel van ons onderzoek bestaat uit het
koppelen van deze marktspelers aan technische metingen van incidenten.
Zo kunnen we bijvoorbeeld laten zien hoeveel gehackte computers van een
botnet in hun netwerk of bij hun gebruikers zitten.”
Dat levert veel nieuwe inzichten en verrassende informatie op. Zoals wie
ervoor zorgt dat Nederland in de top drie verspreiders van ‘digitale ellende’
staat. De betrokken hostingbedrijven waren volgens Van Eeten onaangenaam
verrast: “Hun zelfbeeld was heel anders. Na die vaststelling kun je een ander
soort vragen gaan stellen. Komt het alleen doordat er zoveel hostingbedrijven
in Nederland zitten? Verhuren zij computerruimte aan foute partijen? Hosten
ze botnet-commandocentra of worden hun bonafide klanten vaker gehackt?
Is hun beveiliging wel adequaat? En waarom scoort de een slechter dan de
ander? In ons vervolgonderzoek richten we ons nu in samenwerking met hostingpartijen en politie op dit soort vragen.”
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Advies Cyber Security Raad IoT
De groep van Van Eeten heeft inmiddels relaties opgebouwd met tal van internationale organisaties die incidenten
registreren, waaronder partijen die botnets in kaart brengen.
Botnets staan aan de basis van de meeste DDoS-aanvallen, een
oude maar hardnekkige bekende in cybersecurityland. Deze
technologie kent allerlei varianten, maar de basisidee is niet
gewijzigd: een site platleggen door er vanuit een groot aantal
geronselde computers op hetzelfde moment datapakketjes naar
toe te sturen. Maar botnets worden ook voor andere schimmige
praktijken ingezet, zoals klikfraude en het ‘mijnen’ van cryptomunten. Van Eeten: “Anders dan DDoS, phishing en spam
valt cryptomining veel minder op. Maar het is natuurlijk wel
stroomdiefstal en computervredebreuk.”
Espressomachine gehackt
Botnets beperken zich niet meer tot computers. Elk apparaat met een internetaansluiting kan worden geronseld, van
smart-tv’s, beveiligingscamera’s tot slimme espressomachines, stofzuigers en voertuigen. Welkom bij de wereld van het
internet of things. Het eerste grote botnet van gehackte IoTapparaten was Mirai. De enorme impact daarvan heeft de dader
zelf ook verrast, vermoedt Van Eeten: “We hebben gemeten dat
over een periode van een jaar in totaal drie miljoen apparaten
zijn betrokken in dit netwerk.”

ste willen we dat die apparaten aan een aantal normen gaan
voldoen. Dan gaat het echt om hele basale eisen, net als de
Europese CE-goedkeuring voor elektrische apparaten. Zoals de
eis dat apparaten een bepaalde periode van security-updates
worden voorzien. Op die manier kun je de grootste troep van de
markt weren.”
De Europese Commissie komt binnenkort met een voorstel. De Raad adviseert bovendien dat Nederlandse overheden,
zorginstellingen en belangrijke nutsvoorzieningen sowieso
een pakket veiligheidseisen gaan opnemen in hun inkoopvoorwaarden voor IoT-apparaten.
Van Eeten: “Uiteindelijk moeten we naar een situatie
toe dat we IT-fabrikanten verantwoordelijk kunnen stellen.
Waarom geldt er bij een auto wel productaansprakelijkheid en
bij een smartphone in de praktijk niet? Tot nu toe zijn IT-fabrikanten de dans ontsprongen. Zet je nieuwe iPhone aan en het
eerste wat je moet doen, is een gebruikersovereenkomst van
300 pagina’s ondertekenen met ‘Oké, ik heb het gelezen’. Je
wordt dus gedwongen te liegen om je smartphone te kunnen
gebruiken. En vervolgens heb je een contract waarin Apple zich
vrijwaart van alle ellende die voortkomt uit het gebruik ervan.
Probeer dat eens met een auto.”
Samsung maakt het volgens Van Eeten minstens zo bont.

Een Ziggo of KPN plaatst je direct in
quarantaine als je gehackt bent
Je kunt een gehackt IoT-apparaat niet zo breed inzetten
als een computer, maar voor DDoS, klikfraude en cryptomining
zijn ze volgens Van Eeten soms prima bruikbaar. “Maar de criminelen zijn ook nog aan het ontdekken.”
Het internet of things geeft de botnetdreiging in ieder
geval een nieuwe dimensie. Des te erger is het dat het met
de beveiliging van IoT-apparaten rampzalig is gesteld. Reden
genoeg voor de vaderlandse Cybersecurity Raad om alarm te
slaan en een speciaal advies voor IoT-apparaten op te stellen
(zie kader). Van Eeten was één van de opstellers. “Ten eer-
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Hij wijst op de rechtszaak die de Consumentenbond tegen het
Koreaanse bedrijf voert om af dwingen dat alle modellen ten
minste vier jaar worden voorzien van veiligheidsupdates. “Als
je dat als fabrikant niet doet, ben je bewust nalatig. Fabrikanten nemen bijzonder weinig verantwoordelijkheid. Daar moet
een correctie op komen.”
Europese overheden moeten volgens hem ook de hand
in eigen boezem steken. “Ze handhaven niet. Iedereen wist
dat Facebook al jaren Europese privacyregels schendt. Maar
de 28 Europese privacytoezichthouders hebben het aan de

Oostenrijkse student Max Schrems overgelaten om tot aan het
Europese Hof te procederen om dat aan te tonen. Ierland stelde
nota bene sámen met Facebook hoger beroep in tegen Schrems,
nadat hij de eerste rechtszaak had gewonnen. Het heeft geen
zin om regels te ontwerpen als er niet wordt gehandhaafd. Je
moet straks wel zo’n container met IoT-apparaten willen terugsturen naar China als die niet aan Europese normen voldoen.”
ISP’s prikkelen
Vooralsnog zijn, volgens Van Eeten, vanuit beveiligingsperspectief de snelste successen te boeken via de internetproviders. Overheden zouden zich er daarom op moeten toeleggen providers (ISP’s) te prikkelen om hierin het voortouw te
nemen. Dat dit succes kan hebben blijkt uit AbuseHUB, in 2013
opgericht door acht ISP’s en Surfnet, met financiële steun
vanuit EZ en SIDN. AbuseHUB verwerkt centraal informatie
over botnetbesmettingen in Nederland, met als doel besmette
computers sneller te detecteren.
Van Eeten: “Een Ziggo of KPN plaatst je direct in quarantaine als je gehackt bent. Daarin lopen ze wereldwijd voorop.
Dat is goed voor de klant, goed voor internet. Maar voor de ISP
is het gewoon een kostenpost. Dat is begrijpelijkerwijs niet iets
waar ze uit zichzelf mee komen. Onze metingen hebben mede
het inzicht gebracht dat er voor hen een zorgplicht lag. Dat
bedoel ik met prikkelen.”
Internetproviders zijn volgens Van Eeten in de beste positie om de dreiging van botnets via IoT-apparaten te pareren.
Bijvoorbeeld door zelf bepaalde routerpoorten dicht te zetten,
door klanten daartoe in staat te stellen en door klanten te helpen gehackte apparaten op te schonen.
“In vergelijking met virusbestrijding is de aanpak van
botnets een stuk lastiger voor providers en eindgebruikers.
We werken nu met KPN samen aan een pilot rond IoT-botnets.
We blijken op afstand in zo’n 70 procent van de gevallen niet
te kunnen vaststellen wat voor soort apparaat er is gehackt. Is
het een tv, een camera, een digitale videorecorder? Geen idee!
Het goede nieuws is dat KPN ondanks die summiere informatie toch een hele succesvolle campagne heeft kunnen voeren
onder klanten met besmette apparaten. Tot ieders verbazing is
een groot deel van de besmette nodes al binnen een paar dagen
verdwenen. Veel gebruikers hebben succesvol opgeschoond
zonder dat ze precies begrijpen waar het probleem zat. Wellicht
hebben ze het apparaat gewoon uitgezet of zelfs weggegooid.
Maar het bevestigt wat ik net zei. Voor een succesvolle aanpak
van IoT-beveiliging hebben we ook de ISP’s nodig.”
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De Cyber Security Raad heeft een advies opgesteld ‘inzake
de cybersecurity van het Internet of things’. Het advies
bestaat uit zes concrete acties, die onderstaand zijn
samengevat.
Certificering, keurmerken en toegangseisen
Opstellen van producteisen voor een minimale onderhoudsperiode, voor het verspreiden van security-updates
en voor de mogelijkheid om het apparaat van het internet te
kunnen afschakelen met behoud van de ‘reguliere’ functionaliteit. Als dat via Europa niet lukt, dan nationaal regels opstellen. Sowieso bindende veiligheidseisen opstellen voor inkoop
door overheden, gezondheidszorg, vervoer en energie.
Transparantie
De overheid financiert een op te richten onafhankelijke
monitor van gehackte en kwetsbare IoT-apparaten, zodat
informatie beschikbaar komt over welke fabrikanten en leveranciers hun apparaten onvoldoende beveiligen.
Bewustwording
IoT-apparaten worden voorzien van productinformatie
over de mate van beveiliging. Er komt een voorlichtingscampagne om consumenten over dit ‘labelingsysteem’ te
informeren.
Productaansprakelijkheid
De overheid ontwikkelt een (wets)voorstel om veiligheid
van ICT-producten en -diensten beter in te passen in het regime van productaansprakelijkheid. Dit voorstel sluit bij voorkeur aan op maatregelen van de Europese Commissie. Er moet
daarnaast een nationale toezichthouder worden aangewezen
die fabrikanten gaat aanspreken op basale veiligheidsproblemen, zoals het niet tijdig verstrekken van security patches.
Intermediaire verantwoordelijkheden
De overheid maakt samen met de industrie richtlijnen
voor het onderbrengen van de IoT-veiligheid in de bestaande
zorgplichten van intermediair aanbieders (zoals de internetproviders). Met internetaanbieders worden afspraken
gemaakt om te helpen bij het opruimen van besmette IoTapparaten in hun netwerk, analoog aan de aanpak van botnets (bijvoorbeeld in AbuseHUB).
Versterking handhaving
De overheid gaat zorgen voor voldoende mandaat en
capaciteit bij toezichthouders om de cybersecuritynormen en
-regels te handhaven in alle sectoren.
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J u r i s P r u d e n t
Door de toenemende verkokering van ons
rechtsstelsel sluiten wetten tegenwoordig
zelden naadloos op elkaar aan. En daarmee
zadelt nieuwe regelgeving de samenleving op
met nieuwe, lastige onzekerheden.
Peter van Schelven neemt in iBestuur magazine juridische dilemma’s onder de loep. Deze keer: de privacy impact
assessment

Privacy en aanbestedingen

Een vreemd duo
Steeds vaker kijk ik naar
de wereld van wet en recht
als een kat in een vreemd
pakhuis. Wetten zijn niet
zelden lastig te lezen en
dus voer voor juridische
specialisten. Maar de
juridische vervreemding slaat
pas echt toe als we de ene wet
naast de andere leggen.

D

oor de toenemende verkokering van ons rechtsstelsel
sluiten wetten tegenwoordig zelden naadloos op elkaar
aan. En daarmee zadelt nieuwe regelgeving de samenleving
dikwijls op met nieuwe, lastige onzekerheden. Zo ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese
privacyregels waaraan vrijwel alle private en publieke organisaties sinds 25 mei van dit jaar moeten voldoen. Zoals bekend
is die met veel bombarie geïntroduceerd en voorlopig zal het
de gemoederen nog wel bezighouden. Maar heeft u ook al eens
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nagedacht over de verhouding van de AVG met het Europese
aanbestedingsrecht, de spelregels die de inkoop van producten
en diensten door de publieke sector beheersen? Ik presenteer u
graag een voorbeeld van het spanningsveld op dit raakvlak van
twee rechtsgebieden.
PIA versus PIA-model Rijk
De AVG heeft een nieuw instrument van risicoanalyse geïntroduceerd: de privacy impact assessment (PIA). De voorloper
van de AVG kende dat instrument niet. Een organisatie die een
PIA uitvoert of laat uitvoeren, richt zich erop het belang en de
risico’s rondom de verwerking van de betrokken persoonsgegevens goed in kaart te brengen. Vervolgens kunnen bij geconstateerde risico’s de juiste maatregelen - bijvoorbeeld op het
gebied van security – in beeld worden gebracht. Als hoofdregel
geldt dat een organisatie verplicht is een PIA uit te voeren als
zij gebruik wenst te maken van wat de AVG in artikel 35 noemt:
‘nieuwe technologieën’ die ‘waarschijnlijk een hoog risico’
voor de privacy van de betrokken burger inhouden.
De centrale overheid heeft – mede met het oog op deze
verplichting - vorig jaar een model-PIA voor de Rijksdienst
gepubliceerd. Met dit model kan de bescherming van persoonsgegevens onderdeel worden gemaakt van het afwegingsproces
bij beleidsvorming door overheidsinstanties. In het algemeen:
een mooi en goed leesbaar stuk.
Een wezenlijke vraag is: op welk moment moet een PIA worden uitgevoerd? De AVG is duidelijk. Die zegt: ‘vóór de verwerking’. Klinkt ook logisch. Voordat je persoonsgegevens gaat
verzamelen en opslaan, moet duidelijk zijn wat de negatieve

effecten van die verwerking voor de betrokken burgers kunnen zijn. In de praktijk betekent dit dus dat de PIA moet zijn
uitgevoerd voordat een nieuwe technologie - bijvoorbeeld een
nieuwe IT-applicatie - wordt ingezet. Doe je dat niet, dan komt
een PIA als mosterd na de maaltijd.
In aansluiting op deze AVG-regel zegt de model-PIA voor
de Rijksdienst: ‘Een PIA moet in een vroegtijdig stadium van
de beleidsontwikkeling worden uitgevoerd. Op dat moment is
het mogelijk om met open vizier na te denken over de effecten
en bestaat er nog voldoende gelegenheid om de uitgangspunten van het voorstel zonder grote nadelige consequenties te
herzien. Dit voorkomt ook latere, kostbare aanpassingen in
processen, herontwerp van systemen of zelfs stopzetten van
een project.’

dels de grachten van Amsterdam wel dempen… Kortom, de
AVG-regeling over PIA’s en de spelregels over aanbestedingen
zijn niet bepaald vriendjes van elkaar.

Er staat op zich geen onvertogen woord in deze passage uit
de model-PIA van het Rijk, maar aan één aspect gaan de schrijvers volledig voorbij: de inbedding van de PIA in de praktijk
van de overheidsaanbestedingen. Sterker nog, doorzoek de
model-PIA van het Rijk op het trefwoord ‘aanbesteding’ en die
term komt niet één keer in het document voor. Het is dan ook
niet vreemd dat de vraag zich aandient of een PIA reeds in de
aanbestedingsfase - dus nog vóór de definitieve aanschaf van
een nieuwe technologie - moet worden gedaan. Beantwoord je
die vraag met ja, dan kan de PIA slechts in algemene termen
zijn vervat. Immers, in die fase zijn er gewoonlijk meerdere
aanbieders van concurrerende producten of diensten in de race
en dus kan een PIA in die fase nimmer product- of dienstspecifiek zijn. Zo’n PIA kan daarom nooit de specifieke privacyrisico’s volledig en gedetailleerd boven tafel krijgen. Dat wordt
al snel een waardeloze PIA.

Een surrogaatoplossing is wellicht de gedachte dat de
inschrijvers op een aanbesteding zelf een goede PIA of iets wat
daarop lijkt bij hun inschrijving voegen of in een ‘best value
procurement’ de privacyrisico’s zelf toelichten. Dat noopt overheidsinstanties ertoe in het bestek dat zij ‘in de markt zetten’
op voorhand passende en duidelijke eisen en wensen betreffende de bescherming van persoonsgegevens op te nemen. Bijvoorbeeld specificaties omtrent privacy by design. Mijn indruk
is dat dat voor veel overheidsinstanties en hun aanbestedingsadviseurs nog een brug te ver is. Voor de vraag hoe je dat als
aanbestedende dienst doet, laat zowel de AVG als de aanbestedingswetgeving je aan het lot over. Bovendien: een eigen risicoanalyse van een leverancier ontslaat een overheidsinstantie
onder de AVG niet van haar eigen PIA-verplichtingen.

Zou de betrokken overheidsinstantie ervoor kiezen in de
aanbestedingsfase wel alle aangeboden producten of diensten
aan een individuele, specifieke PIA te onderwerpen, dan loopt
zij het forse risico het gelijkheidsbeginsel, een pijler van het
aanbestedingsrecht, geweld aan te doen. In dat geval liggen
onverkwikkelijke aanbestedingsgeschillen op de loer. Met aanbestedingsrechtelijke geschillen over vermeende schending
van het gelijkheidsbeginsel kunnen we, zoals bekend, inmid-
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Wat is dan wel de oplossing? Eerst keurig netjes een nieuw
product of een nieuwe dienst aanschaffen met inachtneming
van alle aanbestedingsregels, en pas na de koop een PIA,
toegespitst op de specifieke zwakheden en privacyrisico’s van
die nieuwe technologie, uitvoeren? Ook dat lijkt een vreemde
aanpak. Het risico van kapitaalvernietiging doet zich dan voor.
Die aanpak komt erop neer dat een eenmaal aangeschafte technologie ongebruikt moet blijven of stevig zou moeten worden
aangepast als de resultaten van de PIA over die technologie
zou aangeven dat de privacyrisico’s buitenproportioneel zijn.

Puberaal rechtsgebied
Privacyjuristen praten weinig met aanbestedingsjuristen,
dus die werelden zullen voorlopig wel gescheiden blijven.
Blijvende verkokering? Privacyrecht is in mijn ogen nog een
tamelijk puberaal rechtsgebied. Als puber was ik een lastig
kind, soms dwars, onvoorspelbaar en volop in ontwikkeling. Er
moet soms veel gebeuren voordat pubers volwassen worden.
Dat geldt ook voor het privacyrecht. De dialoog met de aanbestedingspraktijk is een van de noodzakelijke stapjes. Dus: werk
aan de winkel!
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P i n k R o c c a d e

Bedum, De Marne, Winsum, en Eemsmond - in het hoge noorden van
Groningen - gaan per 1 januari 2019 officieel op in de heringedeelde
gemeente Het Hogeland. De gemeente wordt niet alleen groter, maar ook
digitaler. “Met de keuze voor iParticipatie zetten we weer een stap in de
goede richting”, vindt informatiemanager Sven van der Veen.
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p a r t n e r

‘iParticipatie past
helemaal in onze
nieuwe visie’
M

eer tijd, minder rompslomp en betere service als het
gaat om het aanvragen en toekennen van levensonderhoud en bijzondere bijstand. Dat is wat iParticipatie - een
programma van PinkRoccade Local Government - de nieuwe
gemeente Het Hogeland straks moet opleveren. iParticipatie wordt voor het programma CiVision Samenlevingszaken
gehangen en is opgebouwd uit vier verschillende apps: iAanvraag, iVaststellen, iBeoordelen en iOverzicht. iAanvraag wordt
momenteel gebruikt door een groep koplopers en getest door
kwartiermakers, waar de nieuwe gemeente Het Hogeland er een
van is.
“Ik zag zelf meteen een aantal voordelen van iParticipatie”,
vertelt Sven van der Veen, informatiemanager van de BMWEgemeenten. “De ambtenaren van het domein levensonderhoud
en bijstand - die een grote stem in de beslissing hebben gehad
- bevestigen die voordelen. Bij iAanvraag vult de burger via de
website zelf zijn bijstandsaanvraag in. Door in te loggen met
DigiD worden veel gegevens automatisch ingevuld. Vervolgens
doorloopt de burger een stappenplan met daarin duidelijke
instructies. Heeft de betrokkene een huurcontract, dan wordt
meteen gevraagd om een digitale kopie of foto van het contract
te uploaden. Het programma vraagt zorgvuldigheid en volledigheid van de gebruiker. Alleen als alle stappen doorlopen zijn en
alle velden zijn ingevuld, kan de aanvraag worden ingediend.
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Dat scheelt onze ambtenaren veel tijd en onze inwoners veel
ergernis. Het komt nu zo vaak voor dat zij naar huis worden
gestuurd omdat er allerlei informatie ontbreekt of documenten
missen. Bovendien komt met iAanvraag alle informatie digitaal
binnen en kan alles meteen digitaal worden verwerkt en gearchiveerd. Nu werken we nog semi-digitaal; digitale en papieren
documentatie in één dossier. Dat levert natuurlijk de nodige
problemen op.”

keer.” De timing blijkt echter ook nadelen te hebben.
“De integratie van de vier gemeenten is een heel intensief
traject. We focussen nu echt op een soepele overgang van de
oude gemeenten naar Het Hogeland. Onze prioriteit is dat we op
2 januari gewoon de telefoon kunnen opnemen en meteen aan
de slag kunnen met de dagelijkse werkzaamheden. We hebben
ervoor gekozen de daadwerkelijke implementatie van iAanvraag
uit te stellen tot na die tijd.”

De vier BMWE-gemeenten waren het snel eens dat iParticipatie een goede investering zou zijn, mede omdat het goed past in
de visie van gemeente Het Hogeland.
“Wij zijn straks qua oppervlakte de grootste gemeente van
Nederland. Het is een dunbevolkt gebied waar inwoners een
grote afstand moeten afleggen naar een gemeentehuis. Digitalisering is een oplossing voor dat probleem. Daarnaast luidt
onze visie kortweg ‘Ruimte!’. Ruimte voor de inwoners, maar ook
ruimte voor de medewerker. Digitalisering betekent tijdsbesparing en dus ruimte om je werk naar eigen goeddunken in te
richten, oftewel je hebt meer tijd over om inwoners te helpen
zoals jij dat wilt.”
Door vlak voor de eenwording van de gemeenten te investeren in iParticipatie worden tijd en geld bespaard. “We hebben nu
maar een keer ontwikkel- en aanschafkosten, in plaats van vier

Behoudend
Digitalisering is een van kerndoelen van de nieuwe gemeente. iParticipatie is daar slechts een onderdeel van. “Met iParticipatie zetten we een stap in de goede richting, maar er zullen
op dit vlak nog vele stappen volgen. We zetten nu duidelijk de
stap van behoudend naar innovatief. De BMWE-gemeente kon je
typeren als behoudende gemeenten op ICT-gebied. De heersende gedacht was: laat de grote gemeenten maar voorlopen,
dan sluiten wij wel aan als het product zich bewezen heeft. Het
Hogeland wil zich juist profileren als innovatieve gemeente. Dat
betekent dat we onze nek willen uitsteken als het gaat om digitale producten. We krijgen ruimte om te experimenteren.”
Deze nieuwe benadering zorgde ervoor dat de Groningse
gemeenten kwartiermaker van iParticipatie zijn. PinkRoccade
werkt met koplopers en kwartiermakers, dat zijn de eerste
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gebruikers en feitelijk medeontwikkelaars van het product. Koplopers en kwartiermakers geven – in deze volgorde – feedback
op het product.
“Wij vinden het van belang dat wij als gebruikers nu invloed
hebben op het product. Je kunt dingen naar je eigen hand
zetten. Het is goed dat PinkRoccade Samenlevingszaken zich
daarvoor openstelt. Mooi voorbeeld vind ik de interface van
iAanvraag. Die is in de eerste periode al behoorlijk aangepast.
Binnen de gebruikersdoelgroep zit namelijk een behoorlijk
percentage minder-digivaardige burgers. De interface van de
applicatie moet dus echt zo eenvoudig en intuïtief mogelijk zijn.
We denken nu nog na over de toepassing meertaligheid. Ook
moeten we nog een slag maken als het gaat om het automatisch
genereren van gegevens uit Suwinet en Digitaal Klant Dossier.”
Na iAanvraag gaat PinkRoccade samen met de koplopers en
kwartiermakers door met het ontwikkelen en implementeren van
iVaststellen, iBeoordelen en iOverzicht. “Ook hier hebben we als
kwartiermakers invloed op het eindproduct. De verwachting is
dat de ontwikkeling en implementatie van deze drie apps veel
sneller gaat dan iAanvraag, die zijn namelijk alleen te gebruiken door de ambtenaar. Ik zie ernaar uit dat alle apps – dus heel
iParticipatie – draaien. Dan kunnen we echt de vruchten gaan
plukken van dit product.”
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Overheidsorganisaties willen e-diensten leveren
aan de juiste burgers. Wie
online aanklopt maakt zich
bekend met een elektronische
identiteit. Behalve DigiD, uitgebreid naar hogere betrouwbaarheidsniveaus, kan dat straks met
private authenticatiemiddelen.
De stand van zaken in een complex
dossier met knelpunten.
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ieter Hartmann gaat trouwen. Het Standesamt
verlangt van hem een afschrift van zijn geboorteakte.
Hij woont in Karlsruhe en is geboren in Nederland. Hartmann is een van
de 55 miljoen Duitsers met een e-Personalausweis, waarvan 23 miljoen geactiveerd. Op de website van zijn Nederlandse geboorteplaats logt hij in door de
knop eIDAS te selecteren en als land ‘Duitsland’ te kiezen. Een Duitse authenticatievoorziening checkt zijn identiteit en meldt de Nederlandse gemeente
dat hij echt Dieter Hartmann uit Karlsruhe is. Dan vraagt hij zijn afschrift
aan, dat hij enkele dagen later in zijn Briefkasten aantreft.
Per 29 september aanstaande moeten alle Nederlandse gemeenten overweg kunnen met zulke buitenlandse aanvragen. Nog niet uit alle 27 andere
EU-lidstaten, maar - buiten Duitsland - over drie maanden mogelijk ook uit
Estland, Italië, Kroatië, Luxemburg en Spanje. In juli 2014 stelde Brussel de
eIDAS-verordening vast over ‘elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt’ en gunde lidstaten
vier jaar voorbereidingstijd. Eind september gaat de acceptatieverplichting
van buitenlandse authenticatiemiddelen dus in.

Yvonne Brink, eID-expert van VNG Realisatie, licht gemeenten voor over
ontwikkelingen in het complexe identificatie- en authenticatiedomein, en
signaleert enige knelpunten. Ze stelt dat 274 gemeenten (met voor bedrijven eHerkenning) in beginsel eID kunnen inzetten, maar dan wel moeten
upgraden naar een nieuw koppelvlak en nog enkele andere aanpassingen
moeten verrichten. 106 gemeenten hebben geen eHerkenningsaansluiting.
Die kunnen er eentje voor rond 12.500 euro regelen, maar zullen zich afvragen of dat voor die ene Hochzeit wel moet. Voorts kunnen ze wachten op een
routeringsvoorziening. BZK’s programmaleider eID Maarten Prinsen verwacht
dat deze dit jaar gereed is. Als derde optie noemt Brink: alle e-formulieren
offline halen. Rigoureus, maar voor zeer kleine gemeenten met maar enkele
e-formulieren wellicht een acceptabele noodgreep. Niemand weet hoeveel
grensoverschrijdende logins de eIDAS-verordening zal brengen, maar bij verordenen hoort naleven.
Substantieel
Er gaat meer veranderen. DigiD wordt geschikt gemaakt voor e-diensten
die voor authenticatie een hoger betrouwbaarheidsniveau verlangen. Overeenkomstig de eIDAS-aanpak komen naast DigiD-basis (gebruikersnaam en
wachtwoord) de niveaus ‘substantieel’ en ‘hoog’.
Voor DigiD-substantieel is een smartphone met app nodig. Gebruikers
activeren het nieuwe authenticatiemiddel door eenmalig hun ID-gegevens
op hun telefoon te laden vanaf de chip in hun paspoort, identiteitskaart
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De Belgen
doen het eerder

België was vroeg met zijn elektronische identiteitskaart, waarmee
digitale diensten zich online laten
afnemen. Maar de ook benodigde
kaartlezer (hoe die in 1001 huiselijke
computerconfiguraties blijvend werkend te installeren?) kan de gebruiker
nogal eens tot wanhoop drijven. Sinds
mei vorig jaar is er ook een private
authenticatiedienst, itsme®, aangeboden door Belgian Mobile ID, opgezet
door banken en telecomproviders.
Sedert begin dit jaar is itsme® ook
door de Belgische overheid toegelaten
voor gebruik in het publieke domein.
Van de 1,2 miljoen transacties die de
350.000 gebruikers maandelijks verrichten, betreft circa een derde logins
voor overheidstoepassingen. Die zijn
benaderbaar via de centrale portal
CSAM.
itsme® werkt met een app op de
gsm. De digitale identiteit wordt daaraan gekoppeld vanuit de bank van de
gebruiker dan wel vanaf de eID-kaart
(via de kaartlezer, waardoor perikelen
rond de NFC-chip zoals in Nederland
zich niet voordoen). Behalve inloggen
kan men er digitale handtekeningen
mee zetten. Volgens CEO Kris De Ryck
van Belgian Mobile ID voldoet het aan
de eIDAS-eisen voor betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’.
In mei kondigde de Belgische
regering een voorziening aan met de
naam BeApp, met op termijn verschillende inlogmechanismen. itsme® is de
eerste die daarvoor is gekwalificeerd.
BeApp moet eind dit jaar beschikbaar
komen.
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(NIK) of rijbewijs (dat sinds november 2014 een chip bevat). Probleempje:
in de telefoon moet daarvoor een werkende NFC-chip voor draadloze communicatie zitten. Niet alle Android-toestellen hebben die en Apple zet de
NFC-chip in zijn iPhones (vooralsnog) niet open voor derden. Dat betekent
dat maar 20 (VNG) tot 40 procent (BZK) op deze wijze DigiD-substantieel kan
activeren. BZK onderzoekt daarom alternatieven, zegt Prinsen, waaronder
zuilen in openbare gebouwen. Ook blijft DigiD-midden (gebruikersnaam,
wachtwoord en sms-code of DigiD-app) voorlopig toegestaan voor wie nog
geen substantieel heeft. Met substantieel inloggen voor een e-dienst per
computer gebeurt door met de DigiD-app op de telefoon een QR-code op het
beeldscherm te scannen.
Na een eIDAS-audit van DigiD-substantieel en acceptatie door ‘Brussel’,
momenteel in voorbereiding, moet de Nederlander met een stacaravan in de
Ardennen daarmee online zijn Belgische formaliteiten kunnen regelen, zoals
Dieter Hartmann hier terechtkan voor zijn akte-afschrift.

Vanwaar de
keuze voor
een aanpak
die meer
burgers uitdan insluit?

Vanwaar de keuze voor een aanpak die meer burgers uit- dan insluit?
Prinsen spreekt van ‘een zeer goedkope self-service-oplossing’ en zegt verder:
“We zoeken naar oplossingen voor de resterende 60 procent, bij voorkeur net
zo makkelijk en goedkoop. Maar tot nu toe is de ideale oplossing niet gevonden. Intussen wachten we niet tot er iets is voor alles en iedereen, maar stellen beschikbaar wat nu mogelijk is.”
Voor gebruik van DigiD-substantieel (en hoog) is ook een Wet digitale
overheid nodig, die overheden verplicht de nodige inlogvoorzieningen op
hun website aan te bieden. Begin juni ging de ministerraad akkoord met het
wetsvoorstel.
Om betrouwbaarheidsniveau hoog zit momenteel vooral de zorg te springen. Het werkt zoals substantieel, waarbij echter het inlezen van de ID-gegevens van identiteitskaart of rijbewijs (paspoort niet) noodzakelijk is voor elke
inlog. Daarvoor biedt een zuil in bibliotheek of ziekenhuis geen soelaas. BZK
broedt nog op een workaround om NFC-chips te omzeilen.
Behalve een bruikbare NFC-chip in de telefoon is ook een applet nodig in
de smartcard. De RDW zou het rijbewijs met applet in oktober gereed moeten
hebben, maar was er vroeg mee en inmiddels loopt met 200 deelnemers een
‘friends & family pilot’ annex ‘lerende uitrol’. De identiteitskaart moet de
applet per begin 2019 ook hebben en wordt daarmee eNIK. Daarvoor is nog
wel een wijziging nodig van de Paspoortwet. Het wetsvoorstel ligt bij de Raad
van State.
Buiten de NFC-kwestie speelt voor hoog nog een dingetje. Rijbewijs en
identiteitskaart zijn tien jaar geldig. Wie onlangs een nieuwe kreeg zou dus
bijna tien jaar moeten wachten alvorens op het hoogste betrouwbaarheidsniveau transacties te kunnen doen, of over korte tijd weer geld uitgeven voor
een (iets duurder, want met applet) e-rijbewijs of eNIK. Ook op dit punt zoekt
BZK naar mogelijkheden om de dekking te verhogen.
De VNG vindt BZK’s aanpak van eID te veel gericht op alleen maar inloggen. Alle kanalen, ook telefoon en ‘fysiek’ moeten worden ondersteund. Ook
moet naast authenticeren formeel bevestigen met een handtekening mogelijk
worden. Prinsen neemt VNG’s position paper daarover serieus. Het inrichten
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Publiek: DigiD
“Spreek uit: ‘Diegiedee’.” Je kunt het nog op menige
website tegenkomen, maar het gebruik is zo toegenomen, dat DigiD die toelichting nauwelijks meer behoeft.
In de vijftien jaar sinds de introductie (eerst Nieuwe
Authenticatie Voorziening of Burgerpin genoemd) is het
aantal mensen met een persoonlijke inlogcode gegroeid
tot 13.569.667 (per eind april 2018). Vorig jaar is
280.199.084 maal ingelogd bij 623 organisaties.
In bijna 90 procent gebeurde dat met gebruikersnaam
en wachtwoord (zekerheidsniveau basis). Tweetrapsauthenticatie (zekerheidsniveau midden, dat is lager dan
het eIDAS-niveau substantieel) gaat op twee manieren: gebruikersnaam, wachtwoord en sms-code (in 2017
26.110.699 keer, 9,3 procent) of via de DigiD-app (pincode via telefoon of tablet, QR-code scannen en pincode
via computer, vorig jaar 2.581.170 maal, 0,9 procent). De
cijfers komen van Logius.
Een hoger zekerheidsniveau wordt nog maar weinig
gevraagd. Op 630 dienstverleners (half mei 2018) slechts
door 64. De grootste groep dienstverleners die verlangen dat mensen met DigiD inloggen, zijn gemeenten en
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Van deze 413
gemeentelijke organisaties controleren er maar 5 de iden-

titeit extra met een sms-code. Van 56 pensioenfondsen
slechts 1. Bij zorginstellingen meer: 24 van de 54. Ook
zorgverzekeraars werken met extra sms-codes. Van de 36
noemt de website digid.nl er maar 2, maar volgens een
Logius-woordvoerder vereist het ‘overgrote deel zeker’
tweefactorinloggen.
Het aantal van 630 dienstverleners zorgt overigens
voor forse vertekening. Er zijn organisaties met een DigiDaansluiting namens anderen. Digid.nl vermeldt er 14,
functionerend voor in totaal 397 dienstverleners. Daarvan
zitten er 316 bij één groep, allemaal apotheken, waarvoor
softwareleverancier NControl de DigiD-aansluiting heeft.
Via DigiD kan men in totaal dus terecht bij 1013 dienstverleners. Logius is niet dol op groepsaansluitingen. Het
bezorgt de organisatie een grotere beheerlast, staat op
haar website, en leidt tot ‘afname van zichtbaarheid van de
achterliggende dienstaanbieders voor gebruikers’. Daarom
komen er geen nieuwe bij. Navraag leert dat dit al sinds
begin 2014 geldt. Inmiddels wil men ook van bestaande
groepsaansluitingen af, maar de wijze waarop is nog onbekend. Als Logius eruit is krijgen betrokken partijen een
jaar om naar een eigen aansluiting te migreren.

van een eID-stelsel gebeurt stapsgewijs, stelt hij, waarbij genoemde punten
zeker aandacht krijgen.
Privaat
Ter vermijding van een ‘single point of failure’ (DigiD eruit = overheidsdienstverlening plat) komen er ook private authenticatiemiddelen voor
gebruik in het publieke domein. Het toelaten van private oplossingen kan
ook het effect van DigiD’s NFC-perikelen verkleinen. Aanvankelijk zouden
alle private initiatieven kunnen meedoen als ze aan de eisen voldeden, maar
aangezien dat een kostbare beheer- en toezichtstructuur verlangt, is medio
2017 besloten ‘een of meer’ private middelen toe te laten. Deze en andere veranderingen leidden overigens tot een grondige ‘herijking’ van een business
case uit 2016. “Samenvattend leidt de herijking tot een totaalbeeld van de
kosten van 995 miljoen euro, ten opzichte van 659 miljoen uit de vorige business case van 2016”, schreef onderzoeks- en adviesbureau Ecorys in maart in
het herijkte document. En omdat een aantal kostenposten ‘nog niet in beeld
te brengen’ is, zal het totaal het miljard wel overschrijden. Intussen moest
een recente marktconsultatie BZK inzichten bezorgen voor een effectieve
aanbesteding van een of enkele private middelen. Prinsen verwacht de publicatie in juli of ‘mogelijk na de zomervakantie’. Logius koopt de authenticatiedienst dan voor de publieke sector in.
Banken gaven eerder aan de eisen te verwerpen en niet mee te doen als ze
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Black
K l o u s

Privaat: iDIN
Met ruim tien jaar ervaring met
de veilige afwikkeling van financiële
internettransacties (op Koningsdag
2016 werd bij de online bestelling van
een pizza voor de miljardste maal met
iDEAL betaald) besloot Currence, in
2005 opgericht door acht banken voor
het ontwikkelen van betaalproducten,
de technologie breder in te zetten en
het elektronische identificatiemiddel
iDIN te lanceren. Waar een iDEAL-button op een website acceptanten direct
profijt oplevert, namelijk betalingen,
laat het voordeel van iDIN zich vooral
indirect ervaren. Toch is Currence volgens een woordvoerder niet ontevreden met de groei. Sinds de start begin
2017 nam het aantal onlineaanbieders
van producten en diensten waar men
met iDIN kan inloggen toe tot 24.
De acceptant, waar men met iDIN
wil inloggen, doet een check bij de
bank van de inlogger, die gevalideerde
persoonsgegevens heeft en de inlogger toont om welke gegevens de acceptant vraagt. De inlogger gaat al dan
niet akkoord met deze gegevensverstrekking. iDIN is gecertificeerd voor
eIDAS-niveau substantieel.
Evidente pre is dat men voor dat
inloggen niets anders nodig heeft dan
wat men al heeft voor internet- of
mobiel bankieren. Currence mikt ook
op overheidsdienstverleners en heeft
reeds een pilot lopen met de Belastingdienst. Daarin zijn volgens de
woordvoerder met iDIN 91.000 succesvolle inlogtransacties gepleegd.
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niet zouden veranderen. Ze zouden dezelfde beveiliging anders en goedkoper kunnen realiseren. De eisen waren volgens Prinsen inderdaad ‘helemaal
dichtgetimmerd’, maar inmiddels is er ‘meer speelruimte om eraan te voldoen’. Behalve banken hebben ook andere partijen op de marktraadpleging
gereageerd.
‘Speelruimte’ is ook Prinsens reactie op een bezwaar van de Nijmeegse
hoogleraar Bart Jacobs die met zijn onderzoeksgroep IRMA ontwikkelde,
een authenticatiedienst op basis van attributen, waarbij de dienstverlener
alleen gegevens krijgt die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende dienst.
Een recente consultatie over het ‘Controleprotocol eID 2018’, door Prinsen
omschreven als ‘een leidraad voor de auditor omdat de eIDAS-uitvoeringsverordening veel interpretatieruimte biedt’, leverde een vijftal reacties op. In de
zijne betoogt Jacobs dat Nederland in het protocol focust op gebruik van een
smartcard (‘technologie van vijftien jaar geleden’) en innovatie belemmert.
IRMA werkt met een smartphone-app. Volgens Prinsen biedt het protocol
echter voldoende speelruimte. “Het is niet de bedoeling de techniek dicht te
timmeren.”
Overigens is het concept van aanbesteden vreemd aan het wezen van
IRMA (I Reveal My Attributes). Het is namelijk open source. Jacobs: “Het is
vrij beschikbaar en iedereen kan ermee aan de gang.”

Black box
D

e Amerikaanse stad Tempe had
onlangs tegen wil en dank een
wereldprimeur: het eerste dodelijke
slachtoffer van een zelfrijdende auto, een
testtaxi van Uber. De ijzeren wetten van de
medialogica zorgden voor stevige discussies over het incident. Er valt dan ook veel
over te zeggen.
Bijvoorbeeld dat computersystemen
statistisch gezien betere chauffeurs zijn
dan mensen, of dat op z’n minst kunnen
worden in de nabije toekomst. Dat rationele argument is echter nauwelijks relevant,
want emotie speelt begrijpelijkerwijs de
hoofdrol in de discussie. Het ongeval speelt
vooral in op menselijke angsten om de controle te verliezen als gevolg van technologische vooruitgang in het algemeen en de
oprukkende kunstmatige intelligentie in
het bijzonder. De staat Arizona besloot in
elk geval om de vergunning van Uber voor
deze tests op te schorten. En het bedrijf
zelf zette in andere staten ook het testprogramma stil.

Deze stand van zaken leert dat zekerheid verschaffen over de identiteit
van onlineklanten aan overheidsorganisaties nog wat bottlenecks kent. En
hoe weet, omgekeerd, de burger dat de houder van een bezochte website
de beoogde overheidsorganisatie is? Begin juni bezochten 400 mensen een
conferentie, waar Steven Luitjens, BZK-directeur Informatiesamenleving en
Overheid, hierover opmerkte: “Daarin wordt nog weinig geïnvesteerd.”

Sander Klous
Hoogleraar Big Data
Ecosystems, UVA
en partner bij KPMG
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Angst speelt dus de hoofdrol, en dat
valt nauwelijks los te zien van het veel
gehoorde kritiekpunt dat de zelfrijdende
auto onder de motorkap een black box is.
We weten niet hoe de algoritmes afwegingen maken over remmen of bijsturen. Dat
lijkt op het eerste gezicht een valide punt
maar is het juist niet.
Ook het menselijk brein is immers bij
uitstek een black box. Een chauffeur kan

niet uitleggen hoe en waarom hij in lastige
verkeerssituaties in een split second afwegingen maakt. Een computersysteem kan
dat juist wel, ook al is dat niet vanzelfsprekend zo geregeld. We kunnen bijvoorbeeld
precies uitleggen hoe algoritmes het verschil bepalen tussen een ronddwarrelende
plastic zak en een fietsend kind. En we
kunnen ‘aan de knoppen draaien’ om dat
nauwkeuriger of met meer voorzichtigheid
te doen, iets wat bij een menselijke chauffeur ook onmogelijk is. Op individueel
niveau kunnen we niet ingrijpen, maar op
statistisch niveau wel.
De werkelijkheid is dan ook dat we met
een zelfsturende auto juist grip kunnen
krijgen op iets waar we eerder nooit grip op
hadden.
Dat vergt wel een maatschappelijke discussie over de eisen die we aan algoritmes
stellen. Politieonderzoek naar het ongeval
in Tempe concludeerde dat een menselijke
bestuurder waarschijnlijk in die situatie
ook een dodelijk ongeval had veroorzaakt,
maar ander onderzoek gaf ook aan dat het
algoritme de persoon wel degelijk heeft
waargenomen. Het algoritme had dus kunnen reageren, maar deed dat niet. De vraag
komt dan ook op: is het goed genoeg als
zelfrijdende auto’s aantoonbaar minder
(dodelijke) ongelukken veroorzaken dan
door mensen bestuurde auto’s? Of willen
we computers andere normen opleggen?
Daar moet de discussie over gaan. Naast tal
van andere zaken die niet passen in deze
ruim 400 woorden.
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p a r t n e r

Prettig (burger)zaken
doen Appeltje-eitje met de eDiensten

C e n t r i c

Vermissing reisdocument
Om misbruik van een kwijtraakt paspoort te voorkomen,
moet de vermissing zo snel mogelijk bij de gemeente worden
gemeld. Met een smartphone gaat dat gelukkig heel eenvoudig.
Op de site van de gemeente even aangeven om welk reisdocument het gaat en het paspoort staat als vermist in het systeem.
Zo kan er niet mee worden gefraudeerd. Via de eDienst is een
nieuw paspoort ook zo aangevraagd.

Verhuizing doorgeven

Huwelijksaangifte? Een verhuizing doorgeven? Burgers doen
hun zaken met de gemeente voortaan waar en wanneer het hen
uitkomt, zonder tussenkomt van een professional. Hoe? Met de
eDiensten voor burgerzaken. Gemak dient de burger!
betere service dan selfservice”,
“Geen
vindt Mark Uiterwijk Winkel, business-

unitmanager Persoonsinformatievoorziening bij
Centric. “Wat is er makkelijker dan zelf je zaken
kunnen regelen wanneer het jou uitkomt?” Voor
veelvoorkomende (burger)zaken zijn er daarom de
eDiensten: selfservicediensten waarmee inwoners
online wijzigingen doorgeven en aanvragen doen. “Een
slimme aanvulling die eenvoudig is in te passen in de
website van de gemeente.”
Het mes snijdt aan twee kanten, vertelt Uiterwijk
Winkel: “De gemeente bespaart tijd, doordat er minder
bezoekers aan de balie komen en de verwerking van
digitale aanvragen dankzij ingebouwde intelligentie

veelal automatisch gaat. En
ook voor burgers wordt het
makkelijker: zij kunnen 24/7
terecht op de gemeentesite
en hoeven voor de meeste
zaken dus niet meer langs het
gemeentehuis.”
Bekijk de video’s
De eDiensten maken het allemaal wel héél
eenvoudig. Benieuwd hoe burgers dat gemak ervaren?
Bekijk iedere maand een nieuwe video op:
https://www.centric.eu/NL/Default/Branches/
Lokale-overheid/ediensten

Droomhuis gekocht? Via de eDienst Doorgeven verhuizing is de verhuizing in een handomdraai doorgeven. Gaat het om een vervolginschrijving, dan wordt de
burger verwelkomd in de gemeente en toont de eDienst
uitsluitend binnengemeentelijke woonadressen.
Eenmaal ingelogd zijn eventuele partner en kinderen
eenvoudig mee te verhuizen.

Uittreksel aanvragen
Voor een Uittreksel BRP hoef je als burger de deur
niet meer uit. Dat vraag je heel eenvoudig online aan.
De eDienst controleert onder meer of iemand wel in de
betreffende gemeente woont. Is de aanvraag voltooid,
dan valt het uittreksel al een paar dagen later in de
brievenbus.

Geboorteaangifte

Huwelijk & partnerschap

Kersverse ouders doen samen aangifte van de geboorte van hun kind. Waar en wanneer zij willen, dus ook
vanuit het kraambed, of dat nu in het ziekenhuis staat of
thuis. Vader of moeder logt in met DigiD, vult de geboortegegevens in en de aangifte is alweer gepiept. In het
ziekenhuis ondertekent de ouder de aangifte direct in het
loket van de gemeente.
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Ook de mooiste dag van je leven regel je gewoon
zelf. Via de agenda van de eDienst Huwelijk & partnerschap maken stellen hun voorgenomen huwelijk kenbaar aan de gemeente. Ook is daar te zien op welke data
de gewenste locatie beschikbaar is. Ze kiezen hun eigen
trouwambtenaar, voeren de getuigen in en selecteren
extra voorzieningen, zoals muziek of een rode loper.
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Sensorenregister

Ik zie, ik zie wat jij
In het najaar van 2017
dook de term ineens
op: sensorenregister.
Prominente wethouders
als Staf Depla (toenmalig
wethouder Economie
Eindhoven) en Kajsa
Ollongren (toen nog
bestuurder in de
hoofdstad) haalden
er de landelijke media
mee: elke inwoner moet
kunnen weten welke
sensoren welke gegevens
verzamelen in de openbare
ruimte.

Door Quita Hendrison
Beeld Dreamstime
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niet ziet…

E

indhoven pakte het initiatief om, in samenwerking met het Kadaster,
sensoren op Stratumseind in kaart te brengen en kenbaar te maken
voor het publiek, de ondernemers en andere geïnteresseerden in de stad. In
deze uitgaansstraat bevindt zich een ‘levend laboratorium’ waar verschillende organisaties samenwerken om met behulp van data en nieuwe technologieën de straat veiliger te maken en de sfeer te verbeteren. Zichtbaarheid van
de meetapparatuur en duidelijkheid over wat er gemeten wordt en door wie,
is vaker een kritiekpunt geweest. Daarom is Stratumseind gekozen om als
eerste aangesloten te worden op het sensorenregister. Op dit moment nog in
pilotvorm en in een bètaversie, maar klaar genoeg om te kunnen voorzien dat
het sensorenregister nog dit jaar z’n weg zal vinden naar andere initiatieven
in de stad en in meerdere Nederlandse gemeenten.

Stratumseind, uitgaansstraat in Eindhoven en
‘levend lab’ is gekozen om als eerste aangesloten te
worden op het (bèta-)sensorenregister.

staan daar als lokale overheid volledig achter, maar
hebben ons wel de simpele
vraag gesteld: als een inwoner vragen heeft over de
data die verzameld worden,
wie kan daar dan antwoord
op geven?”
Het antwoord was: niemand
nog. De remedie voor de
hand liggend: er moet een
sensorenregister komen dat
een toegankelijk, actueel
overzicht biedt van alle meetapparatuur
en het type data dat wordt gemeten. Én
dat de mogelijkheid biedt om contact op
te nemen met de betrokken partijen. Van
Schaik: “We hebben in Stratumseind al
redelijk zicht op de sensoren. Wat we nog
nodig hadden was een partner met wie we
een registratiesysteem op konden zetten.
Natuurlijk kan dat in het opendataportaal
van Eindhoven, maar we willen ook graag
dat andere gemeenten het kunnen inzetten
en hergebruiken en dat er een gezamenlijke
datamodel wordt ingezet. En wie heeft er
meer verstand van het - landelijk - registreren van eigendommen dan het Kadaster?
Het Kadaster was zich bovendien al aan het
oriënteren op de mogelijkheden van een
landelijk sensorenregister. Een voorwaarde
die we als Eindhoven stelden was dat de
informatie (ook) gepubliceerd moet worden
op het opendataportaal van Eindhoven.
Logisch, want dit is bij uitstek een zaak van
openheid en transparantie.”
Het sensorenregister bestaat op dit
moment uit een interactieve kaart, een
viewer op de website. Daar staan alle sensoren op en als je op een bepaalde sensor

Eerst nog wat achtergrond. De huidige wet- en regelgeving stamt uit een
het analoge tijdperk en regelt weinig tot niets over de digitale infrastructuur
van de smart city. Hoewel het overgrote deel van de openbare ruimte (zo’n
95 procent) onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is er nog geen
gemeentelijk kader dat de belangen van de inwoners op het vlak van gegevensverzameling in de openbare ruimte beschermt. We weten allemaal dat
het wemelt van de sensoren en dat het aantal groeit. Maar niemand heeft een
overzicht van waar al die sensoren hangen en wat ze meten, van wie de data
zijn, wie ze beheert, wie ze mag zien en wie niet. Wat er met de verkregen
data gebeurt, is helemaal schimmig. Natuurlijk kan de gemeente met smart
governance nuttige dingen doen met de waardevolle informatie die sensoren kunnen leveren. Maar wat als data in de database van een (buitenlands)
bedrijf verdwijnen zonder enig zicht op wat er daarna mee gebeurt? De bal ligt
bij de gemeente. Om ‘dat wat van ons allen is’ te beschermen en te beheren.
Met op de eerste plaats onze privacy. Maar denk ook aan de publieke infrastructuur die beheerd moet worden. Sensoren kunnen immers niet zonder die
infrastructuur.
Viewer
Mieke van Schaik is strategisch informatieadviseur bij de gemeente
Eindhoven. Ze begint haar verhaal over het sensorenregister met een kleine,
maar belangrijke correctie: “Eindhoven is geen smart city, maar een smart
society. Het verschil zit in de manier waarop we dit vormgeven; namelijk in
cocreatie. Samen met inwoners en bedrijven kijken we welke technologie
ingezet kan worden, in plaats van dat de technologie ons pusht om op een
bepaalde manier te werken. Dat zie je ook terug in Stratumseind, waarin van
alles wordt gemeten met sensoren, camera’s en andere meetinstrumenten. We
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‘gaat staan’, komen de gegevens over die sensor tevoorschijn. Van Schaik:
“Wie is de eigenaar, wat meet die, staat hij aan of uit, waar kun je terecht
met vragen. Simpel. Veel van het werk is aan de voorkant gedaan. We hebben
de eigenaren geïdentificeerd en afspraken met hen gemaakt; dat we volgens
onze spelregels werken en over het delen van data. Je moet je voorstellen
dat Eindhoven een aantal IoT-sensorennetwerken in de openbare ruimte
heeft die los van elkaar werken. Het kan dus voorkomen dat twee partijen
hetzelfde aan het meten zijn op dezelfde plek. Niet dat dat per se niet mag,
maar daar moeten wel afspraken over gemaakt worden. Dat kan alleen als de
data toegankelijk zijn, zodat iedereen de situatie kent. Ik moet zeggen dat de
inventarisatie vlot is verlopen. Eindhovense bedrijven kennen onze visie op
open data en privacy en willen graag meewerken. Op die manier brengen we
aan de voorkant al een filter aan: als je niet zorgvuldig omgaat met privacy,
kom je er niet door.”

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

Op één
De pilot is bij beide partners onder andere met trainees uitgevoerd, zodat
het gelijk een interessant leertraject was. Het Kadaster heeft de vormgeving
en inrichting van het register gemaakt, Eindhoven levert de data vanuit de
FIWARE-omgeving. Van Schaik: “Voor de bètaversie voeren we een deel van
de gegevens met Excel in. De eerstvolgende stap is om dat te automatiseren.
Om het sensorenregister op te schalen moet de registratie ontsloten kunnen
worden voor alle individuele gemeenten. Bovendien is het belangrijk dat aanbieders een directe en duidelijke route hebben naar het ‘zenuwcentrum’, in
dit geval het Kadaster, zodat ze met een simpele druk op de knop een sensor
aan kunnen melden. Er is immers geen wettelijke verplichting om dat door te
geven, maar het is wel cruciaal om de transparantie en dialoog te bereiken die
we met het sensorenregister nastreven. Een van de doelen van de pilot is dan
ook dat we willen leren hoe we met de vragen uit de stad om moeten gaan.
Aan onze kant en bij het Kadaster. Een ander doel is overzicht en samenwerking. Voor de ondernemers die hun data kunnen delen en hergebruiken, en
voor de gemeente voor hergebruik en voor beleidsdoeleinden. We hebben hier
een duidelijke visie op hoe een duurzame en gezonde stad wordt ingericht
aan daar kunnen data ons goed bij helpen.”
Met stip op één staat het recht op privacy en transparantie voor de burgers.
“Inwoners hebben geen idee hoe vaak en hoeveel er in de openbare ruimte al
gemeten wordt. Als individuele burger is het ondoenlijk om je daartegen te
weren. Daarom hebben wij als overheid onze rol gepakt om transparantie en
publiek belang te borgen in de openbare ruimte. Wij hebben samen met de
gemeente Amsterdam duidelijke spelregels voor de digitale stad geformuleerd
die nu ook landelijk in werking worden gezet. Daar sluit ons sensorenregister
naadloos op aan. Binnenkort besluiten we wanneer de pilotfase is afgesloten en wat de vervolgstappen zijn. Een logische stap is om het register uit te
breiden naar andere onderdelen in de stad. Bovendien willen we kijken hoe we
het register op een interactieve, leuke manier kenbaar kunnen maken voor de
inwoners en bezoekers van Stratumseind en de rest van Eindhoven. We hebben
al met verschillende technieken geëxperimenteerd, waaronder een QR-code,
maar het blijft een klus om het voor iemand die door de straat loopt duidelijk
en toegankelijk te maken wie er wat meet.”

Nummer 27, juli 2018

Het is
belangrijk dat
aanbieders
met een
simpele druk
op de knop
een sensor aan
kunnen melden
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IBM Watson.
Artificial intelligence
with real business benefits.

Digitale
overheid en
zorg: werelden
apart?

20
1,400+

De afgelopen jaren zwierf ik
door het land van de digitale
overheid, van de Haagsche
overheid tot gemeentelijke
uitvoeringsdiensten en
omgekeerd. Een mooie tijd en
inmiddels zijn we met elkaar
ver gekomen.

different industries.
You’ll find Watson in
banking, energy,
healthcare, aerospace
and more.

artificial intelligence
patents awarded
to Watson in 2017.

16,000
Here’s why Watson is
AI for smarter business:

Working with enterprise-strength
AI can provide your business with
real benefits. With Watson’s deep
learning capabilities, businesses
can find insights faster, enrich
customer interactions, make
more-informed decisions and
improve results.

active Watson
engagements.

Watson learns more
from less data.
Watson’s algorithms are specially
tuned so businesses can rapidly
achieve accurate results from
smaller, private data sets.
Watson reimagines
your workflows.
Because Watson can be embedded
within the many platforms and
applications you already use,
you can improve most aspects of
how your business works.
Watson protects your insights.
You need to own all your data,
your algorithms and your IP—
with Watson you can. So the insights gained from your specific
data stay yours.
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en fysieke verhuizing door de burger kan digitaal
worden afgehandeld en het invullen van een belastingformulier is een kwestie van minuten in plaats van
uren geworden. Natuurlijk kan het altijd beter. Zo is digitale duurzaamheid vooral nog een theoretisch begrip, is
‘mobility’ nog niet het nieuwe werken en als het op stemmen aankomt, zijn we weer terug bij potlood en papier.
Hoe is dat in de wereld van ‘de zorg’? Om te beginnen
bestaat ‘de zorg’ niet. Of we bedoelen dat deel van onze
samenleving met een breed scala aan specialisten en specialismen dat zorg draagt voor onze geestelijke en fysieke
gesteldheid. Een divers gezelschap met ieder zijn eigen
aardigheden. Digitalisering is in deze wereld niet per se
ingewikkelder dan het digitaliseren van de overheid, maar
wel anders…
Digitalisering van de administratieve processen,
gericht op de financiële stromen, verloopt prima. U gaat
naar de huisarts, u wordt behandeld, de verzekering krijgt
de rekening, de zorgverlener het geld. Dit digitale proces
loopt goed, de belangen van de stakeholders zijn helder.
De uitwisseling van gegevens over uw behandeling tussen
de huisarts en zijn collega’s, of met de apotheek of het

Visit ibm.com/watson
IBM and its logo, ibm.com, Watson and Let’s put smart to work are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. See current list at ibm.com/trademark. Other product and service names
might be trademarks of IBM or other companies. ©International Business Machines Corp. 2018. P32926

Nummer 27, juli 2018

ziekenhuis, verloopt echter minder soepel… hier moeten
nog flink wat stappen worden gezet om gegevens gemakkelijk en veilig digitaal te kunnen delen.
Naast de wetten die we al kennen binnen de digitale
overheid, kennen we in ‘de zorg’ óók nog de wetten van de
commercie. Geleerde lessen uit de wereld van de digitale
overheid zijn hier nuttig, maar zeker niet blindelings
toepasbaar. Aan de kunst van verleiden worden hoge(re)
eisen gesteld wanneer individueel gewin prevaleert en
meerwaarde zoeken in samenwerken niet vanzelfsprekend
is of door de politiek moeizaam afdwingbaar. Bijvoorbeeld om over sectorale grenzen heen gegevens te delen
en daar de eigen systemen (soms tegen hoge kosten) op
af te stemmen. “What’s in it for me..” wordt bestuurlijk
misschien niet altijd uitgesproken, maar hangt wel boven
de markt. Verleiding, inclusief ‘naming and shaming’, lijkt
dan de meest effectieve oplossing om tempo te maken!
Gelukkig is en blijft het verbeteren van de kwaliteit
van zorg de belangrijkste drijfveer voor zorgverleners.
Dit raakt immers mensenlevens en ons allemaal. Iedere
burger heeft op enig moment zorg nodig. Het is dan ook in
ons aller belang om niet alleen de digitale overheid, maar
óók digitalisering in de zorg succesvol te maken!
Voortaan zal ik dit proces meer op een afstand volgen
en mij vooral richten op de volgende generatie IT’ers.
Hopelijk door hen zodanig te prikkelen dat zij al tijdens
hun studie worden uitgedaagd te werken aan een sterke
digitale overheid en slimme digitale zorg!

Herriët Heersink
(Strategisch adviseur ICTU, per 1 augustus
docent Business iT en Management HAN en
zelfstandig adviseur HeersinkAdvies)
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I C T U
OMO
Ronald Heukers (DICTU) en Dennis Brocker
(Dienst Justitiële Inrichtingen/SSC-I).
Beeld: Studio Oostrum.

“Hoe dan ook zullen we moeten
bekijken hoe we met die innovaties om
kunnen gaan. Dat blijft een ontwikkeling. Apps waren jaren geleden vooral
bedoeld als een promotiemiddel. Iedereen wilde wel een appje. Daarna wilde
men vooral functionele apps, gericht op
een bepaalde taak. Een volgende fase
zal zijn hoe innovaties in te passen zijn
in mobiele technologie. Inmiddels zijn
apps in ieder geval gewoon applicatieontwikkeling geworden en business as
usual”, aldus Heukers.

Samenwerking zorgt
voor betere apps
Hoe gebruik je apps optimaal binnen de overheid?
Tijdens de NORA Gebruikersdag in mei gaven Dennis
Brocker (Dienst Justitiële Inrichtingen/SSC-I) en
Ronald Heukers (DICTU) een uitleg over het gebruik
van apps bij de overheid en de Handreiking Mobiele App
Ontwikkeling en Beheer.

E

en paar jaar geleden ontstond het
idee om de kennis over mobiel
werken, op basis van een referentiearchitectuur, te gaan bundelen. DICTU had al
een uitwerking op dat gebied, evenals de
Belastingdienst, en ook andere overheidsorganisaties waren er mee bezig.
Er was behoefte om die kennis toegankelijker te maken voor meer collega’s
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bij de Rijksoverheid. Dit resulteerde in
een verzoek vanuit de CTO-Raad Rijk om
een handreiking over dit onderwerp te
maken. Onder regie van DJI/SSC-I gingen de Belastingdienst, DICTU (Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat), SSCICT (Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties) en SSC-I (Ministerie van Justitie en Veiligheid - DJI)
gezamenlijk aan de slag. Al snel ontstond

een gemêleerde groep van deskundigen
vanuit de hele overheid die actief meeschreef en meedacht.
Brocker, vanuit DJI betrokken als
schrijver: “Een plezierig en leerzaam proces, en minstens even belangrijk als het
resultaat. We hebben als vier grote uitvoeringsorganisaties intensief samengewerkt en veel van elkaar geleerd. Transparantie, delen, elkaar verder helpen waren
sleutelbegrippen in dit traject. Dat heeft
natuurlijk ook met de persoonlijke passie
van de betrokken schrijvers te maken.”
Mobiel werken is een veel besproken onderwerp en ook belangrijk voor
bestuurders, aldus Heukers, vanuit DICTU
betrokken: “Mobiel begint het meest
dominante kanaal te worden om internet te benaderen. Dat betekent dus ook
dat bestuurders steeds meer vragen over

gebruik van apps uit de organisatie krijgen. Dan moet je er iets mee op bestuurlijk niveau. Het moet immers passen
binnen de organisatie, en aansluiten bij
processen.”
“Dan blijkt zo’n kader als deze handreiking over ontwikkeling en beheer
van mobiele apps handig. Het geeft je
handvatten waarmee je de architectuur
kunt maken die nodig is om mobiel te
kunnen werken.“
Innovaties
Ontwikkelingen, zoals Artificial
Intelligence (AI), beeldherkenning,
Augmented en Virtual Reality (AR en
VR), enzovoorts, gaan ook impact hebben op de overheidsdienstverlening.
Vooral AR gaat de komende tijd het
nodige veranderen, denken Heukers en
Brocker.
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Het Overheid Mobility Overleg
(OMO), geïnitieerd door ICTU vanuit
de Nederlandse Overheid Referentie
Architectuur (NORA), verkent het
thema Mobility binnen de publieke
sector. Iedereen die werkzaam is bij de
overheid, betrokken is bij ontwerp en
inrichting van digitale overheidsdiensten en in de praktijk aanloopt tegen
digitale mobiliteitsvraagstukken, is
van harte welkom om aan te sluiten bij
OMO . Meer informatie of aanmelden
kan via een bericht naar omo@ictu.nl.

Breder dan Rijk

“Technologie snelt vooruit en
daarmee mobiele innovatie als een
onderdeel daarvan. Security en privacy
blijven de komende tijd een uitdaging
als het gaat om toepassing van mobiele
technologie. Ook vertrouwen blijft
belangrijk. Een eenduidige uitstraling,
zoals de Rijkshuisstijl voor overheidsapps, helpt daarbij”, vult Brocker aan.

De Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer is geschreven voor
de Rijksoverheid. Maar het onderwerp leeft breder. In de workshop van
Brocker en Heukers tijdens de NORA
Gebruikersdag gaven deelnemers aan
dat de handreiking ook prima bruikbaar is voor andere overheden, zoals
gemeenten of provincies. Men wil
graag meedenken en meekijken. Meer
informatie over deze handreiking? Kijk
op noraonline.nl.

“We moeten bedenken hoe we als
overheid vanuit visie een goede strategie voor apps kunnen ontwikkelen, die
helpt om die ontwikkelingen een goede
plek te geven. Er komt een hele nieuwe
groep gebruikers aan die als burger
eigenlijk niets anders kent dan mobiel
werken. Die burger wil dat dus ook van
de overheid. Dat zul je een plek moeten
geven, naast het blijven bedienen van
een groep burgers die liever juist niet
mobiel digitaal zaken wil of kan doen.”

De handreiking is tot stand gekomen op verzoek van de CTO-Raad Rijk.
De inhoud is breed getoetst door
partijen binnen de overheid die apps
ontwikkelen of daartoe opdracht
geven. ICTU is een van de partijen die
betrokken is bij de totstandkoming
van de handreiking. De handreiking is
opgenomen in de Enterprise Architectuur Rijk (EAR). De handreiking wordt
jaarlijks ge-reviewed en waar nodig
aangevuld met nieuwe inzichten.
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Sturen op een
Vastgeroeste
overlegstructuren,
weinig ruimte voor
inspraak, het niet
inzichtelijk hebben van
alle belanghebbenden.
Ilan Stoelinga heeft
er weinig mee. Hij
opteert voor een
koerswijziging. Maar
hoe realistisch is zijn
Harmonica-model
en wat schieten de
inwoners er eigenlijk
mee op?

Door Frits de Jong
Beeld Dreamstime
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D

e gemeente Haarlemmermeer kent achttien clusters, waaronder
gebieds- en relatiemanagement. Ilan Stoelinga houdt zich binnen
dat cluster bezig met het ontwikkelen en implementeren van het gebiedsprogramma. Specifiek richt hij zich op het ondersteunen en faciliteren
van gestructureerde gesprekken. Nodig, volgens hem, omdat de rol van de
gemeente aan het verschuiven is. Van een sturende, verzorgende organisatie
richting gesprekspartner en coach van inwoners en ondernemers. “In een
steeds meer genetwerkte samenleving met flexibele samenwerkingsverbanden en een grote invloed van de sociale media, is het nodig dat de (lokale)
overheid haar rol gaat herzien. Daarbij draait het steeds meer om vragen als:
‘Wat doen, kunnen en willen we als gemeente?’ en ‘Hoe krijgen we grip, maar
houden we tegelijkertijd aansluiting bij ideeën uit de samenleving?’. Dat
vereist een andere kijk op de werkelijkheid, inclusief een andere manier van
werken.”
In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Stoelinga een
methode gepresenteerd die plannen en ideeën van gemeente en initiatieven uit de samenleving op een geïntegreerde wijze in kaart brengt. Letterlijk. Stoelinga: “Het verschil met de gangbare manier van werken is dat het
direct duidelijk maakt wat er waar speelt en wie invloed heeft bij een bepaald
belang of activiteit. Nu is die informatie vaak nog versnipperd en zijn stakeholders, vooral die van buiten de gemeente, veelal onbekend. Deze methode
laat zien bij welke thema’s met welke partijen in gesprek moet worden gegaan
en houdt relevante wensen en belangen actueel. Daarmee is het goed toepasbaar bij een aantal nieuwe taken van de gemeente, bijvoorbeeld binnen het
sociaal domein, bij de invoering van de Omgevingswet of de inzet van wijken buurtbudgetten. En als we aan willen blijven haken bij ontwikkelingen als
cryptocurrency en crowdfunding, is deze manier van werken onontbeerlijk.”
Debatarena
De door Stoelinga benoemde methode verzamelt relevante informatie
rond een thema en geeft die data, in de vorm van objecten, weer op een
kaart. Door het koppelen van objecten en relaties tussen koppelingen aan
te brengen, ontstaan nieuwe verbindingen: de zogenoemde ‘punten van
gesprek’. “Deze punten vormen de ‘debatarena’ voor de gemeente. In één
oogopslag is er antwoord op vragen als: ‘zijn er onderlinge verbanden tussen
activiteiten?’ en ‘welke belangen spelen nu en in de toekomst?’ Zo kent het
plan voor de aanleg van een skatebaan andere stakeholders dan de voorgenomen sluiting van het verzorgingshuis. Maar pas als we alle stakeholders

goed gesprek
in beeld hebben, en met hen in gesprek gaan, weten we exact wat er in een
bepaald gebied speelt.”
Het goede, gestructureerde gesprek, zoals Stoelinga dat voor zich ziet,
wordt op meerdere niveaus gevoerd. Hij werkt hiervoor met de door hem
ontwikkelde Harmonica-methode (“Harmonie in het gesprek”). Een van die
niveaus is een in- en overzichtstafel. “De tafel geeft een tastbare en fysieke
uitwerking van de methode en het ultieme uitgangspunt voor een goed
gesprek. De punten van gesprek worden dan direct op tafel gepresenteerd en
bieden zo een prima overzicht om met alle belanghebbenden in gesprek te
gaan. De afspraken en ideeën van de tafelgasten liggen immers letterlijk op
tafel. Op een speelse, toegankelijke manier kunnen voorgenomen besluiten
worden uitgetest en zien alle stakeholders direct de effecten ervan.” Een
tweede niveau is de workshopvariant, waarbij deelnemers gedwongen worden
om met elkaar over verschillende thema’s en objecten het gesprek aan te
gaan. “Door de vorm is het goed bruikbaar voor bijvoorbeeld het vastleggen
van gesprekken over werkplannen, het bepalen van de strategische uitvoeringsagenda wonen of voor een omgevingsvisie. Binnen ons cluster wordt
het gebruikt voor het maken van de gebiedsagenda, waarbij ambtenaren in
gesprek gaan over wensen, activiteiten en belangen.”

Armchair auditing
Armchair auditing is een initiatief van
de Algemene Rekenkamer, Geonovum, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
Imagem en iBestuur. Aan de hand van een
aantal praktijkvoorbeelden wordt getoond
waar en hoe bij gemeenten publieke
gelden worden besteed.
Eerdere artikelen: iBestuur 23, pagina 46 –
iBestuur 24, pagina 40 – iBestuur 25, pagina
i28 - iBestuur 26, pagina i38

Een derde niveau dat voorkomt in de schets van Stoelinga, is de online
variant. “Daarbij kan de inbreng ook komen van ondernemers of inwoners,
die vanaf thuis of hun werk meepraten.” Wat Stoelinga betreft is
het de taak van de gemeente om op al die niveaus het gesprek
continu op gang te houden. “Dat is een radicaal andere
manier van werken die niet van vandaag op morgen werkt. Dat besef ik terdege. Maar links- of
rechtsom: we zullen wel terug moeten naar
de basis, het gestructureerde gesprek.
Dat zal nog moeilijk genoeg zijn,
want door allerlei nieuwe en
complexe overlegstructuren
zijn we inmiddels aardig afgedreven van die basis.” Om niet nog
meer tijd te verliezen, oppert Stoelinga om de
implementatie van ‘zijn’ systeem synchroon te
laten lopen aan de gangbare manier van werken. “Volgens mij is de tijd er rijp voor.”
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p a r t n e r
DICTU lanceert standaarddienst
als alternatief voor maatwerk

RijksZaak:
generiek
zaaksysteem
voor de
overheid
Eind maart leverde DICTU een eigen dienst
voor zaakgericht werken op: RijksZaak,
een generiek cloudplatform voor de
ondersteuning van primaire processen van
rijksoverheidsorganisaties. Daar blijkt,
getuige de opkomst bij de introductie, veel
belangstelling voor te zijn.

V

oorafgaand aan de Pega’s Customer Engagement Summit
op 10 april presenteerde DICTU in de Passenger Terminal
Amsterdam zijn basisdienst voor zaakgericht werken. De introductie van ‘RijksZaak’ - want zo heet het nieuwe platform - trok
veel belangstelling van vertegenwoordigers binnen de Rijksoverheid en andere overheden. Dat is niet voor niets. De belofte
van RijksZaak is niet mis: een generieke ICT-dienst en businessoplossing om primaire processen te modelleren waarmee
zaakgericht werken binnen overheidsorganisaties kan worden
geimplementeerd.
DICTU, ooit gestart als ICT-dienstverlener bij het ministerie
van Landbouw, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een
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Volle bak bij de presentatie van
RijksZaak in april jl.

rijksbrede dienstverlener. De organisatie transformeert volgens
directeur Operatie Henk Klapwijk van leverancier van maatwerk
naar aanbieder van - zoveel mogelijk - gestandaardiseerde
diensten. Klapwijk: “Volgens ons zitten overheden te wachten
op oplossingen die profiteren van de efficiëntie van het grote
getal.”
Voorbeelden van dergelijke gestandaardiseerde diensten die
DICTU momenteel al aanbiedt zijn cloudwerkplekbeheer, beheer
van toegangsdiensten, geografische informatiesystemen en het
DICTU App loket. En nu komt daar RijksZaak 1.0 bij, een generiek
cloudplatform op basis van het zaakbeheersysteem van PEGA,
aangevuld met ondere andere document- en archiefbeheer in
Alfresco, gebaseerd op een containerplatform op basis van Red
Hat Openshift.
RijksZaak is ontwikkeld in nauwe samenspraak met twee
launching customers, zoals Enterprise architect Wim van der
Lingen van DICTU de partners Agentschap Telecom (AT) en
Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd i.o. (IGJ) aanduidt. Beide
organisaties hebben flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van
de basisdienst en die ook al in gebruik genomen als fundament
voor hun geplande implementaties later dit jaar. Sinds oktober
vorig jaar is er ook een derde implementatie in bedrijf: bij de
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
Implementatietrajecten lopen inmiddels bij enkele andere overheden. En aan verdere interesse is geen gebrek, aldus Van der
Lingen. “Focus dit kalenderjaar ligt op het succesvol implementeren van zaakgericht werken binnen de organisaties van onze
launching customers IGJ en AT”, aldus mt-lid en Productmanager Harry van der Haar (DICTU).
Generiek cloudplatform
Maar wat biedt RijksZaak precies? Het is een cloudgebaseerd
platform voor de ondersteuning van primaire processen van
overheidsorganisaties. De voordelen van generieke oplossingen ten opzichte van maatwerk zijn volgens Van der Lingen
legio. De schaalbaarheid en beschikbaarheid zijn vanaf de start
inbegrepen, wijzigingen kunnen eenvoudig geautomatiseerd
worden getest, implementatietijden zijn korter en klanten kunnen resources delen. Van der Lingen: “Omdat meerdere partijen op basis van hetzelfde systeem werken, is hergebruik van
componenten eenvoudig. We zien dat nu al gebeuren. Iedereen
werkt vanuit dezelfde omgeving gebaseerd op Pega en Alfresco.
Standaard zitten er koppelingsmogelijkheden in, een extern
portaal voor diensten aan burgers en bedrijven, een functie
voor documentgeneratie gebaseerd op rijkshuisstijl, lifecyclemanagement voor beheren en archiveren van dossiers op basis
van de privacy- en archiefwetgeving, enzovoort. Je kunt het

P e g a s y s t e m s

Basiscomponenten
RijksZaak
Pega - voor zaakmanagement en
ontwikkeling van applicaties voor de
afhandeling van zaken
Alfresco - voor document-, dossier- en
archiefbeheer
DocGen - voor het genereren van documenten
EnterpriseDB - als database
Red Hat OpenShift - als containerplatform als
basis voor de clouddienst

Voordelen RijksZaak
Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
Snel: in korte tijd geïmplementeerd
Gestandaardiseerde oplossing
Afrekening per gebruiker
Clouddienst binnen gesloten omgeving van
de overheid: schaalbaar en stabiel
Online en offline beschikbaar op alle
devices.
Voor meer informatie zie www.rijkszaak.nl
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systeem zelfs niet live brengen zonder dat je een beleid voor archivering hebt
vastgelegd.”
Via RijksZaak handel je zaakgegevens, proces, dossier en interactie in
één systeem af. Door de gestandaardiseerde aanpak kunnen volgens Van der
Lingen implementatietijden worden bekort: “Bij nieuwe klanten starten we na
een initiatiefase met een Proof of Value, die gemiddeld vier weken doorlooptijd kent.” Valt daarna het besluit om de businessoplossing te realiseren, dan
wordt eerst een minimaal product geïmplementeerd binnen een specifiek
onderdeel van de organisatie. DICTU werkt vanuit een partnerrelatiegedachte
op basis van wederzijds vertrouwen om implementaties gezamenlijk succesvol
te realiseren.
RSJ
Tot besluit demonstreerden product owner Ferdi van de Klundert (RSJ) en
projectleider Laurens Verhulst (DICTU) het zaaksysteem zoals dat draait bij de
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. De Raad gebruikt RijksZaak voor de registratie van beroepsprocedures van gedetineerden als vervanging van een legacy-oplossing. Rijkszaak faciliteert het procesbeheer daarvan met bekende stappen als registreren, beoordelen, afdoen en publiceren.
Verhulst: “We hebben in een vroeg stadium besloten het pragmatisch aan te
pakken, waardoor we externe koppelingen voor later hebben bewaard. Dat zou
ons afhankelijk maken van externe partijen. En die kennen hun eigen tempo.”
Van der Klundert: “Daar zijn we nu mee bezig. Maar het systeem is al sinds
23 oktober 2017 live terwijl we in januari 2017 zijn gestart met de realisatie.”
Van de Klundert en Verhulst noemen als belangrijke leermomenten het
belang van een duidelijk mandaat bij de afnemer (de product owner), van het
betrekken van eindgebruikers zelf (dus zonder tussenlaag) bij het ontwerp
en het belang van klein en cyclisch werken. “We hebben gekozen voor een
smallbangbenadering, aldus Verhulst. “En natuurlijk voor scrum- en agilemethodieken waarbij we elke twee weken alle feedback verwerken in een
productiecyclus.”
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5G versus de nationale veiligheid

De lastige
oren van Burum
Iedereen kijkt reikhalzend uit naar het bij
voorbaat al legendarische
5G-netwerk; dat
gaat een nieuwe
digitale revolutie
ontketenen. Op
welke frequentie
5G zal draaien
is wereldwijd een
uitgemaakte zaak.
Behalve in Nederland ...
Met dank aan Defensie.

Z

ijn er voor het huidige 4G-netwerk wereldwijd 43 banden in gebruik, voor 5G hopen producenten van zendmaterieel en smartphones en telecomaanbieders vurig op
een beperkter aantal. “Er is nu wel veel meer samenwerking
bij de keuze van de frequentie, maar dat neemt niet weg dat
elk land zo zijn eigen uitdagingen heeft”, zegt Peter Baltus,
hoogleraar mixed signal microelectronics in Eindhoven.
De komst van 5G wordt gezien als de start van een nieuwe
digitale revolutie: het nieuwe netwerk zal het ontstaan van
een internet of things (IoT) onvoorstelbaar versnellen en heel
groot maken. De stormachtige ontwikkeling van dat internet
wordt nog eens extra aangeblazen door nieuwe virtual realitytoepassingen, drones en kunstmatige intelligentie.
Leveringszekerheid van stroom wordt steeds belangrijker,
zo niet een zaak van leven of dood. Cloudservices verbruiken
heel veel energie en zijn na plotselinge uitval extra lastig
weer op gang te brengen. De functies die in het IoT op het spel
staan, zullen van vitaal belang zijn. “Dat de diepvries uitvalt,
is vervelend, maar dat een door het internet bestuurde auto
uitvalt, is levensgevaarlijk”, aldus Baltus.
Dankzij zijn enorme snelheid en capaciteit maakt 5G
diensten mogelijk waarvoor nu nog eigenstandige netwerken
in de lucht moeten worden gehouden. Denk aan portofoonverkeer bij evenementen, beveiliging en mediatoepassingen,
smart farming door middel van drones, medische onderzoeken en behandelingen op afstand, inspecties op afstand en
last but not least zelfrijdende auto’s. Niet alleen heel handig,
maar ook verstandig vanuit milieuoogpunt, want de diensten
maken veel voertuigbewegingen overbodig. En zonder twijfel

opent 5G perspectieven waarbij we ons anno 2018 nog geen
voorstelling kunnen maken. 5G heeft de toekomst, daar is
iedereen het over eens.
Drie banden
Voor het 5G-netwerk komen drie frequenties in aanmerking: de 700 mHz-band, de 3,5 gHz-band en de 26 gHz-band.
Elke band heeft zo z’n voor- en nadelen. Door de vrij ‘smalle’
700 mHz-band zijn geen mega-hoeveelheden data heen te
sturen, maar er is wel gemakkelijk een landelijk dekkend
netwerk mee te maken. De 26 gHz-band daarentegen kan
heel veel data verstouwen maar heeft geen sterk bereik; het
signaal komt bijvoorbeeld maar moeilijk door muren heen. De
3,5 gHz-band heeft het beste van de eerste twee frequenties,
en geen nadelen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grote jongens in
de industrie voor zendmaterieel, zoals Huawei en Nokia, en
de producenten van smartphones al aan het standaardiseren
zijn op de 3,5 gHz-band. En ook ‘Brussel’ ziet die frequentie
als het meest geschikt, maar het is vooralsnog de vraag of het
Nederlandse Agentschap Telecom die band kan vrijgeven voor
5G.
Grote oren
Het Friese gehucht Burum huisvest, behalve 600 zielen,
sinds 2005 elf schotels met een doorsnee van elf tot achttien
meter en vier zogenaamde wafelijzers. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gebruiken de ‘grote oren
van Burum’ voor het onderscheppen van satellietcommuni-

Door Cyriel van Rossum
Beeld Dreamstime
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5Groningen
Niet ver van Burum worden
5G-toepassingen al getest. Het aardbevingsgebied in Groningen fungeert als
proeftuin in het zogenaamde 5Groningen-project, een samenwerking tussen
Huawei, KPN en T-Mobile onder leiding
van de Economic Board Groningen.
Ultra low latency is een van de
sterke punten van 5G: de vertraging
waarmee de informatie aankomt is
minimaal en benadert realtime zeer
dicht. Dat maakt bijzondere toepassingen mogelijk die zeker voor rurale
gebieden van levensbelang kunnen
zijn. Een haarscherp beeld dat praktisch
realtime kan worden doorgezonden,
stelt bijvoorbeeld een arts in staat om
zijn werk op afstand te doen.
Voor de 5Groningen-pilot worden
de 700 mHz- en de 26 gHz-frequentie
gebruikt. Om de maximale snelheid te
testen, zou eigenlijk ook de 3,4 gHzband beschikbaar moeten komen. Maar
een Kamermotie die daarvoor pleitte,
is door het kabinet ontraden. Reden:
Burum moet ongestoord zijn werk kunnen blijven doen.

catie. De 3,5 gHz-band wordt boven de lijn Amsterdam-Zwolle bezet door dit
station. In deze helft van Nederland is mobiele communicatie door derden
op deze frequentie streng verboden. Onder die lijn is de band in gebruik bij
enkele tientallen vergunninghouders. Die vergunninghouders zouden moeten uitwijken naar een andere frequentie: dat kan het Agentschap Telecom
redelijk gemakkelijk voor elkaar krijgen, maar Defensie bewegen tot verhuizing is andere koek. “Militairen hebben niet de reputatie om op te geven.”
aldus Baltus, “En dat de nationale veiligheid in het geding is, maakt die vasthoudendheid alleen maar groter.”
De telecomsector wordt ongeduldig, want de verwachting is dat de 5G al
van start gaat in 2020. De Olympische Spelen in Tokio zouden een mooie gelegenheid zijn om de technologie ten doop te houden. Joost Farwerck, COO bij
KPN, toonde zich bij een recente hoorzitting van de Tweede Kamer ontevreden over het tempo van de overheid en de mate van overleg met de sector, in
het bijzonder van de zijde van de twee verantwoordelijke ministeries, Defensie en EZK. De twee zouden bovendien ook onderling maar mondjesmaat communiceren over 5G.
Eben Albertyn, executive director technology van concullega VodafoneZiggo waarschuwde bij dezelfde gelegenheid voor het verlies van de toppositie van Nederland qua mobiele connectiviteit. Spanje, Portugal, Duitsland,
Engeland, de VS en veel landen in Azië zijn al verder met de voorbereidselen
voor 5G, zo onderstreepte Albertyn. “Er moet nog dit jaar uitgebreid worden
getest in Nederland, willen we die achterstand inlopen.”

Defensie zal ook
last krijgen van de
5G-veiling in Duitsland
“Het punt is dat we al geruime tijd geleden hebben aangegeven dat 5G in
de knel dreigt te komen”, zegt KPN-woordvoerder Stijn Wesselink. “Wij willen het nu niet meer over het probleem hebben, maar over een oplossing. De
sector moet op tijd weten waar ze aan toe is, want de implementatie van 5G
vergt nogal wat technische voorbereidingen.” Ter illustratie: er zijn 160.000
antennes nodig voor een landelijk dekkend netwerk.
Alpen
De grote vraag is: waar moet Defensie - preciezer gezegd de Joint Sigint and
Cyber Unit - heen, als het plaats moet maken voor civiel gebruik? Gerard Luursema, directeur van het satellietstation, benadrukte bij de hoorzitting dat de
satellieten die nu verbonden zijn met Burum nog tot 2026 rendabel zijn en niet
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even naar de aarde kunnen worden gehaald om eraan te sleutelen. Het station
dan maar verplaatsen, bijvoorbeeld ver weg in de Noordzee, is geen oplossing
want daar zal het verkeer te veel verstoord worden door marien radioverkeer.
In de Italiaanse Alpen staat een tweede station, mooi door hoge bergen
afgeschermd van storingsbronnen in de omgeving. Daarheen verhuizen is
een mogelijkheid die het onderzoeken waard is, maar daar is wel Europese
eensgezindheid voor nodig. In 2011 is overigens nog onderzoek gedaan of
een muur rond het Burumse schotelpark het verkeer kan afschermen, maar
die optie bleek haalbaar noch effectief.
Verhuizen naar een andere frequentie lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar is geen sinecure. Het Agentschap Telecom heeft de 3,5 gHz-band
in 2011 in een veiling verkocht aan Defensie. De koper heeft het recht de
band tot 2026 te gebruiken. “Toentertijd was er geen belangstelling voor
die frequentie bij marktpartijen”, aldus directeur Peter Spijkerman van het
agentschap tijdens de hoorzitting. “Defensie is in de niche gesprongen. Je
kunt nu moeilijk verlangen dat de koper die band zomaar weer inlevert. Het
gaat ook om investeringszekerheid voor de koper. We moeten elkaar niet gek
maken. Ik zou willen zeggen: wees niet te veeleisend.”
Precair
De ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat hebben de koppen
bij elkaar gestoken om zich te beraden op de vraag of en, zo ja, hoe de 3,5
gHz-band kan worden vrijgemaakt voor civiele telecommunicatie. Een precair
onderzoek, want het gaat om het werk van inlichtingendiensten met alle
geheime aspecten van dien. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische
Zaken heeft de Kamer onlangs gemeld dat eind dit jaar (later dan aanvankelijk was beloofd) ‘oplossingsrichtingen’ zullen worden gepresenteerd.
Toon Norp, senior business consultant bij TNO is betrokken bij dat onderzoek. “Er wordt gekeken of er echt niet een mouw aan te passen is. Heeft
Defensie wel echt de hele frequentieband nodig of is gedeeld gebruik een
mogelijkheid? Het gaat om het werk van geheime diensten en het zit een
beetje in de aard van het beestje om niet scheutig te zijn met informatie
daarover.”
Norp kan één ding wel met zekerheid zeggen: op de lange termijn zal de
3,5 gHz-band niet werken voor Defensie. Het geval wil dat Duitsland deze frequentie begin 2019 veilt onder 5G-partijen. “Het is zeer denkbaar dat er aan
de Duitse grens een basisstation komt voor het 5G-netwerk. Burum zal dat
gaan merken in de vorm van interferentie.” Storing met andere woorden.
Op 25 mei lichtte Keijzer een tipje van de sluier op in een Kamerbrief,
waarin ze ‘de oplossingsrichtingen’ presenteerde: frequentieseparatie,
waarbij een deel van de band vrijkomt voor 5G; nieuwe ‘interceptieconcepten’ met behulp van geavanceerde antennetechnologie; verplaatsing van satellietinterceptie in de 3,5 GHz-band naar elders;
License Shared Access (LSA)-technologie op basis van meteorologische gegevens die gelijktijdig gebruik mogelijk maakt;
en ten slotte nieuwe 5G-antennetechnieken. De resultaten
zijn pas eind dit jaar te verwachten. Punt is dat de materie
omgeven wordt door geheimzinnigheid en dat maakt zowel een
onderlinge afweging als een publiek debat erover erg lastig.
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Field labs
KPN kondigde medio april
aan dat het bedrijf samen met
technologiepartners in de loop van
dit jaar de mogelijkheden van 5G gaat
beproeven in vier zogenaamde field
labs. Daarvoor maken ze gebruik van
het 4G-netwerk, in combinatie met
bijgeplaatste antennes.
Bij de Johan Cruijff ArenA in
Amsterdam gaat een proef van start
met crowd management. Op een
boerderij in het Drentse Valthermond
wordt realtime data-analyse ingezet
om precisielandbouw een grote stap
verder te helpen. In de Rotterdamse
haven wordt samen met Huawei
geëxperimenteerd met ‘slicing’. Dat
is het afschermen van een virtueel
mobiel netwerk van het overige
verkeer en wel zo dat logistieke
processen ter plekke verzekerd zijn
van een ongestoord functionerend
netwerk. Het vierde field lab betreft
een proef op snelwegen rond
Helmond met auto’s die met elkaar
en met matrixborden communiceren;
een voorproefje van de zelfrijdende
auto.
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Juridische bibliotheek
in (e-)pocketformaat

gevonden moest kunnen worden”, legt Muchall uit. Allereerst
werd een identifiersystematiek opgezet. De dertigduizend
wetten kregen ieder tot op onderdeelniveau een unieke marker
en een permanente link. Het werden er 35 miljoen in totaal.
Vervolgens moest bij publiceren van bijvoorbeeld jurisprudentie rekening gehouden worden met die expliciete verwijzingen
naar wet- en regelgeving. Zo konden relaties worden vastgesteld tussen bronnen onderling. “Want wanneer een uitvoeringsregel en een jurisprudentie beide verwijzen naar dezelfde
wet, dan is er in principe een relatie tussen die twee. Ook al
kennen de twee bronnen elkaar niet. Alles wat je vindt hoort
dus per definitie bij elkaar”, aldus Muchall. “Dit heet Linked
Data en in de database van Linked Data zitten inmiddels een
paar miljard van deze verbanden. Maar we waren er nog niet.
Wat te doen bij bronnen uit het verleden of met auteurs die
vergeten de juiste markers toe te voegen? Collega Marc van
Opijnen heeft toen omgedacht. Hij vroeg waarom een jurist wel
kan herkennen welke wet bij een tekst hoort en een computer niet. ‘Laten wij een computer datzelfde leren.’ En dat kan,
want juristen zijn misschien eigenwijs, ze zijn wel consequent
eigenwijs. En consequent zijn is belangrijk om een computer te
leren leren.”

De wettenpocket bundelt in één mobiele applicatie voor
tablets alle relevante regelgeving en aanvullende informatie
op een specifiek rechtsgebied of onderwerp. De nieuwste
versie verschijnt deze zomer. Onno Muchall van UBR|KOOP
legt uit hoe zijn organisatie deze gereedschapskist voor de
juridisch medewerker bedacht en bouwde.

Linked Data
Linked Data maakt de samenhang
tussen verschillende (open) databronnen zichtbaar. De samenhang
maakt het makkelijk om relevante
informatie te vinden en geeft toegevoegde waarde aan individuele databronnen door betekenisvolle relaties
zichtbaar en klikbaar te maken. Algemene informatie over Linked Data:
http://linkeddata.overheid.nl/front/
portal/

Door Karina Meerman
Beeld Dreamstime
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oit was Onno Muchall gemeentejurist en hij kan zich nog heel goed
herinneren hoe hij tijdens werk en studie met zware boeken sjouwde.
Nu is hij algemeen manager KOOP, CIO Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering
Rijk (UBR) en trotse vader van de wettenpocket. Dit is een applicatie voor
tablets (iOS, Android, Windows) waarmee de juridisch medewerker de hele
Nederlandse wetgeving in de hand houdt. In 2011 kwam de iPad op de markt
en Muchall zag het meteen voor zich: “Hoe geweldig zou het zijn als we alle
wetteksten vanaf een tablet konden benaderen?”

Met behulp van een taxonomie en een grote hoeveelheid
logische regels begon Van Opijnen de computer te leren welke
teksten bij elkaar hoorden op basis van de verwijzing naar
de unieke identifiers. Met zijn algoritmes leerde de computer
zoeken op woordbetekenis en de juiste links aanmaken. Op de
website rechtspraak.nl staan nu naast de platte uitspraken ook
de uitspraken verrijkt met verwijzingen naar wetten.nl. Dat
zijn koppelingen naar Linked Data die de computer maakt met
gebruik van Link Extractor van KOOP.

Alle centrale (sinds 1995) en decentrale wetteksten (sinds 2011) stonden
al op wetten.nl en met een technische conversie konden ze vertaald worden
naar digitale documenten (ePubs) voor iPad. De eerste versie van de app
WettenNL werd massaal gedownload uit de appstores. “We hebben maanden
boven de bijbel gestaan in de App Store”, zegt Muchall. “Sindsdien hebben
we niet stilgezeten. Deze zomer verschijnt de nieuwste versie en die kan veel
meer dan enkel alle wetten tonen.”
Wetgeving is namelijk ontzettend nuttig om binnen handbereik te hebben, maar ze is niet de enige informatiebron voor juristen. Naast wetteksten
zijn ook uitvoeringsregels, jurisprudentie en parlementaire geschiedenis
nodig waarin staat beschreven hoe de wetteksten moeten worden geduid. In
2011 stonden al die verschillende collecties separaat op internet. Ze waren
via aparte zoekmachines beschikbaar. Het was voor een jurist een hele toer
om alle informatie in de verschillende zoekmachines te vinden. De content

In 2014 kreeg de wettenapp met ePubs een make-over en
ontstond de wettenpocket. Deze bundelingen van wet- en
regelgeving worden automatisch gegenereerd of samengesteld
door een auteur. De Belastingdienst maakte bijvoorbeeld een
wettenpocket voor de douane. Superspecialisten kunnen hun
eigen wettenpocket samenstellen voor specifieke werkgebied.
De nieuwste versie van de app koppelt de wettenpockets aan
Linked Data. De voorheen statische documenten van de bibliotheek zijn nu gekoppelde teksten. Wie zoekt, komt al snel bij
specifieke regelgeving terecht en kan vanaf daar doorklikken
naar relevante andere bronnen. Muchall is tevreden. “We hebben een complete gereedschapskist gemaakt voor de juridisch
medewerker. Actueel en gratis. En het bespaart de overheid de
aanschaf van meters papieren juridische bronnen.”

O

werd geïntegreerd door de inzet van een zoekmachine over
die meerdere bronnen heen, maar die zocht letterlijk op tekst.
Woorden als ‘wet’ en ‘burger’ leverden heel veel bijvangst op en
dus moest er een ander zoekparadigma komen.
Miljoenen identifiers
Het team van wetten.nl ging daarvoor terug naar de basis.
“Waar het om gaat in dit vak is dat juristen altijd werken op
basis van een bepaalde versie van een (deel van een) bepaalde
wet in een bepaald moment in de tijd. Dat is wat in de teksten
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Bemande #drone is
ge e n # l u c h t k a s t e e l
Onlangs presenteerde Capgemini het rapport
‘Trends in Mobiliteit 2018; van doorontwikkelen
naar anders verplaatsen’ aan Cora van
Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en
Waterstaat. In het rapport wordt ingegaan op
ontwikkelingen die doorslaggevend zijn voor
een congestiearme toekomst. Tegelijkertijd
worden deze ontwikkelingen geprojecteerd op
de samenhangende doelstellingen die Nederland
nastreeft op het gebied van mobiliteit.

H

et rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek en
interviews met vertegenwoordigers van instanties die
een belangrijke rol spelen in de mobiliteitsector. De hoofdvraag
is: hoe zorgen wij, markt en overheid, voor een congestiearm en
waar mogelijk zelfs congestievrij Nederland in 2027?
Kort na de overhandiging van dit rapport aan de minister
vertrok een Capgemini-delegatie naar China, als deelnemer aan
de handelsmissie onder leiding van premier Mark Rutte. Een van
de doelen was om de markt voor smart mobility in dit land te
ontdekken. Het rapport gaat in op de razendsnelle ontwikkelingen rond bemande autonome drone-vluchten. Zsolt Szabo, Vice
President Business Innovations van Capgemini, was in China de
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eerste Nederlander die in de bemande autonome drone van het
bedrijf EHANG heeft mogen vliegen. Deze drone wordt inmiddels
al commercieel op de markt aangeboden. “Ik word door allerlei
mensen die mij in het nieuws hebben zien vliegen al de eerste
Nederlandse Drone-onaut genoemd! Maar dat daargelaten, dit
fenomeen kan van grote invloed zijn op hoe wij ons mogelijk al
in de komende jaren laten vervoeren”, aldus Szabo. Hij vervolgt:
“Laatst stond ik weer eens in de file en dacht kijkende naar de
lege ruimte boven mij: dat zijn allemaal virtuele lagen gratis
asfalt op elkaar gestapeld waar binnenkort vervoer over kan
plaatsvinden. Een laag voor snelverkeer als politie en ambulances, een laag voor werkverkeer, een laag voor recreatie, allemaal
keurig netjes van elkaar gescheiden. Laat de bemande autonome drones maar snel op de markt komen in Nederland. Mij krijg
je zo uit de auto nu ik de voordelen van vervoer via de drone heb
mogen ervaren. Het is relatief goedkoop, schoon en snel.”
Tempo
Leonard Blaas, Account Executive namens Capgemini voor
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet terecht
nog allerlei uitdagingen rond wet-en regelgeving als het om
bemande drones gaat. Maar hij geeft ook aan dat dit soort
disruptieve ontwikkelingen uiteindelijk altijd hun weg naar de
consument zullen vinden. “De technologie is er in hoge mate
klaar voor. Of je nu in een autonome auto zit of in een autonome

C a p g e m i n i

drone; beide vormen van vervoer maken gebruik van dezelfde
principes. Vragen over hoe je de omgeving aanpast - denk aan
het invlechten van de drones in smart-cityconcepten - kunnen
nog een uitdaging worden, maar ook hiervoor geldt; tempo is
geboden op meerdere mobiliteitsdossiers tegelijk.”
Blaas besluit: ‘De conclusies in ons rapport bieden een
kapstok om de komende jaren de geformuleerde ambities tot
vermindering van congestie samen te bewerkstelligen. Overheid
en bedrijfsleven zullen elkaar daarom moeten blijven opzoeken
in het mobiliteitsdomein om tot de beste resultaten te komen.”

In het oogspringende
conclusies uit het
trendrapport

Leonard Blaas Account Executive,
leonard.blaas@capgemini.com
Zsolt Szabo, Vice President,
zsolt.szabo@capgemini.com

• We staan mogelijk voor de grootste veranderingen in het
mobiliteitsdomein ooit. Combinaties van nieuwe technologieën en diensten, van autonoom vervoer tot delen
van modaliteiten en verplaatsing via drones, kunnen van
grote invloed zijn op de congestie in de komende jaren.
• Initiatieven die in de afgelopen tien jaar zijn ontplooid
om de congestie te laten afnemen hebben in veel gevallen
tot resultaat geleid, maar nog niet in voldoende mate om
de geprognotiseerde groei in mobiliteit congestiearm te
laten verlopen.
• Mobiliteitsdoelstellingen zijn divers en de betrokken
organisaties die hun eigen doelstellingen nastreven
eveneens. Meer horizontale samenwerking is gewenst.
• Bedrijven in het mobiliteitsdomein, van producenten van
vervoertuigen tot app-bouwers en de consument dicteren
meer en meer de wijze waarop vervoer plaatsvindt.
• Bewegingen rond big data en analyse als ook zelflerende
systemen (AI) zullen leiden tot (bijna) realtime aanpassingen in de vervoersstromen.
• Voor de overheid geldt dat die zich, onder invloed van
nieuwe ontwikkelingen in het mobiliteitsdomein, meer
richt op het managen van onzekerheden dan op het
creëren van zekerheden. Bestaande wetten en regels
zullen future-proof moeten worden gemaakt en mogelijk
op termijn geïntegreerd tot één mobiliteitswet. Marktwerking en toegenomen transparantie in de vorm van
gebruikersbeoordelingen vormen meer en meer de nieuwe
kwaliteitswaarborgen, waardoor dit minder in wet- en
regelgeving hoeft te worden geborgd en er meer ruimte
komt voor innovaties.
• Naast experimenteren bestaat er ook een behoefte aan
deployen. Met andere woorden: aan het opdoen van ervaringen op bestaande infrastructuur.
• Kernbegrippen die de komende jaren bij het mobiliteitsbeleid horen zijn: samenhang, autonoom, deeleconomie, horizontale en verticale verplaatsing en zelflerende
systemen.
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Overhandiging van het rapport ‘Trends in Mobiliteit 2018; van
doorontwikkelen naar anders verplaatsen’ aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. vlnr: Leonard
Blaas, Bas Morselt, minister Van Nieuwenhuizen en Zsolt Szabo.

Voor meer informatie over het rapport op:
www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/trends-in-mobiliteit-2018
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zijn gewend dat we eigenaar zijn van onze
“Wevervoersmiddelen.
Mobility as a Service gooit dit om:

je bent geen eigenaar meer, maar je krijgt een vervoersdienst
aangeboden”, zegt Laurens Lapré, Thought Leader Smart
Mobility in de sector Transport, Post en Logistiek bij CGI.
Lapré houdt zich al jaren bezig met verkeer en vervoer. Hij
ontwikkelde diverse intelligente mobiliteitsdiensten en deelt
zijn kennis onder meer als gastspreker aan Nyenrode. MaaS,
zoals Mobility as a Service wordt afgekort, staat steeds meer
in de belangstelling bij overheden en bedrijven. Het kan een
oplossing bieden voor urgente maatschappelijke vraagstukken,
zoals de bereikbaarheid van steden en de luchtkwaliteit.
Lapré legt uit hoe MaaS werkt: “Je geeft in een MaaS-app
aan waar je naartoe wilt en het systeem berekent de optimale
route en het beste vervoersmiddel om daar te komen. Alles
wordt integraal afgehandeld. Ga je met de bus, dan staat
het e-ticket voor je klaar in de app. Moet je ergens heen
waar je alleen met een auto kunt komen, dan staat er op een
aangewezen plek een auto op je te wachten die je ontsluit
met de app. Onderweg wordt de optimale route berekend. De
verrekening van alle kosten gaat ook via de app.” Dankzij MaaS
kunnen we veel efficiënter met vervoer omgaan, vertelt Lapré.
“Nu staan auto’s het grootste deel van de dag stil. Kijk naar
parkeergarages bij kantoren of de enorme parkeerterreinen bij
vliegvelden. Daar kun je veel meer mee doen.” Hij filosofeert:
“Delen van Rotterdam The Hague Airport zijn lastig bereikbaar
met het openbaar vervoer. Stel, ik parkeer daar en terwijl
ik op reis ben wordt mijn auto gebruikt om mensen van en
naar het vliegveld te brengen. Als ik terugkom, staat mijn
auto op dezelfde plek, hij is schoongemaakt en heeft een
onderhoudsbeurt gehad.”
Grootschalig organiseren
De voordelen van MaaS lijken evident, maar er is veel voor
nodig om het goed te laten werken, vertelt Lapré. Allereerst de
techniek, want om alle vormen van vervoer in één app onder
te brengen is aan de achterkant veel werk te doen. “Er gaan
ontzettend veel data heen en weer om in die app alles te doen
wat je wilt, zoals navigeren, afrekenen met aanbieders als de
NS en de taxicentrale. Afspraken over verzekeringen, bijtelling
en vergoedingen moeten op een gebruikersvriendelijke manier
in het systeem worden vertaald.” Technisch gezien is het
zeker mogelijk, zegt Lapré. “Op een aantal plekken bestaan
al diensten die hierop lijken, maar die zijn vaak nog lokaal of
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Meer informatie

De verschuiving van bezit naar
gebruik zet door. Wie koopt er
nog dvd’s en cd’s als je op Netflix
en Spotify alles kunt zien en
beluisteren? Hetzelfde is mogelijk
met vervoer. Want waarom zou je
een auto bezitten als je vervoer als
totaalpakket kunt afnemen? Dat is
Mobility as a Service.

Alle
vervoer in

In Utrecht doneerden fietsers in
het project Utrecht in Beweging hun
gespaarde punten aan een goed doel:
http://utrecht.inbeweging.eu/nieuws
De Amsterdamse Zuidas als Smart
Mobility Living Lab:
https://www.verkeersnet.nl/smartmobility/24118/amsterdam-is-alvastbezig-files-toekomst/#_blank

één app

De opbrengst van de marktconsultatie door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat voor de
MaaS-pilots die dit najaar starten:
https://dutchmobilityinnovations.com/
spaces/1105/maas-regional-pilots/
files/16730/opbrengst-marktconsultatiemaaspilots-pdf

Laurens Lapré, Thought Leader Smart Mobility in de sector Transport, Post en Logistiek
bij CGI. Beeld: Marco Keyzer
gericht op een beperkt aantal vervoersmiddelen. Zoals auto’s
delen of het combineren van trein en ov-fiets. Om het echt
succesvol te maken, moet je het grootschalig gaan organiseren.”
Hij noemt het daarom hoopvol dat het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat dit najaar begint met een zevental
grote regionale pilots, waarin diverse onderdelen van MaaS
worden beproefd. Onder meer op de Amsterdamse Zuidas en bij
Rotterdam The Hague Airport. “De pilots worden zo ingericht
dat ze snel landelijk opschaalbaar zijn. Op die manier kan MaaS
in Nederland echt van de grond komen.”
Privacy is cruciaal
Veel mensen zijn verknocht aan hun eigen auto. Hoe
overtuig je hen om over te stappen op MaaS? “Een eerste

voorwaarde is dat het systeem vlekkeloos werkt. Het moet
heel gebruiksvriendelijk zijn en echt integraal werken,
met alle vervoersdiensten en op alle locaties”, zegt Lapré.
Daarna is het zaak om mensen te motiveren om mee te doen.
Daar is veel ervaring mee opgedaan, onder meer in diverse
spitsmijdenprojecten waar CGI aan deelnam. “Gamification
blijkt een belangrijk middel: door het leuk en uitdagend te
maken, doen mensen graag mee.” Hij vertelt over een project
in Utrecht (zie kader) waarin forenzen die de fiets in plaats
van de auto pakten punten konden verdienen. “Er ontstond
competitie tussen verschillende groepen fietsers die zoveel
mogelijk punten wilden verzamelen. Langs hun fietsroute
lag een kinderziekenhuis, waar ze de verzamelde punten aan
hebben gedoneerd.” Een andere voorwaarde: privacy. Voor MaaS
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zijn veel data nodig en mensen zullen het pas willen gebruiken
als hun privacy gewaarborgd is. Lapré noemt privacy en security
dan ook cruciale randvoorwaarden voor MaaS. “Je ziet in de
oplossingen die ontwikkeld worden dat privacy en security
vanaf het begin ingebakken zitten. Je legt eerst de kaders vast
waarbinnen je dingen met data kunt doen. Dan pas komt de
functionaliteit.”
Het zijn stevige voorwaarden waar MaaS aan moet voldoen.
Lapré besluit: “Er is voldoende kennis en expertise om dit te
doen slagen, dus ik ben positief. Bovendien willen overheid en
bedrijfsleven mobiliteit echt anders vormgeven. Ik verwacht
daarom dat de pilots die dit najaar starten MaaS een grote
impuls geven.”
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Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH):

Vuist tegen cyberdreiging
Digitale spionage, computersystemen die
zo lek zijn als een mandje of gevoelige
informatie die op straat ligt? Het zijn
allang geen uitzonderingen meer. Alle
reden voor gemeenten om vol in te zetten
op informatieveiligheid en privacy. “We
moeten voortdurend voorbereid zijn op
aanvallen.”

S

inds 1 januari 2017 is de ambtelijke fusie van kracht
tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo. Het betekent onder meer dat de vier gemeenten, naast
hun eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk optrekken als
het gaat over informatieveiligheid. “Eigenlijk heb je dan ook te
maken met vijf organisaties”, aldus Hans Romeyn, sinds 2005
burgemeester van Heiloo en binnen de BUCH-gemeenten verantwoordelijk voor de ICT-portefeuille.

Beeld: Dreamstime

Wat betreft Guy Heemskerk, gemeentesecretaris van Heiloo
en sinds 1 juli 2017 algemeen directeur van de BUCH-organisatie, heeft de ambtelijke fusie de vier gemeenten enorm geholpen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. “Voor de
fusie waren we als individuele gemeente best goed bezig met
het thema informatieveiligheid, maar dan vooral reactief. Met
z’n vieren hebben we de slag gemaakt van reactief naar proactief en misschien is dat wel de mooiste omvorming geweest in
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onze organisatie. We hebben die ruimte
gecreëerd en dat was ons als Heiloo
alleen nooit gelukt. Dat geldt ook voor
de andere gemeenten. We zijn nu echt op
een heel ander niveau bezig.”
Ambities
Dat de BUCH-organisatie anders en
steviger omgaat met informatieveiligheid en privacy, heeft met name te maken
met haar forse ambities. Zo streeft het
naar een ‘krachtige, innovatieve en
faciliterende ambtelijke organisatie’, die
goed aansluit bij de sterk veranderende
behoeften en wensen van inwoners en
ondernemers. Anderzijds zijn er de dreigingen waar de werkorganisatie mee te
maken kan krijgen. Zoals DDoS-aanvallen, nepnieuws of ransomware.
Juist vanwege haar ambities en de
mogelijke digitale dreigingen, was de
aanstelling van een CISO (Chief Information Security Officer) voor de BUCH-organisatie een must. Dat werd Youri Lammerts
van Bueren en volgens Hans Romeyn
heeft hij zeker bijgedragen aan de andere
zienswijze op privacy en informatieveiligheid. “We hebben met Youri iemand in
dienst waarop wij goed terug kunnen vallen. Eens in de drie weken komen Youri,
Guy en ik bijeen en op het moment er iets
van dreiging is, weten wij elkaar direct te
vinden. Ik ben het absoluut eens met de
visitatiecommissie Informatieveiligheid,
die enorm hamert op het belang van
een CISO of een vergelijkbare rol. Iedere
gemeente zou iemand in dienst moeten
hebben die in staat is om dreigingsbeelden te vertalen. Niet alleen naar wat dat
expliciet betekent, maar ook naar acties
waardoor een dreiging geen werkelijkheid
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Raadsnotitie Informatieveiligheid
en privacy 2017
Eind april 2018 hebben de colleges van B&W van de BUCH-organisatie de
‘Raadsnotitie – Informatieveiligheid en privacy 2017’ vastgesteld, waarmee
het verantwoording aflegt aan de vier raden. Een van de conclusies van de ITauditor in de notitie is dat ‘de stappen die zijn gezet alsmede de doelstellingen die zijn geformuleerd en opgenomen in de Raadsnotitie Informatieveiligheid en privacy in 2017, een goede uitgangspositie zijn om de volwassenheid
van informatiebeveiliging binnen de BUCH-gemeenten naar een (nog) hoger
niveau te brengen. Wij hebben ervaren dat de BUCH-gemeenten het belang van
informatiebeveiliging inzien.’

wordt. Ik denk dat we wat dat betreft ook
nog maar aan het begin staan en het zal
een van de grote uitdagingen worden om
dit allemaal in de hand te houden.”

vanuit de raden. Over hoe om te gaan met
WhatsApp, Twitter of Facebook, in relatie
tot de dienstverlening van de verschillende gemeenten.”

Strategische doelen
Om met betrekking tot privacy en
informatieveiligheid richting te geven en
koers te houden, zijn binnen de BUCHorganisatie doelen gesteld om in te
kunnen springen op snel veranderende
omstandigheden. Zo is afgesproken dat
te allen tijde de privacy van inwoners en
ondernemers is geborgd en gegevensverwerkingen correct plaatsvinden en ook is
de betrouwbaarheid van de informatievoorziening gewaarborgd. Het opstellen van doelen en het daarover jaarlijks
rapporteren aan de vier gemeenteraden
(zie: kader) is voor Youri Lammerts van
Bueren een prima middel om focus aan te
(blijven) brengen. Maar ook om iedereen binnen de BUCH-organisatie bij de
les te houden. “En je ziet dat het werkt.
Zo komen er bijvoorbeeld meer vragen

Ook zoiets als het eerste Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten, dat de IBD half februari
2018 publiceerde, helpt om gemeenten
bij de les te houden. Dat vindt ook Hans
Romeyn. Die beelden helpen wat hem
betreft bij het zich bewust zijn van de
risico’s die gemeenten lopen. Romeyn:
“Als je ziet wat die dreigingsbeelden af en
toe aangeven, dan kan dat je in zekere zin
wel benauwen. Maar het laat je ook zien
of je op het juiste spoor zit met veiligheid
en in welke mate je voorbereid bent.”
Relevante links
Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten 2018 (PDF) –
https://bit.ly/2khfuQX
Website IBD – https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/
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