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Verdeling van de publieke taken:
decentraal wat kan, centraal wat moet.
In navolging van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (thema van GOV
Magazine nr.1), dat bekrachtigt dat de overheid over de volle breedte compacter, efficiënter, effectiever moet worden, vraagt de
realisatie daarvan nadrukkelijk ook om een doelmatige verdeling van de overheidstaak, oftewel aanpassingen in het
bestuur en de bestuurlijke inrichting van Nederland. Daartoe is op 10 oktober 2011 de visienota ‘bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden’ verschenen en 1 maart jl., in een kabinetsbrief, de voortgangsrapportage hiervan. Uitgangspunt is een bestuurlijke inrichting die bestaat, naast het Rijk, uit maximaal twee
niveaus van algemeen bestuur, te weten de provincies en de
gemeenten. Daarbij geldt voor de verdeling van de publieke
taken: decentraal wat kan, centraal wat moet.
Hechtere samenwerking en het moet “slimmer”.
Met ondermeer de transitie van de jeugdzorg wordt het takenpakket van gemeenten binnen het sociale domein flink uitgebreid. Daarnaast dwingt de huidige economische crisis en
daarmee ook de verslechterde positie van de overheid tot
inventiviteit en creativiteit. Beide stimuleren feitelijk de ingezette processen om doelmatigheid, transparantie en slagvaardigheid van de bestuurlijke inrichting te verbeteren.
Het moet “slimmer” en dat binnen een context van niet alleen de crisis, maart ook trends en ontwikkelingen zoals ondermeer vergrijzing, verstedelijking, klimaatverandering en
het vervagen van nationale en internationale economieën
als gevolg van globalisatie. Deze hebben een grote invloed op thema’s als burger, wonen, werk, mobiliteit, duur-

zaamheid, innovatie, veiligheid, onderwijs en
zorg. Ze vragen om een andere, slimmere
bestuursaanpak, ondersteund door ICT, om
deze de hand te kunnen bieden.
Alles dat je plant komt niet uit.
“Alles dat je plant, komt niet uit” is een gezegde dat weer eens wordt bewaarheid met de onverwachte
val van Kabinet-Rutte van 23 april jl. Het is even slikken voor
elke hoofdredacteur als twee weken voordat je magazine
naar de drukker gaat, het Kabinet valt. De interviews met
de inmiddels demissionair ministers Liesbeth Spies, Melanie
Schultz van Haegen en Ivo Opstelten over die bestuurlijke
(her)inrichting, de aanpak van milieu- en het mobiliteitsvraagstuk en thema’s als veiligheid door meer ‘blauw’ op
straat blijven niettemin onveranderd actueel.
Dat geldt ook voor de interviews met burgemeesters Ahmed
Aboutaleb en Jozias van Aartsen over de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag en voorzitter Annemarie JorritsmaLebbink over de toekomst van de 100 jarige VNG en het
vertrouwen dat het Rijk moet hebben in gemeenten. Verder
interviews en visiestukken over ‘vernieuwend besturen’, de
‘slimme gemeente’ de ‘Basisgemeente’, de modernisering
Gemeentelijke Basisadministratie, lean management bij de
gemeente Utrecht en dienstverlening en ambities van de
Servicedienst Rotterdam.
Ik wens u véél leesplezier toe.
Met vriendelijke groet,
Willem Beelen
Market Sales Director Public, Health en Transport
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Slim bestuur

en bestuurlijke inrichting

Liesbeth Spies, sinds 16 december 2011 minister van Binnenlandse

van de overheid anders moet. Anders in de zin van meer samen-

Zaken en Koninkrijksrelaties en daarvoor ondermeer gedeputeerde

werking en, waar nodig, herindeling van gemeenten.”

bij de provincie Zuid-Holland en lid van de Tweede Kamer, is

Dat moet gebeuren met een kleinere overheid. Er zijn voorspellingen

iemand met veel kennis, ervaring en expertise op het vlak van

dat binnen tien jaar er nog slechts 100 gemeenten resteren. Spies

(lokaal) bestuur en organisatie

acht het laatste zeer onwaarschijnlijk, getuige ook het feit dat
telkens weer blijkt dat een herindelingsvoorstel waar geen unaniem

Op 1 maart 2012 rapporteerde ze in een kabinetsbrief, samen met

bestuurlijk draagvlak voor is bij de betrokken gemeenten, moeilijk

collega Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu,

ligt in de Kamer. “Zie de recente voorstellen voor het samengaan

aan de Tweede Kamer over de bestuurlijke inrichting van ons

van de gemeenten Bussum, Naarden, Muiden en Weesp in de

land. De brief is het vervolg op de visienota bestuur en bestuurlijke

gemeente Naardermeer. Om die reden dien ik op korte termijn ook

inrichting van haar voorganger, Piet Hein Donner van oktober 2011.

geen wetsvoorstel in dat vijf gemeenten in de Krimpenerwaard

Bestuur is één van de dossiers in Spies’ drukbezette agenda, wat

samenvoegt.”

uitstekend aansluit op haar kennis en kunde.
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“Ook tijdens mijn lidmaatschap voor de Tweede Kamer was ik

Hoe dan aan te pakken?

al woordvoerder voor bestuurlijke organisatie en staatkundige

“Ik wil de structuurdiscussie beperkt houden, maar wel groot

vernieuwing, dus dat sluit prima op elkaar aan”, knikt Spies

onderhoud doen, “zegt Spies gedecideerd. “En ik kan ook buiten-

instemmend. Als ‘provinciebestuurder’ had zij de portefeuille

gewoon streng zijn als dat nodig is.” Op het vlak van samenwerking

Ruimte en Wonen, Economische Zaken en het Integraal ruimtelijk

zijn er overigens, zo vervolgt zij, goede voorbeelden te noemen en

project Deltapoort.

in diverse variaties. “Naast de eerder genoemde Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag, is ook in de Noordvleugel van de Randstad

Compacter en efficiënter

de samenwerking goed op gang gekomen om de economische

In navolging van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst,

ontwikkeling te stimuleren. Maar ik denk ook aan BrabantStad2,

is het streven de overheid over de volle breedte compacter en

en de Regio Achterhoek3. Het maakt duidelijk dat samenwerken

efficiënter te maken. Dat betekent de nodige aanpassingen in het

op basis van de inhoud beter gaat dan van bovenaf opgelegde

bestuur en de bestuurlijke inrichting van Nederland.

structuurdiscussies.”

“Vanuit mijn werkervaring voor onder meer de provincie ZuidHolland ben ik natuurlijk betrokken geweest bij de Provinciale

Burgers meer aanspreken

Structuurvisie1 en heb ik ook de ontwikkelingen van de

“Het werkterrein van de overheid over wat zij doet en vooral ook hoe

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag op de voet gevolgd. En nu

zij het doet vraagt aanpassing aan de veranderende eisen van de

zit ik aan de andere kant als minister en is het mijn taak voor deze

maatschappij. De overheid staat op een draaipunt, mogelijk zelfs een

ontwikkelingen de ruimte te bieden en waar nodig bij te sturen.”

trendbreuk. We moeten naar een situatie toe waarmee we burgers
meer aanspreken. Het gaat om vertrouwen en duidelijk maken wie

Is dat voor u spitsroeden lopen?

waar van is, neem de burger serieus en durf ook los te laten. Dat

“Nee, absoluut niet! Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

vraagt om een andere politieke cultuur, die is nu risicomijdend. Laat

zijn zich bewust van het feit dat de omvang als ook het functioneren

meer aan de samenleving over. We hebben het dan bijvoorbeeld
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“Laat meer aan de samenleving over”
Liesbeth Spies

Gezamenlijke werkwijze voor Randstad
over ruimte geven, aan burgers. Hoe vaak betrekken we ideeën

politici. Daarvoor geldt gelijke monniken gelijke kappen. Tijdens de

Een ander onderdeel van de visienota betreft de Randstad. Het

van burgers bij de uitvoering en koppelen we die ook naar hen

onlangs gehouden trendlezing ‘Krachtig besturen met de Raad’ van

Kabinet wil hiervan dat gemeenten en de provincies in de Randstad

terug? Een goed voorbeeld is Schouwen-Duiveland die haar

de VNG ben ik daar ook duidelijk over geweest. Het aantal leden

tot een gezamenlijke werkwijze komen voor het verstedelijkte

burgers betrekt bij de beleidsvoorbereiding en planvorming van

van de Tweede Kamer wordt teruggebracht van 150 naar 100 en dat

gebied. Dit heeft alles te maken met het feit dat het Kabinet er

ondermeer de WMO. Het gaat ook om ruimte bij de uitvoering van

van de Eerste Kamer van 75 naar 50. Ook het aantal, gedeputeerden,

alles aan gelegen is om er voor zorg te dragen dat de Randstad

gedecentraliseerde taken bij provincies en gemeenten; we hebben

statenleden, collegeleden en raadsleden zal met 25% worden

voor wat betreft economie, vestigingsklimaat, bereikbaarheid,

het ook over minder regels en betere dienstverlening; verbetering

verminderd. Sobere bestuurlijke inrichting betekent ook kiezen

werkgelegenheid, innovatie en educatie haar internationale

informatiegebruik door middel van ondermeer de inzet van ICT

voor duidelijkheid in taakverdeling. Dat heeft als consequentie dat

concurrentiepositie behoudt en voor de Nederlandse economie,

en focus op een meer geïntegreerde bedrijfsvoering en natuurlijk

de Wgr-plus (Wet gemeenschappelijke regelingen plus – red.) volgens

als geheel, tot de top blijft behoren.

ook een meer flexibele arbeidsorganisatie van die overheid. En dat

planning in 2013 zal worden afgeschaft. Hiermee zullen de huidige

De Zuidvleugel van de Randstad wordt gevormd door de

alles met als doel een meer effectieve, efficiëntere en daarmee meer

acht stadsregio’s , die feitelijk als derde bestuursniveau fungeren,

gemeentelijke samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam-

doelmatig werkende overheid. De doelmatigheid is het haakje naar

niet langer verplicht samenwerken en verliezen zij hun wettelijke

Den Haag met ‘ingrediënten’ als de Rotterdamse haven, het

de visienota bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met

taken en bevoegdheden.”

glastuinbouwgebied Westland-Oostland (Greenport), de kennis-
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as met de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam en

elkaar verbinden. Je wilt immers een doelmatiger taakverdeling van
Uitvoeringskracht gemeenten vergroten

ondersteunende faciliteiten als RandstadRail, Rotterdam The

”We moeten vooral leren denken in oplossingen,” benadrukt

Hague airport, de Hogesnelheidslijn en een verdere verbetering en

In de visienota wordt gesproken over negen onderdelen waarvan

Spies. “Ja, het is een lastig takenpakket en daarenboven ook

ontsluiting van het wegennet (weg, vaargeulen en fietssterroutes)

een aanpassing op het vlak van bestuurlijke inrichting van

nog, voor ons allemaal, de financiële onzekerheid, al valt het

vanuit ondermeer het programma Beter Benutten van collega

toepassing moet worden. Dit zijn:

aantal artikel 12 gemeenten nog steeds mee. Maar een compacte,

minister Melanie Schultz van Haegen (zie ook pagina 8, interview

1. Compacte Overheid

kleinere overheid kan ook de focus zetten op iets geheel anders,

met haar over mobiliteit en milieu en het programma Beter

2. Een sobere bestuurlijke inrichting en bestuursorganen van

bijvoorbeeld goed werkgeverschap. En dat gaat niet alleen over

Benutten).

die overheid”, zo benadrukt Spies.

beperkte omvang
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primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar juist ook over

3. Duidelijke profielen van bestuurslagen

waardering. Geef mensen een plek die ze verdienen en geef ze de

Het Kabinet ondersteunt dit initiatief, dat al behoorlijk concreet

4. Decentralisatie en heldere verantwoordelijkheden

verantwoordelijkheid, dat is belangrijk. Nodig talenten uit om een

begint te worden (zie ook pagina 20 interview burgemeesters

5. Bestuurlijke opschaling en herindeling

bijdrage te leveren. Entameer het debat met onderwerpen als: waar

Ahmed Aboutaleb en Jozias van Aartsen over de Metropoolregio

6. Ondersteuning van de samenwerkingspraktijk en regionalisering

staan we voor?, wat bindt ons nu? en slecht de discussie ‘wie is nu

Rotterdam-Den Haag) met daarbij de opmerking dat de inhoudelijke

7. Randstad

waarvan’?

richting van deze samenwerking moet passen in een gezamenlijk
commitment en bovenal gelijkwaardige inbreng van gemeenten en

8. Nieuwe vormen van betrokkenheid en burgerschap
“Ik ondersteun ook nadrukkelijk de bestuurlijke samenwerking op

provincie voor de ontwikkeling van de gehele Zuidvleugel.

regionaal niveau. Een goed voorbeeld is de aanpak van de krimp

De Noordvleugel van de Randstad, gevormd door de Metropoolregio

Liesbeth Spies wil er drie, willekeurig, kort uitlichten. De ‘sobere

in Oost-Groningen. Deze regio is uitstekend bezig. Alle betrokken

Amsterdam en die van Utrecht, is nog wat minder geconcretiseerd

bestuurlijke inrichting en bestuursorganen van beperkte

partijen, van gemeenten tot corporaties en van burgers tot bedrijven,

en meer informeel al zijn ook daar diverse initiatieven onderhanden

omvang’ en daarmee samenhangend de ‘ondersteuning van de

zetten zich in om de gevolgen van de bevolkingsdaling op te vangen.

die zullen resulteren in concrete doelen en resultaten. “Er is genoeg

samenwerkingspraktijk en regionalisering’ en ‘Randstad’. Deze

Dat vind ik heel belangrijk. Want er is weliswaar een Nationaal

te doen,” lacht Liesbeth Spies, “als minister van Binnenlandse Zaken

laatste omdat zij met zeven miljoen inwoners het grootste stedelijke

Actieplan bevolkingsdaling, krimp is in de eerste plaats een zaak

en Koninkrijksrelaties!”

gebied is van Nederland en daarmee tot de belangrijkste stedelijke

van de regio’s zelf. Daar is geen blauwdruk voor te leveren, want elke

concentraties van Noordwest-Europa behoort. “De meer sobere

regio is anders. In Groningen hebben ze dat goed begrepen en laten

bestuurlijke inrichting zet in op drie niveaus van algemeen bestuur

ze zien hoe je met het fenomeen bevolkingsdaling moet omgaan.”

en daarmee nog meer op taakdifferentiatie. Dat zijn, naast het Rijk,

“Het moet er uiteindelijk toe leiden”, vat Spies samen, “dat de

de provincies en de gemeenten. Een compacte overheid, impliceert

uitvoeringskracht van gemeenten wordt vergroot en dat is een

ook een kleinere overheid, dus met minder bestuurders, maar ook

ontdekkingsreis die ik graag met de gemeenten aanga.”

9. EU-beleid en decentrale overheden

Hierin staat onder meer hoe de provincie, samen met haar partners, wil
omgaan met de beschikbare ruimte
2
Het stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse steden en de provincie
3
Het initiatief van samenwerkende gemeenten in Oost-Gelderland
4
Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden,
Bestuur Regio Utrecht, Samenwerkingsverband regio Eindhoven, Stadsregio
Arnhem-Nijmegen, Regio Twente en Parkstad Limburg
1
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Minister
kiest voor
integrale
aanpak
infrastructuur

Nieuwe manier van kijken
De SVIR is haar beleidskader waarin wordt gepleit om op
een nieuwe manier te kijken naar ruimte en infrastructuur.
Schultz van Haegen is voorstander van het simpeler maken

“Kijken hoe we dingen mogelijk maken
in plaats van onmogelijk”
Melanie Schultz van Haegen

van besluitvormingsprocessen en het verminderen van
bestuurslagen. Ze wil een duidelijk onderscheid maken
tussen zaken waar de Rijksoverheid over gaat en taken
en verantwoordelijkheden van provincies en gemeenten.
“Landschappen kunnen prima door de provincie beheerd

genoeg ruimte is op de wegen en dat er geen files zijn.

worden maar bijvoorbeeld elektriciteitsnetwerken vind ik

Beter Benutten richt zich o.a. op verspreiding over de

van nationaal belang, daar moet het Rijk de ruimtelijke

dag. Door bijvoorbeeld ‘file mijden’ waarmee mensen

reserveringen voor doen. Maar waarom zou ik mij moeten

gestimuleerd worden om langer thuis te blijven en later

bemoeien met een golfterrein in het Groene Hart of de

de weg op te gaan of überhaupt vaker thuis te werken.

uitbreiding van een woonwijk in een dorp in Groningen?

Een ander aandachtspunt van Beter Benutten is het feit

Volgens mij kan dat prima lokaal.”

of bepaalde onderdelen van ons verkeer wel op de weg
moeten zijn? Dan heb ik het met name over goederen-
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Op haar werkkamer, achter haar bureau,

Infrastructurele projecten nemen veel tijd in beslag, dat is

vervoer. Op de waterwegen is zeven keer meer ruimte

hingen al drie grote landkaarten. De infra-

een gegeven. Schultz van Haegen spreekt van “vertraging

om spullen te vervoeren dan op de weg en daar heb je

structuur van Nederland opgetekend in

die het gevolg is van allerlei wetten en regels die vrij star

in ieder geval geen file. Goederenvervoer kan natuurlijk

weg, water en spoor. Melanie Schultz van

zijn. Eén van de grootste uitdagingen is om die flexibeler

ook per trein.”

Haegen, eerder al staatssecretaris van

te maken. Minder regels dus, waardoor meer ruimte ont-

Beter Benutten richt zich ook op de kansen van intel-

Verkeer en Waterstaat en nu minister van

staat en minder kosten. Er bestaan 60 wetten die betrek-

ligente transportsystemen (ITS), geeft Schultz van

Infrastructuur en Milieu, heeft er een vier-

king hebben op de omgeving: waterwetten, milieuwetten,

Haegen aan. De vraag daarbij is: hoe kun je ervoor

de kaart bijgehangen. Daarop staan alle

mijnbouwwetten, ga zo maar door. Ik probeer die 60 wet-

zorgen dat mensen met meer informatie betere reis-

onderhanden projecten. Het zijn er best

ten in één Omgevingswet te takelen, met definities voor

keuzes maken? Ze vertelt over navigatiesystemen die

veel. “Dat is de ruimtelijke kaart. Ook die

planstudies en inspraak.” Daarbij streeft ze naar één loket

straks real-time met automobilisten communiceren over

is nodig voor een integrale aanpak.”

en één vergunning. Ze wil dat betrokkenen veel sneller

bijvoorbeeld files, omleidingen of OV-verbindingen. In

duidelijk hebben wat wel mag en wat niet. “Je hoeft niet

een aantal regio’s in het land – Helmond, Assen, Twente

De minister geeft een voorbeeld van die

de normen aan te passen maar kunt wel sneller uitsluit-

– zijn ITS projecten gaande. Systemen worden ontwik-

integrale benadering. “Ik kan de A10 bij

sel geven. Door de integrale aanpak is het mogelijk veel

keld en getest. “We proberen dat bij elkaar te laten

Amsterdam verdubbelen, maar door hem

tijd en geld te besparen”, bepleit Schultz van Haegen. Ze

komen zodat de ideeën en de technische ontwikkeling-

nu onder de grond te leggen en te combi-

verwacht dat gemeenten alleen al op de herdefinitie van

en van de een bij de ander kunnen worden ingezet. We

neren met investeringen in het openbaar

planstudies - die in alle bestaande wetten verschillen –

willen dat bedrijven die hiermee bezig zijn proberen

vervoer, kan Amsterdam de Zuidas verder

zo’n 650 miljoen euro kunnen besparen.

hun ideeën zodanig te delen dat we het breder kunnen

ontwikkelen.” Op de actieagenda van

inzetten. Dat is een vorm van slimmer samenwerken.”

Schultz van Haegen staan twee punten

Beter Benutten

Beter Benutten omvat ook een aantal fysieke maatrege-

bovenaan: 1) Nederland weer in bewe-

December 2011 informeerde de minister de Tweede Kamer

len: ruimer openstellen van spitsstroken bijvoorbeeld

ging krijgen. “Dat betekent: investeren in

per brief over het programma Beter Benutten. “Dat pro-

die een bijdrage moeten leveren aan het verminderen

infrastructuur en beter benutten van de

gramma is echt een innovatie ten opzichte van het ver-

van het aantal opstoppingen. Tenslotte is er ook veel

bestaande infrastructuur.” En op 2) Meer

leden. Toen deden we alleen aanleg, nu zeggen we: wat er

aandacht voor gedragsverandering. “Het is heel erg ge-

ruimte door minder regels. “Dat doe ik

ligt, moeten we ook efficiënter en slimmer gebruiken. Als

richt op erover nadenken dat je op een andere manier

door te werken aan de Omgevingswet.”

je kijkt naar het doordeweekse weggebruik, dan moet je

of op een ander tijdstip kunt reizen, dat je je spullen

Die is onderdeel van haar Structuurvisie

concluderen dat op bepaalde momenten de wegen vast-

op een andere manier kunt vervoeren, dat je iets kunt

Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Daarin

staan maar dat er op andere delen van de dag gewoon

veranderen waar je zelf baat bij hebt, of waar je bedrijf

worden veel zaken bij de provincies en

ruimte is. Op zaterdag zijn er evenveel auto’s op de weg

baat bij heeft.” Ze noemt als voorbeeld een bedrijf in de

de gemeenten neergelegd om processen

als op een doordeweekse dag, alleen is het dan meer ver-

haven van Rotterdam dat elektrische scooters beschik-

makkelijker en sneller te maken.

spreid. En dan hebben we dus allemaal het gevoel dat er

baar heeft gesteld aan medewerkers. “Die vertelden me
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gelden en het is een stuk milieuvriendelijker dan al die
bestelbusjes. Dergelijke initiatieven zullen steeds meer

Goed gereedschap is halve werk voor regie vtsPN

voorkomen; gedwongen door de opstoppingen, gedwongen door de uitstoot ontstaan creatieve ideeën.
P&R is ook z’n voorbeeld. Vroeger waren de terreinen

De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN)
stroomlijnt de telecommunicatie van de Nederlandse politieorganisatie en bespaart kosten. De politie sloot gezamenlijke
contracten en vtsPN optimaliseerde het bestelproces en de inrichting daarachter. Hierdoor is het voor gebruikers eenvoudiger
om te bestellen, is factuurcontrole geautomatiseerd en zijn er
rapportages over het gebruik, de kosten en de performance van
de leveranciers. Dit werd mogelijk door gebruik van het juiste
“gereedschap”.
Het gaat bij de politie al snel om grote aantallen. De politieregio’s en
de Politie Academie hebben gezamenlijk zo’n 60.000 telecommunicatieabonnementen voor spraak en data. En dan hebben we het nog
niet over de vaste telefoonlijnen, toestellen, en dataverbindingen
waarvoor landelijke contracten gelden. Hoe managet vtsPN dan de
bijbehorende papierstroom zoals de facturen?
“De verwerking van al die gegevens krijg je handmatig niet meer
voor elkaar”, zegt Victor Viveen, hoofd afdeling Dienstenmanagement bij vtsPN. “Wij organiseren en standaardiseren de telecommunicatie en organiseren tegelijkertijd het beheer hiervan voor de
politie. Dat betekent dat we niet alleen een regierol vervullen, zoals
centraal afspraken maken met de leveranciers en centraal factureren,
maar dat we tegelijkertijd ook heel transparant zijn naar de politieregio’s. Onder andere door een goede en duidelijke verslaglegging
van de kosten.”

Doordat de percelen regelmatig opnieuw in de markt gezet moeten
worden, wijzigen de leveranciers wel eens. Viveen: “Daarom gingen
we op zoek naar een online bestel- en rapportagetool die niet afhankelijk is van onze huidige leveranciers maar flexibel om kan gaan
met leverancierswijzigingen. Die vonden we bij Calvi. Deze tool verschaft snel een gedetailleerd overzicht van alles wat te maken heeft
met de mobiele telefonie, datacommunicatie, randapparatuur en
vaste telefonie.”

zo gelokaliseerd dat ze al heel dicht in de stad lagen.

Inzicht bieden

minister. Waren haar voorgangers overwegend bezig

“Calvi zit tussen de leverancier en de afnemer”, vertelt Calvidirecteur Leo van der Heijden. “Net zoals vtsPN feitelijk tussen
de leverancier en de korpsen zit. Ook onze visies komen overeen,
namelijk het vereenvoudigen van die relatie tussen leverancier en
afnemer. Dat doen we door inzicht te bieden.”

met spoedprojecten, zoals extra spitsstroken, om de

Calvi verzorgt de rapportage waarmee de korpsen inzicht krijgen in
hun telecom- en datakosten. Hoeveel wordt er gebeld, welke lijnen
worden niet of nauwelijks gebruikt, hoe zit het met het gebruik in
het buitenland. Deze eerste stap leverde al direct besparingen op
doordat overbodige lijnen konden worden geschrapt en fouten van
de leveranciers snel konden worden opgespoord.“

eindigt nu in een weiland tussen Nijmegen en Arnhem,

ook nog wel met de auto’. Nu wordt eraan gewerkt om
de P&R meer naar buiten te krijgen, zodat je daar op
een snelle verbinding kunt overstappen de stad in.”
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT) is het investeringsvehikel van de

grootste verkeersknelpunten op te lossen, Schultz van
Haegen mag nu ook in de ontbrekende schakels investeren. Zoals het vervolmaken van de ring rond Utrecht
en het doortrekken van de A15 vanuit Rotterdam. “Die
maar moet worden doorgetrokken naar de A12 zodat
vrachtauto’s ook naar het achterland kunnen en niet
door de steden heen hoeven.” Verder is ze bezig met
het opknappen van de A1, de A6, A9 en A10. “Dat is
een heel belangrijke verkeersslagader.”

Een volgende stap is de mogelijkheid om de gegevens te verrijken.
Dit biedt inzicht op een ander vlak, bijvoorbeeld hoe de kosten over
de afdelingen zijn verdeeld. Maar ook inzicht in welke nummers veel
worden gebeld of wie er belt met ‘verdachte’ nummers. Van der
Heijden: “Deze laatste soort gegevens kunnen overigens alleen
worden gebruikt door medewerkers van interne veiligheid. Die hebben hun eigen inloggegevens. Ongeautoriseerden kunnen er niet bij.”

dat ze lachend op de scooter langs de file rijden. Slecht

digt investeringen in de infrastructuur, vindt de minis-

weer vinden ze geen probleem, zeggen ze, liever een paar

ter, omdat die ervoor zorgen dat de economie sneller

regendruppels op hun hoofd dan in de file staan. Dat is

aantrekt en op dit moment ook banen in stand houdt

écht een verandering, daarvoor waren ze niet uit de auto

in de sector grond-, weg- en waterbouw. Vanwege de

Net als thuis

te krijgen.”

Europese regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit

Op dit moment is de automatisering van het hele purchase-to-pay
proces in ontwikkeling. De bestelling komt uit een centrale productdatabase die vtsPN gezamenlijk met de leverancier bijhoudt. Calvi
zorgt voor koppeling van de factuur aan de oorspronkelijke bestelling en automatische controle aan de hand van de contractdatabase.
Zo kan vtsPN niet alleen gemakkelijk rapporteren over de kosten
maar ook over de levertijden.

Wilt u meer weten over Calvi?
Ga naar www.calvi.nl

Dan denk je als automobilist: ‘Dat laatste stukje kan

“Voor de gebruiker moet de aanvraag, de ontvangst en de betaling
eigenlijk net zo werken als thuis bestellen bij een online warenhuis”
zegt Viveen. “Alle slimmigheden in koppelingen, controles, rapportages en autorisatie moet je zo 'onder water' regelen, dat de gebruiker daar geen last van heeft. De besteller kan het hele proces
online volgen zodat hij kan zien of precies wordt geleverd wat hij
bestelde. Eenvoudige zaken als aan- en afsluitingen kunnen een
factuur heel complex maken, zeker als het om honderden mutaties
per maand gaat. Met Calvi nemen we veel uit handen van de politieregio’s en er zijn in de toekomst nog wel een paar mogelijkheden om
de dienstverlening te perfectioneren.”

Files kosten de samenleving tussen de 2,5 en 3 miljard
euro per jaar aan ‘voertuigverliesuren’. Dat rechtvaar-

zijn vele plannen tussen 2008 en 2009 gestagneerd.
Creatieve ideeën

“Maar er is hard gewerkt aan maatregelen en nu is

De afgelopen periode zijn al veel files opgelost, erkent

er weer de vrijheid om te groeien”, aldus de bewinds-

de minister, “maar de A15 bij Rotterdam bijvoorbeeld

vrouw.

levert voor het vrachtverkeer nog veel reistijdverlies op.
De economie is nu getemperd maar op het moment dat

Onder één dak

die weer aantrekt, zullen de files ook voor een deel weer

Ze ervaart het als een groot voordeel dat ‘infrastruc-

aantrekken. In de steden zit een groter probleem. Daar is

tuur’ en ‘milieu’ nu onder het dak van één ministerie

minder ruimte dus is verdubbeling van rijstroken meestal

zitten. “Ik vind het een grote vooruitgang omdat je

geen optie. Een tweede probleem is dat stilstaande auto’s

door de verschillende belangen in het verleden nog

tussen huizen veel meer uitstoot opleveren dan wenselijk

weleens in de loopgraven terecht kon komen, waarbij

is. Dat is waarom we moeten nadenken over de com-

het gewoon moeilijk was om eruit te komen. Die ver-

binatie van intelligente systemen en openbaar vervoer.

schillende belangen zijn er natuurlijk nog steeds, maar

Ook daar speelt weer: hoe zorg je voor een aantrekkelijk

nu dat we in één organisatie zitten wordt er sneller

alternatief zodat automobilisten overstappen? Hetzelfde

gewerkt om eruit te komen en dat maakt ons efficiënter

geldt voor stedelijke distributie, vrachtwagens in de stad

en effectiever. Er is meer begrip gekomen over en weer.

die moeten laden en lossen. In Amsterdam hebben ze nu

Er gaat gewoon minder tijd verloren met niet nood-

vrachtboten, die maken gebruik van de grachten. Er is een

zakelijke beschietingen, er wordt meer tijd gestopt in

aantal vaste laad- en lospunten, men hoeft zich niet aan

creativiteit. Ik vind het onze taak om te kijken hoe we

de laad- en lostijden te houden die voor de vrachtwagens

dingen mogelijk maken in plaats van onmogelijk.”
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de burger. E-health en het EPD zorgen voor

van energie door ICT-bedrijven. De overheid

een ander gebruik van bestaande appli-

de burger door een digitale ondersteuning

kan hierbij zelf het goede voorbeeld geven

caties. Voor de overheid betekent dit dat

van zorgprocessen. Voorwaarde is dat de

door het terugbrengen van onder meer het

burgers en bedrijven in de toekomst direct

informatiebeveiliging en privacy afdoende

aantal datacenters. Verder kan dit worden

inzicht krijgen in alle aanvragen, status van

is geregeld.

gerealiseerd door samenwerking met de

hun gegevens en waarvoor deze gegevens

ICT- industrie, bijvoorbeeld door de Meer-

worden gebruikt. Deze ICT-ontwikkelingen

Voor de tweede majeure ontwikkeling,

jarenafspraken energie-efficiency (MJA).

helpen de overheid om nog beter in contact

urbanisatie, geldt: steden worden meer en

Maar ook kan ICT als ‘enabler’ worden

te treden met burgers en bedrijven. Maar

meer belangrijke centra van economische-

gebruikt om bedrijfsprocessen van andere

ook om de informatie-uitwisseling tussen

en bevolkingsgroei. Van de inmiddels 7

sectoren meer ‘energie-efficiënt’ te maken.

overheidsinstellingen en naar buiten toe

miljard bewoners op onze aarde, woont de

In dit geval hebben we het over ‘Greening by

goed en veilig te laten verlopen.

helft in een stad. Voor Europa zijn dit 4 op de

IT’. Voor de burger betekent actie op het ge-

5 inwoners. Dit leidt tot een geconcentreerde

bied van klimaatverandering, een schonere

Scenario van grote dynamiek

vraag naar producten en diensten én vraagt

leefomgeving voor nu en in de toekomst.

De maatschappij is sterk in beweging,
evenals de overheid. Tel daar de ontwik-

een andere en slimmere inrichting van infrastructuur en logistiek.

Trends
van invloed op

beleidsterreinen overheid
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Altijd en overal en veilig

kelingen in informatietechnologie bij op

De grenzen tussen nationale en interna-

en zo ontstaat een scenario van grote

Smart, smart en nog eens smart

tionale economieën zijn aan het vervagen.

dynamiek. De geschetste vier majeure

Ondersteunend aan het overheidsbeleid

Dit is een direct gevolg van de stormachtige

trends en ontwikkelingen zijn van invloed

is het concept van Smart Cities. Dit impli-

ontwikkeling van de informatie- en com-

op een groot aantal beleidsterreinen van de

ceert dat een stad en zijn omgeving wordt

municatietechnologie. De globalisatie heeft

overheid (o.a. gezondheidszorg, onderwijs,

voorzien van een ICT-infrastructuur en

ook gevolg voor gedragsverandering van

infrastructuur, energie, milieu, transport,

elektronische diensten waarbij slimmer

burgers en bedrijven die (fysiek en digitaal)

organisatie van de overheid). ICT speelt in

wordt omgegaan met de beschikbare

mobieler en mondiger worden. Dit heeft

deze mondiale en Europese ontwikkelingen

energiebronnen en middelen. Hierbij past

verstrekkende gevolgen voor de overheid

een niet meer weg te denken rol. Kennis van

slim watermanagement/afvalverwijdering

op het gebied van dienstverlening, beleids-

de mogelijkheden van ICT voor het reali-

en duurzame energie. Smart Mobility zorgt

ontwikkeling en organisatie-inrichting.

seren van beleid, is een vereiste geworden.

voor een efficiënter gebruik van het wegen-

De burger is zelfbewust, goed geïnformeerd

Voor CIO’s betekent dit, dat zij naast kennis

netwerk en een lagere CO2-uitstoot. Slimme

en behendig in het analyseren van infor-

van ICT óók steeds meer kennis van de

netwerken (Smart Grids) zorgen voor effi-

matie middels een tablet of smartphone,

beleidsterreinen moeten hebben waarvoor

ciënter gebruik van energie. Voor burgers

waarbij hij/zij via het Internet toegang heeft

ICT wordt ingezet.

betekent dit kortere reistijden, minder files,

tot een enorm potentieel aan (on)gestruc-

Demografische verandering, urbanisatie,

ook gevolgen voor de overheid die meer

in staat zijn via een portal gegevens in ver-

schonere steden, minder energieverspilling

tureerde informatie. Doordat informatie en

Dit helpt de overheid een moderne, op de

klimaatverandering en globalisatie zijn vier

dienstverlening moet verzorgen met

band met diabetes aan hun huisarts door te

en een aantrekkelijker woon- en vestigings-

diensten overal en altijd beschikbaar zijn,

burger en bedrijfsleven gerichte, dienstver-

majeure ontwikkelingen in de periode 2012-

minder mensen (een compacte overheid).

geven. Voor het realiseren van de compacte

klimaat.

wordt verwacht dat de informatie en dien-

lenende overheid te zijn. Die past in deze tijd

sten van de overheid ook altijd en overal

en anticipeert op de omgeving. Daarnaast

2016. Welke zijn hiervan de implicaties op het

overheid geeft een efficiëntere inrichting

door de overheid te voeren beleid? En hoe

E-learning en e-health

van bedrijfsprocessen (lean management)

Dat klimaatverandering optreedt is een vast-

en veilig beschikbaar zijn en dat de burger

maken deze ontwikkelingen de overheid

kunnen deze worden ondersteund met ICT?

Een aantal ICT-ontwikkelingen is onder-

samen met o.a. cloud antwoorden op ‘meer

staand feit. De publieke en de private sector

zelf kan bepalen wat er met die informatie

tot een i-Overheid die te vertrouwen is,

steunend bij het beleid hoe om te gaan

met minder doen’. Cloud is de waardige

moeten samenwerken om strategieën te

gebeurt. Waarbij de burger vraagt om

waarvan de informatie overal beschikbaar

De bevolking groeit en veroudert. De balans

met de demografische verandering. Voor

opvolger van ‘software-as-a-service’ en krijgt

ontwikkelen om de negatieve impact die

veilige omgang met zijn gegevens en een

is, die beleid bepaalt en die een toekomst-

tussen de werkende en de niet-werkende

vergrijzing zijn e-learning en e-health de

extra impulsen door naam te maken als ‘de

overheid, bedrijven en burgers op het milieu

transparantie over wat er gebeurt met die

vaste en veilige informatie-infrastructuur

populatie verandert. Deze trend heeft grote

belangrijkste ontwikkelingen. E-learning

nieuwe vorm van uitbesteden’.

hebben zo klein mogelijk te maken. ICT

gegevens. Identity & Access Management

heeft die is gebaseerd op standaardisatie en

invloed op de arbeidsmarkt en op de manier

stelt burgers in staat om te kunnen blijven

speelt hierbij een belangrijke rol. Voor het

(IAM) is noodzakelijk om de dienstverle-

hergebruik met oog voor innovatie.

hoe mensen (moeten blijven) werken en

leren en langer te blijven participeren in de

E-learning samen met cloud en lean ma-

beleid van de overheid betekent dit zowel

ning naar burgers en bedrijven op een veilige

leren. De vergrijzende bevolking zorgt

samenleving. E-health zorgt dat patiënten

nagement laten zien dat de overheid volop

het verminderen van het energieverbruik

wijze te kunnen doen. Web 3.0, het seman-

niet alleen voor een zwaardere last op de

meer verantwoordelijkheid kunnen nemen

in ontwikkeling is met het doorvoeren van

van ICT en met ICT. Green IT kan een aan-

tische web, gaat niet zozeer over nieuwe

gezondheidszorg en de economie. Het heeft

voor hun eigen gezondheid en bijvoorbeeld

verbeteringen van de dienstverlening naar

zienlijke besparing leveren op het verbruik

applicaties maar meer om de integratie en

Dit essay is oorspronkelijk, in een uitgebreidere
vorm en toegespitst op het Rijk, geschreven door
Atos Consulting in het kader van de Europese aanbesteding IASA2011.
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Ivo Opstelten is een resultaatgerichte minister. Hij heeft de eerste
taakstellingen in het uitvoeringsprogramma ‘Compacte Rijksdienst’
gerealiseerd, waaronder het samenvoegen van het voormalige

“Ons land is gewoon te klein om
het beheer te verdelen”

ministerie van Justitie met het cluster Politie, terrorismebestrijding

Ivo Opstelten

en nationale veiligheid van Binnenlandse Zaken tot het huidige
departement van Veiligheid en Justitie. De bewindsman opende
daarnaast in januari het Nationaal Cyber Security Centrum. Ook

voorzieningen op in één korps en werken voor één regio, te weten

heeft Opstelten bij het parlement een ingrijpende stelselwijziging

Nederland. Het korps omvat tien gedeconcentreerde eenheden,

met betrekking tot de ‘Nationale Politie’ ingediend. De Tweede

regionaal verspreid om ‘dicht bij de burger’ te staan.

Kamer stemde op 6 december 2011 unaniem in met deze wet die
regelt dat 25 regiokorpsen plaatsmaken voor tien regionale een-

Parallel aan de Nationale Politie is Opstelten voorstander van

heden. En onlangs werd bekend dat de Eerste Kamer het wetsvoor-

een tweede belangrijke stelselwijziging, die van de gerechtelijke

stel niet controversieel heeft verklaard, waardoor behandeling in de

kaart. Deze omvat thans negentien arrondissementen en vijf

Senaat later dit jaar plaats heeft.

ressorten. Werkt het korps van de politie in de nabije toekomst
met tien gedeconcentreerde eenheden, er zouden eveneens tien

Ten aanzien van dat laatste is Opstelten een ‘vurig pleitbezorger’:

arrondissementen in de gerechtelijke kaart moeten komen.

“Het huidige stelsel heeft z’n tijd gehad”, stelt hij over de wijze waarop

“We willen toe naar tien rechtbanken, tien parketten van het Open-

openbare orde, veiligheid en justitie sinds decennia in Nederland

baar Ministerie, tien rechtbankpresidenten en tien hoofdofficieren

zijn georganiseerd. “Ik ben er zelf altijd een groot voorstander van

van Justitie”, aldus Opstelten.

geweest, als burgemeester van Utrecht en daarna van Rotterdam,
en ik heb zelf mede het oude bestel helpen ontwerpen als Directeur-

Bureaucratie

Generaal openbare orde en veiligheid, toen nog Binnenlandse

Uit een enquête onder de politiemensen naar de nieuwe organisatie,

Zaken. Maar op een gegeven moment is dat eindig, zo’n bestel.”

bleek bij zeventig procent een positieve grondhouding te zijn. Daaruit bleek ook de behoefte aan een landelijk ICT systeem voor uitwis-

Duidelijkheid

seling, dat bijdraagt aan efficiency en effectiviteit en doelmatigheid.

Opstelten praat over ICT, financieel beheer, opleidingen, personeels-

“ICT is heel belangrijk voor een effectief opererende politieorgani-

beleid, inkoopbeleid, vastgoedbeleid, “kortom: de organisatie van

satie. Dat hebben we geformuleerd in ons aanvalsprogramma voor

de politie in ons land.” En die is er mee gediend, aldus de minister,

de ICT infrastructuur voor de Nederlandse politie die ook in de

dat er duidelijkheid is in structuur, politieke leiding en verantwoor-

Kamer is aangeboden. Daar hebben we prioriteiten aangegeven, de

delijkheden. “In het wetsvoorstel komt de politieke leiding te liggen

budgettaire kaders aangegeven, de hele aansturing aangegeven. Een

bij de minister van Veiligheid en Justitie, die ook ten volle de verant-

goede governance, en duidelijkheid daarover, is daarbij belangrijk.”

woordelijkheid van dat beheer draagt naar de Kamer toe.”

In dat kader is ondermeer ook de aanstelling gedaan van een
interim CIO bij de Nederlandse politie. “Het tweede punt - en net
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Doet de minister het beheer van de Nationale Politie, de gezags-

zo belangrijk - is dat men ook wil dat er een einde komt aan de

positie ligt nog steeds bij de burgemeester voor de handhaving van

verstikkende bureaucratie waarmee de politiemensen te maken

de openbare orde en veiligheid en het Openbaar Ministerie voor

krijgen. Daarvoor zijn we een groot project gestart.”

de opsporing van strafbare feiten. “Dat blijft onveranderd. De burgemeester, het OM en de politie ter plaatse bepalen met elkaar wat de

De eerste effecten zijn merkbaar, aldus Opstelten, en dat resulteert

politie doet, wat de prioriteiten zijn. Dat hebben we nadrukkelijk

deze jaargang reeds in een aantal manuren ter grootte van 1.000

vastgelegd in het wetsvoorstel.”

fte. extra blauw op straat, “wat over twee jaar moet zijn opgelopen
naar 3.000.” Verder benadrukt de boomlange bewindsman de

						krijgt meer ruimte
Politieman

om professional te zijn

Professional

onderhavige cultuurverandering. “Ik ben trots op wat reeds is

Met de Nationale Politie beoogt Opstelten dat de diender op straat,

bereikt maar als het bijvoorbeeld gaat over ICT, dan vind ik dat we

zoals hij dat noemt, meer ruimte krijgt om professional te zijn en

de gebruiker nog meer centraal moeten stellen. Zij moeten ermee

daarbij wordt ondersteund door een professionele organisatie.

kunnen werken. Je moet hen dus voortdurend vragen: heb je dit

“Het beheer moet in één hand. Ons land is gewoon te klein om dit te

nodig? Dat is een cultuuromslag, maar die maken we wel. Het gaat

verdelen over 25 zelfstandige politieregio’s.” En dus gaan die huidige

om de dienders op straat, dat zijn toch de autoriteiten waarvan de

25 korpsen, het Korps landelijke politiediensten, de Voorziening

politie het moet hebben. We moeten hen dus met veel genoegen en

tot samenwerking Politie Nederland en alle andere bovenregionale

veel gezag laten werken, dat is heel belangrijk.”
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Thuis in de stad

De bestuurlijke uitdagingen zijn
complex en divers
Een stad waar iedere burger zich thuis voelt.

aanbieden van mobiele diensten aan burg-

City Cockpit

Een stad waar iedere burger zich kan ont-

ers helpt het stadsbestuur de burger steeds

De bestuurlijke uitdagingen zijn complex

wikkelen, zich veilig voelt, gezond kan leven,

beter te betrekken bij bestuur en operatie.

en divers, erkent Seubers. “Informatie is de

met plezier kan werken, zich gemakkelijk

In Mumbai heet dit ‘Virtual city hall’ maar

sleutel tot betere afweging van belangen

kan verplaatsen en betaalbaar kan wonen.

in andere steden wordt vaker de term

en daarmee tot integraal bestuur.” Atos

Een stad die op de toekomst is voorbereid,

‘e-services’ of ‘e-government’ gebruikt. Het

heeft hiervoor de zogenoemde City Cockpit

mede door IT ondersteunde services.

project eBourgogne is een publiek private

ontwikkeld en biedt daarnaast een set van

samenwerking met de regio Bourgogne in

oplossingen die bijdragen aan het betrek-

“Dat laatste versterkt de betrokkenheid

Frankrijk om voor alle steden en dorpen

ken van de burger bij de stad; die inzicht

tussen burger, bestuur en stad en hierdoor

deze online dienstverlening mogelijk te

verschaffen over bestuurlijke factoren en

zullen de uitdagingen waarvoor steden zich

maken. De opdracht die we in Nederland

die bijdragen aan een leefbaardere stad.

geplaatst zien, sneller en beter tot oplossing-

voor Dimpact, momenteel 30 gemeenten,

“We werken in veel gevallen ook samen met

en leiden”, zegt Albert Seubers, hoofd Global

uitvoeren geeft ook een goed beeld wat je

internationale en lokale partners om zo een

Strategy and Business Development IT in

met online dienstverlening kunt bereiken

optimaal pakket aan oplossingen te kunnen

Cities van Atos. Hij stelt dat de verstedelijk-

op het vlak van verbetering van de efficiency,

leveren. Atos hanteert voor de verschil-

ing wereldwijd in een razend tempo door-

effectiviteit en daarmee doelmatigheid in de

lende vormen van dienstverlening ook

zet. “Niet alleen de 25 mega-steden, maar

communicatie met de burger, aldus Seubers.

verschillende business modellen.

iedere stad groeit en daarbij komt de groei
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Dit varieert van project contract tot out-

niet alleen meer uit eigen land. Globalise-

In Barcelona werkt Atos samen met de stad

sourcing contract en van publiek private

ring maakt dat steeds meer mensen op deze

en de regio aan het ontwikkelen van mo-

samenwerking tot transactie gerichte

aarde een stad kiezen om te wonen waar ze

biele diensten om de burger in staat te stel-

financieringsmodellen”, aldus Seubers.

zich thuis kunnen voelen. De stad is voor

len de stad snel en eenvoudig te informe-

velen de plek waar het allemaal gebeurt.”

ren over bijvoorbeeld onveilige situaties,

‘Trending topics’

zaken die gerepareerd moeten worden en

Arbeid, mobiliteit, veiligheid en duurzaam-

Betrokkenheid van burgers

vervuiling in de stad. “Met de toepassing

heid zijn ‘trending topics’ in steden. Atos

Seubers zegt dat Atos werkt vanuit de visie

FixThis bijvoorbeeld kan men informa-

werkt samen met steden en lokale over-

‘Maak iedere stad Mijn Stad’. Het bedrijf on-

tie aan de gemeentelijke dienst zenden

heden in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,

dersteunt vele lokale overheden, van Mum-

over gevaarlijke situaties, vervuiling en te

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde

bai tot Helsinki, van Santiago tot Londen.

repareren zaken door mobiel een foto te

Staten aan de verbinding tussen werkge-

Om een groeiende stad optimaal te bestu-

sturen waarbij locatiegegevens worden

vers, scholen, werkzoekenden en arbeids-

ren, moeten diensten samenwerken en ont-

meegezonden. De informatie wordt direct

bureaus om sneller en beter vraag en

kokerd zijn, stelt Seubers. “De betrokkenheid

doorgezet naar de planning van de betref-

aanbod in arbeidscapaciteit bij elkaar te

van de burgers is daarbij een belangrijk aan-

fende gemeentelijke dienst. Voordeel van

brengen. “In Schotland leveren we de IT

dachtspunt. Door administratieve diensten

deze toepassing ligt in de besparing in ad-

oplossing waarmee leerlingen vanaf hun

online aan te bieden wordt niet alleen het

ministratie, het verhoogt burgerparticipatie

16e jaar worden gevolgd en begeleid in het

service niveau verhoogd maar is ook betere

en het leidt tot een snellere reactietijd van

afronden van hun studie, het vinden van

feedback te vragen van burgers. Ook het

de gemeentelijke diensten.”

stage plaatsen en het vinden van een baan.
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supersnel

meer met minder

Atos Exadata Services
De Oracle Exadata Database Machine
combineert software en hardware in
één apparaat. Daarbij is het de snelste
databasemachine ter wereld. Atos is de
grootste hosting leverancier in Nederland voor
Oracle omgevingen en heeft specialisten met
een zeer hoog kennisniveau op het gebied van
Oracle Exadata. Profiteer ook van de extreme
prestaties van Exadata en bereik meer met
minder.
•
•

•
•
•

•
•

Meer inzicht of uw beleid werkt: door
extreme snelheid een veel betere analyse
in kortere tijd
Meer flexibiliteit in uw organisatie:
complexe situaties vaker en sneller
analyseren geeft de mogelijkheid om
sneller in te spelen op veranderende
omstandigheden
Meer prestaties: tot 150 keer sneller getest
dan andere Oracle database oplossingen
biedt ongekende nieuwe toepassingen
Meer informatie tegen minder kosten:
vanaf 10 keer meer opslag in dezelfde
ruimte door speciale compressie
Minder ontwikkeltijd: Ontwikkeling van
applicaties en systemen gaat sneller omdat
er minder tijd nodig is voor prestatietesten
en beheer
Minder Energie en CO2 verbruik:
één extreem krachtige Exadata kan een
aantal andere oplossingen vervangen
Minder Kosten: voor uw Oracle database
landschap

Meer weten? Ga naar www.atos.net/exadata

Your business technologists. Powering progress

Ook in Duitsland en Oostenrijk onder-

daarbij inzage in bijvoorbeeld de soorten en

pische Spelen is een speciale versie gereali-

steunen we de overheden bij hun dienst-

het aantal voertuigen. De naleving c.q. hand-

seerd om de grote toeloop van bezoekers

verlening aan werkzoekenden.”

having van milieumaatregelen geschiedt

beter te begeleiden bij het tijdig bereiken

Goed en toegankelijk openbaar vervoer is

steeds vaker door elektronische registratie

van de verschillende sportlocaties.”

eveneens een onderwerp waar Atos veel

met ANPR camera’s (Automatic Number

voor wordt gevraagd. “In onder andere

Plate Recognition). Siemens levert daarbij

Tenslotte, veiligheid en duurzaamheid.

Santiago, Chili en Cordoba leveren wij de

de techniek en apparatuur van de camera-

Atos heeft de organisatie en de processen

complete oplossing ‘Automated Fare Collec-

systemen, terwijl Atos zorg draagt voor de

ingericht voor de centrale meldkamer van

tion’, een systeem dat alles omvat van con-

inrichting en het beheer, in een Cloud, van

de stad Madrid, waar alle 179 gemeenten in

tactloze chipcard, oplaadpunten, check-in/

de digitale afhandeling van sancties, kosten

de regio Madrid gebruik van maken.

check-out en settlement en reisinformatie.

ontheffingen en/of tolgelden. Dit gebeurt

“Deze meldkamer verbindt niet alleen

Het verbeterde openbaar vervoer systeem

met behulp van HTTS (Hoogwaardige tech-

politie, brandweer en ambulance, maar

in deze steden levert ook een directe bij-

nologische transactieservices) waarbij een

ook 86 organisaties die belast zijn met zorg

drage aan de CO2 reductie programma’s.”

vergoeding per transactie wordt betaald.

voor kritische infrastructuur, openbaar

Met betrekking tot CO2 reductie overigens

HTTS is een beproefd concept, dat in een

vervoer en dienstverlening aan burgers.

werkt Atos, in een samenwerking met

uniek te noemen publiek private samen-

Ook in Zwitserland trouwens werken

Siemens, nauw samen in het kader van

werking in Frankrijk, tussen de Franse Justi-

vrijwel alle kantons met deze systemen.

handhaving milieuzones en stedelijke

tie en Atos, ondermeer ook wordt ingezet

En eind 2011 hebben wij in Helsinki een

distributie in ondermeer Glasgow. De stad

om de digitale verwerking van snelheids-

eco-efficiënt datacenter geopend.

wil vooral een leefbare stad blijven met

overtredingen, vastgelegd via camera’s, af

De overtollige warmte wordt geleverd aan

voor haar bewoners en bezoekers een goed

te handelen. Een willekeurige transactie

de stadsverwarming van Helsinki. Vanuit

winkelklimaat, een goede luchtkwaliteit

kost nu zo maar een paar euro, terwijl dit

dit datacenter worden werkplek oplossing-

en zo weinig mogelijk overlast van bevoor-

gedigitaliseerd eerder om eurocenten gaat.

en en andere IT voorzieningen geleverd

radend verkeer, ofwel een optimale stede-

Met andere woorden hier wordt veel geld

aan diverse klanten, waaronder de stad

lijke distributie. In Glasgow wordt een pilot

door de overheid bespaard en de Fransen

Helsinki. Maar ook de oplossing die wij

ingericht, waarbij aan burgers en de stad

noemen het mede daarom “liefkozend” het

in Oostenrijk voor centrale- en regionale

zelf, via de ‘Cloud’, ‘real-time’ informatie

‘het Flash-to-Cash’ project.

overheden bieden voor digitaal langdurige

wordt verstrekt over de luchtkwaliteit,

archivering draagt bij aan het duurzame

CO2- uitstoot c.q. besparing en ‘logistieke’ be-

Verder is Atos in en om Londen betrokken

wegingen in de stad, lees doorstroming, met

bij OV-informatie. “Voor de komende Olym-

karakter van een stad.”

Lees meer over de visie van Atos op
nl.atos.net/mycity
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Hoewel hun werkplekken aan respectievelijk de Coolsingel

deel van de regio uit de Greenport, het grootste glastuinbouwgebied

in de Rijnstreek, maar ook de Greenport willen hun containers

“Een regio waar bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen

40 in Rotterdam en het Spui 70 in Den Haag ruim 26 kilometer

in Nederland, Westland-Oostland. Op het gebied van onderwijs en

van en naar de Rotterdamse haven zoveel als mogelijk over water

ontplooien en internationale bezoekers zich welkom voelen.” Bij

van elkaar liggen, is daar op het vlak van samenwerking tussen

onderzoek zijn we verbonden door gerenommeerde universiteiten

vervoeren. Het gaat hierbij om circa 100.000 containers”, aldus

zulke ambities past een regionaal, hoogwaardig vliegveld: sinds

de burgemeesters en voorzitters van hun stadsregio’s Ahmed

als de TU Delft, RU Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam en

Aboutaleb.

begin 2010 heet Rotterdam Airport dan ook Rotterdam The Hague

Aboutaleb en Jozias van Aartsen, niets van te merken. In tegendeel,

een scala aan vakopleidingen. De geringe afstand tussen de steden,

met de nog te vormen ‘Metropoolregio’ van Rotterdam-Den Haag

de zakelijke en fysieke infrastructuur, de kennis-as en een goed

“Naast groei en innovatie van onze economische sectoren zetten

groeien, stellen de burgervaders. Zij zien de Metropoolregio vooral

(24 gemeenten en 2,2 miljoen mensen) wordt ingezet op zelfs drie

opgeleide beroepsbevolking bieden schaalvoordelen die ons als

we zeker ook in op een verdere verbetering van het woon- en

als een netwerk waarin effectieve en doelmatige samenwerking tot

niveaus van samenwerking: lokaal, regionaal en internationaal. En

Metropoolregio aantrekkelijk en concurrerend maken”, benadrukt

leefklimaat. Onder het motto ‘Een schone lucht met groene longen’

stand wordt gebracht. “De inhoud staat voorop, dat is het mooie van

dit verdeeld over zeven pijlers.

Van Aartsen.

investeren we in fietsroutes in de regio Haaglanden, vanuit hetzelfde

deze aanpak.”

De Rotterdamse haven is het boegbeeld is van internationale

Regionale samenwerking is nodig

handelsbetrekkingen, zo opent Van Aartsen, Den Haag is de

De regio Rotterdam-Den Haag wordt steeds belangrijker, vervolgt

internationale stad van vrede en recht. “We vullen elkaar niet alleen

Aboutaleb. “Regionale samenwerking is nodig om de internationale

De inhoud staat voorop

Sjaak van der Tak (gemeente Westland), Ewald van Vliet (gemeente

aan, we versterken elkaar ook. Beide steden hebben een grote

concurrentiepositie van de regio te versterken. Het zijn niet steden

“De Randstad als topregio in Europa, dat is onze missie”, benadrukt

Lansingerland) en Tjerk Bruinsma (gemeente Vlaardingen).

aantrekkingskracht op internationale bedrijven en organisaties

of landen die wereldwijd met elkaar concurreren, maar regio’s. Kijk

Jozias van Aartsen. Instemmend knikkend zegt Ahmed Aboutaleb:

Eén van de eerste acties van dit kernteam was het formuleren van

waar duizenden mensen werken. Grote bedrijven nemen ook

maar naar landen als Brazilië (Sao Paulo) en China (Sjanghai). Die

diensten en producten af bij toeleveranciers en dienstverleners,

sterke concurrentiepositie is nodig om de werkgelegenheid en de

wat de lokale economie ten goede komt. Verder bestaat een groot

kwaliteit van voorzieningen in de regio, op peil te houden. Een goede

airport. De samenwerking is pragmatisch en moet organisch

programma Beter Benutten. En dat alles binnen een stedelijke

infrastructuur, zowel qua wegennet als openbaar vervoer, is daarbij
essentieel.”

agglomeratie” glimlacht Van Aartsen.

Er is een kernteam geformeerd dat naast Aboutaleb en Van Aartsen
bestaat uit collega burgemeesters Bas Verkerk (gemeente Delft),

Ahmed Aboutaleb en Jozias van Aartsen: de Randstad als top-regio in Europa

Een goed voorbeeld van het verbeteren van de bereikbaarheid is
volgens Aboutaleb de RandstadRail. RandstadRail verbindt niet
alleen de stadscentra van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer,
maar ontsluit ook de tussenliggende woon- en werkgebieden. Dat
leidt tot minder woonwerk verkeer en minder fileleed voor het
commerciële wegtransport. Uiteindelijk moeten alle belangrijke
locaties binnen 45 minuten bereikbaar zijn. Zo draagt RandstadRail
bij aan een goede afwikkeling van verkeer- en vervoerstromen in de

20

Slim samenwerken
binnen de
Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag

Metropoolregio.
Daarnaast participeren Den Haag en Rotterdam nadrukkelijk in het
programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM) dat hiervoor in december 2011 geld beschikbaar
heeft gesteld. Voor de centrale zone Den Haag, Zoetermeer, Delft
en Leiden zet Haaglanden in op een duurzame integratie van
vervoermanagement in de bedrijfsvoering. Ook is er geld om de afrit
Voorburg, op de A12, verder te optimaliseren, de aansluiting tussen
het hoofd- en onderliggend wegennet.
In de regio Rotterdam ligt het accent op verbetering van de
bereikbaarheid aan de Noordoost kant. IenM heeft vanuit het
programma Beter Benutten € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor
De Verkeersonderneming. Dit is een organisatie van de gemeente
Rotterdam, Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf
Rotterdam NV en het ministerie van IenM, om de files op en rond
de A15 te verminderen en de Rotterdamse haven bereikbaar
te houden. De Verkeersonderneming zet in op versterking van
parallelverbindingen op het onderliggend wegennet, duurzaam
vervoer per binnenvaartschip en goederentrein. “Grote verladers
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Don’t just be a cloud builder.
Be a rainmaker.

een aantal doelstellingen, verwoord in zeven pijlers. In het plan
‘Vernieuwend Besturen – Metropoolregio Rotterdam – Den Haag’ zijn
deze pijlers als volgt benoemd:
1. Vervoersautoriteit
2. Regionale economie
3. Greenport
4. Kenniseconomie & Innovatie / Onderwijs & Arbeidsmarkt
5. Ruimte en wonen
6. Groen
7. Cultuur / Sport / Metropoolpas
Iedere pijler heeft één of meer bestuurders die op hun
beurt ondersteuning krijgen vanuit de gemeenten. De
gemeentesecretarissen ondersteunen het kernteam, in nauwe
samenwerking met de verschillende stadsregio’s.

IT thought leaders
and over 1 billion
end users profit from
clouds built on a
NetApp storage
foundation. To make
sure your storage
architecture is
designed to deliver all
the rewards the cloud
has to offer, visit
NetApp.com/BuiltOn.

En speelt ICT hier nog een rol in?
“Ja, absoluut en zeker waar mogelijk.” Als voorbeeld noemt
Aboutaleb binnen de pijler Ruimte en wonen de aandacht voor
veiligheid en leefbaarheid. “In de regio Rotterdam is het project
‘Buurt bestuurt’ een groot succes en wordt de registratie ervan
met behulp van ICT vastgelegd en ondersteund. Bewoners

Kabinet en de bestuurlijke
vernieuwing in de Randstad

In 2009 is gestart met de voorbereidingen van
een Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Deze
kreeg een extra impuls met de visienota ‘Bestuur
en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met
elkaar verbinden’ van 10 oktober 2011 van voormalig minister Donner. Hierin wordt ondermeer
geschetst dat de overheid over de volle breedte
compacter en efficiënter moet worden, conform
het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.
Het Kabinet wil dat gemeenten en provincies in de
Randstad tot een gezamenlijke werkwijze komen
voor het verstedelijkte gebied. Daarbij zet het
Kabinet in op een hechtere samenwerking tussen
de gemeenten onderling en met de provincies, de
opschaling van provincies in de Randstad en de
realisatie van een infrastructuurautoriteit op de
vleugels van de Randstad.

bepalen samen met de mensen van politie en stadstoezicht welke
problemen in hun wijk als eerste moeten worden aangepakt. Het
gaat dan vooral om veiligheidsproblemen en problemen die van

Krijgt de Metropool Rotterdam-Den Haag navolging?

invloed zijn op het gevoel van veiligheid zoals bijvoorbeeld schoon

Aboutaleb: “Minister Spies heeft, mede namens minister Schultz

en heel. Dit project heeft in december 2011 nog de Don Berghuijs

van Haegen (IenM), aan de Tweede Kamer in haar laatste brief

Award (dit is de voormalige Publieke Veiligheid Prijs – red.) gekregen

van 1 maart 2012¹ aangegeven dat er naast Rotterdam-Den Haag

en staat opgelijnd om verder binnen de Metropool Rotterdam-Den

ook rond Amsterdam en Utrecht een Metropoolregio zal komen,

Haag te worden uitgerold.”

de zogenoemde Noordvleugel.” Van Aartsen: “Een goede zaak en

Een andere pijler waar ICT wordt ingezet, namelijk smart card

belangrijk voor de economie en werkgelegenheid van Nederland.”

technologie, is de ontwikkeling van de Metropoolpas waarbij de
afzonderlijke stadspassen worden samengevoegd tot één Metropoolpas. Van Aartsen vult aan dat hij ook een ondersteunende rol
voor ICT voorziet in de ontwikkeling van verkeersprojecten, zoals
bijvoorbeeld ketenmobiliteit.

Scan to learn how to reap the full rewards of the cloud. Get the app at 2dscan.com.
©2011 NetApp. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. NetApp, the NetApp logo, and Go further, faster are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in the
United States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered trademarks of their respective holders and should be treated as such.

¹ De brief handelt over de voortgang rond de Randstad, de opheffing van de
Wgr-plus, de oprichting van twee vervoerregio’s en andere belangrijke thema’s
uit de visie bestuur en bestuurlijke inrichting
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De gemeente Rotterdam reorganiseert zich van zeventien diensten

Kostenbewustzijn speelt een rol

naar vijf clusters. “Die hebben op allerlei terreinen allerlei gereed-

Van Riel: “Het is essentieel dat je dan ook samen optrekt en dat van-

rondje te doen langs de directies van de verschillende diensten met

schappen nodig voor het uitvoeren van hun primaire proces, ook op

uit de praktijk het beleid wordt gevoed en andersom dat vanuit de

als boodschap: ‘We moeten als concern 30% besparen, daar moet jij

ICT gebied”, zegt Toine van Riel, algemeen directeur van de Service-

kaderstelling ervoor wordt gezorgd dat wij de praktische uitvoering

ook aan bijdragen en volgens ons kun je op basis van deze lijst zelf

dienst¹. Hij trekt samen op met Hans Nijman, CIO van de gemeente,

regelen. We hebben daar redelijk wat in geïnvesteerd de afgelopen

bepalen wat je perse wel wilt en wat je niet perse nodig hebt’. Dat is

om de slag naar de toekomst te maken.

twee jaar en dat begint hele goede vormen aan te nemen.

verbazingwekkend goed gegaan.”

Als je van zeventien diensten met een grote autonomie wilt omscha-

Hij voegt eraan toe dat eind dit jaar een einde komt aan zeventien

Waarbij aangetekend dat de CIO verantwoordelijk is voor het ICT

kelen naar één infrastructuur, dan vergt dat een enorme inspanning,

diensten met zeventien verschillende infrastructuren. “Dan kan

beleid en kaderstelling, en de Servicedienst voor de uitvoering daar-

vertelt Van Riel. “Maar we gaan het dit kalenderjaar afronden.”

iedereen overal inloggen en komt dan in z’n eigen omgeving met

van. “Als je het hebt over slimmer besturen en samenwerken: de ge-

De operatie wordt voor het overgrote deel uitgevoerd door de eigen

z’n eigen applicaties.” Maar dat gaat niet vanzelf, maakt hij duidelijk.

meente Rotterdam is met een grote operatie bezig om de organisatie

service organisatie beklemtoont Nijman. “Het interessante is, naar-

te ontkokeren. We gaan weg van de inrichting per dienst, met alle

mate we nu op grotere schaal dingen doen, mensen komen boven-

ontwikkelingen op het vlak van ICT niet meer konden bijhouden;

werken. Soms hebben we wat meer tijd nodig.” Hij lacht: “Het klinkt

functies geregeld in integraal management, naar een centrale onder-

drijven waar ze eerst versnipperd waren over de gehele organisatie.”

dat wordt nu gefaciliteerd vanuit de Servicedienst. “Financiële

tegenstrijdig, maar ook ambtenaren zijn ongeduldig in dat opzicht.”

steuning vanuit de Servicedienst op alle PIOFA taken. We moeten

Van Riel geeft aan dat kostenbewustzijn daarbij een rol speelt, maar

druk helpt wel”, zegt hij met een glimlach. Het opdrachtgeverschap

Nijman zegt dat Rotterdam al heel ver is qua dienstverlening en

inkrimpen maar willen niet inleveren op het resultaat”, aldus Nijman.

ook het feit dat de vele, vaak ook kleine diensten de technische

is daarmee ook op een hoger niveau gekomen, bevestigt Nijman.

dat het ‘architectuur denken’ daarbij helpt. Er wordt ingezet op het

“We zijn een ander soort speler aan het worden naar de markt toe.

gebruik van basisregistraties, modulaire informatievoorziening en

Vroeger waren we een verzameling van zeventien diensten en nu

servicegerichte architectuur. Resultaat is één frontoffice met Click

beginnen we echt één concern te worden.”

(digitaal)-Call (telefoon)-Face (aan het loket) en Home (thuisbezoek)-

Rotterdam is met

“De technologie gaat snel, iedereen wil tegenwoordig met tablets

principe. “Een integraal concept waarbij we ontkokeren en onze

dienstverlening

Hergebruiken van elkaars oplossingen

dienstverlening inrichten op de vraag van de burger en de onder-

Nijman stelt vast dat besparingen ook de druk verhogen om tot

nemer.”

samenwerking te komen. “Ik zie dat intern, maar ook naar buiten
toe. Er is een veel grotere druk dan voorheen op gemeenten om

al heel ver

te zoeken naar samenwerking en het hergebruiken van elkaars
oplossingen.” Hij noemt als voorbeeld de G4 gemeenten en daarbij
de samenwerking met Wigo4it, een ICT-samenwerking tussen de
sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
op het gebied van werk, inkomen en zorg. “Ook vanuit andere onderdelen wordt zeer nadrukkelijk naar die samenwerking gezocht,

“Het is essentieel dat je samen optrekt”

bijvoorbeeld met de gemeente Den Haag om te kijken naar moge-

Toine van Riel

lijkheden om elkaars oplossingen te gebruiken. Dat vertalen we niet
zozeer vanuit de bestuurlijke ambities van de Metropoolregio maar
meer pragmatisch. Dat willen we overigens net zo hard met Amsterdam of Utrecht – of nog breder.”

Slimmer samenwerken
“Slimmer samenwerken is ook buiten het domein van ICT een be-
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Van Riel: “Wigo4it is een samenwerking binnen een bepaald segment.

langrijk item”, vervolgt Nijman. “Stadstoezicht beschikt over een

Dat is veel gemakkelijker dan een samenvoeging in SSC’s van ver-

mobiele applicatie om bonnen te schrijven, maar waarmee het ook

schillende soorten diensten. Wat wij in Rotterdam aan het doen zijn,

mogelijk is om andere meldingen te doen aan andere organisaties en

is bevorderen dat al die verschillende disciplines, al die diensten,

informatie te koppelen. Bijvoorbeeld een kenteken, is het toevallig

gaan samenwerken. We proberen die gemeenschappelijke infra-

een auto die zoek is, waar wel/niet wegenbelasting voor is betaald.

structuur voor het beheer van de bijstandsgerechtigden, voor de

Dit is ontwikkeld bij Stadstoezicht en zonder enige discussie hebben

stoeptegels en voor het gemeentelijk archief, om daarmee de beste

Roteb en Gemeentewerken dat principe overgenomen. Die gebruik-

gemeenschappelijke deler te vinden.”

en dezelfde oplossing maar dan in een variant voor meldingen in de
buitenruimte; zwerfvuil, losse stoeptegels, kapotte verlichting, noem

En, is die te vinden?

maar op. Dat is waarde toevoegen aan het resultaat.”

Van Riel: “Ik vind dat we aardig op weg zijn. En dat die resultaten
ook technisch beginnen te komen, maar ook qua cultuur. Dat is nog
veel belangrijker. We zien echt een beweging naar samenwerking en
een besef dat de verantwoordelijkheid bij ons gezamenlijk ligt. Een
goed voorbeeld is dat we een jaar geleden aan de vooravond van
een migratiegolf moesten snijden in applicaties. We besloten om een
Hans Nijman

Toine van Riel

De Servicedienst ondersteunt de andere gemeentelijke diensten, deelgemeenten en het concernbestuur van Rotterdam (in totaal 12.000 ambtenaren)
op het vlak van haar bedrijfsvoering. De Servicedienst (850 fte) telt 11 business
units. In een aantal hiervan zijn kennis en uitvoerende taken gebundeld in een
Shared Service Centrum (SSC). Dit betreft de PIOFA (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën en Automatisering) taken.
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Er komt heel veel op gemeenten af, stelt Tof Thissen, en dat vraagt

kenis zijn en het verschil maken”, aldus Thissen. “En die

om een totaal ander concept van de gemeentelijke dienstverlening,

allemaal zeggen: ik probeer mij elke dag weer te verplaat-

om snel te kunnen schakelen, om je infor-

vindt de directeur van Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten

sen in de vraag van de ander, dat is voor mij het uitgangs-

matiehuishouding en je backoffice op orde

(KING) “Ik denk dat maar weinig mensen zich op dit moment

punt om dingen te doen. Of ik nou juffrouw ben op een

te hebben, verhoog dat naar een schaal van

realiseren wat de decentralisatie en daarmee verzwaring van het

basisschool, of een jongerenwerker, klantmanager bij het

415 gemeenten. Dat heeft geleid tot het idee

takenpakket, gaat betekenen.”

UWV of gebiedsmentor bij de politie, medewerker van

van de Basisgemeente en dat is niet zomaar

een woningbouwcorporatie, ik probeer altijd te denken

een ICT speeltje, nee, het is een voorwaarde

“We hebben nu een gemeentefonds van 17,5 miljard euro voor 415

vanuit de vraagstukken die zich aandienen en niet vanuit

om die goede werker aan de voorkant mo-

gemeenten, daar komt nog zo’n 9 miljard aan decentralisatie bij.

de systematiek waarin ik besta, want ik wil de waarom

gelijk te kunnen maken.”

Dat is een stuk minder dan dat nu aan taken in de boeken staat bij

vraag blijven stellen.”
“Laten we eerlijk zijn: in 415 gemeenten lijkt

de Rijksoverheid, provincies en uitvoeringsorganisaties”, aldus
Thissen, ook nog fractievoorzitter van Groen Links in de Eerste

De gemeente krijgt met die decentralisatie vrijwel het

de bedrijfsvoering, mid- en backofficesyste-

Kamer en in ‘een vorig leven’ onder meer wethouder in Roermond

hele sociale domein onder z’n invloedsfeer. Hij ziet de

men, op elkaar. Ga dan niet het wiel opnieuw

en bestuursvoorzitter van Divosa.

professionals – huisartsen, maatschappelijk werkers,

uitvinden. We zouden een enorme stap

onderwijzers - als frontlijnmensen. Centrale vraag daarbij

voorwaarts kunnen maken als we naar 1 ICT

‘Civil Society’

in de visie van Thissen: hoe organiseer je de kracht van

gemeentehuis gaan met 415 kamers. Waarin

Thissen stelt dat gemeenten er betekenisvolle taken bij krijgen, “ze

de samenleving? “Want je kunt heel veel beroep doen op

we gezorgd hebben voor collectieve veilig-

raken direct de leefwereld van mensen. Gemeenten komen eigenlijk

krachten in de samenleving, op organisaties, op vrijwil-

heid; de lekken dichtschroeien kan alleen

helemaal aan de frontlinie te staan van de emancipatie van mensen.

ligers, op professionele maatschappelijke organisaties

maar als je het gezamenlijk doet. Met één

Zijn die in staat om zich te ontwikkelen, naar vermogen en naar hun

die partner voor je kunnen zijn. Dus hoe organiseer je dat

format voor de webomgeving, waaraan elke

eigen ambities; zijn ze in staat om ondanks pech die hen overkomt

podium? Dat elk mens serieus genomen wordt? Dat geen

gemeente een eigen ‘look & feel’ kan geven.

toch te blijven meedoen aan de samenleving? Zijn ze in staat om

vraag verloren gaat? Dat je aandacht geeft aan vraagstuk-

Want ieder z’n eigen identiteit.”

tot de laatste levensdagen in hun eigen omgeving het door hen

ken van de samenleving van mensen?”

Eén ICT gemeentehuis middels het landelijk

zelf gewenste leven te leiden? Dat zijn hele elementaire kwesties.

netwerk van regionale shared services cen-

Gemeenten gaan daarin een enorme verantwoordelijkheid krijgen.

Basisgemeente als voorwaarde

tra, borg dat goed, zet er je beste mensen

Wat ik voor mij zie, is dat gemeenten bestuurlijk en politiek heel slim

Slimmer organiseren, adviseert Thissen. “Slimmer organi-

neer en zorg voor een goede samenwerking

moeten zijn in het bieden van een podium. Letterlijk en figuurlijk het

seren, binnen een context van minder geld, meer doen,

met marktpartijen. “Laat die marktpartijen

bieden van grond onder de voeten waarbij zijzelf met hun profes-

hoge verwachtingen, betekent voor mij dat je als gemeente

ontwikkelen in opdracht van die 415 ge-

sionele ambtelijke organisatie en met talrijke maatschappelijke

meenten, die rol wil KING graag op zich

organisaties, professionele organisaties maar ook individuen, in die
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‘Civil Society’ de schouders zetten onder die verantwoordelijkheid.”
“Dat impliceert ongelooflijk veel voor zowel het concept van de
dienstverlening als ook voor de politieke sturing daarop. We hebben
ooit het secretariemodel gekend, toen het sectorenmodel, tegendenken vanuit de vraag van de samenleving, van burgers. Dat vraagt

“Gemeenten raken direct de
leefwereld van mensen”

om een omslag. Mijn passie is dat je die vraag hoe complex ook, hoe

Tof Thissen

woordig in veel gemeenten het directiemodel, maar je moet nu gaan

individueel ook, tot uitgangspunt kunt maken van je gemeentelijke
handelen. Dat burgers niet vergeefs aankloppen en het gevoel

	Eén ICT
gemeentehuis
met 415 kamers

nemen. Laat hen maar maken wat wij nodig
hebben om de frontlijnmensen hun werk
goed te laten doen. Dat is eigenlijk gewoon
het verhaal. Zo simpel is het.”
Begint te broeien
KING heeft rondom die Basisgemeente een
intentieverklaring gesloten met Dimpact en
GovUnited. En, merkt Thissen, het begint te
broeien in tal van gemeenten. “Ik voorzie

hebben: ik word benaderd vanuit een systeem en niet vanuit een

moet kantelen naar de buitenkant. Dus denken vanuit de

een periode van een jaar of tien die je echt

behoefte. Ik zou gemeenten willen oproepen: maak de empathische

vraagstukken, de individuele vraag van mensen tot het

nodig hebt om naar zo’n nieuw concept van

beweging.”

uitgangspunt van je handelen maken. Jezelf ontzorgen

gemeentelijke dienstverleningsorganisatie

op het gebied van de informatievoorziening, van je ICT

te gaan. Daar moet je tijd voor pakken en

En Plein Public

huishouding. Dus, kantelen naar de kleine schaal van het

tegelijk moet je met stoom en kokend water

Daarover heeft Tof Thissen, samen met Liny Bruijnzeel, een boek

menselijk leed en de individuele hulpvraag, verlaag daar

natuurlijk wel een aantal nieuwe wetten

geschreven: En Plein Public. Daarin portretten van 27 professionele

je schaal, zorg daar voor je nabijheid. En tegelijk kantelen

implementeren. Doe dat dan wel op een

werkers, “professionals die in de leefwereld van mensen van bete-

naar een hoger niveau van faciliteiten die je nodig hebt

manier die past bij die langere termijn.”
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De VNG moet zich ook meer strategisch en proactief opstellen. “Dat

“Ik weet best dat openbaar bestuur ongeveer het meest lastige

is duidelijk een wens van de leden”, benadrukt Jorritsma. Ze noemt

onderwerp is om consensus over te vinden. Elke partij heeft daar

in dat verband de excellente organisatie die VNG moet worden. “Dat

een totaal verschillende kijk op. Zeg dat dan, maar heb niet de pre-

betekent dat de rol die de mensen van de VNG in de toekomst gaan

tentie om een visie te deponeren. Als VNG hebben we aangegeven:

spelen een andere is dan de rol die ze tot nu toe hebben gehad. We

maak in elk geval de taakverdeling helder.”

hebben buitengewoon deskundige mensen bij de VNG; die zitten

VNG

wil sprong
voorwaarts
maken

echt op elk onderwerp, willen op elk detail van alles weten, maar we

Over vertrouwen in het kader van alle decentralisaties zegt Jorritsma:

hebben veel meer spinnen nodig. Veel van de mensen zullen dus

“De VNG heeft in het bestuursakkoord met het Kabinet daarover

een beetje meer moeten loslaten en meer de spin in het web zijn,

goede afspraken gemaakt. Dat akkoord is iets tussen ons; de Tweede

weten waar ze kennis en informatie kunnen halen in het netwerk en

Kamer is er wel een partij bij en is er niet gemakkelijk in, maar wij

dat ook doen.”

vinden dat wanneer je zo’n grote taak neerlegt bij de gemeenten,
dan moet je ook vertrouwen op de horizontale controle die lokaal

Kritiek op visienota

gewoon plaatsvindt. Dus wij volgen nadrukkelijk alles wat er aan

Tijdens de tweede Trendlezing van de VNG op 15 maart van dit jaar,

amendementen wordt ingeleverd, althans waar die erop zijn gericht

ging minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Konink-

op weer meer toezicht, meer monitoring, meer regels en voorschrif-

rijksrelaties in op haar brief van 1 maart aan de Tweede Kamer over

ten hoe we moeten uitvoeren. Naarmate er meer voorschriften

de bestuurlijke inrichting van ons land. Spies pleitte in haar lezing

komen, kunnen wij minder uitvoeren. Want er wordt ook nog fors

ervoor als overheid meer te doen met het initiatief uit de samen-

gekort. Daar is nog mee te leven mits ons wordt toegestaan dat we

leving. “Durf los te laten en te vertrouwen in burgers”, aldus de be-

de budgetten uit de drie decentralisaties gezamenlijk kunnen ge-

windsvrouw. Jorritsma reageerde: “Vertrouwen in burgers vraagt

bruiken; dan kunnen we ook veel meer integraal werken. Dus dat is

ook om vertrouwen van het Rijk in gemeenten.” Ze uitte tevens

nog wel een punt van zorg, ja. De minister houdt zich goed aan het

kritiek op de visienota van Spies door te stellen: “Een opsomming is

akkoord in de verdediging naar de Tweede Kamer, maar het is niet

nog geen visie.”

bij voorbaat een gelopen race.”

De visienota spreekt van maatregelen als het afschaffen van de
Wgr-plus, het overhevelen van brede doeluitkeringen naar de
provincies, het verkleinen van het aantal Kamerleden en raadsleden met 25 procent. Vooral dat laatste steekt Jorritsma: “Ik kan
leven met een correctie voor dualisering, maar ik vind het slecht
aanvaardbaar dat de financiële middelen die daarbij horen dan niet
Die 25 procent is voor kleinere gemeenten ook niet realistisch, dan

“Rijk moet vertrouwen
hebben in gemeenten”

kom je in een aantal gevallen onder de tien raadsleden uit. Het heeft

Annemarie Jorritsma

gebruikt worden om de kwaliteit van de raad verder te vergroten.

grote consequenties. Het is in mijn ogen nogal principieel want het
betekent per saldo dat je impliciet de kiesdrempel verhoogt. Ik vind
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het niet consistent als je volop aan het decentraliseren bent – in
Dit jaar bestaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Jorritsma wil in dit stadium zelf geen prioriteiten benoemen.

Den Haag hebben ze straks minder te doen dan in de gemeenten –

Ook gemeenten moeten loslaten

(VNG) 100 jaar. “We zijn op een punt aangekomen waarbij we als

“Uiteraard kun je er wel een paar bedenken, maar ik ga ze niet zeg-

en dat je dan tegen de gemeenten zegt: ‘Doe het maar met minder

Geldt voor het Rijk: loslaten, het geldt ook voor de gemeenten zelf,

organisatie een sprong voorwaarts moeten maken om onze leden

gen want dan beïnvloed ik in de prioriteitstelling en dat is niet de

mensen’. Dus ik moet het nog zien”, zegt Jorritsma.

meent Jorritsma. “De burger is best verwend, gebeurt er een incident

beter te gaan bedienen”, zegt voorzitter Annemarie Jorritsma. Ze

bedoeling. Het moet echt komen uit de leden zelf, uit de gemeenten.

duidt o.a. op meer focus en strategie, het meer betrekken van de

We hebben overal de vraag uitgezet: geef ons uw top-3 van priori-

Maak de taakverdeling helder

meer en dat wordt pijnlijk zichtbaar nu er bezuinigd moet worden.

leden en het creëren van een excellente organisatie.

teiten. Die willen we op ons congres presenteren.”

Het Rijk bemoeit zich met zaken waarmee het zich niet hoeft te be-

Dus moeten we keuzes maken tussen taken die echt door ons uit-

moeien, stelt Jorritsma. Ze refereert bijvoorbeeld aan de stadsdelen

gevoerd moeten worden en taken waarbij we de burger zelf aan het

dan roepen wij van de overheid: ‘Dat lossen we op’. Dat kan niet

Jorritsma geeft aan de belangenbehartiging anders te willen vorm-

De spin in het web

in Amsterdam en Rotterdam. “Ze kosten het Rijk geen cent, ze zijn er

stuur zetten.”

geven en daarin ook meer keuzes te willen maken: “De focus moet

Deze beweging sluit naadloos aan bij de intentie van de VNG om

gekomen zonder bemoeienis van het Rijk en waarom je ze dan met

In haar eigen Almere, waarvan ze sinds augustus 2003 burgemeester

liggen op gebieden die de gemeenten absoluut prioritair vinden”,

meer een netwerkorganisatie te worden. “Want dat betekent kennis

bemoeienis van het Rijk af zou willen schaffen, begrijp ik niet. Het is

is, ziet Jorritsma al gebeuren dat burgers hun verantwoordelijkheid

zegt ze stellig. “Het betekent niet dat we andere onderwerpen laten

halen bij iedereen die actief is in een netwerk”, glimlacht Jorritsma.

ook heel vreemd als er tegelijkertijd bij herindeling wordt gezegd:

nemen. “We moeten beheer naar een soberder niveau brengen, het

liggen, maar daarbij willen we vooral van de kennis en kunde van

Ze geeft een voorbeeld: “Als wij kandidaten werven voor commis-

dat moet van onderop komen. De Wgr-plus verbieden en tegelijker-

kan niet anders. Het interessante is dat sommige wijken zeggen: ‘We

onze leden gebruik gaan maken. Niet elk onderwerp is in het hele

sies, dan melden zich 300-400 mensen terwijl we maar 80-90 plaat-

tijd een openbaar vervoer autoriteit instellen op hetzelfde niveau. Er

willen graag dat het er beter uitziet dan jullie kunnen leveren, wat

land even prioritair, maar gemeenten, burgemeesters, wethouders

sen ter beschikking hebben. Het is jammer dat we die kennis dan

wordt gepraat over schaalvergroting van provincies maar in de prak-

kunnen wij zelf doen?’ Dat is precies wat je moet zien te bereiken.

of ambtenaren die het wel aangaat of die het onderwerp belangrijk

niet kunnen benutten. Het is voor alles goed, ook voor de betrokken-

tijk gebeurt per saldo niets. Het klinkt allemaal prachtig, maar het is

Gemeenten zouden vaker bij hun burgers moeten toetsen wat ze

vinden, kunnen dan zo’n onderwerp beetpakken.”

heid van de leden, om daar wel wat mee te doen.”

een opsomming van een aantal maatregelen, een visie is het niet.”

zouden doen als ze zelf het probleem mochten oplossen.”
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advertentie

ceren van kosten. De kern ligt in het onder-

Naar een betere dienstverlening

scheiden van waarde versus verspilling,

met connected government

prestaties. Uiteraard is Lean geen tovermid-

leiderschap en het zichtbaar maken van
del, maar het geeft voldoende aangrijpingspunten om de organisatie naar een hoger
plan te tillen.

EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN TRANSFORMATIE
‘Lean in het DNA’
Utrecht heeft een ‘Kernteam Lean Management’ opgericht, dat gemeentebreed de om-

Connected government: vergeet business as usual

vangrijke en complexe herontwerptrajecten

Overheden overal ter wereld ervaren de last van een hoge werkloosheid, afnemende belastingopbrengsten en hoge
begrotingstekorten. Deze omstandigheden dwingen overheden op alle niveaus om opnieuw te beoordelen hoe technologie
kan worden gebruikt om de proces- en infrastructuurkosten te verlagen, efficiënter te werken, en de burger beter van dienst
te zijn. Een complicerende factor hierbij is dat diezelfde economische omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de vraag
naar diensten is toegenomen, met name de vraag naar regelingen zoals bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en
bijzondere bijstand.
Niet alleen de vraag naar dergelijke diensten is toegenomen, maar ook de eisen die de burger stelt aan het niveau van de
dienstverlening. Commerciële bedrijven zoals Google en Amazon brengen voor consumenten de wereld binnen handbereik,
en hetzelfde wordt van de overheid verwacht. Dit verwachtingspatroon heeft er mede voor gezorgd dat bepaalde instellingen
zich nu begeven op het terrein van sociale media. Sociale netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om in contact te blijven
met probleemjongeren.
Overheden begrijpen dat ze de ‘digitale dialoog’ met de burger moeten aangaan en proberen dan ook al minstens tien jaar
om meer overheidsdiensten online aan te bieden, soms met opvallend succes. Dit fenomeen wordt ook wel de ‘digitale
overheid’ genoemd. Maar zoals uit een recent onderzoek van IDC Government Insights blijkt, “heeft de digitale overheid grote
stappen gezet op het gebied van informatievoorziening, maar is op het meest cruciale onderdeel niet het gewenste resultaat
geboekt: informatie benutten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.”

gaat begeleiden. Daarnaast is een ‘Vakgroep
Bart van den Broek,
partner bij Atos Consulting

Math Muijres, Concernmanager Informatie
en Processen (CIO) gemeente Utrecht

Lean Management’ in het leven geroepen,
waarvan de leden zijn opgeleid om binnen
hun eigen afdelingen procesverbetering
door te voeren. Zelf aan de slag gaan is
namelijk een bewuste keuze van Utrecht.
Een keuze die hoort bij het duidelijker en

Slimmer besparen in de

Domstad:

meer bereiken met minder

transparanter maken van de organisatie
en mensen meer verantwoordelijkheid
geeft. De ambitie van de gemeente is om
‘Lean in het DNA’ te krijgen. Denken in toegevoegde waarde en het voorkomen van
verspilling en dat op ieder moment en op
iedere plek. Dát is de ambitie van de gemeente. Daar werkt Utrecht hard aan. Om
de ambitie succesvol door te kunnen zetten

Kun je als vierde gemeente van Nederland

gemeenten zo weinig doen aan het profes-

maakt Utrecht een goede verbinding tussen

je ambities waarmaken in tijden van stevige

sionaliseren van hun proces- en informatie-

processen en informatievoorzieningen en

Overheidsfunctionarissen hebben te maken met een ongelukkig samenvallende fiscale en operationele realiteit. Business
as usual werkt niet meer. De nieuwe slogan voor overheidsinstellingen, die er zelfs onder de beste omstandigheden naar
streven alle risico’s uit te sluiten, luidt pragmatische transformatie. Bij een pragmatische transformatie ligt de nadruk
op het realiseren van rendement door middel van het digitaliseren van informatie en het combineren, stroomlijnen en
automatiseren van activiteiten.

bezuinigingen op de gemeentelijke organi-

management en vooral ook hoe slecht die

zorgt voor een goede besturing van de vele

satie? Een betere dienstverlening met min-

twee disciplines met elkaar verbonden zijn.

- vaak onderling afhankelijke - projecten (de

der middelen? En lukt dat vooral met de

Gelukkig hebben we in Utrecht de kans om

‘projectenmachine’). Juist door die combi-

eigen mensen? Het antwoord hierop is: ja!

dat anders te doen. Er zijn vier dingen die

natie gaat het de komende jaren lukken de

De vraag is natuurlijk vooral: hoe?

onze aanpak sterk maken:

vereiste slag te maken.

De connected government-strategie van EMC komt tegemoet aan de doelstellingen van een pragmatische transformatie en
brengt internettechnologiemodellen zoals gedeelde diensten en ‘private cloud computing’ binnen financieel handbereik.
Met het connected government-model van EMC kan de manier waarop de overheid werkt, drastisch worden veranderd.

Om klantgerichter én efficiënter te werken,

fors investeren op de proces- en informa-

Integrale benadering

heeft Utrecht gekozen voor een structurele

tiekennis bij de afdelingen;

Bart van den Broek, partner Atos Consul-

1. Een sterke concernregie en gelijktijdig

inbedding van procesmanagement. De ambitie is moderne en doelmatige processen

2. Een strakke projectensturing (de ‘projectenmachine’);

ting: “De kracht van onze aanpak met Lean
Management zit in een integrale benadering

die aansluiten bij de Utrechtse ambities en

3. Projecten vanuit de ‘business’ benaderen;

van processen, besturing, mensen en ICT. En

opgaven. Hierbij wordt procesherontwerp

4. De juiste sfeer: willen, durven, leren, zelf

vooral in de wijze waarop we de organisatie

24x7 CONNECTED GOVERNEMENT

op een professionele wijze onderdeel van

doen, samenwerken en doorpakken.

in haar kracht zetten. Zo helpen wij de Lean

de projecten in het kader van informati-

Voor Lean procesmanagement hebben

adviseurs van de gemeente Utrecht stevig in

Met de oplossingen van EMC kunt u content digitaliseren, activiteiten stroomlijnen, beveiligen en automatiseren,
en de dienstverlening aan de burger verbeteren. Tegelijkertijd bespaart u tijd en kosten, en beperkt u de risico’s.

sering, publieksdienstverlening en andere

we in Atos Consulting een partner gevon-

het zadel, waarbij onze inzet steeds minder

vernieuwingsopgaven.

den die ons op gang helpt.”

nodig is. En de resultaten zijn indrukwek-

Voor meer informatie over 24x7 Connected Government : netherlands.emc.com/connected-government

kend: de eenmalige investeringen verdieTwee disciplines

Lean management is inmiddels voor steeds

Math Muijres, Concernmanager Informa-

meer gemeenten een bekende term als het

tie en Processen (CIO) gemeente Utrecht:

gaat om het verbeteren van de kwaliteit, het

Meer informatie over de aanpak SLIM

“Ik verbaasde me er al langer over dat

verkorten van doorlooptijden en het redu-

besparen: www.atosconsulting.nl/lean

nen zich ruimschoots en structureel terug.”
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Dimpact

zoekt lef in gemeenten

elkaar toegevoegde waarde leveren. Er gaat

bij gemeente Y helpt opstarten.” “Er zijn ook

De kracht van de coöperatie manifesteert

de komende tijd veel gebeuren en leden

gemeenten die beheerders delen”, voegt

zich ook in kostenbeheersing. “Als het gaat

moeten bereid zijn om daarop te investeren

Bal toe. Dimpact biedt daarnaast een online

om een aanbesteding, kun je veel goed-

en samen te werken.”

platform en organiseert regelmatig thema-

koper inkopen”, zegt Bal. “Maar je hebt ook

Vermeulen: “Nieuwe leden moeten ook iets

bijeenkomsten. Regioregisseurs zorgen voor

meer sturing op het totaalconcept. We

kunnen betekenen voor het samenwerkings-

kennisuitwisseling in de regio met als doel

hebben in een roadmap beschreven wat er

verband. Het is halen en brengen. Met de

meerwaarde uit de vereniging te halen voor

de komende jaren gaat gebeuren en dat is

hoeveelheid onderwerpen die op de ge-

de leden.

door de leverancier erkend.” Hij wijst op de
complexiteit aan ICT bij gemeenten: een

meenten afkomt is het wel zo dat iedereen
Het gaat goed met Dimpact, de vereniging van, voor en door

daarin een rol kan spelen. Er is altijd wel iets

Warm bad met kennis

zaaksysteem, document management

gemeenten voor elektronische dienstverlening. Een groeiend

waar iemand wat in kan betekenen. Daar

Jeugdzorg, de modernisering Gemeente-

systeem, een oplossing voor collaboration,

aantal van 30 gemeenten heeft zich verenigd in Dimpact.

zijn we creatief in.”

lijke Basisadministratie (mGBA), WMO, er

een content management systeem met

Indien de drie acceptatiepilots dit najaar goed verlopen,

Bal: “Als je het hebt over een aanbesteding

komt heel wat op gemeenten af. “Daarnaast

digitaal loket en e-formulieren. “Die compo-

gaat Dimpact in de loop van 2013 over op nieuwe front- en

dan gaat het vooral om het bij elkaar breng-

moeten ze voldoen aan allerlei spelregels

nenten vertonen zoveel samenhang, het is

midoffice functionaliteit van de e-Suite van Atos.

en van technische specialisten. Maar we

voor het digitale loket en moeten ze zorgen

verstandiger om dat als een geïntegreerde

gaan ook een oplossing voor burgerzaken

dat het transparant wordt georganiseerd.

oplossing te organiseren onder één beheer.”

Dimpact heeft op 8 maart een samenwerkingsovereenkomst

creëren en dan vind je juist bij kleinere

Dat zijn voor gemeenten belangrijke zaken.

Vermeulen: “Dat levert direct besparingen

getekend met KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeen-

gemeenten mensen die het hele domein

Wij hebben een oplossing die dat onder-

op, als je ziet hoeveel mensen en uren daar-

ten). Het doel van de samenwerking is het gezamenlijk (door)

overzien, terwijl je voor ICT en procesin-

steunt, we hebben een vorm gevonden die

voor anders nodig zijn. Dat is meteen een

ontwikkelen van procesmatige en technische standaarden

richting vaak eerder bij een grotere ge-

goed werkt én we hebben invloed hoe dat

korte klap.”

door het delen van kennis en ervaringen en het samen oppak-

meente uitkomt.”

wordt doorontwikkeld. Als je als gemeente

Bal: “Om dit te realiseren kun je het goed-

ken van innovaties, o.a. op het terrein van ICT integratie. Daar-

aansluit, dan stap je in een warm bad met

koper en flexibeler doen met Open Source

bij is ook de doelstelling om toe te werken naar gestandaar-

Vermeulen zegt dat Dimpact er ook voor

kennis van alles wat ontwikkeld is met voor-

componenten. In onze oplossing voor de

diseerde oplossingen voor alle gemeenten gebaseerd op het

ijvert dat gemeenten bij elkaar in de keuken

beelden hoe het in de praktijk werkt. Ook

Basisgemeente organiseren we dat je daar-

concept van de Basisgemeente.

kijken, met elkaar meelopen, van elkaar

voor specifieke zaken of nieuwe thema’s

op functionaliteit kunt inpluggen als een

leren. “Denk aan een projectleider van ge-

vind je bij Dimpact een gewillig oor om dat

soort app’s. Dat concept omarmen wij en

meente X die een paar dagen zijn collega

samen op te pakken.”

gaan we invullen.”

Lef zoeken
René Bal, directeur van Dimpact, is blij met die overeenkomst.
“KING is bezig met ontwikkeling van het concept Basisgemeente en wij zorgen dat de leverancier die wij selecteren
dat concept realiseert. Wij gaan invulling geven aan de Basisgemeente.”
“Het gaat om dienstverlening, zaakbehandeling en interoperabiliteit. Om meters te maken, moet je standaardiseren”, gaat hij

advertentie

Slim besturen =
eenduidig plannen met SAP BPC

verder. “Dat betekent dat we lef zoeken binnen gemeenten om
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hun bedrijfsprocessen te standaardiseren. Als je die bereidheid hebt, kun je met Dimpact stappen maken.”
Claudia Vermeulen, marketing/communicatie adviseur van
Dimpact: “Door de moderne architectuur krijg je als gemeente
de mogelijkheid om snel te schakelen op nieuwe ontwikkelingen. ”
Bal schets de Basisgemeente als ‘een bodemplaat’. “Alle standaarden die vanuit KING komen, worden in onze oplossing
gerealiseerd. We krijgen een flexibel concept dat makkelijk(er)

Met SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation for Public Sector stemt u uw
lange termijn plannen beter af op uw jaarlijkse
budgetten. Bovendien verbetert u uw
programma’s en dienstverlening. Laat u uw
resources in lijn lopen met de juiste
programma’s, voorkomt u meeruitgaven,
beheert en beheerst u uw financiën beter en
laat u beleidsplannen optimaal aansluiten op
de uitvoering.

kan koppelen.” Hij zegt dat Dimpact in haar inspanningen
om de Basisgemeente te realiseren ook kennis en kunde zal
inbrengen bij KING: “Het is een wisselwerking.”
Toegevoegde waarde leveren
Wederkerigheid is trouwens ook het principe van de coöperatie. “Wij hebben een gemeenschappelijk belang en brengen
daarvoor allemaal kennis en kunde in. De leden moeten

Ontdek de voordelen van deze oplossing.
Bel met Marcel Bouhof, directeur Publieke
Sector, op 073 – 645 7716 of kijk op
www.sap.nl/slimbesturen.
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De tweede strategie richt zich rechtstreeks op het aanzwengelen van de economische motor. Daarvoor is
volgens het CPB-stedenrapport een intensieve kenniseconomie noodzakelijk. Vandaar drie pijlers gericht op
1. de economische strategie en acquisitie,
2. het benutten van de universitaire verscheidenheid
en afstemmen van de arbeidsmarkt, en
3. het uitbouwen en beter benutten van de Greenport.

•

De derde strategie stelt het voorzieningenniveau centraal. Uit onderzoek van professor Pieter Tordoir blijkt
dat hoogwaardige voorzieningen moeten worden versterkt voor het aantrekken en behouden van werkgelegenheid. Daarvoor zou veel intensiever gebruik
moeten worden gemaakt van elkaars voorzieningen.
Dit komt kwaliteit en gebruiksniveau ten goede. Deze
strategie is met name gericht op ruimtelijke ordening
en wonen, groen, en het cluster sport, cultuur.

door Annet Bertram
Gemeentesecretaris
van de gemeente
Den Haag

Vernieuwend besturen:
de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag
Nederland is een dicht geregeld land en kent een baaierd
aan bestuurslagen. Hoe komt een mens dan op het idee
om met 24 gemeenten een Metropoolregio te beginnen?
Een jaar geleden werden we nog enigszins meewarig
aangestaard maar het tij is gekeerd. Een mooi moment
voor een terugblik en een vooruitblik vanuit ambtelijk
perspectief.
Naast de goede persoonlijke verhoudingen tussen de
burgemeesters Van Aartsen en Aboutaleb, was de doorslaggevende factor voor de metropoolvorming de potentie
van de samenwerking op het economische vlak. De TU
Delft had al eerder uitgerekend dat hechtere samenwerking synergie oplevert ter waarde van 30 miljard euro. Dit
economische argument was doorslaggevend en is leading
gebleven bij de opzet van de Metropoolregio. Het gaat om
de economische kracht van onze regio en om werkgelegenheid voor alle lagen van de bevolking. De Metropoolregio
gaat gewoon over werk, werk en nog eens werk.
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Cruciale stappen
De eerste zorg bij het bouwen van de Metropoolregio
was een stevige bestuursrechtelijke fundering te vinden
voor de Metropool als vorm van verlengd lokaal bestuur.
De Leidse Universiteit hielp met het ontwikkelen van een
model dat hierbij past en kwam met een vorm van verlengd lokaal bestuur die, met of zonder Wgr-plus, zelf
door de 24 gemeenten ingericht zou kunnen worden. In dit
model is het ook mogelijk om samen met de provincie op
te trekken. Dit kan door samen een gemeenschappelijke
regeling aan te gaan, maar er kan ook per dossier gevarieerd worden in juridisch lichtere en zwaardere vormen
van samenwerking. Omvang, tempo en betrokken partijen waren variabelen die in 2012 verder ingevuld konden
worden.
Een tweede cruciale stap was het werken met drie strategieën met zeven pijlers, waarbij de focus lag op het aanzwengelen van de economische motor van de Metropoolregio.
•

De eerste strategie is gericht op een dusdanige versterking van de verkeersinfrastructuur dat elke plaats
binnen de Metropool binnen drie kwartier bereikbaar
is met de auto of het OV. Dit is gelijk het antwoord op
een OESO rapport waarin de slechte bereikbaarheid in
de Randstad als een serieus obstakel voor economische
groei werd aangemerkt.

Een derde zoektocht was er één naar een snelle maar ook
bestuurlijk gedragen aansturing van de pijlers. Uiteindelijk
is er in nauw overleg met de besturen van de regio’s voor
gekozen om met bestuurlijke duo’s per pijler te werken:
één bestuurder uit de Rotterdamse regio en één uit het
Haaglandse.
Het is voor het draagvlak binnen de 24 gemeenten meer
dan relevant dat de duo’s afkomstig zijn uit een flink aantal verschillende gemeenten. En het is tenslotte een stap
vooruit dat de duo’s zijn aangevuld met de bestuurlijke
aanspreekpunten vanuit het provinciaal college.  
Dat brengt ons direct bij de coalitie met de provincie.
Het zal niemand verbazen dat de eerste contacten met de
provincie verre van gemakkelijk waren. Als verschillende
bestuurslagen tot zaken moeten komen, dan geeft dat altijd wrijvingspijn. In eerste instantie is geprobeerd een
voor alle partijen acceptabel eindbeeld te schetsen: wie
doet wat. Uiteindelijk is ervoor gekozen om per pijler te bezien welke alliantie aan de slag zou moeten gaan. Nu al is
duidelijk dat een aantal dossiers zoveel raakvlakken heeft,
dat samenwerking in welke vorm dan ook, vruchtbaar is.
Epiloog
In een advies van het Europees economisch- en sociaal
comité van 21 september 2011 worden de metropoolgebieden de “proefstukken van de wereldeconomie” genoemd. Het Comité heeft de Metropoolregio Rotterdam
- Den Haag al in het rijtje meegenomen en wijst op het
grote economische belang van deze gebieden maar erkent
tegelijk dat geslaagde vormen van multilevel governance
meestal op historische en culturele barrières stuit die een
goede oplossing van de echte problemen in de
weg staat. Toch is de conclusie van het rapport robuust:
Europa moet zich op de toekomst voorbereiden en territoriale samenhang is beslist een van de instrumenten daartoe. Het zal de sociaal economische veerkracht bevorderen
De komende maanden zal binnen de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag vooral geïnvesteerd worden in het
draagvlak bij de echte opdrachtgevers van de Metropoolregio: de 24 gemeenteraden. Hoewel de val van het
Kabinet-Rutte uiteraard tot discussies heeft geleid over de
consequenties daarvan voor de metropoolvorming, is het
standpunt van de beide dagelijks besturen van de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden helder.
Zij hebben de gemeenteraden gevraagd door te gaan met
de Metropool!

©2011 Dell Inc. All rights reserved.
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I want to
Focus on innovation.
Even though my data is doubling.
And my servers are maxed out…
I really need to think about something else when I run.

do more
With Efficient IT Solutions from Dell, Doug can shift
up to 50% of his company’s technology spend from
operating costs to innovation. So his company runs
better, and so does Doug.
dell.com/domore
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hebben we ze afgeleerd om onderdeel te zijn van de belangenafweging. Als je als overheid steeds groter wordt en steeds meer
gaat regelen, dan maak je van burgers klanten en klanten leiden
tot individualisme en individualisme leidt tot eigenbelang.”
Hij vindt: verzorgen is goed als het gaat om dienstverlening (klant
centraal), maar niet voor thema’s als onderwijs of (jeugd)zorg.
Gerritsen vertelt over het initiatief van de ‘Eigen Kracht Centrale’
en geeft een voorbeeld: “Extreme multi-probleem gezinnen, totaal

“We hebben van burgers klanten
gemaakt en dat is fout”
Erik Gerritsen

geïsoleerd en totaal onmachtig om nog uit hun eigen problemen te
komen – schulden, kindermishandeling, werkloosheid, armoede,
soms psychische problemen, noem het allemaal maar op. Bemiddelaars van de Eigen Kracht Centrale gaan praten met het gezin
maar ook met mensen eromheen en die vinden zo tussen de twee
á tien mensen in een netwerk dat eigenlijk niet bestaat maar wel
georganiseerd kan worden: buurvrouw, ouders van vrienden
van de kinderen, en vaak toch nog wel familieleden. Die komen
bij elkaar, meestal ’s avonds met eten erbij, de gezinsmanagers
stellen zich voor en stellen de grenzen – de veiligheid van het

De slimme

kind bijvoorbeeld- en dan stappen ze eruit. Vervolgens praat men

bureau – red.) uit 2002 over het werken als professional. “Maar

onderling over hoe ze dat gezin kunnen helpen. Aan het eind van

die laatste R van Rekenschap bijvoorbeeld, zijn dat keiharde

de avond wordt het plan gepresenteerd en in 90% van de geval-

kwantitatieve resultaten of kan die rekenschap ook een andere

len wordt dat plan door de gezinsmanager van BJAA even goed

invulling krijgen? Ik zeg in m’n proefschrift: keihard sturen op het

of beter beschouwd als wanneer hij dat zelf als paternalistische

nakomen van afspraken leidt tot resultaten, in plaats van keihard

beschermer zou hebben gedaan.”

sturen op resultaten, want dat leidt vaak tot perverse effecten.”

gemeente
nader
beschouwd
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schap) van Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Plan-

“En ik maak de verbinding met de veranderkunde. Daar is vaak

Kosten omlaag brengen

te weinig aandacht voor. Kijk alle visierapporten er maar op na,

“Wat je ziet: je gaat gemeenschappelijke leerprocessen aan in

als er iets staat over cultuurverandering, dan is het een half A4-

plaats van een vergadering. In een vergadering zit iedereen met

tje en schijnt alles afhankelijk te zijn van die cultuurverandering,

de kaarten voor z’n borst strategische spelletjes te spelen, daar

maar daar lees je dan niets over. Ik herinner me een prachtige

gebeurt in de regel verder niks. Maar als je met elkaar aan het leren

cartoon van Fokke en Sukke. Die staan voor een bord en daar

bent, gooi je allemaal al je kaarten op tafel, maak je je kwetsbaar,

staat zoiets op als ‘De cultuurverandering plannen wij maandag

vraag je om advies als je er zelf niet uitkomt. Je probeert elkaar te

tussen 4 en 5’. Zolang je allemaal in kokers vastzit en via regelge-

begrijpen, in elkaar in te leven en je maakt samen een nieuwe

ving stuurt, ja, dan zit je in die kokers, terwijl als je het openlaat

werkelijkheid. Laten we realistisch zijn over de machtskant.

is er in elk geval ruimte om organisatiegrensoverschrijdend te

Macht is er gewoon, mits democratisch gelegitimeerd. Soms is

gaan samenwerken.”

macht nodig om leerprocessen te katalyseren. Dat kan betekenen
dat je eerst de confrontatie zoekt en ruzie maakt. Als mensen ruzie

‘De slimme gemeente nader beschouwd - Hoe de lokale overheid

ontstaan. “Ik werd gegrepen door de onderwerpen, de onderkant

Gerritsen stelt: “Goede ideeën zijn er al jaren maar het gebeurt

maken, dan zeggen ze de waarheid. Waarheid moet op tafel komen.

kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen’, luidt de

van de samenleving, de meest kwetsbare burgers, in het bijzonder

niet. Dat zijn oerkrachten, domeinbelangen, fixaties. Die zijn heel

Het is mogelijk om samen een nieuwe toekomst te maken. Als je

titel van het proefschrift waarop Erik Gerritsen 28 november 2011

de kinderen. Ik vind het fantastisch om voor hen het verschil te

sterk en ook heel menselijk. Die oerkrachten moet je niet onder-

maar in zo’n leerproces naar een nieuwe definitie van de situatie

promoveerde. Hij schetst een context van institutionele verlam-

maken, voor mij een maatschappelijke relevantie. Daarbij heb ik al-

schatten, daar moet je iets voor bedenken om die te doorbreken.

toegroeit.”

ming, vastgelopen werkprocessen, versnipperde bedrijfsvoering,

tijd een fascinatie gehad voor ingewikkelde, ongetemde problemen.

Dat doe je met behulp van systeemtherapie. Je moet het dus als

Specialismes moeten samenwerken. Gerritsen noemt handvatten

onvoldoende zelfredzaamheid van burgers. En houdt een pleidooi

En die zijn er binnen de jeugdzorg!”

een systeem zien waar disfunctionele patronen inzitten waar

in de vorm van netwerkmanagement en ketenregie. “Netwerk-

mensen zelf bewust van moeten worden dat die patronen er

samenwerking gaat voorbij de overheid, raakt ook woningcor-

voor veranderkunde waarbij het maatschappelijk resultaat telt.
De R van Rekenschap

zijn. Ze moeten dus uit hun kokers, uit hun domeinbelangen, uit

poraties, politie, justitie, gaat ook over zorginstellingen en zieken-

Eerder al schreef Erik Gerritsen, samen met Jeroen de Lange, het

Ongetemde problemen zijn inhoudelijk ingewikkelde problemen,

hun financiële kaders, uit hun psychologische fixaties worden

huizen en dan kom je al in de semi-publieke en soms private sfeer

boekje ‘De slimme gemeente’, dat gaat over hoe een gemeente

verklaart Gerritsen. “Normatief controversieel, er zijn heel veel

geweekt, en weer worden gebracht naar het gemeenschappe-

terecht. En dan komt het laatste stukje: de burger aan het roer, de

in de praktijk beter kan presteren. “Je hebt niet minder organisa-

spelers en niemand is de baas maar iedereen is wel nodig om het

lijke doel om een resultaat te bereiken. Daar heb je een verander-

burger als coproducent van beleid en partner in de uitvoering. Om

ties nodig maar meer samenwerking”, stelt Gerritsen, sinds 2009

probleem op te lossen.” Gerritsen noemt zijn studie een ‘praktijk-

kundige aanpak voor nodig, doorzettingsmacht en verleiding.”

dit goed te kunnen doen, slimmer te kunnen werken, moet je de

bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

theorie’ waarin hij een aantal principes van slimmer werken be-

(BJAA). Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Amsterdam en

noemt en een veranderstrategie van verleiding in combinatie met

Eigen Kracht Centrale

inrichting van shared services en gedeelde standaarden. ICT heeft

eerder werkzaam op de ministeries van Financiën en Buitenlandse

doorzettingsmacht. Daarbij heeft hij zich laten inspireren door wat

Gerritsen stelt dat de verzorgingsstaat is doorgeslagen. “We heb-

het in zich om die kosten omlaag te kunnen brengen mits je met

Zaken. Zijn ‘drive’ voor slimmer besturen is in de gemeentepraktijk

er al was, zoals het 4xR-model (ruimte, richting, resultaat en reken-

ben van burgers klanten gemaakt en dat is fout. Want daarmee

open standaarden en open source werkt.”

hoge transactiekosten van samenwerking omlaag brengen door
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De Raad voor de Kinderbescherming ziet de

Harde en zachte kant

pen op die leefdomeinen. De gemeente is

Kleine stappen zetten

maar kleine stappen maken. Ga nou niet

Ministerie en politie. “Het systeem is over-

gemeenten als een belangrijke ketenpartner

Vertrouwen is voor Siebers een kernwoord.

goed in staat om op al die leefdomeinen te

Keteninformatisering is cruciaal, stelt

een stip aan de horizon zetten voor over vijf

gedragen aan het ministerie van Veiligheid

bij de decentralisatie van de jeugdzorg. Peter

“Bij zo’n stelselwijziging merk je dat er heel

reageren en daarom is het goed dat de regie

Siebers. “Het leven houdt zich niet aan

jaar, zet stapjes voor het komende half jaar

en Justitie om het generieker te maken.

Siebers, die samen met Marie-Louise van

veel aandacht uitgaat naar de besturing en

daar komt te liggen.”

gemeentegrenzen. Neem een dertienjarige

en bouw van daaruit verder. Het is ook een

Eind dit jaar zullen 80 procent van de veilig-

Kleef de directie vormt van de Raad, ziet de

de financiering, eigenlijk de harde kant er-

die in een andere gemeente op school zit

illusie om te denken dat je weet wat er over

heidshuizen GCOS gebruiken. Dat is een

samenwerking met vertrouwen tegemoet.

van. Ik heb wel eens het gevoel dat daarmee

‘Signs of Safety’

dan waar hij woont. Bij multiprobleem-

vijf jaar zou moeten staan. De technologie

mooi voorbeeld van efficiënt hergebruik, en

de doelstelling uit het zicht verdwijnt: een

Siebers wil meer inzicht in wat werkt. “We

gezinnen zie je dat er regelmatig wordt

verandert heel snel, dat weet je gewoon niet.

dus ook een mooi voorbeeld van slimmer

Vooruitlopende op de stelselwijziging, heeft

betere zorg voor kinderen die dat nodig heb-

moeten onderzoek doen naar effectiviteit,

verhuisd om de problemen te ontlopen. Er

Dit zijn dingen die we hebben geleerd en die

besturen. Je ziet dat we in staat zijn met

Siebers onder meer in Duitsland, Finland en

ben en een jeugdzorg die bovendien betaal-

investeren in kennis van wat werkt. Wij

worden nieuwe gezinnen gesticht, er komt

ik graag zou willen benutten, samen met ge-

elkaar over hobbels heen te stappen en dat

Engeland gekeken hoe de jeugdzorg daar is

baar blijft. Ik geloof erg in een systeembena-

doen dat bijvoorbeeld zelf door een leer-

een derde stiefvader waardoor moeder

meenten en samen met de VNG, om te zorg-

bestuurders de bereidheid tonen om het

georganiseerd. Conclusie: “Er is geen uniform

dering als we het stelsel opnieuw vormen.

stoel te faciliteren aan de Universiteit van

weer verhuist naar een andere stad. Daar

en dat kinderen niet uit beeld verdwijnen.”

‘not invented here syndrom’ achter zich te

model voor het organiseren van de jeugd-

Dan gaat het ook om zachtere elementen als

Utrecht. Ido Weijers gaat de komende vijf

zit een groot risico. Wat gemeenten zich niet

zorg, maar er zijn wel dominante elementen.

vertrouwen in de jeugdzorg en vertrouwen

jaar onderzoeken wat effectieve maatre-

kunnen permitteren – en wij als Raad ook

Siebers vertelt over GCOS (Generiek Casus

keling, het was vijf jaar geleden absoluut

Wat opvalt is dat de regie van de jeugdzorg

in de professional. Als we de professional

gelen zijn in de jeugdbescherming. Ik geloof

niet trouwens – is dat ze de historie dan niet

Overleg Systeem), een ontwikkeling vanuit

niet mogelijk geweest, misschien wel on-

daar gewoon bij de gemeenten ligt.”

meer ruimte willen geven, wat een goed

ook heel erg in het NJi (Nederlands Jeugd-

weten. Dat is in deze tijd van informatisering

de Raad, de bureaus jeugdzorg, Openbaar

denkbaar zelfs.”

De blik op het buitenland heeft hem geleerd

streven is, dan moeten we de professional

instituut – red.), een centraal punt om kennis

niet uit te leggen. Dat beseffen gemeenten

om de Nederlandse waarden beter te begrij-

daarin ook echt vertrouwen en zullen we

te borgen, beschikbaar te stellen en toegan-

en de VNG zich ook. Gegevensuitwisseling

pen. “In Finland mogen professionals, die

voorzieningen moeten treffen. We moeten

kelijk te maken.”

moet worden gestandaardiseerd, het Rijk

overigens veel zwaarder zijn gekwalificeerd

investeren in de professionalisering van de

“We hebben in Nederland ook nog steeds

en de VNG moeten samen daarvoor gaan

dan in Nederland, kinderen voor drie maan-

jeugdzorg; professionals meer toerusten,

een probleem met de veiligheid van kin-

zorgen. Bestuurlijke ambassadeurs zijn

den uit huis plaatsen zonder dat er een rech-

permanente educatie bieden, kennis ontwik-

deren. Ik ben bang dat we daar nooit een

gewoon noodzaak. Ik ben heel blij met de

ter aan te pas komt. Dat zou in Nederland

kelen en bijhouden, reflectietijd inbouwen.”

compleet antwoord op krijgen.

steun van de VNG en ik hoop dat we hier-

De maatschappelijke werkelijkheid is dat

voor ook van een aantal leidende burge-

ondenkbaar zijn. Wij hechten heel erg aan
de privésfeer en de rechten van ouders.”

“Het moet onderling duidelijk zijn, werkge-

ook al doen we maximaal ons best en stop-

meesters en wethouders steun krijgen. Wat

Buiten de grenzen kijken is ook een vorm

vers en werknemers, Rijksoverheid en ge-

pen we er drie keer zoveel geld in, dan nog

we hebben geleerd: kleine stappen zetten.

van slimmer besturen, stelt Siebers. “Om

meenten, wat we van elkaar verwachten”,

zullen kinderen komen te overlijden. Dat

Wel vanuit een grotere ambitie werken,

laten. Dat vind ik een heel positieve ontwik-

“We moeten investeren in de professionalisering
van de jeugdzorg”
Peter Siebers

De harde en zachte kant
van de stelselwijziging
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onthecht te raken. We proberen vrij te den-

vervolgt Siebers. “Als je kiest voor vertrouw-

neemt niet weg dat we het beter kunnen

ken met elkaar bij een stelselwijziging, maar

en in de professional dan hoort daar ook bij

doen en dat kunnen we nu bij de stelselwij-

worden vaak toch beperkt door hoe het de

dat je hem beter faciliteert, maar je mag ook

ziging beetpakken. Dat past heel goed bij de

laatste tien, twintig jaar is gegaan. Het kan

van hem verwachten dat hij investeert in

uitgangspunten: meer regie bij de gemeente,

ook anders en dat zie je pas op het moment

zijn vak, generieker wordt en dus breder

meer wijkgericht en ook meer het netwerk

dat je bij anderen gaat kijken. Het heeft mij

inzetbaar.” Siebers legt wat cijfers op tafel

erbij betrekken. Ik geloof in de methodiek

enorm geholpen om vertrouwen te krijgen

over de jeugdbescherming: 50 procent van

van ‘Signs of Safety’, die is in Australië ont-

dat gemeenten dit in beginsel zouden moe-

de problematiek van ouders en kinderen

wikkeld. Het is een oplossingsgerichte be-

ten kunnen. Inhoudelijk klopt het ook, want

heeft te maken met psychiatrische proble-

nadering die een veilige thuissituatie voor

de gemeente staat gewoon dichter bij de

men, 40 procent met huiselijk geweld, 30

kinderen creëert en waarbij het netwerk

burger. Veel jeugdzorgproblemen doen zich

procent met verslavingsproblematiek van

wordt ingeschakeld om te ondersteunen. Er

voor achter de voordeur en in de wijk dus

diverse aard. “En dan hebben we ook nog

loopt op dit moment een pilot in de provin-

is het logisch dat de regie bij de gemeente

25 procent verstandelijk beperkte ouders.

cie Overijssel. Het is een innovatieve manier

komt.”

Wil je effectief ingrijpen dan moet je ingrij-

om iets aan het probleem te doen.”

Met gepaste trots toont Olaf Wilders een nieuwsbericht

Voor het einde van 2016 vervangt de BRP de GBA. Het bijhouden en

dat meldt dat Nederland hoog scoort in een wereldwijd

verstrekken van gegevens wordt daarmee sneller, eenvoudiger en

onderzoek van de Verenigde Naties naar de stand van

goedkoper en bovenal kwalitatief van een hoger niveau omdat de

zaken op het gebied van de elektronische dienstverle-

redundantie weg is. “Nu zijn er 415 basisadministraties, straks is dat er

ning door de overheid. Nederland is geklommen van

één die bovendien 7x 24 uur, online, te bewerken en te bevragen is.”

“Het collectief moet voor
het resultaat gaan”
Olaf Wilders

een vijfde naar een tweede plaats.
Conversie is cruciaal
Volgens de VN-onderzoekers scoort Nederland vooral

“Gemeenten zitten nu in het stelsel van de GBA en moeten de over-

hoog op e-participatie en de opzet van een infrastructuur

gang maken naar het stelsel van de BRP. De conversie van die oude

waarmee burgers veilige toegang hebben tot over-

GBA versie bij de gemeenten naar die ene centrale voorziening is

dienstverlening. Met de introductie van de BRP worden gemeenten

heidsprocessen. Ook de overeenkomst tussen centrale en

een heel cruciale stap”, aldus Wilders. Hij legt uit dat de gemeenten

een aantal nieuwe mogelijkheden geboden over hoe je de dienstver-

lokale overheden over implementatie van het i-NUP (de

verantwoordelijk zijn en blijven voor het bijhouden van de per-

lening aan burgers kunt organiseren.”

overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening

soonsgegevens. Maar je zou straks bij iedere gemeente een mel-

e-overheid) draagt bij aan de hoge score.

ding (bijvoorbeeld aangifte geboorte of verhuizing) of verstrekking

Achter de loketten

(bijvoorbeeld geboorte uittreksel of rijbewijs) moeten kunnen doen.

“Ik ben hier in de gemeente Den Haag geweest, ik heb daar achter de

GBA wordt BRP

“Je kunt je de impact voorstellen als je oude woongemeente nog in

loketten gekeken naar hoe deze gemeente haar burgerzaken regelt.

De modernisering Gemeentelijke Basisadministratie

het GBA stelsel zit en de gemeente waarheen je verhuist al met het

Den Haag is in haar ontwikkeling en denken al heel ver. De ge-

(mGBA), onderdeel van een stelsel van basisadministra-

nieuwe stelsel (centrale BRP) werkt. Die gegevens moeten foutloos

meente heeft een webgebaseerde dienstverlening, en daar kunnen

ties en nauw verbonden met i-NUP, is een programma van

gesynchroniseerd worden. Afnemers, zoals bijvoorbeeld Belasting-

andere gemeenten van leren. Verder zijn er gebruikersverenigingen

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

dienst, RDW en UWV, haalden tot voor kort hun gegevens uit de GBA

van leveranciers en samenwerkingsverbanden van gemeenten,

relaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

bij de gemeenten. Als eerste belangrijke stap in de modernisering

zoals bijvoorbeeld Dimpact, daar kunnen gemeenten hun voor-

(VNG). mGBA maakt plaatsonafhankelijke dienstverle-

van de GBA hebben we de verstrekking van persoonsgegevens aan

deel meedoen. Of ga eens kijken bij andere gemeenten hoe ze daar

ning mogelijk door de inrichting van één centrale Basis-

de afnemers al gecentraliseerd in de GBA-verstrekkingen (GBA-V).”

dingen ontwikkelen, zoek die samenwerkingsverbanden op”, pleit
Wilders.

administratie Personen (BRP) in plaats van de huidige
decentrale gemeentelijke basisadministraties (GBA). Olaf

Wilders voorziet een grote veranderopgave voor gemeenten. “De

Positief is dat gemeenten participeren in allerlei mGBA expert-

Wilders is sinds 1 januari van dit jaar programmamanager.

BRP is één van de veranderopgaves waar gemeenten mee te maken

groepen met onderwerpen als migratie, implementatie en ontwik-

De laatste vijf jaar was hij als programmamanager bij het

krijgen. Het werken aan de invoering van de BRP is niet los te zien

keling BRP. Er worden koploperbijeenkomsten voor gemeenten

Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen op Curaçao

van de realisatie van de NUP-bouwstenen. Daarnaast krijgen ge-

georganiseerd (samen met KING) en bijeenkomsten met afnemers

belast met de verbetering van de bedrijfsvoering en ICT

meenten taken van het Rijk erbij en hebben ze de opdracht om

(samen met het agentschap BPR). “Ik hamer er steeds op: je kunt

en deed hij enkele grote projecten voor de opbouw van

flink te bezuinigen. De uitdaging is om initiatieven te bundelen,

het niet alleen. Twaalf gemeenten vormen de koplopers van ons

het nieuwe land Curaçao.

wat kansen biedt voor het verder stroomlijnen van de informatie-

programma. Zij gaan een belangrijke voorbeeldrol spelen naar de

huishouding en tegelijkertijd het realiseren van een efficiëntere

andere gemeenten. Hun inspanningen en ervaringen stellen alle

bedrijfsvoering.”

andere gemeenten in staat om straks soepel en snel over te stappen. Voor de afnemers zijn we bezig met een soortgelijke opzet. Op
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Grote
veranderopgave
voorgemeenten

Moet je gemeenten helpen bij die veranderopgave of moeten

‘koploperplaza’ hebben zich al meer dan 100 gemeenten gemeld

zij het zelf uitvinden?

voor kennisdeling.”

“Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aansluiten op de
BRP en om de organisatie daarvoor in te richten. Uiteraard adviseren

Het is bijzonder complex, stelt Wilders. “Die plaatsonafhankelijke

en ondersteunen wij ze daarbij samen met onze implementatiepart-

dienstverlening blijft de grootste uitdaging. Het is in omvang en geld

ner KING. Dit jaar organiseren we regiobijeenkomsten rondom de

dan wel niet het allergrootste ICT-project van de overheid, maar dit

veranderopgave. We hebben een impactanalyse voor gemeenten

gaat wel over zeventien miljoen Nederlanders en ongeveer twee

opgesteld en eind april komen we met een stappenplan voor de

miljoen niet-ingezetenen, de impact is enorm. Het collectief moet

implementatie van de BRP.”

voor het resultaat gaan; gemeenten, afnemers, Rijksoverheid, VNG/
KING, BPR, leveranciers, óók de politiek. Die hebben niet allemaal

“De BRP is een centrale voorziening, aangeboden door de Rijksover-

dezelfde scope, het is voortdurend zoeken met elkaar. Bestuur en

heid”, gaat Wilders verder. “Maar gemeenten hebben te maken met

politiek zeggen: dit is de wet. Maar ik zeg: als we aan de interpretatie

leveranciers van Burgerzakensystemen. In de nieuwe opzet gaat

van de wet ruimte kunnen geven met elkaar, dan is er veel meer

iedere gemeente werken met Burgerzakenmodules die commu-

mogelijk. Dat gaat over die woongemeente, over die feitgemeente,

niceren met de BRP. Leveranciers moeten nóg beter gaan luisteren

die plaatsonafhankelijke dienstverlening. Dat is essentieel, het

naar de gemeenten wat die veranderopgave betekent in termen van

maakt in de dienstverlening een wereld van verschil.”
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Marit Bouwmeester
Op weg naar de Olympische Spelen in
Londen

steunt

Atos

topzeilster

Marit

Bouwmeester (1988). Bouwmeester, meervoudig individueel wereldbekerkampioen,
wordt beschouwd als één van de grote
kanshebbers voor Olympisch goud. Een
ambitie waarbij Atos haar zal ondersteunen. Het Olympische partnership heeft
tot doel door innovatie en IT te komen tot

Slim organiseren
voor een geruisloos
verloop van de

Olympische Spelen

“Als het op details aankomt,
mag er niets misgaan”
Rob Pols

minimum beperken.” Dit gebeurt op ver-

haar personal best in de vorm van een

schillende manieren: van het verminderen

topprestatie.

van papier- en stroomverbruik en het verlagen van de hoeveelheid hardware tot het
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Om Marit te steunen in haar Olympische

“De organisatie van de Olympische Spelen

Testen, testen, testen

beperken van het aantal reiskilometers.

missie heeft Atos voor haar de zeilapplicatie

is het best te vergelijken met de opbouw

Als IT-partner van de Olympische Spelen

In 2008 ontwikkelde Atos voor de Spelen

Sailmaster ontwikkeld. Met dit Geografisch

van een stad. Thema’s die in een stedelijke

heeft Atos een lange staat van dienst. Zo

in Beijing het eerste remote informatiesy-

Informatie Systeem kan Marit haar train-

omgeving een rol spelen, gelden ook voor

heeft de IT-dienstverlener in Salt Lake City,

steem voor sportcommentatoren. Hierdoor

ingen in kaart brengen. Hierdoor is zij in staat

het grootste sportevenement ter wereld.

Athene, Turijn, Beijing en Vancouver aange-

konden zij het aantal reizen beperken, wat

haar prestaties te verbeteren met als doel

Zoals wonen, werk, mobiliteit, duurzaam-

toond dat ze ’s werelds grootste sportevene-

resulteerde in CO2-reductie en lagere kos-

dit jaar in Londen te komen tot haar nieuwe

heid, innovatie en veiligheid.” Rob Pols,

ment probleemloos kan laten verlopen. Pols:

ten. Ook in Londen moet dit systeem ervoor

‘personal best’; Olympisch goud.

CEO van Atos Benelux, kijkt vooruit naar de

“Deze prestatie kunnen we alleen realiseren

zorg dragen dat geen grote hoeveelheden

Olympische Spelen 2012 in Londen. Atos -

door voortdurend scherp te zijn. Door de

papier worden verbruikt, door wedstrijd-

wereldwijd IT-partner van de Olympische

inbreng van onze kennis en ervaring en

schema’s en resultaten direct op computers

Spelen en Paralympische Spelen - treft al

natuurlijk door alles te testen, te testen

van journalisten beschikbaar te maken.

tijden voorbereidingen om dit evenement

en nog eens te testen. Zo hebben we 600

geruisloos te laten verlopen.

scenario’s bedacht om de infrastructuur en

Technologie, processen en mensen

back-upfaciliteiten te testen.” Hoe minder

De Olympische Spelen staan voor een

Atos heeft achter de schermen straks

zichtbaar het werk van het Atos-team is, hoe

complexe combinatie van technologie,

3.500 IT-professionals klaar staan om alle

beter, benadrukt Pols. “Het grootste compli-

processen en mensen. “Zo hebben we een

IT-systemen op orde te brengen voor de

ment dat onze technici zichzelf na afloop

online accreditatiesysteem voor de 250.000

Olympische Spelen. Pols vergelijkt hun

kunnen geven, is dat hun werk onzichtbaar

leden van de ‘Olympische familie’ ontwik-

inzet met een ‘Olympische prestatie’. “Een

was. Dat is het bewijs dat onze voorberei-

keld. Ook anticiperen we op de behoefte aan

sportieve topprestatie is alleen mogelijk

dingen en organisatie aan de basis staan van

rechtstreekse toegang tot informatie. Hier-

door een combinatie van techniek en vol-

goed functionerende systemen die in een

voor passen we de zogenoemde Olympic

harding, maar vooral door een uitstekende

‘split second’ wedstrijdresultaten meten en

Data Feed toe, waarmee de verwerking van

voorbereiding. Zo werken atleten al jaren

doorgeven aan de rest van de wereld.”

alle gegevens voor persbureaus, websites en
het Londen 2012-intranet in één oplossing

naar deze Spelen toe om het beste uit
zichzelf te halen. Want al heb je nog zo veel

Groenste Spelen ooit

zijn geconsolideerd. Niet alleen de omvang

talent, zonder een gedegen voorbereiding

“Innovatie in termen van technologie speelt

en complexiteit van dit project - met zijn

gaan ook de allerbeste atleten kopje onder”,

tijdens de Spelen vooral een rol op het vlak

vele gebruikers, locaties en systemen - is in-

zegt hij. “Dat geldt ook voor onze technici

van duurzaamheid. Het vernieuwende aan

drukwekkend, maar ook de samenwerking

tijdens de Olympische Spelen. Zij leunen

de Olympische Spelen in Londen is dat zij te

tussen leveranciers”, vertelt Pols. “Boven-

niet achterover, omdat ze al vijf keer ‘goud’

boek komen te staan als ‘de groenste Spelen’

dien zijn de ogen van de hele wereld gericht

hebben behaald. Onze mensen reizen elke

ooit”, zegt Pols met gepaste trots. “Zo zetten

op de Olympische Spelen. Als het op de

twee jaar voor de Spelen uit om opnieuw op

we ons in om technologische oplossingen

kleinste details aankomt, mag er echt niets

IT-gebied een topprestatie neer te zetten.”

toe te passen die de CO2-uitstoot tot een

misgaan.”
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MyCity

de ideale stad van de toekomst
begint bij de innovaties van vandaag
100 jaar VNG is een mijlpaal, maar ook een startpunt. Een
nieuw tijdperk breekt aan waarin de burger een andere
rol verwacht van de overheid. Atos zet zich vandaag in
voor een sterke positie van de VNG en een groot deel
van haar leden. En wij blijven dat doen met innovatieve
IT-oplossingen en diensten gericht op een optimale bedrijfsvoering. Met als uiteindelijk doel een gegarandeerde service voor de burger, die zij kunnen afnemen waar,
wanneer en hoe zij dat wensen.
VNG gefeliciteerd!
nl.atos.net/mycity
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