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Naast de kerndepartementen realiseren juist ook de uitvoeringsorganisaties zich dat een verdergaande samenwerking binnen de overheid voordelen kan bieden op het vlak van efficiency, effectiviteit
en daarmee doelmatigheid. Een aantal van hen heeft de contacten
hiervoor aangehaald en zelfs, gezamenlijk, een aanpak voor samenwerking ontwikkeld op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. Een goed voorbeeld is het ‘bidbook’ met de titel “Compacte
Rijksdienst in Uitvoering” dat door drie grote uitvoeringsorganisaties
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ganisaties ondersteuning te bieden in de bedrijfsvoering.
Regeerakkoord Kabinet Rutte II.

nog verdere samenwerking. Samenwerking die resulteert in een ver-

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte II d.d. 29 oktober 2012, wordt

laging van de uitvoeringskosten en een nog verdere verbetering van

ondermeer aangegeven dat het programma Compacte Rijksdienst

de dienstverlening aan burgers en het bedrijfsleven.

wordt afgerond. Alle ministeries en Zelfstandige Bestuursorganen
nemen deel aan Rijksbrede shared services, onder meer op het

GOV Magazine inventariseerde bij verschillende (ICT) uitvoerings-

gebied van de bedrijfsvoering, zo valt te lezen. Het decentralisatie-

organisaties, alsmede Actal en de Algemene Rekenkamer, hoe het

proces, waar taken van het Rijk naar gemeenten worden overge-

staat met de efficiency en effectiviteit om de uitvoering te verbeteren

bracht, wordt verder gecontinueerd en, in verband met de kennelijk

en bovenal waar nog kansen liggen. Want het realiseren van taakstel-

hiervoor vereiste schaalgrootte, gericht op gemeenten van 100.000+

lingen bereik je niet alleen door te versoberen, maar vooral ook door

inwoners. In dat kader zet het Kabinet Rutte II in op een lange termijn

te kijken naar waar je kunt innoveren en verder kunt verbeteren.

perspectief van vijf landsdelen met een gesloten huishouding en
gemeenten van tenminste 100.000 inwoners.

Ik wens u véél leesplezier toe.

Bruggen slaan.

Met vriendelijke groet,

Bruggen slaan is het motto van het Regeerakkoord van Kabinet
Rutte II en wij zien daarin een stimulans, juist binnen de overheid, tot

Willem Beelen
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Rijks
team met
water vormt
Belastingdienst
staat en DJI
De drie grootste uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, Belastingdienst en Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) hebben in februari een bidbook doen verschijnen
met als titel: ‘Compacte Rijksdienst in Uitvoering – op
weg naar een Rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering’. De drie stellen hun Shared
4

Service Organisaties (SSO’s) open voor andere Rijksonderdelen op het gebied van inkoop, facilitaire diensten,
personeelszaken en informatievoorziening. Ze streven
naar excellente ondersteuning aan klanten.
Richard van Breukelen, Chief Financial Officer (CFO)
van Rijkswaterstaat, wordt door zijn collegae Ad van
Luijn (CFO Belastingdienst) en Dick Heerschop (hoofddirecteur bedrijfsvoering DJI) aangewezen als initiator.
Van Breukelen noemt als aanleiding het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (CRD) van februari
2011, dat conform de afspraak uit het Regeerakkoord
van Kabinet Rutte I moet leiden tot betere prestaties
met minder mensen en tegen lagere kosten. “Ik heb
toen het initiatief genomen om de uitvoeringskracht
van de grote organisaties te benutten ten behoeve van
het programma Compacte Rijksdienst en daarmee

5

Openbaar
Ministerie
verbetert de samenwerking in strafrechtzaken met
geavanceerde multimedia storage

te voorkomen dat de vormgeving van de uitwerking teveel op de

kosten huisvesting, facilitaire en communicatieve dienstverlening

Haagse werkelijkheid gebaseerd zou worden”, blikt Van Breukelen

kunnen afnemen bij één van de drie SSO’s. Dat gebeurt op basis van

terug op het proces dat vooraf ging aan de totstandkoming van het

een professioneel intake traject, een cultuurmatch (waar voel ik

bidbook.

mij het meeste thuis qua dienstverlening?) en bovenal op basis van
vrijwilligheid. We zijn geen voorstander dat men wordt verplicht

Groot belang

zich aan te sluiten.”

“Wij hebben er als uitvoeringsorganisaties een groot belang bij dat
het programma ons ook gaat helpen bij het realiseren van onze

Twee doorbraken

taakstellingen”, aldus Van Breukelen. Hij nam contact op met zijn

“Waar ik persoonlijk het meest over ingenomen ben, is dat dit ook

collega’s bij de andere uitvoeringsorganisaties. Centrale vragen

echt een stuk emancipatie van de uitvoering in het Haagse illus-

daarbij: ‘Hebben we voor onszelf een beeld welke onderdelen van

treert; de winst is dus groter dan het bidbook alleen. Er is nu een lijn

dat programma ons raken? Hebben we ook een beeld wat wij op die

aan het ontstaan dat er bij Rijksbrede onderwerpen meer wordt

onderdelen van dat programma zouden kunnen betekenen?’

gekeken wie vanuit zijn eigen organisatie er het grootste belang bij

Van Breukelen vertelt dat de uitvoeringsorganisaties er heel bewust

heeft om wat te doen, want dan is het misschien handig om het daar

voor hebben gekozen om als organisatie een organisatieonderdeel

neer te leggen.”

in te regelen dat integrale dienstverlening voor alle onderdelen van

Het Openbaar Ministerie is leidend in strafrechtzaken. Het bepaalt of een zaak voor het gerecht wordt gebracht en als dit het
geval is, start het Openbaar Ministerie de procedures hiervoor. Daarnaast heeft het de taak om de rechten van slachtoffers en
daders te beschermen tijdens het juridische proces. Kortom, het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het handhaven van
de rechtsorde. Het OM wilde de complete procesomgeving digitaliseren en de gecentraliseerde databases met strafrechtzaken
efficiënter gebruiken. Daarbij richtte men zich op het vereenvoudigen van de gegevensopslag en het sneller beschikbaar stellen van
multimedia data. Om dat doel te bereiken selecteerde het OM de Oracle Exadata Database Machine. De oplossing wordt beheerd
door Atos in de vorm van outsourcing en leidt tot een efficiëntere dagelijkse afhandeling van strafrechtzaken.
De uitdagingen
De eerste uitdaging voor het OM was de data over alle
Nederlandse strafrechtzaken eenvoudiger vast te leggen in
één database. Deze database dient snel, continu en op elke
plaats beschikbaar te zijn voor alle officieren van justitie. De
oplossing moet 5.000 gebruikers kunnen ondersteunen,
waarbij pieken kunnen optreden van 2.000 gebruikers
die gelijktijdig toegang willen hebben tot de database
om gegevens op te vragen. De dagelijkse afhandeling
van zaken versnelt immers aanzienlijk wanneer officieren
van justitie de overstap maken van papieren naar digitale
dossiers met de meest recente gegevens die overal en altijd
toegankelijk zijn. Gecentraliseerde gegevensopslag verhoogt
de gebruikerservaring en verbeterd de communicatie. De
oplossing moet ook schaalbaar zijn om de oplag toe te kunnen
blijven snijden op een exponentieel groeiende hoeveelheid
multimedia gegevens over strafrechtzaken.

De oplossingen
Terabytes aan gegevens zijn met Oracle Exadata Machine
geconsolideerd in een organisatiebreed data warehouse.
Daarmee is een enkelvoudige bron ontstaan voor files over
strafrechtzaken die wordt gebruikt door officieren van justitie
en partner organisaties middels directe en geautomatiseerde
database-communicatie. De oplossing is schaalbaar genoeg
om toekomstige groei te ondersteunen en flexibel genoeg
om 2.000 gebruikers te ondersteunen die tegelijkertijd
informatie uitwisselen, opvragen of op een andere manier
betrokken zijn in elektronische communicatie. Verder kunnen
meer dan 800 officieren van justitie in heel Nederland op
24/7 basis beschikken over de meest actuele zaakinformatie,
zelfs op rechtszittingen. De communicatie is verbeterd
door de verhoogde responstijden en de permanente
gegevenstoegang. Bovendien is de architectuur gebaseerd
op Oracle Exadata Storage Servers waarvan het performance
level en opslagcapaciteit tot op elk niveau te verhogen.

de organisatie verzorgt. “Vanuit de gedachte dat wanneer je centrali-

“Neem bijvoorbeeld de consolidatie van de datacenters. De discus-

seert en uniformeert, je betere kwaliteit krijgt tegen lagere kosten.

sie was: moet dat nou een organisatie worden onder leiding van
BZK-DGOBR die een aantal datacentra gaat inrichten en iedereen
verplicht om daarheen te migreren, of zijn er al grote uitvoeringsorganisaties bezig die hier een belang hebben vanwege hun primaire
proces? Waarom vraag je hen niet om een datacenter in te richten
voor diverse partijen en dan richt je je programma op het definiëren

“Dienstverlening centraliseren en
uniformeren leidt tot betere
kwaliteit tegen lagere kosten”
Richard van Breukelen

van de standaarden waaraan zo’n datacentrum moet voldoen om
zeker te weten dat connectiviteit, interoperabiliteit en beveiliging
zijn geregeld?”
“Er zitten twee doorbraken in: een doorbraak bij BZK-DGOBR dat ons
hierin ondersteunt en een doorbraak bij de uitvoeringsorganisaties
omdat die bereid zijn de diensten die zij leveren ook voor andere
organisaties open te stellen. Dat is best een besluit, want iedereen
die je binnenhaalt, brengt ook werk met zich mee en dat kan eens

Uiteindelijk gaat het om integrale dienstverlening. Een medewerker

een keer niet goed gaan. Maar ik ben oprecht van mening dat dit tot

wil een werkplek hebben en daar goed worden gefaciliteerd en niet

een beter resultaat gaat leiden, niet alleen voor de grote uitvoerings-

bij de één langsgaan voor facilitaire zaken, bij de volgende voor HRM

organisaties maar voor het Rijk in z’n totaliteit.”

en weer bij een ander voor ICT. Wij hebben inmiddels als organisatie
veel ervaring met integrale, gecentraliseerde dienstverlening, en dat

Namens elkaar

willen wij graag zo houden.”

Er is een ‘klik’ tussen Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en DJI,
bevestigt Van Breukelen. Hij was van april 2000 tot januari 2007

Die kennis en kunde kan ook interessant zijn voor andere onderde-

werkzaam bij de Belastingdienst als directeur van het Centrum voor

len van het Rijk buiten het ‘Haagse’, bedachten de drie uitvoerings-

ICT. De weg naar Ad van Luijn, en eerder diens voorganger Albert

organisaties. Jaap Uijlenbroek, Directeur-Generaal Organisatie en

van der Meer, was snel ingeslagen. “Ik heb een groot netwerk daar,

Bedrijfsvoering Rijk – DGOBR (onderdeel van het Ministerie van

ook contact met mensen van de facilitaire dienstverlening, de ICT,

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - BZK), schaarde zich

het kenniscentrum. Je weet bij voorbaat wat je aan elkaar hebt.

achter dit uitgangspunt evenals de Interdepartementale Commissie

Ook met Dick Heerschop was de klik er snel. We participeren in die

Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR), waarin alle plaatsvervangende

sporen van de Compacte Rijksdienst die de uitvoeringsorganisatie

secretarissen-generaal zitting hebben.

direct raken; we vertegenwoordigen ook elkaar in die verschillende

“Het is best een stevig proces geweest”, glimlacht Van Breukelen.

sporen, het is niet zo dat we telkens met z’n drieën ergens aanschui-

“Wij denken dat we een propositie hebben die het interessant maakt

ven. Zo maken we ook zichtbaar naar anderen dat we elkaar hebben

voor anderen om zich aan te sluiten waarmee ze een deel van hun

gevonden en dat we namens elkaar kennis en kunde en medewer-

efficiency taakstelling kunnen realiseren doordat ze tegen lagere

king inbrengen.”

7

Belasting
dienst
gelooft in
dienstverlening
op basis van
vertrouwen
8

Ad van Luijn stelt dat het bidbook van Rijkswaterstaat, de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en ‘zijn’ Belastingdienst
waarin de drie grote uitvoeringsorganisaties hun Shared
Service Organisaties (SSO’s) openstellen voor andere Rijksonderdelen, gaat over vertrouwen hebben in elkaar.
Ad van Luijn is sinds mei van dit jaar Chief Financial Officer
(CFO) van de Belastingdienst. Over samenwerking zegt hij
dat de Rijksgebouwendienst (Rgd) eigenlijk al meer dan 90
jaar een Shared Service Organisatie is binnen de Rijksoverheid. “Mijn stelling is dan ook: interdepartementale samenwerking is niet iets dat nu opeens is opgekomen. Maar wat
nu gebeurt is dat we meer open staan voor de terreinen
waarop we kunnen samenwerken, en wat zeker zo belangrijk is: dat we dat op een veel eenvoudigere manier met
elkaar organiseren.”

9

advertentie

Mythe doorgeprikt

Naar een betere dienstverlening

Van Luijn refereert aan integraal management. “Na de periode dat

met connected government

hij zelf alles moest beslissen en zelf moest aansturen, hebben we

integraal management betekende dat elke manager ook dacht dat
de fase gehad dat we het weliswaar samen gingen doen maar toch
ook allemaal bleven aansturen. Nu komen we in de fase dat we vertrouwen stellen in mensen die het bewezen hebben. Eigenlijk zitten

EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN TRANSFORMATIE

“Vertrouwen is de basis om dingen
samen te doen”
Ad van Luijn

we met het bidbook ook in die fase”, stelt Van Luijn.
Hij zegt dat de SSO’s van deze drie uitvoeringsorganisaties hun
waarde voor de eigen organisatie ruimschoots hebben bewezen.

Connected government: vergeet business as usual
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.

“Of het nu gaat over inkoop of over facilitaire processen of over huis-

voor hen gaat, dan vind ik dat ik daar begrip voor moet hebben. Ik

vesting, daar hebben we een professionele organisatie voor. De regie

ben wel zo dat ik zeg: ‘Durf ook maar eens, zet de knop om’. Want

op die processen is bij de grote uitvoeringsorganisaties heel een-

uiteindelijk gaat die een keertje om natuurlijk.”

voudig geregeld. Ze zijn relatief hoog opgehangen in de organisatie,
het management daarvan zit grosso modo op hetzelfde niveau als

De ‘troika’ houdt de drempel laag: “We hebben onze visie en bidbook

het management van ons primaire proces. En in dat model zie je dat

klaarliggen. Als een partij is geïnteresseerd, dan willen we gewoon in

vereenvoudiging, uniformering en professionalisering van de pro-

gesprek gaan en aan de gang. Als zich een probleem voordoet, laten

cessen allemaal aandacht krijgen. We hebben de mythe doorgeprikt

we dan praten hoe we dat oplossen en als we daar naar tevreden-

dat elk primair proces voor elke vorm van ondersteuning andere

heid uitkomen, laten we dan afspreken om dit drie jaar te gaan doen

dingen vraagt. Het is natuurlijk wel zo: die positie van vertrouwen

in plaats van nog een half jaar te praten over de governance.”

komt niet van gisteren, dat is in de tijd opgebouwd.”
“De opbouw binnen de eigen organisatie is een ‘hell of a job’ ge-

Vertrouwen en inleven

weest, maar bij alle grote uitvoeringsorganisaties is dit gelukt. Bij ons

“Als ik dingen voor anderen zou willen gaan doen, dan doe ik dat

als Belastingdienst durf ik te zeggen dat op de terreinen huisvesting,

omdat ik vind dat ik Rijksverantwoordelijkheid heb. Dat is één

facilitair, inkoop en ICT de kwaliteit onomstreden is; eigenlijk ook

adagium. Het tweede adagium is: wij hebben zoveel vertrouwen in

op het gebied van personeel en financiën. Er zijn altijd kleine on-

elkaar als grote uitvoerende diensten dat wij niet aarzelen om van

derdelen waaraan je nog een tandje aandacht wilt geven uiteraard.

elkaars expertise gebruik te maken. We gaan van elkaar zeker nog

Veelal ontbreekt daar nog de aansluiting op het primaire proces; dat

meer gebruik maken. Je moet ook durven wederzijds afhankelijk te

impliceert elkaar nóg scherper houden of dat de dialoog nog meer

zijn. Binnen de Rijksdienst is het dragen van verantwoordelijkheid

nodig is. Maar dan heb ik het ook over leren en ontwikkelen. Je moet

een heel normaal iets. Dat betekent ook dat je probeert zorgvuldig

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.

je realiseren dat de aansluiting op het primair proces niet altijd van

om te gaan met je afhankelijkheden. Ik vind het een groot compli-

tevoren is te bedenken.”

ment aan de organisaties dat we dit met elkaar aandurven en dat

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.

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.”

het ook werkt.”
De knop om

Het gaat erom dat men zich in elkaar kan en wil inleven, vindt

“Wat we met ons bidbook willen zeggen is: wij doen dingen op een

Van Luijn. “Als je weet van elkaars primaire processen en primaire

bepaalde manier binnen onze organisatie die vertrouwen krijgt. En

reflexen, dan hoef je dat niet meer te borgen met allerlei protocollen

als jij datzelfde vertrouwen erin hebt, wil ik het ook best voor jou

en moeilijke processen. Dat vind ik de grote les van waar we nu zit-

doen. Vertrouwen is een basis om dingen samen te doen.”

ten. Als je de behoefte hebt om heel veel te borgen, moet je je af-

Van Luijn zegt dat de Belastingdienst in veel van haar kantoren

vragen of je het moet willen.”

andere diensten huisvest, zelfs marktpartijen. “Dat is altijd gebaseerd
op een pragmatische instelling van win/win, zonder vragen over

“Je moet er voor openstaan dat je van elkaar wilt leren. Als je weet

mandaten of protocollen. Op het moment dat het een programma

dat iemand z’n processen simpel heeft ingericht en je wilt zelf ook je

24x7 CONNECTED GOVERNEMENT

wordt, en dus politiek beladen, zijn we vervolgens een jaar bezig om

dat je processen simpel zijn, dan neem je de processen over van de

alle governance modellen uit te werken… Echter, ik zie de dienstver-

ander en parallel daaraan neem je dan ook het systeem over want

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.

lening aan collega-organisaties niet als een ‘take over’ maar als een

dat systeem is daaraan dienstbaar. Als je elkaar vindt op het achter-

natuurlijk proces waarin we met elkaar echt de goede kant op be-

liggende uitgangspunt: ‘Ik wil dit eigenlijk simpel ingericht hebben’,

wegen.” Hij plaatst wel een kanttekening: “Als je mij diep in m’n hart

tegen een achtergrond van: ‘Dit is wat ik wil bereiken en ik vind

kijkt – en normaal gesproken ben ik een vrij doortastend type – dan

iemand die dat gedaan heeft’, dan vergt het ook de instelling dat

zeg ik: kijk uit wat je kapot kunt maken door nu te forceren.” Ieder-

je wilt leren. En als je onderkent dat je afhankelijk bent van elkaar

een heeft een eigen afweging en tempo in keuzes en aansluiting, wil

om uiteindelijk de gewenste procesprestaties te leveren, dan is het

hij ermee zeggen. “Als een aantal organisaties stelt dat het te hard

normaal om dingen te delen.”

Voor meer informatie over 24x7 Connected Government : netherlands.emc.com/connected-government
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DJI kiest
voor
persoonsgericht
werken

“Het is mooi dat we als grote uitvoeringsorganisaties een rol kunnen

kan beter? Dat is een enorme uitdaging als het om bedrijfsvoering

spelen in het traject Compacte Rijksdienst”, zegt Dick Heerschop.

binnen de overheid gaat. Bedrijfsvoering is ingewikkelde materie die

Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichting-

erg ondergewaardeerd is geweest.”

en (DJI) werken daarin samen en hebben bijvoorbeeld een bidbook
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opgesteld met producten en diensten, toegespitst op de bedrijfs-

Waarom?

voering, die zij in de regio beschikbaar willen stellen aan andere

“Omdat het politieke debat erg over beleid gaat en over wat we wil-

organisaties binnen de Rijksoverheid. “Als je de goede stukjes bij

len bereiken in de samenleving en veel minder over de manier

elkaar weet te puzzelen, kun je het slimmer organiseren en als je

waarop. En als het wel gaat over de manier waarop, dan is de alge-

het slimmer organiseert wordt het effectiever. En als het effectiever

mene tendens dat we het niet kunnen, dat we te duur zijn, dat we te

wordt, is mijn overtuiging, wordt het ook wel goedkoper.”

laat zijn en dat het niet werkt.”

Dick Heerschop is lid van de hoofddirectie met de portefeuille be-

U zegt ’t met een lach?

drijfsvoering bij de DJI waar 16.500 medewerkers op 83 locaties zich

“Ja, want het is helemaal niet waar! Er gaat heel veel ontzettend

ontfermen over de jaarlijkse instroom van 48.000 justitiabelen.

goed. Dat wil niet zeggen dat je daarmee altijd de meest efficiënte

Heerschop vindt het een geweldig voorrecht om bij de overheid

manier te pakken hebt, maar het is ook vaak niet ingegeven vanuit

te mogen werken: “Heel bijzonder dat je dat vertrouwen krijgt. Dat

efficiency, maar vanuit een bepaalde noodzaak of een politieke

is ook het leuke van de uitvoerende kant, van Rijkswaterstaat, de

keuze. Ik denk dat wij als gevolg van die keuzes ook op die manier

Belastingdienst, de DJI. Het gaat over dingen die jij op straat ziet

functioneren. Als je dat al twintig jaar zo doet en je kijkt er dan nog

en meemaakt. Het raakt ontzettend veel mensen en dat geldt voor

eens naar met de inzichten van vandaag, dan zitten er altijd wel

Veiligheid en Justitie in het bijzonder.”

weer aanknopingspunten om het slimmer te doen. De slag die de
overheid op dit moment maakt, gaat over slimmer werken, efficiënt-

Enorme uitdaging

er werken en ook over kleiner, compacter. Is het dan wel handig

Heerschop restaureert auto’s als hobby. Hij lacht: “Dingen die het niet

dat iedereen z’n eigen winkeltje blijft runnen op het terrein van de

doen vind ik leuker dan dingen die het wel doen. Juist dat puzzelen

bedrijfsvoering? Juist dit soort bewegingen breekt daar doorheen.

vind ik leuk: hoe krijgen we dit zo slim mogelijk aan het werk, hoe

Wij hebben als uitvoeringsorganisaties onze bedrijfsvoering slim

zorgen we ervoor dat we er achter komen wat er aan de hand is, wat

georganiseerd in Shared Service Centra en dat brengen we graag in.”
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Make it matter.

Bepaald takenpakket

belangrijke opdracht is voor DJI. Want je ziet, niet alleen binnen het

“We zijn alle drie niet van de gedwongen winkelnering, wij hebben

justitiedomein maar ook in het onderwijsveld en in de jeugdzorg,

niet besloten dat er een Compacte Rijksdienst moet komen. Maar

dat je mensen moet volgen om tijdig te kunnen signaleren, bijsturen

meer uniformering op het gebied van de bedrijfsvoering, waardoor

en anticiperen. Je kunt het vanuit een negatieve context bekijken,

de uitwisselbaarheid wordt vergroot, waardoor het makkelijker

maar je kunt ook de vraag stellen: hoe herkennen wij hoogbegaafd-

wordt om over te stappen, dat is natuurlijk super.”

heid? Hoe ontwikkelen wij talent? Hoe kunnen we ervoor zorgen

De producten en diensten die in het bidbook worden aangeboden

dat je daar als maatschappij in een later stadium ook voordelen van

hebben zich in de praktijk bewezen, geeft Heerschop aan. “Het aan-

hebt? Ik denk dat dit persoonsgerichte bij ons een heel belangrijke

bod is gebaseerd op het portfolio dat we nu hebben. We hebben niet

rol speelt. Dat is echt maatwerk.”

de intentie om allerlei nieuwe producten en diensten naar binnen

Informatiemanagement oplossingen voor de overheid

Eﬀectief beheer en slimme toegang tot informatie

te hengelen waar we zelf nog niet in thuis zijn. We doen alle drie een

Verbindingen leggen

bepaald takenpakket. Voor de DJI doen we financiële administratie,

“Als we meer persoonsgericht gaan werken, betekent dit dat we

ICT, werkplekbeheer, en dat kunnen we eventueel ook voor anderen

verbindingen moeten leggen tussen binnen en buiten. Iemand

doen. Wij werken in een heel specifiek beveiligde setting. Dat levert

komt binnen met een medisch dossier, gebruikt medicijnen. Of een

ook een aantal specifieke eisen op als het gaat om bijvoorbeeld ICT.

jongere volgt een opleiding. Die moet tijdens zijn detentie doorgaan

Een PC kan bij ons niet zomaar op het netwerk. Een storingsmonteur

en als-ie bij ons weggaat moet dat onderwijs ook gewoon doorgaan.

komt niet zomaar met een koffertje gereedschap een gevangenis

Dus daarvoor moeten we nieuwe verbindingen maken. Wij hebben

binnen. Komt er iemand met een specifieke vraag voor beveiligde

nu ook veel meer contact met gemeenten, en er is de laatste jaren

infrastructuur, dan lijkt het logisch om dat bij ons onder te brengen.”

ook veel meer aandacht gekomen voor het informeren van slacht-

Heerschop zegt dat wanneer DJI dienstverlening voor derden gaat

offers, dat is een belangrijke functie voor ons.”

doen, men wel opteert voor dienstverlening die past binnen het

“Veel van wat wij als DJI doen is politiek bepaald. Als burger kun

domein van Veiligheid en Justitie: “Voor bedrijfsvoering geldt dat

je met je DigiD zo bij de gemeente aanloggen, maar in een inrich-

het primaire proces moet worden ontzorgd, daarmee ben je dan een

ting mag een gedetineerde uit veiligheidsoverwegingen nog geen

soort van ‘systeemintegrator’ voor de producten en diensten van de

Meer doen met minder. Als we dat nou eens konden zeggen over informatie!
Veel overheidsinstellingen worden echter overspoeld met informatie die niet of
nauwelijks op een goede wijze wordt opgeslagen en veilig beheerd. Het grootste
deel (80%) van deze enorme berg informatie is ongestructureerd en verspreid
over PC’s, servers, email systemen en andere platformen. Omdat deze informatie
integraal onderdeel is van de ambtelijke processen, heeft menig ambtenaar
de uitdaging de juiste gegevens te vinden over verschillende afdelingen en
beleidslijnen of de verplichting om informatie over burgers te beschermen
waar te maken.

bedrijfsvoeringskolom.”
Autonomy realiseert zeer eﬀectief een strategie voor
real-time informatiebeheer. Beveiligingsmodellen

Persoonsgericht werken

worden gewaarborgd voor het vinden en terughalen

ICT is een thema waarin DJI fors investeert. De dienst heeft een

van gegevens op basis van persoonsgerichte

Deltaplan opgesteld voor een ingrijpende update – gedurende zeven

autorisatie. Tegelijkertijd word ook de weg geopend

jaar - van de informatievoorziening en ICT van DJI. “Wij maken nog

om veilig en gericht informatie te delen tussen de

relatief weinig gebruik van moderne technologie. Vanuit de aard van

departementen en andere overheidsorganisaties.

het bedrijf zijn wij redelijk gesloten en daarmee lopen we ook niet
voorop in nieuwe technologie, want we willen dat risico niet lopen.

In toenemende mate wordt de druk op overheden

Het moet gewoon werken. Je hoeft niet veel verstand van ICT te heb-

vergroot om informatie en beleidsnormen te delen

ben om te weten: de wereld wordt mobiel. Wij hebben nergens een

maar tegelijkertijd ook een strakkere naleving te

draadloos netwerk, want dat is niet veilig genoeg. In onze gebouwen

voeren ter voorkoming van beveiligingsincidenten.

mag je een mobiele telefoon of laptop niet mee naar binnen nemen.

“Bedrijfsvoering is erg
ondergewaardeerd geweest”
Dick Heerschop

Met informatiemanagement oplossingen van

en operationele gegevens kan adresseren.

Met HP Autonomy wordt een veilige manier van

Dat Deltaplan is erop gericht dat DJI zich voorsorteert op de wereld

gebruik maken van internet, dat is nu pas in onderzoek. Het depar-

Autonomy kan de eﬀectiviteit van informatie

Records worden veilig beheerd bij de bron,

interdepartementale samenwerking mogelijk

van morgen.”

tement is druk aan het kijken hoe de strafrechtketen efficiënter

worden vergroot en tegelijkertijd centraal

maar kunnen ook centraal worden opgeslagen

gemaakt. Dat helpt overheden hun doelstellingen

Het beleid is dat DJI veel meer persoonsgericht gaat werken en

kan worden ingeregeld. De Politie, het Openbaar Ministerie, de

beleid worden afgedwongen om ambtenaren te

waarmee zeer kostenbesparend kan worden

te bereiken.

een gedetineerde als individu behandeld wordt, zegt Heerschop.

rechtbanken, iedereen heeft zo z’n eigen oplossingen gecreëerd. Dat

ondersteunen in de taakstellingen van de overheid.

gewerkt vanwege het ontbreken van jaarlijkse

“Er loopt een groot programma Modernisering Gevangeniswezen

speelt allemaal mee in dit soort discussies. In mijn optiek heeft het

De belangrijkste voordelen zijn onder andere:

decentrale licentiekosten. De oplossingen van HP

waarin dit het leidmotief is. DJI is een maatschappij in een maat-

heel erg te maken met waar je wilt gaan staan. Ik ben ervan over-

• real-time geautomatiseerd naleven van beleid

Autonomy voor beheer en bescherming van data

schappij. Wie bij ons opgesloten zit, moet ook naar een dokter of

tuigd dat we binnen de overheid technisch alles zouden kunnen,

een tandarts, moet vakonderwijs krijgen, moet arbeid leveren. Er

maar wet- en regelgeving staat niet altijd alles toe; heel veel dingen

Met de archiveringsoplossing kunnen overheids-

zijn allerlei eisen en randvoorwaarden aan hoe je zo’n bedrijf runt.

mogen gewoon niet. Ik denk dat de moeilijke financiële situatie in

organisaties erop vertrouwen dat hun informatie

Uiteindelijk gaat het er om dat de persoon die veroordeeld is, toch

de komende jaren geen belemmering maar juist een hefboom is om

veilig, beheerd en langdurig kan worden

weer een plekje in de maatschappij krijgt. Er zijn er maar heel weinig

de overheid innovatiever te laten werken. Daarbij zullen de kaders

Met Autonomy kan een informatiebeleid worden

opgeslagen met naleving van informatiebeleid

die de toegang voor eeuwig wordt ontzegd, dus je moet met die

opnieuw gedefinieerd worden. De ideeën achter Compacte Rijks-

nageleefd dat 400+ digitale databases, archieven

op documentniveau.

mensen aan de slag. Ik denk dat – naast insluiten - resocialisatie een

dienst zijn daarvan een voorbeeld.”

en wetgeving;
• informatiegedreven archiefbeheer op basis van
geautomatiseerde betekenis van bestandinhoud.

volgen de hoogste retentienormen in de markt.

Voor meer informatie ga naar
www.HP.nl/autonomy
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Gevraagd naar zijn belangrijkste motivatie om bij UWV aan de slag

computersysteem in het bedrijf. “Nu heeft

te gaan als voorzitter van de Raad van Bestuur, verwijst Bruno

hij een ICT-functie en daarin is hij helemaal

Bruins naar de elpee ‘Live in L.A.’ van The Commodores uit 1977.

op z’n plek. Die werkgever heeft dat goed

“Dat is een dubbelelpee en op kant drie staat een prachtig nummer

gezien. Die vindt dat mooi en geeft ook extra

‘Sweet Love’. Op het eind van het nummer zegt zanger Lionel Richie

aandacht en begeleiding. Inmiddels werken

‘Everybody is a star’. Ik vind dat een mooi motto om vanuit te leven.”

daar drie Wajongers.”
UWV heeft zelf ook Wajongers in dienst. In

“Iedereen heeft in z’n omgeving wel eens iemand van wie de ster

het kader van ‘social return’ bij aanbeste-

valt - er gaat iets vreselijks fout in je werk of privéleven - en dan is het

dingen speelt deze doelgroep ook een rol,

prettig als iemand dat sterretje weer opraapt, een beetje oppoetst

aldus Bruins. Het is zoeken, samen met

en een zwieper de lucht ingeeft zodat het weer gaat stralen. Ik vind

werkgevers en werkgeversorganisaties,

dat een prettig beeld om bij UWV neer te zetten, onder de aanteke-

samen met gemeenten. “Wat ik graag wil is

ning dat het natuurlijk lang niet altijd kan, zeker niet in het huidige

de verbinding maken met de gemeenten.

tijdsgewricht. Want wij zijn niet een helpende hand voor alles, maar

Die zie ik als onze beste buurmannen, onze

we geven graag een zetje in de goede richting”, aldus Bruins.

‘preferred partners’, omdat zij natuurlijk de

‘Hard fietsen bergop’
Bruins is zich ervan bewust dat UWV niet alleen wordt gezien als
een vriendelijke instelling. “We zijn niet de schouder waarop je
prettig kunt leunen. Er zit een zwaar zakelijke kant aan en daarover
moeten we geen misverstand laten bestaan. Maar als je iemand een
zetje in de goede richting kunt geven, bijvoorbeeld met een baanperspectief, dan is dat elke keer weer ‘Yes!’ voor degene die dat bereikt.
De mensen die ik bij UWV tref en spreek, die staan veelal zo in het
leven. Die zijn geen verlengstuk van een beeldscherm, ze kennen de
noodzaak tot bezuinigen, maar zoeken wel naar mogelijkheden om
binnen de gegeven beperkingen de beste dienstverlening te bieden.”

UWV
ziet gemeenten

regio’s goed kennen. Zij kennen de werkgevers goed, wij kennen - stapje voor stapje,
maar toch - steeds beter de werkzoekende.
Laat dat een verbinding zijn.”
Over die andere doelgroep, de 55-plussers:
“Het is niet meer zo tegenwoordig als je 55
bent dat je in veilige haven bent, die laatste

als beste
buurmannen

tien jaar volmaakt bij je werkgever en dan
prettig met pensioen gaat. Niet iedereen
is bijzonder vaardig op het sollicitatiepad,
dus die helpen we een handje. Wij organiseren voor hen netwerkbijeenkomsten.
Die worden ontzettend goed beoordeeld
overigens. Ze kunnen hun verhaal aan
elkaar kwijt, maar ze geven elkaar ook tips.”
Per regio organiseert UWV overigens ook
speeddates met werkgevers.
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“We geven graag een zetje in
de goede richting”
Bruno Bruins

het UWV jaarplan luidt ‘Hard fietsen bergop’, want dat is het natuur-

UWV bedient werkzoekenden in het alge-

mogelijk mensen met een beperking aan

Bruins pakt een visitekaartje en wijst op het

lijk wel. Aan de ene kant zoveel mensen moeten laten uitstromen

meen en zal zich de komende tijd focussen

het werk helpen. Daarvoor willen we graag

UWV logo. Hij draait het kaartje een kwart-

en aan de andere kant een heel nieuwe werkwijze moeten intro-

op Wajongers en 55-plussers, geeft Bruins

een stapje harder lopen. We proberen de

slag en zegt: “Je kunt dit logo zien als een

duceren, daar heb je veel tijd voor nodig. Het moet ook zorgvuldig

aan. Het afgelopen jaar heeft UWV 6.400

werkgevers wat dichterbij ons te halen en

glimlach. Het zou mooi zijn als we van bin-

gebeuren en met respect.”

Wajongers op een arbeidsplaats gekregen,

ons een beeld te vormen van werkgevers

nenuit trots zijn op wat we als UWV voor de

dat aantal wordt dit jaar ook nagestreefd,

die een Wajonger in dienst willen nemen.

buitenwereld doen en dat die buitenwereld

Grote aantallen

duidt Bruins. Hij vertelt dat in oktober

We willen proberen om vraag en aanbod

als reactie ook een glimlach geeft. Als dat

De bezuinigingen waarnaar Bruins verwijst bedragen circa een half

UWV heeft drie hoofdtaken: 1) het verstrekken van uitkeringen, 2)

een Taskforce Wajong is opgericht die de

krachtiger te maken.”

lukt, zijn we spekkoper.”

miljard Euro en impliceren een verlies van 5.000 banen tot en met

het doen van medische indicaties en 3) het begeleiden van mensen

opdracht heeft meegekregen om daar de

2015 (anno 2011 is het budget 1,9 miljard en het aantal banen bijna

naar werk. UWV keert elke maand uit aan 1,2 miljoen mensen*.

komende jaren nog een flinke zwaai aan

Samen zoeken

19.000), waarbij opgemerkt dat wanneer de economie tegenzit UWV

Medische indicaties zijn er circa 100.000 per jaar. Het aantal

te geven. “We stellen ons een ambitie. De

Hij vertelt het verhaal van een Wajonger die

extra budget krijgt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-

werkzoekenden dat wordt begeleid – direct naar een baan of met

doelgroep is groot genoeg, het gaat hier

bij een MKB productiebedrijf aan de slag

legenheid. “Het is een stevige opgave”, zegt Bruins over de bezuini-

bijvoorbeeld sollicitatietraining - bedroeg in 2011 circa 270.000. “Dat

dus vooral om meer banen beschikbaar

ging. Al gauw bleek dat het productiewerk

gingen die ook een andere werkwijze tot gevolg zullen hebben waar-

worden er dit jaar minder want er zijn minder banen beschikbaar.

te krijgen. Ik vind het typisch iets dat bij de

hem niet zo goed lag maar dat deze autis-

bij het accent komt te liggen op digitale dienstverlening. De titel van

Maar zeker, het gaat wel over grote aantallen”, erkent Bruins.

overheid hoort: ervoor zorgen dat we zoveel

tische jongen gefascineerd raakte door het

* Het gaat hier om ca. 292.100 WW-uitkeringen
en 874.300 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
(38.600 IVA-uitkeringen, 108.700 WGA-uitkeringen,
428.500 WAO-uitkeringen, 220.000 Wajong-uitkeringen en 24.500 WAZ-uitkeringen). Daarnaast
ontvingen gemiddeld 42.400 mensen een WAZOuitkering en gemiddeld 101.800 zieken zonder
werkgever een Ziektewetuitkering.
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In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte II van 29 oktober 2012
wordt gesproken over Rijksbrede shared services, ondermeer voor
de bedrijfsvoering, voor alle ministeries en Zelfstandige Bestuurs-

Informatiebeveiliging en
privacybescherming

organen (ZBO’s).
Reeds bestaande voorbeelden zijn: P-Direkt, FM Haaglanden, DocDirekt, Haagse Inkoop Samenwerking en SSC-ICT Den Haag. Buiten
‘het Haagse’, in de regio, hebben Rijkswaterstaat, DJI en de Belasting-

Persoonsgegevens (WBP) van kracht. Deze
wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen

dienst hun SSO’s opengesteld voor andere overheden op het gebied

of die bestemd zijn om daarin te worden

van inkoop, facilitaire diensten, personeelszaken en informatievoorziening.

Het is niet zo lang geleden dat al onze gege-

opgenomen. Het doel van de wet is om de

	Shared services

vens nog op papier stonden. Wij wisten met

privacy van burgers te beschermen, onder

wie wij communiceerden en zorgden voor

meer door hen meer helderheid te verschaf-

onze privacy door slechts te handelen met

fen inzake de persoonsgegevens waarover

partijen die wij vertrouwden. Persoonlijke

organisaties beschikken. Volgens de WBP

boodschappen voor vrienden en kennissen

hebben de burgers het recht om bepaalde

werden op papier geschreven, in een enve-

vormen van gebruik van eigen persoons-

loppe gestopt en vervolgens in de brieven-

gegevens te verbieden.

				binnen de overheid

bus gedeponeerd. Deze vertrouwde wijze
Regeerakkoord: verdere samenwerking

Visie Atos Consulting

bood ons de zekerheid dat niemand anders

Kennispartner van CIP

Met een lange termijn perspectief, in datzelfde Regeerakkoord,

Atos Consulting onderschrijft dat de (Rijks)overheid met

dan de geadresseerde kennis kon nemen

Ook is het Centrum voor Informatiebeveili-

richting uiteindelijk vijf landsdelen en gemeenten met tenminste

behulp van shared services aanzienlijke besparingen kan

van onze boodschappen.

100.000 inwoners, wordt samenwerking op het gebied van shared

realiseren op het vlak van de uitvoeringskosten met behoud

services verder gestimuleerd. Actuele voorbeelden hiervan zijn:

of zelfs verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan

•

Het aanbieden van voorzieningen op het gebied van de

de burger en het bedrijfsleven. Het succesvol implemen-

bedrijfsvoering aan andere overheden. Ter illustratie de
bovengenoemde initiatieven, maar bijvoorbeeld ook de onder-

•
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•

een groot aantal verschillende databanken

ging en Privacybescherming (CIP) recentelijk

en worden in veel gevallen uitgewisseld

opgericht met UWV als een van de partici-

Geld opnemen was een kwestie van een

via internationale computernetwerken. Die

panten en de trekker van dit strategische

opnameformulier invullen en persoonlijk

databanken kunnen gemakkelijk worden

initiatief. Het doel van CIP is samen de

teren daarvan kent wel een aantal aandachtspunten c.q.

afgeven bij de balie van de bank. Deze bank

gekopieerd of worden gekoppeld aan an-

ketens van dienstverlening en gegevensuit-

randvoorwaarden, zoals het creëren van een cultuur van

was een betrouwbare partner waarmee

dere databanken. Het aantal geregistreerde

wisseling veiliger te maken en daarmee

steuning die het UWV aan gemeenten biedt in haar bedrijfs-

gezamenlijke verantwoordelijkheid: ‘wij’ overheid die het

wij al lang zaken deden. Bestellingen gaven

gegevens neemt hierdoor in hoog tempo

het vertrouwen bij burgers in de overheids-

voering op het vlak van arbeidsmarktinformatie.

belastinggeld van de Nederlander zo efficiënt en effectief

wij door met behulp van vertrouwde

toe. Maar er is nog een reden voor deze

dienstverlening op een permanent hoog

Het uitvoeren van die bedrijfsvoering door een ander op basis

mogelijk besteden. Een andere voorwaarde voor succes is

bestelformulieren die naar de gewenste

toename, en dat is het toenemend gebruik

niveau te handhaven. Atos is één van de

van functionele herverdeling. Als voorbeeld de uitvoering van

de bereidheid om aan dergelijke initiatieven deel te nemen

leveranciers werden gezonden. Wij kenden

van elektronische diensten door burgers.

kennispartners van CIP en deelt haar kennis

de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) door de

met als bepalende factor de prestaties van de SSO. Afhan-

deze leveranciers goed en onderhielden

Hierbij laten wij ongewild en onbewust

en ervaring op het gebied van informatie-

Sociale Verzekeringsbank voor gemeenten.

kelijk van de taken, financiële omvang, partners, wordt een

daarmee langdurige relatie. Kortom, de

sporen achter die onze identiteit prijsgeven

beveiliging en privacybescherming met de

Het gezamenlijk ontwikkelen en aldus besparen. Een actueel

samenwerkingsverband als ondernemer beschouwd en

beschikbare faciliteiten en mogelijkheden

of inzicht kunnen geven in de activiteiten

participanten.

voorbeeld hiervan is de modernisering Gemeentelijke Basis-

kunnen aanbestedingsregels, maar ook btw aspecten in

achtten wij vanzelfsprekend veilig genoeg

die wij uitvoeren, met alle risico’s voor onze

Voor nadere informatie omtrent de visie

administratie (mGBA), onderdeel van een stelsel van basis-

werking treden. Deze aspecten zullen per individuele casus

om onze gegevens te beschermen. Het was

privacy van dien. In de huidige informatie-

van Atos op dit vakgebied, kunt u een white

administraties en nauw verbonden met i-NUP, dat een program-

bekeken dienen te worden als onderdeel van de business

toen mogelijk om invloed uit te oefenen op

maatschappij zijn vraagstukken omtrent

paper downloaden op: nl.atos.net/security

ma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

case.

de waarborging van onze privacy.

informatiebeveiliging en privacy daarom
van vitaal belang.

relaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is.
Andere voorbeelden zijn de provincie Overijssel en de ge-

Doe mee: shared services onderzoek

Verspreid en uitgewisseld

meenten Kampen en Zwolle die voornemens zijn om, vanaf

Atos Consulting doet veel aan onderzoek op het gebied van

Dankzij tal van ontwikkelingen in informa-

Wet Bescherming Persoonsgegevens

2013, hun ICT en inkoop activiteiten ten bundelen in een SSC

shared services. In navolging van het onderzoek uit 2009,

tie- en communicatietechnologie (ICT) zijn

Sinds het begin van de jaren tachtig pro-

Bedrijfsvoering en de samenvoegingen van de ambtelijke

doet Atos Consulting ook in 2012 weer onderzoek naar de

wij in onze informatiemaatschappij niet

beert de Nederlandse overheid de privacy

organisaties van ondermeer gemeenten Aalsmeer en

volwassenheid van shared services in Nederland. Bent u

langer afhankelijk van fysieke gegevens-

van burgers in de huidige informatiemaat-

Amstelveen om te besparen op uitvoeringskosten en tegelijker-

benieuwd naar waar u staat en waar de grootste kansen

dragers voor het opslaan, verwerken en

schappij met behulp van bijzondere wet- en

tijd de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te

liggen? Doe dan mee met het Atos Consulting SSC volwas-

transporteren van gegevens. De meeste

regelgeving te beschermen. Daartoe is sinds

borgen.

senheidsonderzoek 2012: www.atosconsulting.nl

gegevens zijn tegenwoordig verspreid over

1 september 2001 de Wet Bescherming
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over de grenzen van onze formele opdracht-

aangeboden, voor de burger een betere

gevers heen, mogelijkheden bieden. We

dienstverlening omdat we met elkaar snel-

zoeken elkaar steeds meer op om drie fun-

ler gegevens kunnen verwerken en de bur-

damentele redenen: de samenhang tussen

ger op een integrale manier meer inzicht en

regelingen wordt steeds groter; de afhanke-

overzicht over zijn rechten kunnen geven.

lijkheid wordt steeds groter en er is minder

En tot slot levert het winst op voor de maat-

geld beschikbaar als gevolg van de taak-

schappij, omdat het uiteindelijk efficiënter

stellingen.” In het uitwisselen van schaarse

en goedkoper is. Dit systeem kan daarmee

ervaring, het opzetten van expertisecentra

dus een impuls geven aan efficiencyverbe-

en verdergaande samenwerking op deel-

tering in de keten.”

“Wat efficiënt en effectief is voor de burger,
is dat ook voor de overheid”
Nicoly Vermeulen

gebieden, ziet de SVB absoluut voordelen.
“Die gedachte is overigens zeker niet nieuw.

Naast verdergaande samenwerking binnen

De uitvoering weet elkaar al jaren goed te

de keten, zal volgens Vermeulen vereen-

vinden als het gaat om samenwerking en

voudiging van wet- en regelgeving majeure

de diverse organisaties competenties die

en sociale zekerheid komen steeds dichter

om innovatie. Dat uit zich bijvoorbeeld in

kwalitatieve en kwantitatieve baten kunnen

efficiënt kunnen worden benut in de keten.

bij elkaar te liggen, ook qua maatschappe-

intensivering van de gegevensuitwisseling.”

opleveren. “Door alle partijen wordt erkend

Zo is de Belastingdienst zeer goed op het

lijke problematiek waar het gaat om de be-

Illustratief is de samenwerking in de SUWI-

dat harmonisatie en vereenvoudiging aan

gebied van innen. Wij hebben een reputatie

taalbaarheid van het stelsel.” SVB verzorgt

keten waarbij inkomensgegevens worden

de voorkant structurele besparingen kan

opgebouwd in toetsen en uitkeren. Daar ligt

voor het ministerie van Volksgezondheid,

uitgewisseld en beschikbaar gesteld aan

opleveren. Dat moeten we zoeken in de

onze kracht. Zo zou je ook met een andere

Welzijn en Sport (VWS) al een aantal zaken

vormgeving van regelingen, basisregistra-

bril naar de uitvoering kunnen kijken.”

waaronder het Persoonsgebonden budget

ties en in het harmoniseren van gehanteerde

Vermeulen noemt gemeenten: “Die worste-

(PGB) en het Mantelzorgcompliment. In re-

begrippen in wet- en regelgeving, zoals bij-

len enorm met steeds meer taken waarvoor

latie tot verdere verbetering van efficiency

voorbeeld één inkomensbegrip.”

ze steeds minder geld hebben. Er is een

en effectiviteit in de uitvoering noemt Ver-

SVB

zet in op
innovatie

heel decentraal uitvoeringsapparaat dat op

meulen andermaal functioneel herverde-

Functioneel herverdelen

allerlei vlakken niet vernieuwd kan worden

len. Dat is een nieuwe discussie, realiseert ze

SVB heeft zo’n 30 procent structurele bespa-

omdat er te weinig geld is en omdat er geen

zich, “en best nog wel een lastige. Fusies of

ring in te boeken tot 2016. “Dat is in een orga-

volumes zijn.”

samenvoegingen en shared service centers

nisatie die al in hoge mate efficiënt opereert

SVB voert voor gemeenten al de AIO (Aan-

vragen echter om een enorme inspanning
en geven geen garanties dat de bedrijfsvoering effectiever kan worden ingericht, is

andere partijen. Of neem de basisadmini-
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mijn ervaring.”

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zet al

stratie Volksverzekeringen die de SVB

jarenlang in op excellente, integrale dienst-

beheert. “Dat levert baten op voor CVZ die

Samenhang en afhankelijkheid

verlening. De burger staat bij de SVB cen-

daarmee onverzekerden voor de Zorgver-

In zekere zin dwingt de taakstelling die

traal. “Dat blijven we ook gewoon doen”, zegt

zekeringswet kan achterhalen en premies

wordt opgelegd om meer de samenwerking

Nicoly Vermeulen, “het is de rode draad in

kan innen. Dit zorgt er bovendien voor dat

met elkaar te gaan zoeken, vindt Vermeu-

waartoe wij op aarde zijn. Wij geloven er

mensen niet naderhand met heffingen

len. “De organisaties in de keten worden

ook in dat wat efficiënt en effectief is voor de

worden geconfronteerd.”

steeds afhankelijker van elkaar en de

burger uiteindelijk ook efficiënt en effectief

samenhang tussen de regelingen neemt

is voor de overheid.” Het wordt wel steeds

Win/win situatie

toe. Als we ons focussen op innovatie in die

complexer, voegt Vermeulen, voorzitter van

Vermeulen vertelt dat SVB nu investeert in

ketensamenwerking, in opschoning en in

de Raad van Bestuur van SVB, eraan toe.

de ontwikkeling van een Multi Regelingen

“Regelgeving wordt complexer en wijziging-

systeem (MRS). Een nieuwe IT-infrastruc-

heel veel, riskant zelfs. Onze bedrijfsvoe-

vullende Inkomensvoorziening Ouderen)

te maken, dan kunnen we betere dienstver-

vormgeving van regels om het eenvoudiger

tuur met daarin onder andere van 18 mil-

ringskosten behoren in verhouding tot de

uit en volgens Vermeulen liggen er meer

lening bieden tegen minder kosten. Over

organisatie zien we dat het voor de burger

Besparingen bereik je niet alleen door te

joen burgers de actuele sociale zekerheids-

laagste van Europa. Door de bezuinigingen

mogelijkheden. “Net als indertijd bij de

dat laatste gaat de uitvoering weliswaar

steeds lastiger te volgen is. Inzicht geven en

versoberen, maar vooral ook door te kijken

gegevens. Het MRS is gekoppeld aan diverse

zoeken wij de grenzen van de kwaliteit op.

WWB65+ kunnen we met een pilot starten

niet, maar aan ons de schone taak om onze

overzicht bieden is van groot belang. Daar

waar je kunt innoveren en verbeteren. Dat

basisregistraties. Het delen of hergebruiken

Zoeken naar andersoortige oplossingen

en kijken waar we hierin een toegevoegde

opdrachtgevers mee te nemen in onze ge-

ligt een taak voor uitvoeringsorganisaties.

vraagt om anders denken, anders doen

van dit systeem in de keten kan een win/win

en naar slimme manieren om te besparen,

waarde zouden kunnen leveren”, aldus

dachtengang, trends te signaleren en de

Tegelijkertijd krijgen uitvoeringsorganisa-

vanuit het perspectief van de burger, stelt

situatie opleveren voor alle betrokkenen,

is dus absolute noodzaak voor ons. Als je

Vermeulen, die hierbij opteert voor de weg

effecten van bepaalde maatregelen aan te

ties steeds minder geld om deze wijzigingen

Vermeulen. Verbeteringen worden gezocht

aldus Vermeulen: “Voor de uitvoeringsorga-

echt vergaand zou willen besparen binnen

van de geleidelijkheid. “Natuurlijk geldt voor

geven. Als uitvoering kun je zo effectief be-

door te voeren. Dus moeten we steeds

op verschillende terreinen. “Zo kan samen-

nisaties is dat één integraal systeem waarin

de overheid, dan zou je functioneel moe-

alles wel de ‘coalition of the willing’.” Kijkend

leid ondersteunen. En daar profiteert ieder-

verder op zoek naar innovatie.”

werking tussen uitvoeringsorganisaties

gegevens kunnen worden gekoppeld en

ten herverdelen. In de uitvoering hebben

naar het zorgdossier zegt Vermeulen: “Zorg

een van.”

en volgen elkaar snel op. Als uitvoerings-
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DGOBR. En er kwam groen licht. Dat is nu anderhalf jaar geleden.

elkaar gaan ontdekken waar we tegenaan gaan lopen.”

“Het is ook vanuit een perspectief van kans en kracht. Het gaat

Dat is ook de reden voor fasering, vult Westerbeek aan: “We

om onderwerpen waarin we beter zijn”, voegt Willem Schutte toe.

beginnen met de housing. In ons plan zit de ambitie om steeds

Schutte is concern controller van DUO en kwartiermaker van het

hoger in de waardeketen van zo’n datacenter op te schalen. Daar

SSO Noord met daarin het ODC Noord (Overheid Data Centrum)

zijn nog geen beslissingen over genomen maar we geven graag

en het IUC Noord (Inkoop Uitvoering Centrum). Die organisatie

onze ambitie aan, en dan moet je denken aan volgende stappen

moet per 1 juli 2013 volledig operationeel zijn. Inzet: een efficiëntere

van connectiviteit en uitwisselbaarheid. Daarover hebben we

inrichting van de processen en vooral ook de samenwerking met

veel discussie gevoerd, ook over de klantentypologie, er zijn veel

andere uitvoeringsorganisaties in het noorden.

klanten die zich hebben aangemeld, maar we hebben gezegd: we
beperken ons. De Gasunie bijvoorbeeld toonde belangstelling,

Belangrijke mijlpaal

maar dan kom je in het grijze gebied van: werk je voor de overheid

“Onderdeel van Compacte Rijksdienst is om het aantal datacentra

of werk je voor de markt? Dat hebben we dus beperkt tot de

terug te brengen van 64 naar 4 in 2015. Dat heeft een verplichtend

overheid, overigens in de breedste zin van het woord.”

karakter. De overheid gaat concentreren. Punt. Iedereen moet de
komende jaren aansluiten bij een datacentrum. Er worden er nu
twee opgezet, één daarvan is ODC Noord. We staan dus echt aan het
begin van die beweging, maar DUO is voortvarend gestart en we
liggen goed op koers”, aldus Schutte. Hij meldt dat DUO daarvoor
Hans van der Vlist erkentelijk is. “Die heeft het eigenaarschap op
zich genomen. Het is ook een opdracht van OCW geworden en niet

DUO

geeft ruim baan aan ambitie
22

zomaar een DUO feestje. Dat is een belangrijke mijlpaal geweest.”
Wat het IUC betreft: DUO en OCW werkten al samen op het gebied

“Compacte Rijksdienst is een
beweging waarin wij geloven”

van bestellen en betalen. “We waren dat proces aan het stroomlijnen

Wim Westerbeek

waarbij OCW heeft gezegd: we leggen dat voor het hele concern
neer bij DUO. Dus dat proces is in feite al een voorloper van het
IUC waarin ook het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau – red.)
gaat participeren. Zij hebben ons expliciet benaderd omdat zij

Eerste focus

vergelijkbare producten inkopen en net als wij een ICT-gedreven

Tot de klandizie behoren nu o.a. de gemeente Groningen,

organisatie zijn. Uitgangspunt is dat we het eerst met deze drie

provincie Groningen, GasTerra, de Rechtspraak (Spir-it). DUO zelf

partijen stabiel krijgen en daarna kijken we wel of andere organi-

vult ‘slechts’ 15 procent van de beschikbare dataruimte, de overige

saties willen aansluiten. Dat heeft ermee te maken dat inkoop

85 procent is dus voor andere partijen beschikbaar.

minder een standaardproces is dan data, er komt een heleboel

Schutte: “We streven ernaar dat er in 2013 een stabiele organisatie

complexiteit bij kijken. Bijvoorbeeld: wil je de inkoop centraal of

staat, sterk gefocust op het zorgen voor tevreden klanten en het

decentraal inrichten? Rechtmatigheid van de inkoop is een ander

stabiel leveren van diensten. Dat is de eerste focus. En als dat

issue”, zegt Westerbeek.

stabiel is, gaan we kijken welke volgende stappen in het kader
van organisatieontwikkeling en Compacte Rijksdienst erin zitten.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft in het kader van het

Kans en kracht

Enorme potentie

Maar wel in die volgorde. Je kunt op beide gebieden meerdere

uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst ruim baan aan haar

Westerbeek onderscheidt twee aspecten aan ‘Compacte

De datum van 1 juli 2013 komt razendsnel dichterbij, realiseert zich

kanten uit bewegen. Verdere concentratie, meer samenwerking

ambities. De nieuwe Shared Service Organisatie Noord (SSO Noord)

Rijksdienst’: “Dat is 1: het primair proces en 2: de bedrijfsvoering.

ook Schutte. Hij lacht: “Het is een mooie uitdaging. Vergeet niet dat

met andere partijen, omhoog in de waardeketen, je kunt alles

krijgt in hoog tempo gestalte. Wat nodig is ook want 1 juli 2013 moet

Binnen DUO hebben we afgesproken dat Rob Kerstens (directeur-

het proces al anderhalf jaar loopt. Bij beide onderdelen werken

verzinnen. Maar nu is de focus: we hebben kort tijd, en het is niet

de boel draaien. “Je hebt een ambitie en je begint gewoon. En op een

generaal DUO – red.) verantwoordelijk is voor de activiteiten van

we met heel actieve klantenraden waar goede afspraken worden

realistisch nu al te gaan dromen over het vervolg terwijl het eerste

gegeven moment krijg je een sneeuwbal.”

DUO die zijn gericht op vereenvoudiging van het primair proces

gemaakt. We zitten nu in de laatste fase van hoe de organisatie eruit

basale plateau, een werkende organisatie, nog niet is gerealiseerd.

en rapporteert aan Hans van der Vlist (secretaris-generaal van

moet zien, wat de exacte klantwensen zijn en waarin we ook de

Najaar 2013 gaan we de balans opmaken.”

DUO neemt actief deel aan het uitvoeringsprogramma Compacte

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – red.). Ik

productencatalogus vaststellen.

Westerbeek tot slot: “De vervolgplanning maken we op basis van

Rijksdienst*. “Het is een beweging waarin wij geloven”, zegt

ben verantwoordelijk voor de participatie van DUO in het hele

Waarbij de uitdaging is dat je rekening houdt met klantwensen maar

opgebouwde ervaringen.”

Wim Westerbeek (foto rechts), hoofddirecteur bedrijfsvoering.

bedrijfsvoeringstraject.” Bedrijfsvoering omvat de HRM, Inkoop, ICT

ook je eigen concept oplevert. Er zitten voor het ODC ook formules

“Uiteraard moet de overheid goedkoper worden. Daaraan kun je als

en facilitaire dienstverlening en huisvesting.

in voor opschaalbaarheid maar ook voor afschaalbaarheid. Er zit

uitvoeringsorganisatie sec een bijdrage leveren door je processen

Westerbeek vertelt dat het managementteam van DUO tijdens een

een enorme potentie in. In de eerste fase is data een standaard

efficiënter in te richten en door de consequenties tussen beleid van

heisessie besloot om vol in te zetten op Inkoop en ICT. “Wij geven

product dat je gewoon kunt inkopen. Maar omdat er maar vier

het departement en de uitvoering helder in kaart te brengen, maar

graag invulling aan onze ambitie hét regionale centrum te zijn op

datacenters komen, worden die automatisch vrij omvangrijk, met

je kunt ook de vruchten plukken van samenwerking met andere

die terreinen”, aldus Westerbeek. De ambitie werd gedeeld met het

veel klanten. Het is nieuw. Je moet kwaliteitscriteria vaststellen met

uitvoeringsorganisaties en andere departementen.”

moederdepartement OCW en ook Jaap Uijlenbroek namens BZK-

elkaar, er zitten veel technische specificaties aan. We moeten met

*DUO participeert in de volgende projecten van de Compacte Rijksdienst:
project 4, ICT-Infrastructuur; project 5 Vermindering Rijksinkooppunten
en vraagbundeling; project 10 Incasso & Diensten aan de minister van Veiligheid en Justitie (voorlopig stilgelegd); project 11 Backoffice subsidies aan
de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie; en project 12
Inkomensoverdrachten aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Primair zakendoen via het digitale kanaal, het

De tweede wens van de Manifestgroep is regelgeving. Door ver-

vereenvoudigen van regelgeving, een alterna-

eenvoudiging, harmonisatie en het beter uitvoerbaar maken van

tief voor DigiD, snel een werkend stelsel van

bestaande regelgeving denkt men niet alleen de dienstverlening

basisregistraties en een ruimer gebruik van het

te kunnen verbeteren, maar ook honderden miljoenen te kunnen

Burgerservicenummer (BSN) om gegevens te

besparen. Hakkenberg adresseert hierbij twee aspecten: “Het eerste

kunnen koppelen. Ziedaar de vijf wensen van

is dat veel wetten en regelgeving vereenvoudigd kunnen worden

“Wij zijn niet van het wij/zij denken maar
van het samenwerken en van het doen”

de Manifestgroep* voor betere dienstverlening

door minder uitzonderingsbepalingen op te nemen. Het tweede is

aan burger en bedrijfsleven.

dat bij gewijzigde regelgeving er nog heel lang overgangstermijnen

Johan Hakkenberg

zijn. Laat het uitgangspunt zijn dat regelgeving zo gemaakt wordt
De Manifestgroep, waarin vijftien uitvoerings-

dat het in de uitvoering efficiënt en gestandaardiseerd en massaal

Het vijfde punt op het wensenlijstje tenslotte betreft een ruimer

organisaties en zelfstandige bestuursorganen

uitgevoerd kan worden.”

gebruik van het Burgservicenummer (BSN), met name in de sectoren onderwijs en zorg. Dit kan echt helpen in het koppelen van

(ZBO’s) gezamenlijk optrekken, hoopt dat investeren in betere dienstverlening hoog op

Opvolger voor DigiD

gegevens, stelt Hakkenberg, maar het wordt nu belet doordat er vele

de politieke agenda blijft staan, geeft Johan

De Manifestgroep vindt ook dat er een opvolger moet komen voor

private instellingen bij zijn betrokken, met name in het zorgdomein:

Hakkenberg aan. Hakkenberg is voorzitter

DigiD. “Die technologie is bijna tien jaar oud, zegt Hakkenberg. Hij

huisartsen, zorgverzekeraars, enzovoort. Dit hoeft geen bezwaar te

van de Manifestgroep en in het dagelijks leven

pleit voor e-ID technologie (electronic identity) met een hoger be-

zijn vindt Hakkenberg en geeft een voorbeeld uit zijn eigen organisa-

algemeen directeur van de RDW.

veiligingsniveau. Volgens Hakkenberg kan dit een ‘boost’ geven op

tie RDW: “Wij zijn het schoolvoorbeeld van een netwerkorganisatie.

digitale transacties, zowel publiek als privaat. “Laat ik een voorbeeld

Een zeer belangrijke kerntaak van ons is de kentekenregistratie; elke

Efficiënt en gestandaardiseerd

geven uit de RDW-praktijk: als je je auto verkoopt moet je voor de

auto heeft een uniek nummer. Dat register is er ook voor derden,

De ‘driver’ achter het uitvoeringsprogramma

tenaamstelling naar het postkantoor. Ik vind, als wij een auto van

publiek én privaat: het CJIB moet verkeersboetes innen, de Belas-

Compacte Rijksdienst – efficiënter, goedkoper

elkaar kopen, dan moeten we dat gewoon samen vanachter de pc

tingdienst de motorrijtuigenbelasting, verzekeraars moeten weten

en beter (samen)werken – heeft nu eenmaal

kunnen regelen. Dat bespaart ons als RDW kosten want aan een

wie de eigenaar is; de voertuigbranche, de politie, allemaal werken

innovatie en ICT nodig, bepleit Hakkenberg.

loket hangt ook een prijskaartje en het vergroot het gemak voor de

ze met die kentekenregistratie. Heel veel is in wet- en regelgeving

“Wij zien mogelijkheden om de tweeslag

burger. Zo zijn er meer voorbeelden te geven bij andere uitvoerings-

vastgelegd. Ook de private sector respecteert die regels, dus binnen

‘efficiënter en beter’ te maken, waarbij wij

organisaties.”

dat kader is het prima zaken doen.”

vooral staan voor betere dienstverlening aan

“Wat wij ook graag zouden willen”, gaat Hakkenberg verder, “is dat

burgers en bedrijven. Daarbij hebben wij een

een werkend stelsel van basisregistraties sneller van de grond komt.

Goed regelen met elkaar

aantal wensen en de eerste is dat we primair

Dat voorziet in een éénmalige uitvraag van gegevens waardoor

In een reactie op het WRR Rapport over de iOverheid** zegt

zaken kunnen doen via het digitale kanaal.”

ketensamenwerking mogelijk wordt en daarmee een betere service

Hakkenberg dat hij vindt dat je als burger er recht op hebt te weten

Hakkenberg noemt als voorbeeld de Belas-

en dienstverlening kan worden gerealiseerd. Het helpt ook bij het

welke gegevens de overheid van je heeft. “Wat heeft de Belasting-

tingdienst, waarvoor geldt dat vanaf 2013,

bestrijden van misbruik en fraude.”

dienst over mij, wat de RDW? Hoe sta ik geregistreerd bij het Kadaster? Daar kan ik allemaal niet inkijken als burger en dat zou wel moe-

de Digipoort het enige aanleverkanaal zal
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zijn voor de Inkomsten- en Vennootschaps-

Waarom schiet ’t volgens u niet op?

ten. Dat is één. Ten tweede: als je constateert dat er iets staat wat niet

belastingaangifte. Ook een berichtenbox,

“In z’n algemeenheid is de uitvoering te weinig betrokken geweest

klopt, dan zou je correctierecht moeten hebben. Derde punt is dat

op MijnOverheid, kan veel beter worden

bij programma’s als i-NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere

wij als overheidsinstanties inzage zouden moeten geven in wat wij

aangewend, waarmee op briefkosten kan

Dienstverlening en e-overheid – red.). Er zijn stuurgroepen geweest

uit hoofde van onze publieke taak aan gegevens verzamelen en aan

worden bespaard.

die allerlei dingen hebben bedacht, maar in het begin was dat toch

wie die worden verstrekt als ernaar wordt gevraagd. En ten vierde

vooral een Haags feestje”, volgens Hakkenberg. “Inmiddels ver-

vind ik dat wij ook allemaal jaarlijks een verklaring af moeten geven

loopt de samenwerking gelukkig veel beter.” Hakkenberg meldt dat

over hoe wij onze beveiliging hebben geregeld. Er bestaat hier en

bestuursleden van de Manifestgroep nu deel uitmaken van diverse

daar heel veel wantrouwen tegenover die digitalisering en informa-

programmaraden en dat dit de voortgang moet helpen bespoedigen.

tisering, maar als we nou die vier punten goed regelen met elkaar,

“Wij zijn niet van het wij/zij denken maar van het samenwerken en

dan zijn we een heel eind op de goede weg!” De Manifestgroep hoopt

van het doen. Met elkaar in de keten, maar ook met Den Haag.”

eind dit jaar met een i-Manifest te komen waarin dit wordt geregeld.

Manifestgroep

staat voor betere dienstverlening
aan burgers en bedrijven

*In de Manifestgroep zijn de volgende organisaties verenigd: AgentschapNL
en Dienst Regelingen (binnenkort overgaand in DG-Uitvoering), de Belastingdienst, het Centraal Administratiekantoor (CAK), het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het
Kadaster, de Kamers van Koophandel (KVK), de RDW, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinsituut Werknemersverzekeringen (UWV).

** Het WRR Rapport over de iOverheid zegt ondermeer dat de inzet van
ICT door de overheid ervoor heeft gezorgd dat deze niet langer meer
als een eOverheid, gericht op dienstverlening en gebruikmakend van
techniek, kan worden gekarakteriseerd, maar een iOverheid is ontstaan,
gekenmerkt door informatiestromen en -netwerken en gericht op niet
alleen dienstverlening, maar ook controle en zorg. Deze iOverheid brengt
vergaande veranderingen in de relatie tussen burgers en overheden met
zich mee.
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traject. We realiseerden ons dat structuur alleen de verandering niet

We krijgen elke twee jaar een benchmark waarin we moeten aan-

zou maken, maar het moest qua organisatie wel een stuk platter en

tonen dat we marktconform zijn. We worden zakelijk afgerekend en

effectiever worden. Onze belangrijkste opdracht en meerwaarde is

dat maakt ons wel meer onderneming dan voorheen. Als we te duur

dat wij de Rechtspraak kennen en de Rechtspraak zijn. Dat is wat ons

zijn hebben we een probleem.”

uniek maakt”, zegt Kolkman met gepaste geestdrift. Spir-it heeft de
Blijmoedigheid heerst op de burelen van

eigen organisatie gespiegeld aan de Rechtspraak. “Zo hebben we een

Grote vernieuwingsslag

Spir-it, het ICT-bedrijf voor de Rechtspraak.

unit civiel recht, een unit bestuursrecht, een unit strafrecht, etcetera.

Na de infrastructuur is de vernieuwing van de oude maatwerkappli-

De 12.000 werkplekken van de Rechtspraak,

We hebben daarmee een goede aansluiting met onze business en

caties ingezet onder de naam INDOORS, dat staat voor INcrementele

waaronder negentien rechtbanken en vijf

weten zo wat er van ons verwacht wordt.”

DOorOntwikkeling Rechtspraak Systemen. Dit is de voorloper van

gerechtshoven, draaien tegenwoordig pro-

Het derde traject - onder de naam TGV: toekomst gerechtelijke

het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI), een groot verandertra-

bleemloos en faciliteren flexibel werken,

ICT voorzieningen – betrof een complete herstructurering van de

ject voor de komende jaren. KEI gaat over standaardisatie over de

thuiswerken en kennisdelen. Het resul-

infrastructuur; 12.000 werkplekken en alles wat erbij komt kijken.

rechtsgebieden heen en een volledig digitale toegang voor burgers

teerde in een nominatie voor de IPMA

“Daarmee is de continuïteit teruggebracht in de organisatie. Vier

en professionele partijen. “We beginnen bij een sector een vernieuw-

Award (International Project Management

jaar geleden waren er elke dag verstoringen en nu hebben we er

ing, die we vervolgens maximaal hergebruiken bij de volgende

Association) voor directeur Ron Kolkman

nog zelden een. Het had hoge prioriteit om onze gebruikers de state

sector.” Ook hier maakt men de noodzakelijke ‘Big Leap’, geeft

en zijn team. “Er is een beweging ingezet die

of the art werkplek te geven die bij een kenniswerker hoort. We

Kolkman aan. “We hebben het eerste registratiesysteem inmiddels

een enorme verandering voor de Recht-

moesten daarvoor ‘the big leap forward’ in de techniek maken. Zo

in het allernieuwste van Oracle gemaakt. We zijn daarmee in staat

spraak teweeg heeft gebracht.”

sprongen we van Windows 2000 naar Windows 7. Wij kozen er voor

de Rechtspraak een grote stap in het digitale werken te laten zetten.

om als ‘First Wave’ de eerste grote organisatie met Windows 7 te zijn.

Ook is er een digitaal dossier en een heel modern kennissysteem.”

Spir-it bestaat sinds 1 januari 2011 en is voort-

Tegelijkertijd hebben we honderden applicaties gestandaardiseerd.

INDOORS kent een aantal clusters. Digitale Toegankelijkheid wordt

gekomen uit het ICT-bedrijf van de Rechter-

We hadden door alle decentrale varianten een brei aan applicaties,

door Kolkman benoemd als “meest sexy, want die raakt ook de

lijke Organisatie (ICTRO) en Bureau Internet-

waarvan er uiteindelijk 150 overbleven. Een enorme kostenbespa-

buitenwereld”. Maar digitaal toegankelijk worden, legt hij uit, moet in

systemen en Toepassingen Rechterlijke Or-

ring. Al met al een zeer geslaagd programma. Maar belangrijker: de

ganisatie (Bistro). Het doel van de krachten-

gebruikerservaring is enorm verbeterd. Alles wat voor Het Nieuwe

bundeling in Spir-it was om de rechterlijke

Werken nodig is, is beschikbaar. Onze rechters lopen nu met iPads,
kunnen videoconferencen met de PC, chatten met de collega’s, en

Spir-it
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maakt de
Rechtspraak
digitaal
toegankelijk

hebben een MySite waarmee kennisdelen mogelijk is. Techniek is
gelukkig geen belemmering meer.”
Interne cultuur
Het vierde traject betrof de interne cultuur. “Er waren in het verleden
dingen toch behoorlijk verkeerd gegaan. Een zin die we vaak hebben

“Er is een beweging ingezet die een enorme
verandering teweeg heeft gebracht”
Ron Kolkman

gebruikt: ‘Als we blijven doen wat we altijd al deden, dan krijgen we
wat we altijd al kregen’. Onze aanpak moest veranderen en de passie
van de IT’er moest weer terug in de organisatie. Dat doe je aan de ene
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organisatie beter te kunnen ondersteunen

kant met nieuwe technologie, maar het betekent ook: mensen vrij-

in haar toenemende behoefte aan efficiënte

heid geven, laten zien waarvoor ze werken en mensen aanspreken

samenhang met andere clusters als Digitaal Dossier en Registratie-

informatie uitwisseling en tegelijkertijd de

op zelfleiderschap. Stephan Covey heeft goede dingen bedacht waar

systeem. “Dus deze drie – registratie, dossier en portalen – die gaan

digitale toegankelijkheid van de Recht-

we veel gebruik van hebben gemaakt. Uit ons laatste medewerker

gezamenlijk op.” En dat allemaal omdat de Rechtspraak open en

spraak naar de burger te verbeteren.

tevredenheidonderzoek blijkt dat we enorme stappen hebben

toegankelijk wil zijn. “Dat heeft ook te maken met efficiënt samen-

gezet.” Kolkman lacht: “Ik moet oppassen dat ik niet arrogant wordt,

werken met de ketenpartners die digitaal kunnen aanleveren.”

Vijf trajecten tegelijk

maar het is nu wel heel erg leuk om hier te werken. Je moet hier hard

“We zijn op vijf belangrijke trajecten inge-

werken maar daar krijg je ook wat voor terug.”

“In 2015 moeten we klaar zijn. En dat is heel veel werk. Het maken

stapt, allemaal tegelijkertijd. Dat leek on-

Het vijfde traject was het inrichten van de IT Vraagorganisatie. Met

van een digitaal dossier is niet eens zo heel ingewikkeld, maar het

verantwoord, maar we hadden geen keus”,

zo’n complex veld van 26 zeer verschillende gerechten is het voor

implementeren ervan, mensen ermee laten werken, dat vergt tijd.

aldus Kolkman. “We zijn begonnen bij de

ons heel belangrijk de vraag helder te krijgen. De IT-Vraagorganisatie

De Rechtspraakmedewerker staat centraal, alles wat we doen is met

leiding. Goed leiderschap was noodzakelijk

articuleert nu de vraag voor alle gerechten. De naam Spir-it (Service

focus op de Rechtspraak en de omgeving daaromheen. Tegelijkertijd

voor het zware traject waar we in stapten.

ProvIder Rechtspraak IT) was hierna de spreekwoordelijke slag-

hebben we een scherpe focus op onze buitenwereld. Die moet goed

Na een intensief selectietraject bleef één-

room op de taart. “Een nieuwe naam voor een nieuwe organisatie;

en digitaal met ons kunnen communiceren. Genoeg te doen, maar

derde van de managers over. Tegelijk werd

een full-service provider die de hele ICT voor de Rechtspraak ver-

als we blijven doen wat we de laatste twee jaar deden, dan komt het

ook de structuur aangepast, het tweede

zorgt, mét kennis van de Rechtspraak. Dat onderscheidt ons.

goed.”

Alle Leopard tanks en vier van de tien mijnenjagers worden weg-

heid beantwoorden, en wij als uitvoeringsorganisatie dus ook.”

dat de overheid altijd de regie moet houden over het vraag- en

bezuinigd. Zeventien Cougar transporthelicopters vliegen eruit. En

In de bezuinigingsronde zal IVENT het uiteindelijk met minder

aanbodmanagement. “Ook de transparantie moet gewaarborgd

met ongeveer 18 procent minder personeel, moet Defensie zich nog

mensen moeten doen. Door de afslankingsoperatie zullen er 500

zijn”, geeft hij aan; je bent ervan of niet. “De overheid moet be-

steeds optimaal inzetten voor nationale en internationale vrede en

van de 3700 Fte verdwijnen en 2000 Fte zullen er naar inbeste-

trouwbaar zijn en blijven! Wordt er efficiënt en doelmatig omge-

veiligheid. Adriaan Blankenstein, sinds 2006 commandant van de

dende partijen gaan. “In een onrustige wereld zullen we onze

gaan met het gemeenschapsgeld? Dat geldt ook voor Defensie.”

Informatievoorziening en –Technologie – IVENT van het ministerie

dienstverlenende taken op het vlak van informatievoorziening en

van Defensie en aanstaand directeur van het Joint IV Commando*,

ICT optimaal moeten vervullen: een enorme innovatieve en uitvoe-

is strijdlustig en ziet kansen: “We moeten net als ondernemers in-

rende uitdaging.”

spelen op veranderingen. Daarbij moet je ook de vraag stellen of de

“Effectiviteit waar het moet,
efficiency waar het kan”
Adriaan Blankenstein

Ketensamenwerking en business cases
Binnen Defensie is ketensamenwerking een must en binnen de
overheid is er een sterke link met het domein Openbare Orde en

overheid goed is geëquipeerd om al haar processen zelf te doen of

Militaire meerwaarde

Veiligheid. “Wij staan er bij militaire operaties nooit alleen voor”,

dat ze dat beter aan de markt kan laten.” Een gesprek over afslanken,

“We worden kleiner en het leidend principe is dan dat we minder

geeft Blankenstein aan. “Wij hebben één Defensie; een grond-

outsourcen, ketengericht samenwerken en business cases.

zelf doen en alleen zaken doen die militaire meerwaarde in zich

operationele omstandigheden die dat feitelijk niet toelaten.” Het

operatie is ondenkbaar zonder luchtsteun. Dan moet je zeer

hebben”, vervolgt Blankenstein. “Voor vele generieke processen

vraagt wel een omslag voor de organisatie. Blankenstein: “Wij

goede afspraken maken, over de logistieke inzet van mensen

In vergelijking met andere landen doet de Nederlandse overheid

zijn er prima ‘military offerings from the shelf’. Alleen specifiek

werken nu nog inputspecifiek en dat moeten we transformeren naar

en materieel en over de communicatie. In Kunduz heb je dan

veel. Veel te veel vindt ook Blankenstein en hij is voorstander van

maatwerk moet je niet door de markt laten ontwikkelen, dat wordt

outputspecifieke producten en diensten. We moeten daarom onze

ook nog eens te maken met talloze nationale en internationale

een compactere overheid die zich concentreert op haar kerntaken:

een lastige en bovenal kostbare zaak. Ik denk daarbij aan processen

eisen scherp definiëren. Het bedrijfsleven zet vooral in op efficiency,

partijen, ook op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld ontwikke-

“Wat blijf ik zelf doen en wat niet meer? Die vragen moet je als over-

waarbij een hoge mate van rubricering geldt en aan processen in

terwijl wij daarentegen inzetten op effectiviteit: het moet werken,

lingssamenwerking. Bij de konvooibeveiliging van schepen voor

24x7, continu en optimaal zijn beveiligd. Ons credo is dan ook:

de kust van Somalië moeten we bijvoorbeeld ook met reders en

effectiviteit waar het moet, efficiency waar het kan.”

verzekeraars communiceren.”

Defensie

zoekt meerwaarde

Blankenstein pleit bij ketensamenwerking voor een informatieDe bezuinigingsoperatie en de outsourcingstrategie zorgen er in

infrastructuur die recht doet aan de ketenpartijen: “Het is bij

de optiek van Blankenstein voor dat er goed wordt nagedacht over

Openbare Orde en Veiligheid handig en slimmer als zaken op de

ICT. “Kernbegrip hierbij is: goed is goed genoeg. Wij kiezen voor

vlakken van handhaving, inrichting en repressie worden gedeeld.

100 procent als het moet, bijvoorbeeld voor de beveiliging en de

Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat bijvoorbeeld justitiële

continuïteit. Maar soms is 60 procent genoeg; dit moet je per proces

informatie niet in ieders handen komt. Ik kijk bij ketensamen-

bekijken. Investeren in een snellere gebruikersinterface? Niet nodig

werking altijd naar wat de keten heeft toe te voegen, ook in de

als de oude een goed proces oplevert. Nice to have doen we niet

uitvoering. Iedereen moet zijn eigen competenties kunnen

meer, we zullen een selectiever dienstenniveau hanteren. Basis-

inzetten in de keten, maar soms moet je afscheid nemen van je

voorwaarde is wel dat we uitgaan van één keiharde architectuur: we

koninkrijkje.”

doen alles op één manier. Vroeger kwamen applicaties in zesvoud
voor; nu is één functionaliteit over de breedte genoeg.”

Het business case-denken wordt over de volle breedte binnen
Defensie toegepast. En met succes. Blankenstein: “Je moet goed

Innovatie, vrijheid en vertrouwen

kijken wat zaken integraal kosten over de hele levensduur. Een

Defensie hanteert als algemene outsourcingstrategie andere par-

positieve business case is de aanschaf van vliegsimulators voor

tijen bij de dienstverlening te betrekken als daardoor de prestaties

wapensystemen, waarbij de piloten de lucht niet meer in hoeven.

verbeteren of de kosten dalen. De kernbegrippen van het contract

De apparatuur wordt terugverdiend door besparing op onder

bij outsourcing zijn wat Blankenstein betreft innovatie, vrijheid en

meer kerosine, onderhoud en manuren, maar het is ook een

vertrouwen. “Als je kleiner wordt, moet je innoveren om dezelfde

maatschappelijke business case met besparingen op milieu en

productie te leveren. Daarbij hebben we de meerwaarde en de ver-

veiligheid. De vliegsimulators kunnen we bovendien delen met

worvenheden van het bedrijfsleven nodig. Innovatie moet leiden tot

de burgerluchtvaart.”

minder kosten, flexibiliteit en een hogere gebruikersvriendelijkheid.

Ook het Nieuwe Werken levert Defensie een positieve business

Het gaat ook om vertrouwen tussen opdrachtgever en opdracht-

case op. “Dit past bij het resultaatgericht sturen van mensen”, stelt

nemer met zowel resultaat-, product- als relatieafspraken. Ik geloof

Blankenstein. “Met ondersteunende tools als de Telestick (deze

in het geven van vrijheid aan je leveranciers; alleen dan stimuleer

bestaat uit een oplossing van een USB stick, een USB smartcard

je tot innovatie. Wij moeten het ‘wat’ vaststellen; de invulling van

reader en de standaard PKI defensiepas red.) bezuinigen we

het ‘hoe’ ligt in handen van de dienstverlener. Uiteraard moet die

onder meer op beheer, IT, reiskosten, huisvestingskosten en CO2-

wel passen binnen onze architectuur. Ook is het van belang dat wij

uitstoot. De Telestick biedt ons optimale veiligheid zonder enige

sturen in een gewenste richting; het moet niet tot pervers gedrag

infrastructuur.”

leiden, maar tot innovatie en kostenbesparing.”
Blankenstein wil wel aangeven dat het outsourcen niet ten koste
moet gaan van mensen: “Mensen volgen het werk en kunnen daar
verder aan hun toekomst bouwen. Daarnaast vindt Blankenstein

*IVENT is sinds 1 januari 2012 ook onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en vormt vanaf begin 2013 samen met C4i (CAMS, C2SC en
C3i) dat nu onder de Directie Wapensystemen van DMO valt, het JIVC. De
directies JIVC en MatLog vormen dan samen met de staf het nieuwe DMO.
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Actal (Adviescollege toetsing regeldruk)
is verheugd dat in het Regeerakkoord
onverminderd een kwantitatieve doelstelling is opgenomen met betrekking tot het
verlagen van regeldruk en nalevingskosten. “Wij hadden dat aan de informateurs

Actal:
het is tijd voor de
fundamentele vraag

en onderhandelaars meegegeven. Die
kwantitatieve doelstelling moet nu worden
doorvertaald naar de ministeries, waarbij
er een zelfstandige verantwoordelijkheid

“Vermindering van regeldruk vormt een
belangrijk thema in het Regeerakkoord. Dat
akkoord bevat een heldere doelstelling: een
structurele verlaging van de regeldruk met
€ 2,5 miljard tussen 2012 en 2017 voor bedrijven, burgers en professionals. En daarbij
ook een sectorgerichte aanpak. Het nieuwe
Kabinet laat daarmee zien dat het onderkent dat we in Nederland met regelgeving te

bij de betrokken minister ligt. Het moet dan

ver zijn doorgeslagen en dat het nu zaak is

niet alleen gaan om beleid, maar vooral ook
om uitvoering en toezicht. En bij de doorver-

is al het laaghangende fruit weggenomen.

te maken hebben”) te bekrachtigen, was in

om dat weer in goede proporties te krijgen,

taling horen concrete, herkenbare afspraken

We zijn nu in de fase dat we komen tot de

concept al opgesteld op het moment dat

lees: dat de wetgeving eenvoudiger - en dus

met brancheorganisaties, met groepen

fundamentele vraag: kun je wetgeving

Kabinet Rutte I viel. In een ideale samen-

voor de burgers en de bedrijven begrijpe-

van professionals en met gemeenten”, stelt

eenvoudiger en effectiever maken waar-

leving zou opheffing van Actal zeker tot de

lijker - moet worden gemaakt.”

Actal-voorzitter Jan ten Hoopen.

door deze ook makkelijker te handhaven

mogelijkheden behoren, vindt Ten Hoopen,

“De vraag moet zijn: ‘Wat betekent het voor

is en ook wordt geaccepteerd in de samen-

maar: “De samenleving is zó dynamisch, er

bedrijven, burgers en professionals?’ in

Actal richt zich op regeldruk in brede zin.

leving? Krijgt de ondernemer de ruimte

verandert zóveel. Kijk eens hoe er wordt

plaats van: ‘Heb ik het voor de minister wel

Het adviescollege toetst de effecten van

om te ondernemen; krijgt de professional

nagedacht over arbeid en de manier waarop

goed uit de politieke wind gehouden?’ Dat is

voorgenomen en bestaande wet- en regel-

de ruimte om z’n professionele kennis en

arbeid wordt ingericht. Het Nieuwe Werken

een heel andere oriëntatie.”

geving en acht daarbij ‘signalen uit de sa-

kunde tot volle bloei te laten komen; en be-

biedt mensen meer vrijheid en keuzes. De

menleving’ zeer relevant. Op dit moment is

last je de burger niet met onnodige uitvraag

dynamiek van de samenleving maakt dat

Wat betekent uw advies voor de uitvoerings-

de vermindering van regeldruk nog onvol-

van allerlei gegevens waar in veel gevallen

de wetgever erachteraan loopt. Wetgeving

organisaties, inspecties en toezichthouders?

doende merkbaar. Een vermindering van

ook nog eens niets mee wordt gedaan? Een

moet op een andere manier moet worden

“Als wij zeggen, in het kader van het Regeer-

de regeldruk met een miljard euro, zoals on-

overkill aan regelgeving werkt willekeur in

ingericht. Een ander element is het denken

akkoord, dat het noodzakelijk is om samen

langs door voormalig minister Verhagen ge-

de hand.”

over en de wijze waarop de samenleving

met de doelgroep af te stemmen, dan willen

omgaat met eindige grondstoffen. Het be-

we daar de uitvoeringsorganisaties ook

zoals de samenleving die ervaart. Meer dan

Inmiddels is Actal een blijvertje gebleken.

drijfsleven loopt vooruit op het gebied van

bij betrekken. Sommige toezichthouders

in het verleden is het de vraag of je de regel-

Een wetsvoorstel om de permanente status

duurzame ontwikkelingen. Ook daar loopt

maken bovendien zelf regels en wat je ziet is

druk vermindering effectiever kan maken

als adviescollege voor Kabinet en beide

de wetgever achteraan. Nieuwe wetgeving

dat er zaken worden uitgevraagd waarvan

en daarmee de samenleving beter kan laten

Kamers (“En wat ons betreft komt daar nog

moet in de context van die veranderingen

maar een deel nodig is, dus een overkill aan

functioneren. Het doel voor Actal is daarbij

bij dat we ook naar medeoverheden kun-

in de samenleving staan en ook van de ver-

uitvraag en een overkill aan administratieve

patiënt niet beter van wordt. Het wordt er op

aangeleverd. Dat is belastend en inefficiënt.

dat het Kabinet zijn doelstellingen op het

nen kijken, want dat zijn de overheden waar

anderingen die Europeesrechtelijk aan de

rompslomp.”

straat niet veiliger door en het verbetert niet

Je ziet enorme ergernis en weerstand ont-

vlak van regeldruk vermindering gaat halen;

burgers en bedrijven vaak het eerst mee

orde zijn.”

De stapeling van toezicht en inspectie wordt

de concurrentiekracht van het Nederlandse

staan, waardoor regelgeving juist contrapro-

dat er een instrumentarium komt waarop

door Ten Hoopen geschetst als “per definitie

bedrijfsleven.”

ductief wordt.”

ministers kunnen worden aangesproken; en

een proces van wantrouwen. Als we dat met

dat de doelgroepen erbij worden betrokken.

elkaar kunnen doorbreken, zijn we al een

Ergernis en weerstand

telkens belasten met een vraag naar gege-

stap verder. Als er iets fout gaat, dan horen

In het kader van beter samenwerken en het

vens die de overheid al lang heeft? Dus

Fundamentele vraag

daar stevige sancties bij, dat is klip en klaar.

delen van informatie – met als doel: betere

vraag dat uit bij degene die de informatie

Actal is in 2000 gestart en zou van tijdelijke

Maar uitgangspunt moet zijn dat we die

dienstverlening aan de samenleving – pleit

heeft. En vraag ook niet zo breed uit; vraag

aard zijn, want het idee was toen: ‘Regeldruk

cirkel van wantrouwen doorbreken.

Actal ervoor dat overheidsinstanties onder-

gericht, dan hoef je ook niet zoveel gegevens

verminderen, dat hoef je alleen maar uit te

Wantrouwen is juist de driver achter meer

ling uitvraag doen. “Nu ontstaat een grote

te controleren. Dat proces moet nu echt op

regelgeving, sterkere inspecties, en alles wat

hoeveelheid aan gegevens die op zichzelf

gang komen en dat vereist een andere ma-

daarmee samenhangt. Dat heeft tot gevolg

niet eens worden gebruikt maar door

nier van denken hoe je de samenleving en

dat we veel toezicht optuigen waar de

burgers en bedrijven wel moeten worden

de overheid inricht.”

meld, zegt daarom niets over de resultaten
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Heel andere oriëntatie

leggen’. Ten Hoopen meldt dat de activiteiten van Actal hebben geleid tot bewustwording op de ministeries: “In de eerste jaren

“Op dit moment is de vermindering van regeldruk nog
onvoldoende merkbaar”
Jan ten Hoopen

31

“Waarom moet je de burger of ondernemer

Aansluiten

op het stelsel van basisregistraties
De kern van het stelsel staat! Dat was de melding op de laatste bijeenkomst van de
‘Vrienden van de basisregistraties’. We zien dat daarmee het aanbod van gegevens
redelijk op gang komt.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit aanbod, kiezen steeds meer uitDe overheid moet ‘ruimte scheppen voor maatschappelijke
dynamiek, ondersteuning bieden aan verantwoordelijkheid
veranderende omstandigheden’.

De participerende
burger als
mede-auditor

Overwogen keuzes
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten er overwogen keuzes worden
Monitoren met de ogen en oren

gemaakt. Welke implementatiestrategie moet er bijvoorbeeld gehanteerd wor-

van het publiek

den? Welke diensten en produc-

Publieke organisaties in ons land

ten worden geraakt door gebruik

maken meer en meer gebruik van de

van basisgegevens? Voeren de de-

ogen en oren van het publiek.

finities van basisgegevens door

Door toepassing van social media

tot in processen of is het alleen

kunnen we waarnemingen van bur-

een techniek feestje? Hebben we

gers en bedrijven integreren bij de

de technische kennis hiervoor in

werking met maatschappelijke partners leidt tot allerlei

beoordeling van de effectiviteit van

huis en willen we die kennis heb-

vormen van burgerparticipatie en interactief beleid. Dan is

overheidsprogramma’s. In het Ver-

ben?

het logisch dat deze partners ook een aandeel krijgen in

enigd Koninkrijk vragen gemeenten

het meten én beoordelen van overheidsprestaties.

hun inwoners om via sms of social

Ervaringen van uitvoeringsorga-

Koninkrijksrelaties in 2011 aan de Tweede Kamer. Met
het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst wilde de
minister een eerste stap zetten op weg naar een krachtige,
kleine en dienstverlenende overheid. Een mooie ambitie,
die verder reikt dan alleen een efficiënte bedrijfsvoering.
De minister stimuleert overheidsinstellingen om burgers en
bedrijven te betrekken bij publieke diensten. Want samen-
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hierbij is vooral: hoe?

Secretaris van de
Algemene Rekenkamer

en zelf oplossend vermogen en flexibel kunnen inspelen op
Dat schreef minister Donner van Binnenlandse Zaken en

voeringsorganisaties voor een structurele inbedding in hun organisatie. De vraag

door Ellen van Schoten

Dat betekent dat ook mijn vakgenoten, de auditors, uit-

Zo is er een Amerikaans onderzoek uit 2010 naar een

media waarnemingen door te geven

nisaties die inmiddels zijn aange-

gedaagd worden. De focus van het vak verschuift van con-

uitbraak van cholera op Haïti. Bij veel epidemieën komen

aan het bestuur, bijvoorbeeld over

sloten op het stelsel van basisre-

troleren achteraf naar het valideren van informatie die al

de gegevens over de uitbraak van besmettelijke ziekten

kapotte straatlantaarns of overlast in

gistraties tonen aan dat aansluiten

tijdens de uitvoering beschikbaar is. Door de toenemende

pas laat beschikbaar via de officiële kanalen. Dit onderzoek

de publieke ruimte. Op basis daarvan

op het stelsel efficiënter en effec-

digitalisering en de groeiende betrokkenheid van burgers

liet zien dat met behulp van twitter postings een cholera

ontwikkelen gemeenten indicatoren,

tiever verloopt als er een voor-

via onder meer social media hebben we een overvloed aan

epidemie twee weken eerder kan worden vastgesteld.

benchmarks en concrete beleidsdoe-

studie in de vorm van een project-

len. Dat biedt vervolgens weer com-

start architectuur plaatsheeft, een

Een ander voorbeeld zijn de geografische informatiesys-

plementaire gegevens voor de audit.

Enterprise Architectuur aanwezig is en als er een implementatiestrategie ‘Aanslui-

relevante data. De kunst is om verschillende typen informatie uit officiële en niet-officiële bronnen te integreren in

temen die worden toegepast om de effectiviteit van over-

Met zo’n aanpak realiseer je meerdere

ten bij grootschalige wijziging’ of ‘nieuw project met langere doorlooptijd’ gevolgd

heidsprogramma’s te evalueren. De Algemene Rekenkamer

doelen tegelijk: het draagvlak voor

wordt.

Nieuwe informatiebronnen in audits

heeft in het webdossier ‘Ruimtelijke inrichting’ geogra-

overheidsbeleid neemt toe, maar ook

Zo kan ook een gezamenlijke aanpak binnen een sector leiden tot kostenbespa-

Bij het uitvoeren van een audit vragen we ons steeds af:

fische informatie gekoppeld aan financiële informatie.

het maatschappelijk rendement van

ring, schaalvoordeel en de doelmatigheid vergroten door gebruik van een knoop-

hoe effectief is het overheidsoptreden? Hoe zijn de mid-

In het rapport ‘Bestrijden witwassen en terrorismefinan-

het beleid wordt groter. We groeien

punt of sectoraal aanspreekpunt. Dit zien we bij de SUWI-net inkijk van BKWI en

delen besteed? Is het beleid rechtmatig en proportioneel?

ciering’ hebben we de prestaties van arrondissementen

toe naar nieuwe verhoudingen: burg-

gegevensuitwisseling via RINIS, GemNet of JustiD.

Komen de met het parlement overeengekomen doelen uit

van het Openbaar Ministerie en de prestaties van de

ers zijn kundig én mondig. Instituties

de verf?

regiokorpsen van de politie in kaart gebracht. Door de

en hun bestuurders moeten de trap

Echte winst

Nieuwe informatiebronnen zijn complementair aan de con-

beschikbare informatie over prestaties te koppelen aan het

af. Zij gaan de samenleving betrek-

Echte winst valt er te behalen door het inrichten van een postkamer voor stelsel-

ventionele, en kunnen worden ingepast in het bestaande

geografisch gebied van deze organisaties is inzicht verkre-

ken bij zowel beleid, planning als uit-

zaken die toekomstvast is, dat wil zeggen dat de interne organisatie los is gekop-

proces van beleidsvorming, begroten en verantwoorden

gen in de resultaten van het beleid dat uitgevoerd wordt.

voering. Vanuit dit perspectief gezien

peld van stelselontwikkelingen maar optimaal (her)gebruik kan maken van

en de controle daarop. Ik denk aan gateway reviews, die

Deze methode is ook toepasbaar op het terrein van de

wordt de burger een mede-auditor,

stelselgegevens. Hierover vindt u meer informatie in de whitepaper ‘Eenvoudig

het mogelijk maken om beleid al in de implementatiefase

zorg, het onderwijs en de re-integratie. Het kan de

die de prestaties van de overheid op

aansluiten op het stelsel van basisregistraties’ van Atos Consulting.

te volgen en waar nodig bij te stellen. Er zijn ook steeds

effectiviteit van het overheidsoptreden aanzienlijk

de voet volgt en beoordeeld. Kan het

www.forms-atos.com/download-basisregistraties/

meer voorbeelden van creatief gebruik van social media.

vergroten.

nog democratischer?

één model.
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Willem Zwalve is sinds 17 oktober 2011

Vruchten plukken

directeur van het agentschap DICTU (Dienst

Een moderne overheid is in hoge mate een

ICT Uitvoering) dat ICT-services verleent

digitale overheid en de kwaliteit van die

aan alle onderdelen van het ministerie van

digitale overheid wordt in belangrijke mate

Economische Zaken, Landbouw en Innova-

bepaald door de ICT die je eronder legt, vindt

tie (EL&I). DICTU ondersteunt ook enkele
aan het ministerie verwante publiekrech-

“Er ligt een goede business case onder om dit te doen”
Willem Zwalve

telijke bedrijfsorganisaties en zelfstandige

Zwalve. “Hoe we dat samen maken, dat vind
ik de echte uitdaging. Hoe kan ’t slimmer?
We hebben hier twee departementen
samengevoegd. Met volstrekt verschillende

bestuursorganen.

infrastructuren. Met volstrekt verschillende
applicaties. We hebben afgelopen jaar alle

Zwalve is gepokt en gemazeld in de ICT
als directeur van NL Innovatie en CIO bij

autoriteit (NVWA). Het Staatstoezicht op de

digitaal dossier dus, en de inspecteur moet

ICT applicaties op het kerndepartement in

Agentschap NL. “Ik heb me jarenlang vanuit

Mijnen (SODM) en Agentschap Telecom zijn

zijn bevindingen daarin kunnen verwerken.

elkaar geschoven, werkplekken gestandaar-

de business kant bezig gehouden met ICT

overgekomen via het voormalige ministerie

Dat is het ideale beeld”, aldus Zwalve. Zover

diseerd, wifi verbindingen aangelegd. Dat

om te kijken wat je nodig hebt om dat proces

van Economische Zaken. In het kader van

is het nog niet, maar applicaties zijn in ont-

project is in september succesvol afgerond.

goed uit te kunnen voeren en goed digitaal

de aanbodstructering binnen het Rijk is het

wikkeling. “Mijn beeld zou zijn dat we hier in

We kunnen in het applicatielandschap nog

te kunnen werken. Vanuit die achtergrond

de bedoeling dat DICTU ook voor de overige

2013 belangrijke stappen op zetten. We zijn

een enorme standaardiseringsslag en sane-

ben ik naar DICTU overgestapt.” Hij zegt bij

inspecties gaat werken. Zwalve daarover: “Je

nu zaken aan het voorbereiden, afspraken

ringsslag maken en dat levert ook gewoon

DICTU een enthousiaste club mensen te

moet dit soort zaken zorgvuldig bespreken

met elkaar aan het maken, wat het zou

geld op. Maar dat duurt even, want zo is het

hebben aangetroffen die druk doende is met

en zeker geen overhaaste bewegingen

kunnen betekenen en hoe je het moet kun-

met ICT: als je nu iets doet, pluk je de vrucht-

de ICT van EL&I: werkplekken en werkplek-

maken. Maar het is evident dat hier win/

nen regelen. Iedereen ziet dat je met elkaar

en ervan pas over 1-2 jaar. Je kunt nu wel

ondersteuning, alle software en applicaties

win situaties zijn. Je poolt je investeringen

kosten kunt besparen en een kwalitatieve

voordeel halen uit kennis die wij gebruikt

die daarbij horen en het beheer daarvan.

en je specialiseert zodat je een dedicated

slag kunt maken. Ik denk dat er een goede

hebben en die je niet meer hoeft in te kopen.

DICTU is daarnaast - in het kader van het

ondersteuning krijgt.”

business case onder ligt om dit te doen.”

Dat is een beetje laaghangend fruit. Maar als

Zwalve meldt gesprekken te voeren met

je gaat voor de echte vruchten in de boom,

programma Compacte Rijksdienst - in beeld
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om services voor de inspecties buiten EL&I

Het moderne inspecteren komt met speci-

partijen die in de Inspectieraad zitten, het

dan geldt een langere termijn. Het levert

te gaan verzorgen.

fieke eisen rond mobiliteit, vertelt Zwalve.

verband voor samenwerking tussen de

veel geld op, maar niet onmiddellijk.”

“Dat heeft een aantal voordelen”, zegt

“Het probleem is dat veel oude applicaties

Rijksinspectiediensten. “Het is een vrij breed

Zwalve die momenteel in gesprek is met de

daar niet goed op zijn ingericht en gebouwd,

veld, informatiebeveiliging is een belangrijk

verschillende partijen. “De Inspectieraad

waardoor het relatief veel moeite kost om

thema voor alle inspectiediensten, maar er

heeft plannen gemaakt hoe het moderne in-

dat goed mobiel te ontsluiten. We moeten

spelen ook specifieke eisen in situaties waar

specteren eruit ziet en hoe dat ondersteund

de nodige voorzieningen treffen om dat te

je specifieke afspraken over moet maken.

moet worden. Dit betekent dat je een slag

laten werken. We weten wat er voor nodig

Ze hebben allemaal hun eigen erfenis. Nu is

moet maken met elkaar. Het kan efficiënter

is om dat goed te regelen, alleen zitten alle

de tijd om die slag te maken waarbij je één

als je het geheel laat ondersteunen door

inspecties met een verouderd applicatie-

serviceprovider hebt voor al die inspecties.”

één organisatie. Je vermijdt dubbele inves-

landschap. De slag naar modernisering zou

teringen, het leidt tot een gemakkelijkere

je eigenlijk gezamenlijk moeten doen. Er is

Zwalve geeft aan dat DICTU hiernaast ook

standaardisering en het leidt ook tot het

altijd een spanningsveld als je met heel veel

subsidiesystemen als focusgebied heeft. De

hebben van een partner voor de inspecties

partijen iets samen doet, maar je moet wel

belangrijkste stakeholders op het vlak van

die begrip heeft voor het inspectieproces en

zorgen dat je heel snel de voordelen op de

subsidies zijn Agentschap NL en de Dienst

de specifieke eisen die inspecteurs stellen

schaalgrootte met elkaar pakt.”

Regelingen die momenteel in de voorbe-
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reidingsfase zitten om op te gaan in het

aan hun ICT.”
Digitaal dossier

Directoraat-Generaal Uitvoering. Een derde

Win/win situaties

Het inspectieproces is voor vrijwel alle

focusgebied betreft het kenniscentrum

Als dienst van het voormalige ministerie

inspecties in de kern wel bijna hetzelfde,

Oracle, dat eveneens heeft te maken met de

van Landbouw, Natuur en Visserij onder-

stelt Zwalve en schetst een beeld van de

aanbodstructurering van het Rijk. DICTU

steunt DICTU vanouds de nieuwe Voedsel-

inspecteur in het veld die alle feiten van het

heeft de ambitie om samen met andere par-

en Warenautoriteit die per 1 januari 2012

te inspecteren object bij de hand heeft, ook

tijen het Oracle kenniscentrum te worden

met de Algemene Inspectiedienst (AID) en

de zaken die in de historie zijn gebeurd en

binnen het Rijk. Dit is een expertisegebied

de Plantenziektenkundige Dienst is gefu-

zaken die andere inspecties hebben onder-

waar DICTU veel kennis en kunde kan in-

seerd tot de Nederlandse Voedsel en Waren-

vonden en gedocumenteerd. “Een compleet

brengen, benadrukt Zwalve.

in beeld om inspecties
te ondersteunen

Convenant ICTU en Logius:
niet alles doen, maar focus
wil met slagkracht kunnen meebewegen
met de ontwikkelingen in de iOverheid. Dit
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Twee ervaren organisaties in de e-overheid

Niet alleen op directieniveau zijn de lijnen

dewerkers van beide organisaties het belang

noodzaakt ons ook om onze focus scherp te

die opereren als één. Dat was de gedachte

tussen ICTU en Logius kort en is de sfeer

van een gezamenlijke aanpak. Vanuit het

houden. Onze expertise richt zich op gene-

toen ICTU en Logius in juni 2011 hun

ontspannen. De experts van beide par-

perspectief van Logius is het essentieel een

rieke voorzieningen, op thema’s en project-

convenant voor samenwerking sloten

tijen weten elkaar makkelijk te vinden en

vaste, sterke ontwikkelpartner te hebben,

en die over organisatiegrenzen heengaan,

en daarmee 15 jaar gezamenlijke kennis

zijn letterlijk buren van elkaar aan de

zodat wij ons kunnen concentreren op onze

op het gebied van keteninformatisering,

bij elkaar brachten. Elly Bogerman, direc-

Wilhelmina van Pruisenweg. Bogerman:

kerntaak: beheer en verbetering van onze

implementatie, hergebruik en standaardi-

teur ICTU, omschrijft de meerwaarde van

“Het doel van het convenant was te komen

producten en diensten.”

satie voor alle lagen van de overheid.”

de gebundelde kennis en ervaring: “We

tot een kwaliteitsverbetering van dienst-

“Het is duidelijk dat we op het vlak van

Als Luitjens over standaardisering praat,

stimuleren elkaar in het onophoudelijk

verlening aan opdrachtgevers, afnemers en

techniek nog afhankelijker van elkaar zijn

huldigt hij het adagium ‘massa = kassa’: “De

zoeken naar hoe het beter en anders kan.”

eindgebruikers. In de praktijk betekent dit

geworden. Hoe meer je dan op elkaar bent

overheid profiteert van het feit dat ICT

Steven Luitjens, directeur Logius, vult aan:

dat wij elkaar al in een heel vroeg stadium

ingespeeld, hoe beter de personele con-

steeds meer een commodity wordt. Met

“Doordat wij al bij de ontwikkeling door

opzoeken. Zo bereiken we optimale afstem-

tacten, hoe meer meters je kunt maken. Om-

generieke ICT-oplossingen kunnen over-

ICTU met ons beheer meedenken, krijg je

ming in de gehele cyclus van ontwikkeling,

dat we nu vanaf de start al met elkaar om de

heidsorganisaties makkelijker en goed-

een warme overdracht.” Hoe verloopt de

implementatie, beheer en ook de dooront-

tafel zitten, is er een veel beter begrip voor

koper werken. Door ze te ontzorgen, kunnen

samenwerking? Hoe positioneren beide

wikkeling van producten en diensten die

elkaars standpunten, belangen en werk-

ze meer aandacht besteden aan de dienst-

partijen zich? Niet alles doen, maar focus, is

overheden gebruiken. Het is goed om vanaf

wijzen en dat geeft die warme overdracht.

verlening aan burgers en bedrijven. Daarbij

de kern van hun verhaal.

de start samen te kijken naar belangrijke

Dit meekijken bevordert het meedenken.

geldt wel dat veiligheid van essentieel be-

thema’s, zoals eisen en wensen van de ge-

We zien elkaars afhankelijkheid, bijvoor-

lang is. De DigiNotar-affaire was voor alle

bruikers en veiligheid.”

beeld om de informatiebeveiliging goed
neer te zetten.”

partijen een wake-upcall om de zaken
Geen vast één-tweetje

voor burgers en bedrijfsleven te beheren.

waterdicht af te timmeren. Een harde les

Het convenant betekent niet dat de samen-

Eén digitale overheid geeft betere service,

en ik zie het nu als een ‘blessing in disguise’.

De samenwerking is niet nieuw, maar de

Als voorbeeld van succes noemen Boger-

werking een vaststaand één-tweetje is.

gemak en levert kostenbesparing op. Deze

Iedereen is zich ervan bewust geworden dat

formalisering werkt als een kwaliteitsim-

man en Luitjens het project DigiD. Be-

Luitjens: “We moeten goed kijken naar

focus houdt in dat we ons bijvoorbeeld

we te maken hebben met een vitale infra-

puls. Luitjens: “Inmiddels heeft ICTU al

heerders van Logius participeerden reeds

elkaars focus en profiel. Past iets wel of

niet bezighouden met het beheer van

structuur die onder alle omstandigheden

vele producten en diensten ontwikkeld

in het ontwikkeltraject bij ICTU en bij de

niet bij ons. Het zijn geen in beton gegoten

sectorspecifieke zaken.” Bogerman erkent

‘up and running’ moet zijn. We moeten

die na afronding door Logius in beheer zijn

overgang naar Logius ging een aantal ICTU-

afspraken. Logius neemt bijvoorbeeld

de noodzaak tot focus. “ICTU’s missie

garanties afgeven over onze betrouwbaar-

genomen, zoals DigiD, DigiD Machtigingen

medewerkers mee. Bogerman bevestigt:

ook projecten in beheer die niet van ICTU

is overheden helpen hun prestaties te

heid en aantonen dat het veilig is: niet gecor-

en MijnOverheid. Het convenant onder-

“De afstemming verbetert de samenwerking

afkomstig zijn. De missie van Logius is om

verbeteren door het optimaliseren van de

rumpeerd, niet gekraakt. Het heeft bij ons

streept naar zowel de overheden als de me-

en komt de kwaliteit ten goede.”

generieke bouwstenen voor de e-overheid

informatievoorziening in processen. ICTU

gezorgd voor een heroverweging.

Convenant als kwaliteitsimpuls
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Hoe groot is onze afhankelijkheid van
externe partners? Welke afspraken hebben
we met ze gemaakt? Wat moeten we zelf
doen? Daarbij hadden we steken laten vallen. Ik kan nu zeggen dat de DigiNotar-affaire
gemaakt in het publieke domein en in de

“Makkelijk en goedkoper werken met
generieke ICT-oplossingen”

politieke arena. Wij als Logius voeren nog

Steven Luitjens

informatiebeveiliging tot topprioriteit heeft

scherper de regie en de controle op externe

De migratie naar DigiD 4.1 is de grootste migratie die als ‘Big Bang’

partijen.”

door de Rijksoverheid is uitgevoerd. In één nacht werden 9 mil-

Bogerman vult aan: “Je kunt dergelijke

joen burgers en 500 webdiensten van ruim 400 afnemers naar de

zaken nooit voorkomen; dat is helaas een

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Moeten wij het beheer van NL-Alert doen?

nieuwe omgeving gemigreerd. In juni nam voormalig minister Spies

gegeven. Maar je kunt wel zorgen dat je na

(LRKP) als voorbeeld. “In juni heb ik met Rob

Ja, dat gaat om bestuurlijke interventies bij

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwste versie

een hack zo snel en zo adequaat mogelijk

Kerstens, Directeur-Generaal Dienst Uitvoe-

bijvoorbeeld rampen en calamiteiten. Dit

van DigiD in gebruik. Atos en Digidentity tekenden voor de succes-

handelt. En daarin hebben we stappen

ring Onderwijs (DUO), een overeenkomst

is in onze optiek een generieke infrastruc-

volle en zeer snelle migratie.

gemaakt. Ik signaleer een betere teamgeest

voor drie jaar gesloten voor het project

tuur en wij hebben de afgelopen twee jaar

en we weten nu van elkaar waar de verant-

LRKP. Wij doen het applicatiebeheer en de

meegewerkt aan het beheer. We zijn ook

DigiD is het digitale authenticatiesysteem voor de overheid en

bezig geweest met het moderniseren van

publieke dienstverleners dat er voor zorgt dat burgers betrouwbaar

het landelijke 112-systeem. Het is een gene-

online hun zaken met de overheid kunnen regelen. Bijvoorbeeld bij

rieke ICT-oplossing voor overheidsbreed

het invullen van hun belastingformulieren en het aanvragen van

gebruik, doch sectorspecifiek en daarmee
beter passend bij de Politie, ofwel bij de
vtsPN (voorziening tot samenwerking
Politie Nederland – red.).”
Generiek of sectorspecifiek?
Luitjens stipt vervolgens het beheer van
de Rijkspas aan als sectoroplossing: “Dat is
niet overheidsbreed, maar specifiek voor de
Rijksambtenaren en daarmee een sectorale

‘Big Bang’:
migratie naar DigiD 4.1

voorziening. Het is een instrument voor de
bedrijfsvoering van het Rijk om ‘any time,
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any place, anywhere’ te werken. Dit gaat niet

kinderbijslag. DigiD is in 2005 geïntroduceerd en sindsdien is het

Verder is DigiD bekroond met een World Summit Award (WSA): een

om elektronisch zakendoen met burgers en

aantal gebruikers naar meer dan 9 miljoen burgers gegroeid. Met

wereldwijd initiatief om de beste e-content en meest innovatieve

woordelijkheden liggen. De politiek beseft

doorontwikkeling en DUO verzorgt de regie

bedrijfsleven.”

ruim 50 miljoen authenticaties per jaar zit het systeem bij de kop-

ICT-toepassingen te selecteren uit ruim 160 lidstaten van de

dat er middelen en aandacht nodig zijn om

en het technisch beheer.”

Ook een ander initiatief van de Nederlandse

groep van authenticatievoorzieningen in Europa.

Verenigde Naties. In de categorie e-Government & Institutions is

de veiligheid goed te regelen.”

Het is duidelijk dat zowel ICTU als Logius

overheid komt ter sprake: het Standard

DigiD aangewezen als één van de vijf winnaars.

zich sterk focussen op hun strategische

Business Reporting Programma. Vanaf 2013

DigiD en nieuwe functionaliteit

Weloverwogen keuzes

portfolio en het planmatig werken op basis

zal de Digipoort het enige aanleverkanaal

Doorontwikkeling van het systeem is een belangrijke voorwaarde

DigiD van de toekomst

Ook voor ICTU is het niet altijd vanzelf-

van de competenties. Luitjens: “Je kunt niet

zijn voor diverse belastingaangiftes bij de

voor groei en de integratie met andere voorzieningen van de

Atos heeft als dienstverlener veel kennis en ervaring van ‘electronic

sprekend om het beheer bij Logius onder

alles doen. Laat ik het beheer van producten

Belastingdienst. Standard Business Report-

elektronische overheid. Atos is verantwoordelijk voor de beschik-

identity’ (eID) oplossingen, zoals de Defensiepas en de UZI-pas. De

te brengen. Bogerman noemt het Landelijk

en diensten in de veiligheidssector noemen.

ing (SBR) maakt gebruik van de gekozen

baarheid en beveiliging van DigiD 4.1. Digidentity tekende voor de

Defensiepas biedt ondermeer faciliteiten om toegang te verkrijgen

standaard, XBRL. "De bij SBR gekozen aan-

ontwikkeling van de software. In de nieuwe versie (4.1), uitgevoerd

tot terreinen en informatiesystemen van het ministerie van Defen-

pak is een aanpak die generiek toepasbaar

in de Rijkshuisstijl, is een aantal veranderingen doorgevoerd, zoals

sie. Daarnaast kan de pas ook worden gebruikt om documenten

is en inmiddels bijvoorbeeld ook bij de aan-

de mogelijkheid voor gebruikers om instellingen te wijzigen, nieuwe

rechtsgeldig te ondertekenen en deze veilig per e-mail te verzenden.

pak van DigiInkoop wordt gebruikt. XBRL

functies om hun DigiD te activeren en hun gebruikershistorie in te

De UZI-pas biedt zorgverleners en indicatieorganen als het CIZ en

wordt hoogstwaarschijnlijk dè standaard en

zien. Voor blinden en slechtzienden is de functionaliteit voor gespro-

de Bureaus Jeugdzorg authenticatievoorzieningen om toegang

daarmee een concept waarvan ik voorzie

ken sms-berichten toegevoegd.

te kunnen verkrijgen tot informatiesystemen met bijvoorbeeld
vertrouwelijke patiëntinformatie. In de visie van Atos - en ook de

“Doel blijft effectieve en betere dienstverlening”

dat we het veel breder kunnen inzetten en

Elly Bogerman

daarmee tot een generieke voorziening ver-

DigiD 4.1 is in minder dan zes maanden gerealiseerd. De Software

Manifestgroep onderschrijft dit - zal de DigiD van de (nabije) toe-

wordt. Dat laatste is dan een sterk argument

Improvement Group, die de zogenoemde Tüvit beoordeling doet op

komst functionaliteit van eID in zich hebben om de veiligheid nog

om het wel door Logius te laten beheren."

de softwarekwaliteit, heeft DigiD 4.1 gewaardeerd met vier sterren.

meer te borgen.
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our personal best:

tightest

IT
security
as the world watches
Atos personal best betekent dat wij op alles zijn voorbereid. Daarom hebben we voor Londen
2012 onze high performance security duizenden uren getest. Deze beveiliging omvat tal van
kritische processen, zoals de accreditatie van vrijwilligers tot en met het afweren van cyberaanvallen. We doen hetzelfde voor onze klanten zoals bijvoorbeeld voor de leden van de
Manifestgroep met behulp van DigiD of voor de Rijksoverheid bij het halen van de baseline op het
gebied van informatiebeveiliging. Atos is ook kennisleverancier in het netwerk van het Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) waarmee wij bijdragen aan het veiliger maken
van de ketens van dienstverlening en gegevensuitwisseling. Met Atos heeft u zekerheid op alle
gebieden van risicobeheer, identity en data security.

our personal bests

everyone’s progress

Voor meer informatie of een workshop: nl.atos.net/security

Your business technologists. Powering progress

