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Samenwerken wordt het adagium

In GOV magazine nummer 6 aandacht voor het thema  

'samenwerking’. Hoewel onze maatschappij steeds meer 

individualiseert, wordt ‘samenwerken’ de komende jaren 

het adagium. Europa zoekt de samenwerking met de rest 

van de wereld. Binnen de Eurozone zoeken de inmiddels 

achttien leden elkaar op om ook de nieuwe uitdagingen 

zoals stimulering van economische groei en verlaging 

van de werkloosheid structureel aan te kunnen pakken. 

Het Rijk wordt compacter en zoekt intern de samenwerking op  

departementaal niveau en met de uitvoeringsorganisaties. Provin-

cies en gemeenten sluiten ‘slimme’ allianties met (keten)partners om 

de decentralisatie van het sociale domein (AWBZ, participatiewet en 

de jeugdzorg) de hand te kunnen bieden. En wij, de burgers, worden 

geacht steeds meer zelfredzaam te zijn en maken daarom gebruik 

van onze netwerksamenleving met horizontale, veelal tijdelijke  

verbanden. 

Slimmer, effectiever en doelmatiger

Juist in een tijd dat de overheid compacter wordt, en minder mensen 

en middelen ter beschikking heeft, ligt de focus op slimmer, effec-

tiever en doelmatiger. Slimmer, door ons ervan bewust te zijn dat we 

leven in een netwerksamenleving waarbij je positie wel belangrijk is, 

maar niet alles bepalend. En waarbij je alleen maar iets voor elkaar 

krijgt als je rekening houdt met de belangen van een ander. 
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Effectiever, door het samen te doen, zeker als werk-

zaamheden en doelgroepen overeenstemmen. De 

tijd van zuilen en heilige huisjes is voorbij! Doelmati-

ger door je expliciet te richten op de vraag van de 

klant, de burger, de ondernemer, het slachtoffer – ‘de 

burger centraal’ staat hoog op de overheidsagenda 

zo blijkt uit onze interviews. 

De inzet van ICT

Om goed samen te kunnen werken is de inzet van ICT als ‘enabler’ 

van groot belang. Bijvoorbeeld in platformen waarbij in een groep 

of community kan worden samengewerkt en ervaringen met elkaar 

kunnen worden gedeeld. In een netwerksamenleving wordt de be-

hoefte om bij een community te horen alleen maar groter en dat geldt 

niet alleen privé, maar ook in het werkzame leven. En wanneer we 

praten over samenwerken, dan wordt dat steeds meer samenwerken 

in de cloud, ook daarover leest u verschillende interessante inter-

views en bijdragen.

Ik wens u véél inspiratie en leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Willem Beelen

De redactie van GOV magazine zoekt de samenwerking met u om ideeën uit te wisselen en gezamenlijk tot nieuwe 

thema’s voor GOV magazine te komen. Meld u aan op de GOV magazine LinkedIn community!  nl.atos.net/gov

http://www.forms-atos.com/gov
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De Secretarissen-generaal (SG's) hebben met elkaar negen pro-

gramma’s gedefinieerd, gebundeld in het SG-overleg (SGO), om het 

functioneren van het Rijk te verbeteren. “Ik zat als onderhande-

laar aan tafel bij de vorming van dit Kabinet. De bezuinigingsop-

gave is een beknellend kader waarin je werkt. De SG’s kwamen 

zelf met een voorstel en zeiden: ‘Er is al veel bezuinigd, maar we 

zien nog mogelijkheden als we deze trajecten in gang kunnen 

zetten en we zijn ook bereid om die zelf te gaan trekken’. Ik vond 

het chique dat dit uit de organisatie zelf kwam. Dat betekent 

overigens niet dat het vanzelf gaat.  Het is moeilijk, maar loopt 

wel. Dus dat is ook meteen mijn agenda voor de komende jaren. 

Waarvan het meest spannend is: alles dat met ICT heeft te maken. 

Het doel vanaf 2017 - digitale dienstverlening, het met elkaar delen 

van de basisadministraties, het toewerken naar digitale loketten 

voor burgers en bedrijven - dat vraagt écht een andere manier van 

werken. Dat vraagt ook investeringen. Het is een grote en ingewik-

kelde opgave, maar tegelijkertijd ook de meest noodzakelijke. 

Er groeit nu een generatie op die het niet meer in zijn hoofd zal 

halen om nog naar een loket te lopen, die wil gewoon achter de 

iPad of smartphone zaken kunnen doen. Dus dat moet, en dat 

moet ook veilig. Daar ligt een grote opgave, maar ook een grote 

kans.”

De recente benoeming van de nationaal commissaris digitale 

overheid, Bas Eenhoorn, is in dit kader van groot belang. Een-

hoorn  heeft als taak de digitalisering van de informatie van de 

overheid te stroomlijnen en heeft vanuit zijn werkervaring voor 

het (ICT)bedrijfsleven veel ervaring op dit vlak.  “ICT is cruciaal 

voor communicatie en samenwerking, denk ook aan de decen-

tralisaties naar de gemeentes. Daar komen veel zaken bij elkaar”, 

stelt Blok die samen met collegae Kamp en Plasterk betrokken 

is geweest bij de benoeming van Eenhoorn: “Iemand die echt als 

trekker kan functioneren naar de mede-overheden en de uitvoer-

ingsorganisaties.”    

MINISTER VAN WONEN EN RIJKSDIENST STEF BLOK

Blok wijst op het digitaliseren van de belastingaangifte. “Ik kan me 

nog zo’n papieren formulier herinneren dat ik moest invullen, doos 

met bonnetjes op tafel, een heel karwei. Maar nu is het een avondje 

achter de pc en klaar. Laatst heb ik tijdens een bijeenkomst met IT 

bedrijven gevraagd of zij andere landen kennen waar mensen hun 

aangifte inkomstenbelasting over het internet kunnen insturen, 

maar zij wisten geen voorbeeld te noemen. Ik vind dat we veel 

hebben om trots op te zijn.  Overigens: het feit dat je ergens goed in 

bent, wil niet zeggen dat je achterover moet leunen. Als je een keer 

Wimbledon gewonnen hebt, zijn er honderden tennissers die jou 

het jaar erna willen verslaan. En dat is ook de mentaliteit waarmee 

je in deze ‘wedstrijd’ moet zitten. Om goed te blijven, moet je blijven 

trainen en jezelf blijven verbeteren. De lat ligt zelfs hoger omdat er 

ook nog een  bezuinigingsdoelstelling ligt. En: tijdens de verbouwing 

gaat het werk ook nog eens gewoon door. “

Diep besef

Blok stelt vast dat er meer wordt samengewerkt en ook efficiënter 

gewerkt dan vijf jaar geleden, laat staan tien jaar geleden. “Ik merk, 

op allerlei niveaus bij de ministeries en de uitvoerende diensten, dat 

er een diep besef bestaat dat we, zowel uit het oogpunt van kwaliteit 

als vanwege het geld dat schaars is, wel móeten samenwerken.” 

Hij wijst op het tegenwoordige ‘samenwonen’ van de minister-

ies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  en Veiligheid 

en Justitie aan de Haagse Turfmarkt. “Als ik hier naar een kamer 

verderop loop, dan ben ik in een ander ministerie. Die gezamenlijke 

huisvesting komt er ook voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en straks ook voor Buitenlandse 

Zaken en Infrastructuur en Milieu. Dat is goed voor de cultuur, je 

loopt makkelijker bij elkaar naar binnen, maar het betekent vooral 

dat je ondersteunende diensten met elkaar kunt delen. Dat levert 

al heel snel winst op. We delen hier één receptie en ook zaken als 

kantoorautomatisering, catering en inkoop kunnen makkelijker 

gecombineerd worden.” 

Kostenbewust, dienstverlenend en

Aanleiding voor dit interview met de minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok is de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013. Die be-

drijfsvoering kent twee belangrijke opgaven: het terugdringen van de overheidsuitgaven en het realiseren van een beter functionerende 

Rijksdienst. ‘Beter’ betekent in dit geval: kostenbewust, dienstverlenend en slagvaardig, zoals het Kabinet de ambities heeft gedefinieerd  

in de Hervormingsagenda Rijksdienst. Stef Blok zegt trots te zijn op de Rijksdienst: “Uit internationale vergelijkingen, van het Sociaal en  

Cultureel Planbureau maar ook van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, blijkt dat de Nederlandse burger 

waar voor z’n geld krijgt, er wordt topkwaliteit geleverd.”

slagvaardig
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Rijksbreed regelen

“Daarnaast spelen er ook zaken - op een heel praktisch niveau - als 

medezeggenschap en management development. We hebben zo-

juist afgesproken om de ondernemingsraad ook Rijksbreed te gaan 

regelen. Steeds meer onderwerpen over de interne bedrijfsvoering 

of het personeelsbeleid vragen om een brede afstemming. Dat was 

één van die dingen die mij verraste bij binnenkomst. Dat je per mini-

sterie medezeggenschap hebt, dat kon ik me nog wel voorstellen, 

maar dat het nergens bij elkaar kwam. Voor het invoeren van de 

mobiliteitskaart - de reiskostenvergoeding - moest met elf onderne-

mingsraden overlegd worden, terwijl het gewoon een onderdeel is 

van de arbeidsvoorwaarden voor alle ambtenaren. Volgens mij kan 

er niemand voor zijn dat je elkaar op die manier bezig houdt. Dus dat 

is de reden dat er ook een Rijksbrede ondernemingsraad  komt.” 

“Management development is nu nog per ministerie geregeld. Juist 

voor mensen die leiding geven of willen gaan geven, is het cruciaal 

dat je op verschillende plaatsen ervaring opdoet. Ik was op bezoek 

bij een ander ministerie en op tafel lag een brochure ‘Leiderschap bij 

het ministerie van …’ Ik wil de naam niet noemen, maar dat was wel 

een moment waarop ik dacht: leiderschap is bij dit ministerie niet 

anders dan bij een ministerie elders. Mijn opvatting is dat je meer 

van elkaar leert als je zoiets door ministeries heen organiseert.  

En ik denk dat het ook nog efficiënter is.”

U bent bij uw aanstelling terecht gekomen in een al lopend transitie-

proces. In welke mate kunt u in zo’n proces bijsturen, op basis van uw 

persoonlijke opvattingen? Kunt u het verschil maken als minister?

“Compacte Rijksdienst is een verstandig project en heeft ook al veel 

resultaat opgeleverd. Ik zie het wel als mijn taak om er voor te zorgen 

dat samenwerking – en ook het denkwerk over waar we nog een slag 

kunnen maken – voortdurend de aandacht heeft. Dat zou anders 

kunnen versloffen, niet uit onwil maar gewoon vanwege het feit dat 

ieders bordje al vol genoeg is. Ik heb elk kwartaal overleg met de  

SG’s, ik schuif aan bij het SGO, ik zorg dat in de ministerraad onder- 

werpen geagendeerd worden. Het Regeerakkoord is heel expliciet 

over samenwerking, dus het is nodig dat iemand daar bovenop zit.”

Ondanks de bezuinigingsdoelen zijn de apparaatsuitgaven in 2013 

met 0,2 miljard euro gestegen ten opzichte van 2012; van 12,4 naar 

12,6 miljard.

“Er spelen een paar dingen. Eén is dat met name bij de Belasting- 

dienst forse investeringen nodig zijn. Die verdienen we overigens 

voor een deel terug uit fraudebestrijding. Het kan niet zo zijn dat ik 

als minister, verantwoordelijk voor de Rijksdienst, ga zeggen dat er 

geen stuiver meer uitgegeven kan worden, want dan haal ik mijn 

doelstelling niet. Een tweede aspect van de kostenstijging betreft 

wat je in een bedrijf  een reorganisatievoorziening zou noemen. Bij 

de Dienst Justitiële Inrichtingen staan we aan het begin van een 

reorganisatie traject en die kosten worden nu gereserveerd, dan 

hoeven we dat in de komende jaren niet te doen. En dan is er nog 

een bijzondere post en dat betreft een afboeking op het Antonie 

van Leeuwenhoekterrein van het Rijksinstituut voor Volksge-

zondheid en Milieu.  In boekhoudtermen is dat de categorie 

‘bijzondere baten en lasten’. Het is niet anders. Tegelijkertijd geeft 

het wel aan dat je voortdurend op zo’n taakstelling moet blijven 

zitten.”

Op de projecten die onderdeel zijn  van Compacte Rijksdienst is in 

2013 een besparing van 290 miljoen euro gerealiseerd.  Het rest-

erende bedrag, op een totaal besparingspotentieel van 601 tot 651 

miljoen euro, is nog indicatief. Als je daar als burger tegenaan kijkt,  

is dat best wel abstract…

Blok knikt: “Ja, dat is zo. Tegelijkertijd is het ook logisch dat het zo 

werkt. Hoe kom je bij het Rijk aan bezuinigingsbedragen? Dat lijkt 

overigens sterk op hoe dat bij een bedrijf zou gaan. Eerst maak je 

een zo goed mogelijke raming van wat er nog mogelijk is, zonder 

dat de dienstverlening stilvalt. Bij een Regeerakkoord zijn dat de 

ramingen van het Centraal Planbureau en van Financiën. Ver-

volgens komt dat in de begrotingen van de departementen, die 

weten dat ze minder geld krijgen en dat de uitgaven dus moeten 

afnemen. Wat we met Compacte Rijksdienst en de SGO projecten 

doen, is een zo groot mogelijk deel daarvan invullen met slimmer 

en efficiënter werken. Ook daar kijk je eerst kritisch naar waar je 

die slagen kunt maken en dan maak je een eerste raming. Dan ga 

je dat verder uitwerken en daarna maak je nog een raming. Soms 

valt het mee en soms valt het tegen, ik zou geen enkele andere 

manier weten waarop je dat zou kunnen doen. Als je niet bereid 

bent om zo’n doelstelling te formuleren, gebeurt er niks. En wan-

neer je het eerst helemaal zou willen doorrekenen zonder een 

doelstelling vooraf, dan gebeurt er ook niks. Natuurlijk is het dan 

verleidelijk voor stuurlieden aan wal om te roepen: ‘Nou, het is 

toch anders dan je voorspeld had’. Maar als je geen koers durft  

uit te zetten, kom je nergens. Het werkt in de praktijk goed, alle 

ministeries weten dat er ieder jaar een deel van hun budget  

afgaat. In de uitwerking worden die bedragen steeds preciezer. 

Soms lager en soms wat hoger, dat is onvermijdelijk.”

Michiel van Lopik, 
directeur publieke sector, Oracle

De overheid is in beweging

De overheid is sterk in beweging, evenals onze maatschappij. 
Tel daar bij op de ontwikkelingen in informatietechnologie en zo 
ontstaat een scenario van grote dynamiek in de overheids-
informatievoorziening. “Het perspectief is het beter bedienen 
van bedrijven en burgers. Samenwerking is steeds meer event-
driven en de informatievoorziening moet compact, schaalbaar 
en flexibel. Dat maakt IT tot een bestuurlijk vraagstuk.” Aan het 
woord is Michiel van Lopik, directeur publieke sector bij Oracle: 
“We praten over standaardisatie, transparantie en integratie, 
anders gezegd: van diensten naar dienstverlening, van kokers 
naar ketens, van middelen per dienst naar gemeenschappelijke, 
generieke voorzieningen en van zelfbeheer naar shared service.”

Rijkscloud dienstenmodel

De Rijksdienst moet efficiënter, effectiever en doelmatiger 
werken en dat met minder financiële middelen. Men zoekt intern 
de ‘horizontale’ samenwerking op departementaal niveau en 
met de uitvoeringsorganisaties, waarmee ook de ‘één concern’ 
gedachte van het Rijk vorm en inhoud krijgt. Wat we zien 
ontstaan, aldus Van Lopik, zijn Rijksbrede clusters van generieke 
ICT-voorzieningen van waaruit kwalitatief hoogwaardige, 
betrouwbare en kostenefficiënte dienstverlening wordt gereali-
seerd. Het is het fundament waarmee ook het Rijkscloud 
dienstenmodel kan worden ingericht. De Rijkscloud zal in eigen 
beheer worden genomen met een transparante verrekening op 
basis van een ‘pay-per-use’. En dan zie je de echte voordelen 
ontstaan, volgens Van Lopik: “Voordelen op het vlak van de 
standaardisatie, op beheerkosten, door het gemeenschappelijk 
gebruik van infrastructuur en de applicatieomgeving, maar ook 
de borging van continuïteit en veiligheid van data.” 

Decentralisatie sociale domein

Bij de provincies en de gemeenten worden ‘slimme’ allianties 
met (keten)partners gesloten om de decentralisatie van het 
sociale domein (AWBZ, participatiewet en de jeugdzorg) de hand 

Van diensten

te kunnen bieden. De ontsluiting en hergebruik van gegevens, 
op een veilige, betrouwbare manier speelt daarbij een cruciale 
rol. De samenwerking geschiedt steeds meer vanuit shared 
service centers waarmee ‘economies of scale’ en vraagbundeling 
kunnen worden gerealiseerd, waardoor ook daar cloud diensten 
modellen kunnen worden ingericht. Ze bieden schaalbaarheid, 
flexibiliteit en kostenvoordeel.

Oplossingen

Vanuit Oracle bieden wij, samen met partner Atos, een compleet 
portfolio waarmee wij de overheid helpen om te komen tot 
toekomstvaste en kostenefficiënte oplossingen. Oplossingen 
waarbij ICT slim (met meer generieke diensten), effectief 
(door meer op de klantwensen in te spelen) en flexibel (door 
een opschaalbare infrastructuur) wordt ingezet. “De waarde 
proposities van Oracle ondersteunen zowel specifieke business 
innovatie (bijvoorbeeld in geval van fraudebestrijding) als 
generieke ICT inzet (cloud), waarbij wij inzetten op zowel 
maatwerk als hergebruik. Informatievoorziening die beschikbaar 
is voor grote uitvoeringsorganisaties kan worden ontsloten voor 
lokale overheden,” aldus Van Lopik.

naar
dienstverlening

“Digitale dienstverlening vraagt echt om 
een andere manier van werken”  
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Samen oogsten

Eén van de voorzieningen aan de ‘poort’ is de Berichtenbox, deze is 

in MijnOverheid geïntegreerd en doet dienst als de digitale brieven-

bus van de overheid. Op dit moment maken er 1,2 miljoen mensen 

gebruik van, maar volgens Buitendijk worden dat er binnen afzien-

bare tijd tien miljoen. De Belastingdienst stuurt er straks al haar 

uitgaande correspondentie overheen, de RDW nu al berichten over 

de APK keuringen, ook het UWV maakt er gebruik van. “Het zou 

voor gemeenten heel interessant zijn om de WOZ beschikking te 

versturen via de Berichtenbox. Ik krijg nu zelf van de gemeente waar 

ik woon drie enveloppen: eentje voor de gemeentelijke belastingen, 

eentje voor de afvalstoffenheffing en eentje voor de waterschaps-

belastingen. Drie enveloppen, drie keer port betaald. Als dat via 

de Berichtenbox gaat haal je een enorme efficiency winst”, aldus 

Buitendijk.  

De business case hiervoor is derhalve gauw gemaakt. “Ik zou graag 

zien dat de gemeenten wat dichter bij elkaar zouden kruipen. Er zou 

naar mijn mening echt een slag gemaakt kunnen worden door nog 

meer gezamenlijk op te trekken. Zonder dat dit ten koste gaat van 

de autonomie van de gemeenten. De autonomie van de gemeente is 

echt iets heel anders dan de autonomie van de bedrijfsvoering van 

het primaire proces. Een gemeente hoeft in het kader van autono-

mie namelijk niet elke keer opnieuw het wiel uit te  

vinden. Natuurlijk: er moet ruimte blijven voor differentiatie.  

‘One size fits all’ is niet altijd en overal toepasbaar. We staan aan de 

vooravond van wat we als overheid samen maatschappelijk kun-

nen gaan oogsten. Nederland is een van de meest dicht bekabelde 

landen ter wereld, maak daar gebruik van. Ook het internetgebruik 

behoort tot het hoogste ter wereld. Van de internetgebruikers doet 

70 procent al digitaal zaken met de overheid. De maatschappij is dus 

ontvankelijk voor de digitale overheid.” 

Dienstverleningsconcept

“Er zal overigens altijd een percentage mensen blijven die die slag 

niet kunnen of willen meemaken, daar zul je voorzieningen voor 

moeten organiseren. Op het moment dat die overheidsorganisaties 

grotendeels meedoen en gebruik maken van dezelfde infrastruc-

tuur, dan kun je ook kijken of bijvoorbeeld de gemeente een plek 

is waar mensen voor persoonlijk contact met de overheid terecht 

kunnen. En dan niet alleen voor gemeentelijke voorzieningen maar 

ook voor Rijksvoorzieningen. Waarom zou je niet als je problemen 

hebt met het invullen van je belastingformulier of iets met het UWV 

moet regelen op een goede manier geholpen kunnen worden bij 

een gemeenteloket? Natuurlijk moet je afspraken maken over hoe 

“Heel veel ballen laten rollen en af en toe moet de juiste per-

soon tegen de juiste bal een ferme schop geven”,  blikt Gert-Jan 

Buitendijk glimlachend terug op de voorbije drie, vier jaar 

dat i-NUP¹, de e-overheidsinfrastructuur, gestalte  kreeg. Het 

uitgangspunt van i-NUP: ‘Eén digitale overheid: betere service, 

méér gemak’.  Deze basisinfrastructuur voor de e-overheid 

bestaat uit 24 voorzieningen. Eind 2014 is dit digitale wegen-

net gereed. Dan ligt er een volgende uitdaging, stelt Buitendijk: 

“Hoe zorgen we er nou voor dat grote uitvoeringsorganisaties, 

gemeenten, provincies en waterschappen ook daadwerkelijk 

gebruik maken van die voorzieningen?” De maatschappij 

vraagt erom, weet Buitendijk. 

Buitendijk is sinds mei 2010 directeur-generaal Bestuur en 

Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties. Ook is hij voorzitter van het dagelijks 

bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep die vorm en inhoud 

geeft aan i-NUP. De basisinfrastructuur bestaat uit drie on-

derdelen, legt Buitendijk uit:  1. De data met het stelsel van de 

dertien basisregistraties met onder meer personen, adressen 

en gebouwen, voertuigen en topografie;  2. De poort die de 

digitale toegang faciliteert met MijnOverheid, 14+ netnummer, 

DigiD en eHerkenning; en 3. De motor van het geheel, de Digi-

familie met Digilevering, Digikoppeling en Digimelding voor 

eenmalige, eenduidige registratie en meervoudige uitvraag.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES GERT-JAN BUITENDIJK

i-NUP 
zo 
goed 
als 
gereed

je dat gaat doen, maar het is wel een haalbaar perspectief achter de 

horizon van de digitalisering.”

Buitendijk noemt dit vanuit een dienstverleningsconcept voor de  

gehele overheid interessant. “Voor de mensen in het land is er maar 

één overheid. Dat je daar als gemeente een rol in kan spelen, is een  

aantrekkelijk perspectief.” Hij nuanceert: “Er moet al zoveel bij ge-

meenten, er komt een hoop op hen af met de decentralisatie.  

Alles tegelijk kan niet, maar het begint met ambitie.”

Op dit moment is 66 procent van de gemeenten aangesloten op de 

basisinfrastructuur. “We willen naar de 80 procent en daar hebben 

we nog een klein jaar voor”, zegt Buitendijk. Van de grote uitvoerings-

organisaties is 66 procent aangesloten, ook daar is het doel 80 pro-

cent. “Wat ik interessanter vind is de vraag: hoeveel van de werk-

processen van die grote uitvoeringsorganisaties gebeurt nu digitaal? 

Dat is 84 procent en dat is zeer bemoedigend. Men ziet dat er digitaal 

dus efficiency winst valt te boeken. We liggen eigenlijk vol op koers, 

in een heel ingewikkelde tijd waarin er eigenlijk geen geld is om die 

slag te maken.”

De doelstelling is 80 procent voor het einde van het jaar.  

Dan ontbreekt er nog 20 procent. 

“Het werk is daarna natuurlijk nog niet klaar. Bij de start van het 

i-NUP was dit een realistische doelstelling. We moeten ons nog wel 

gaan richten op het laatste staartje.” Dat hangt met name op het 

digitaal maken van de werkprocessen, zo geeft hij aan en dat is toch 

ook verbonden aan het vervangingsritme van die systemen. Veel ge-

meenten halen 2014 niet, maar zullen wel in 2015 of 2016 aansluiten 

op de digitale infrastructuur.  “En we hoeven ook geen 100 procent te 

halen. Kleinere gemeenten waar bijvoorbeeld twee bouwaanvragen 

per jaar worden aangevraagd zijn natuurlijk minder gemotiveerd 

om het proces te digitaliseren dan wanneer een gemeente er 100 of 

200 heeft. Partijen moeten heel goed kijken waar voor hen de winst 

is te halen. En vooral, waar vraagt die burger eigenlijk precies om?”

Governance en regie

Buitendijk stelt dat het toegenomen gebruik van de basisinfrastruc-

tuur op termijn andere keuzes eist ten aanzien van de besturing. 

“Dat vraagt om meer robuuste financiering dan tot nog toe. We zijn 

heel blij met de volumegroei op de Berichtenbox, maar eigenlijk is 

niet goed geregeld hoe we dan de voorzieningen betalen.  

Als er meer berichten overheen gaan, kost dat meer geld. De hele 

governance op alles wat we doen in die digitale wereld, moet eigen-

lijk steviger georganiseerd worden. Het is goed dat Bas Eenhoorn als 

nationaal commissaris digitale overheid is benoemd zodat hij echt 

de regie kan voeren en de verschillende ministers en medeover-

heden kan aanspreken, ook voor de financiering.  

“De maatschappij is ontvankelijk 
voor de digitale overheid”  

¹ In december 2008 ging het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstver- 
lening en e-overheid (NUP), ‘Burger en Bedrijf centraal’, van start dat zijn  
oorsprong vond in het rapport van de commissie Wallage/Postma van decem-
ber 2007, ‘Het uur van de waarheid’. Later kreeg het de naam i-NUP.
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VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER ANOUCHKA VAN MILTENBURG

Lopend door ‘haar’ Tweede Kamer, wijst Anouchka 

van Miltenburg verschillende plekken aan. “In 1992 zijn 

hier in de plenaire zaal vaste cameraposities gekomen. 

Toen was dat bedoeld voor als er een keer een live uit-

zending was van een groot debat. Tegenwoordig wordt 

alles uitgezonden, zowel in de plenaire zaal als in de 

commissiezalen, via Politiek24 en livestreams op het 

internet. En via debatgemist.tweedekamer.nl kun je alle 

plenaire debatten terugkijken”, aldus Van Miltenburg. 

Sinds ze in 2012 tot Voorzitter werd gekozen, zet zij in op 

het eigentijdser maken  – waaronder ook de digitalisering 

– van de Kamer. Van Miltenburg wil meer interactie tussen 

politiek en publiek. 

De internet kijkcijfers laten zien dat er gemiddeld zo'n 

10.000 ‘hits’ per maand zijn, met pieken als er belangrijke 

debatten worden gevoerd. Het draagt bij aan de wens  

van zowel de politiek als de samenleving, om de politiek 

transparanter te maken. Opdat inzichtelijk wordt wat 

een Kamerlid doet met het vertrouwen dat hij of zij 

heeft gekregen, de burgers begrijpen waarover wordt 

gedebatteerd en kan worden uitgelegd waarom bepaalde besluiten 

worden genomen. “Iedereen kan ‘real time’ zien wat we hier in de 

Kamer doen”, aldus Van Miltenburg, die tegelijkertijd aangeeft dat er 

qua begrip nog wel wat te winnen valt: “Mensen zien wat er gebeurt, 

maar ze begrijpen het niet altijd.”

Zichtbaar maar nog niet inzichtelijk

Ze maakt een vergelijking met voetbal. “Ik heb er weinig verstand 

van, maar zolang Nederland in de race is kijk ik wel  naar het WK  

en EK. Ik ben blij dat er een commentator is die uitlegt wat er ge- 

beurt, die toelicht waarom er gefloten wordt. Bij de beelden die wij 

streamen via het internet is dat niet het geval. De Tweede Kamer 

kent allerlei procedures, die voor ons vanzelfsprekend zijn en in  

vergaderingen dus niet worden toegelicht. We begrijpen wat af- 

kortingen betekenen – en in de Kamer zijn dat er veel! – en net als 

in ieder ander beroep gebruiken we ook jargon. Maar voor het 

brede publiek spreken we soms in raadselen. Dus dat is volgens mij 

de uitdaging waarvoor we staan: we hebben ons werk zichtbaar 

gemaakt, maar nog niet inzichtelijk.” 

“Als mensen niet begrijpen wat wij hier doen, dan leidt dat tot een 

verwijdering in plaats van een toenadering. Een mogelijke oplossing 

is een ‘second screen’, waarmee er aanvullende informatie wordt 

gegeven voor zowel de mensen die thuis naar de debatten kijken, 

als de mensen die hier met hun tablet of smartphone op de publieke 

tribune zitten. Uitleg over procedures en afkortingen bijvoorbeeld, 

of de rol van de mensen die je ziet in de plenaire zaal. Het is goed als 

dat bij elkaar komt: een concrete toelichting op het moment dat men 

iets niet begrijpt.”

Tijdens de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 

in november 2013, ging Van Miltenburg uitgebreid in op de wensen 

die ze, naast een ‘second screen’, heeft: “Iedere Nederlander ver-

gadert wel eens en kent dus de moderne middelen. Afwezigen 

bellen in, pleidooien worden ondersteund met video’s en streams. 

Maar de meest professionele vergaderzaal van het land heeft 

dat allemaal niet. Bedrijven en organisaties maken gebruik van 

crowdsourcing, maar de Kamer nog niet. De hele wereld om ons 

digitaliseert
heen bestaat uit beelden, maar die van de Kamer bestaan nog 

steeds alleen uit woorden. Wij gebruiken geen filmpjes om ons 

betoog te ondersteunen en zelfs geen Powerpoint. Daarmee zijn de 

verschillen met het dagelijks leven van ‘gewone Nederlanders’ wel 

groot geworden. Ik wil daar als Kamervoorzitter iets aan doen.” 

De Kamer-agenda ‘real time’

Inmiddels zijn er forse stappen gezet. Behalve de uitzending van 

vergaderingen en debatgemist – met ondertiteling voor doven en 

slechthorenden – is er de Vergaderapp die ‘real time’ de agenda van 

de Kamer weergeeft. Mensen kunnen beschikken over alle stukken 

waar de Kamer over vergadert; die zijn te vinden op de website, die 

onlangs helemaal is vernieuwd. Ook de stemmingsuitslagen worden 

daar gepubliceerd, zodat iedereen weet hoe de politieke besluit-

vorming is geweest. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in 

2013 werkte de Kamer voor het eerst met een eigen hashtag, zodat 

betrokken burgers in de zijlijn van debatten konden meepraten.  

En met behulp van Google Streetview kun je tegenwoordig ‘remote’ 

in het Kamergebouw rondwandelen. 

“De Kamer faciliteert dat de democratie hier zijn werk doet. De 

hoorzitting en het rondetafelgesprek zijn twee bekende voorbeel-

den van instrumenten om de samenleving te betrekken bij wat 

we doen. Dan nodigen we organisaties en meestal ook individuele 

burgers uit om hun mening te geven over een bepaald onderwerp. 

Je zou van een veel groter publiek gebruik kunnen maken en het 

makkelijker kunnen organiseren als je gebruik maakt van moderne 

communicatietechnieken, zoals video conferencing. Dat gebruiken 

we al, maar nog niet voor deze toepassing. In de samenleving zie 

je dit soort technologie steeds meer. Daarmee kun je de wereld 

letterlijk kleiner maken. Een goed voorbeeld is het debat over de 

maatregelen rondom de gaswinning in Groningen. Als we twee jaar 

geleden zo’n debat hadden gehad, dan had het hier helemaal vol 

gestaan met mensen uit Groningen. Maar nu: Omroep Groningen 

was aanwezig en die mochten hun eigen beelden regisseren en  

de mensen uit Groningen konden het thuis volgen. Dit soort toe- 

passingen en het gebruik ervan in de Kamer zullen we in de 

toekomst steeds vaker gaan zien.”  

Tweede Kamer
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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. 

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.” 

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. 

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. 

24x7 CONNECTED GOVERNEMENT

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.

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

NaaR EEN bETERE DiENsTVERlENiNG
MET CONNECTED GOVERNMENT 

advertentie

EEN OP RENDEMENT GERiCHTE bENaDERiNG VaN TRaNsFORMaTiE

Van Miltenburg streeft niet alleen naar een digitaliseringsslag 

omdat het bijdraagt aan de transparantie van complexe politieke 

processen, maar ook omdat het de efficiency van de Kamer 

vergroot: “Zo blijft er meer tijd over om te focussen op de inhoud.” 

Niet lang terug is het proces van stenografie/verslaglegging volledig 

gedigitaliseerd, waardoor het verslag van de vergaderingen sneller 

openbaar en beschikbaar is. Leden krijgen de stukken ter correctie 

nu digitaal toegestuurd en binnenkort met een app, zodat ze 

correcties op hun iPad kunnen doorvoeren. Van Miltenburg: “Tot 

voor kort werden verslagen van overleggen en vergaderingen waar 

Kamerleden aan deelnamen uitgeprint en ter controle aan hen 

voorgelegd. Dat dit nu digitaal gebeurt, scheelt pakken papier.”

Bij elkaar brengen

Van Miltenburg vertelt over Enterprise Social Network platformen 

van universiteiten in de USA waar docenten, studenten, weten-

schappers en andere deskundigen met elkaar communiceren en 

ervaringen delen. Zo’n platform – als ‘intermediair’ tussen politiek 

en samenleving – ziet ze wel zitten voor communicatie en discussie 

tussen Kamerleden, betrokken burgers, ervaringsdeskundigen en 

wetenschappers. “Het is een vergezicht, maar het lijkt me een stap 

die op een gegeven moment gezet moet worden. In de Kamer praten 

we over oplossingen voor problemen. Daarbij is het essentieel 

dat Kamerleden weten wat er speelt in het land, dat ze informatie 

inwinnen bij deskundigen. Dat hoeven niet per se professionals 

te zijn; het kunnen ook mensen zijn met een bepaald beroep of 

een specifieke hobby. Toen ik nog Kamerlid was, zei ik altijd dat 

ik de mensen als mijn ‘spionnen’ zag; zij waren – en zijn – mijn 

oren en ogen in de samenleving. Andersom is het zo dat mensen 

willen meepraten. Het systeem in Nederland is nog steeds op een 

verzuilde manier georganiseerd: je hebt politieke partijen en een 

groot middenveld, maar er zijn steeds meer mensen die zich niet 

herkennen in de standpunten die namens hen worden ingenomen. 

Toch hebben wij te maken met een representatieve democratie: 

er zitten hier 150 Kamerleden die besluiten nemen die raken aan 

het dagelijks leven van bijna 17 miljoen mensen. Hoe kun je er dan 

voor zorgen dat meningen van mensen een plek krijgen in het 

debat, en niet worden gefilterd door tussenlagen? Mensen willen 

gehoord worden, willen kenbaar maken waar ze – als taxichauffeur 

of belastingconsulent bijvoorbeeld – dag in, dag uit tegenaan lopen, 

en meedenken over oplossingen. Ja, ik zie zeker een plek voor social 

network platformen. Het is een prima manier voor Kamerleden om  

op een eenvoudige en snelle manier kennis, ervaringen en opvat-

tingen te verzamelen.”

Waarbij ze aantekent: “Je kunt natuurlijk wel bedenken dat als je hier 

met bijna 17 miljoen mensen woont, je niet alle 17 miljoen je zin kunt 

krijgen. Als je een huishouden deelt, moet je ook compromissen 

sluiten. Politiek is eigenlijk niet groter dan wat je in je dagelijkse 

praktijk meemaakt. Je houdt rekening met elkaar, en overlegt over 

hoe je dingen aanpakt. Maar wat voor de één een oplossing is, hoeft 

dat voor de ander niet te zijn. Vergeet daarbij niet dat de politiek in 

de kern een perpetuum mobile is: met iedere oplossing wordt vaak 

weer een nieuw probleem gecreëerd.” 

“Meer gebruik maken van kennis 
en ervaring in de samenleving” 
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“Wat kost de Europese samenwerking en hoe contro-

leren we dat?  Toen ik mijn werk bij de Europese 

Rekenkamer begon vormde mijn eerste les er een 

in bescheidenheid. De Rekenkamer controleert de 

inkomsten en uitgaven van de EU en direct valt op 

hoe beperkt de EU financieel gezien eigenlijk is. Het 

Europese budget beloopt weliswaar bijna 140 miljard, 

een heel groot bedrag, maar dat bedrag is slechts 

één honderdste van het nationale inkomen van de 

lidstaten. Van die 140 miljard Europees geld keert 

bijna 90 procent weer terug naar de lidstaten in de 

vorm van allerlei subsidies voor landbouw, sociale 

cohesie, onderzoek en innovatie. Ongeveer 6 procent 

gaat op aan de Europese administratie en 5 procent 

aan de buitenlandse hulp en de dienst van mevrouw 

Ashton¹. Dus de harde kern van de EU kost Europese 

burgers ongeveer 0,11 procent van het nationale 

inkomen. De Europese Rekenkamer houdt ieder jaar 

minutieus bij of de Europese instituties, zoals de  

EUROPESE REKENKAMER ALEX BRENNINKMEIJER

Europese samenwerking?

Commissie, de Raad, het Hof en ook de Rekenkamer zelf  hun geld 

zonder fouten te maken besteden  en van jaar tot jaar blijken hun 

boeken keurig op orde.”

“Als we kijken naar de besteding van de gelden die terugkeren naar 

de verschillende lidstaten, dat heet ook wel ‘de nationale envelop’ 

dan klinkt daar regelmatig kritiek op. Bij de Europese uitgaven con-

stateert de Rekenkamer van jaar tot jaar meer fouten dan algemeen 

toelaatbaar wordt geacht (2 procent). Voor 2012 bedroeg die fout   

4,8 procent. De Nederlandse regering is hier heel fel op, maar des-

ondanks verleent het Europese Parlement samen met de Raad ieder 

jaar kwijting aan de Brusselse Commissie. Nederlanders zijn meer 

op de penning , en daar worden natuurlijk ook wel smakelijke grap-

pen over gemaakt, maar Nederland is ook consequent. Ieder jaar 

ondertekent de Nederlandse minister van Financiën  de ‘nationale 

verklaring’, waarmee bezegeld wordt dat Europees geld in Neder-

land netjes verantwoord wordt. Dat is wel eens anders geweest met 

de Europese Sociale Fondsen waarvan wij honderden miljoenen 

moesten terugbetalen. Er zijn maar een paar andere Europese 

landen die een nationale verklaring hebben, dus wij zijn wat dat 

betreft een lichtend voorbeeld.”

Heel minutieus

“De Europese Rekenkamer is heel minutieus in zijn controles, ont-

dekte ik al snel. Voor alle afzonderlijke Europese subsidiestromen 

wordt zorgvuldig bepaald waar de  duizenden jaarlijkse controles 

plaatsvinden en vervolgens gaan de accountants op reis om alle 

onderliggende bonnetjes en contracten zelf te controleren. Ont-

breekt een bonnetje of is het contract niet juist tot stand gekomen 

via een openbare aanbesteding dan wordt dat steeds opgemerkt. 

Nationale rekenkamers gaan niet zover, omdat zij veelal slechts kij-

ken of het controlesysteem op zich goed werkt. Ik was verrast door 

de rigoureuze controles van de Europese Rekenkamer en inmiddels 

doe ik daar ijverig aan mee, met het aankondigen van accountants-

bezoeken en het signaleren van de geconstateerde fouten. Als je 

goed zoekt, vind je ook de fouten. Maar die fouten blijken van jaar tot 

jaar hardnekkig en dat is frustrerend. Want het doel van de Reken-

kamer is natuurlijk dat er verbetering komt.”

“Waarom zijn deze fouten zo hardnekkig? vroeg ik mij vervolgens af. 

In de eerste plaats blijken lidstaten uiterst fanatiek in het binnen- 

halen van zoveel mogelijk Europees geld. De ‘nationale envelop’ 

moet goed gevuld, maar vervolgens moet dat geld ook netjes vol- 

gens de regels uitgegeven worden. Kortom, er staat grote druk op het  

Van de 140 miljard Europees geld wordt 80 procent in 

gezamenlijk beheer met de lidstaten uitgegeven. Alex 

Brenninkmeijer is sinds 1 januari 2014 Nederlands lid 

van de Europese Rekenkamer. Daarin werken ruim 

900 Europeanen samen om de begroting van de 

Europese Unie te controleren. In zijn vorige functie 

van Nationale ombudsman heeft Brenninkmeijer 

een aantal Europese projecten gedaan met andere 

ombudsmannen: “Ook toen al had ik de ervaring  

dat alles tot op de penning gecontroleerd wordt.” 

Exclusief voor GOV geeft Brenninkmeijer een kijkje 

achter de schermen van de Europese Rekenkamer.

¹ Catherine Ashton is de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en 
Veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

snel uitgeven. En zo worden er fouten gemaakt. Fouten omdat sub- 

sidiegeld voor andere doelen wordt gebruikt of omdat bijvoorbeeld 

de openbare aanbesteding slordig is. Vaak gaat het om slordigheden 

en slechts in ongeveer 10 zaken per jaar doet de Rekenkamer aan-

gifte van fraude.”

Gezamenlijk beheer

“In de tweede plaats wordt 80 procent van het Europees geld niet 

onder de centrale verantwoordelijkheid van de Brusselse Commis-

sie uitgegeven, maar in gezamenlijk beheer met de lidstaten. Dat 

kost minder omdat er op die manier veel minder ambtenaren in 

Brussel nodig zijn, maar ook riskanter omdat niet iedere lidstaat 

een op en top administratie heeft. Bovendien worden veel Europese 

gelden in provincies en gemeenten uitgegeven of bij universiteiten 

en bedrijven. Alleen al gebrek aan ervaring met de hoge eisen van 

Europese verantwoording van gelden leidt tot fouten. Gelukkig loopt 

het meestal wel goed, maar in drie, vier, soms vijf procent van de 

gevallen zijn er fouten in de administratie. Als fouten geconstateerd 

worden, dan moet rigoureus terugbetaald worden, hoe pijnlijk dat 

soms ook is.”

“De keerzijde van de minutieuze Europese controle is dat bedrijven 

en instellingen liever geen Europese subsidies meer aanvragen,  

omdat de controlelasten niet opwegen tegen de voordelen. In mijn  

vorige functie van Nationale ombudsman heb ik een aantal Euro-

pese projecten gedaan met andere ombudsmannen en ook toen al 

had ik de ervaring dat alles tot op de penning gecontroleerd wordt 

en als er een bonnetje ontbreekt waren we direct de klos. En terecht 

natuurlijk, omdat het publiek geld is.” 

“Nu ik als kersvers lid van de Europese Rekenkamer zicht heb ge-

kregen op de wijze waarop Europees geld verantwoord wordt, ben 

ik trots op mijn werk, omdat wij heel precies zijn in onze controles. 

Tegelijkertijd is het frustrerend om bij de Europese verkiezingen te 

zien dat zoveel nadruk wordt gelegd op Europese verspilling. Want 

als ik bij voorbeeld denk aan de vele onzorgvuldige declaraties in 

de Nederlandse gezondheidszorg, de debacles met de Fyra en de 

Betuweroute en falende ICT projecten als C2000 voor de politie,  

dan zie ik niet waarom het ‘in Europa’ zoveel slechter is als bij ons 

in Nederland zelf. Maar ja, we zijn wat nationalistischer geworden 

blijkbaar en daarom is Europa verdacht.”

“Ik was verrast door de rigoureuze controles van de Europese Rekenkamer  
en inmiddels doe ik daar ijverig aan mee”

Wat kost de
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ministeries biedt kansen in de uitvoering 

van het Rijksbeleid: het geeft je een groter 

draagvlak en de effectiviteit, de efficiency en 

daarmee de doelmatigheid nemen toe. Zoek 

vooral naar waar je elkaar kunt vinden, is 

mijn stelling. Het gaat om verbinding en het 

delen van ervaringen over de verschillende 

departementen heen. Ik geloof daarnaast 

ook in de kracht van meer betrokkenheid 

en input vanuit de uitvoering bij de vorm-

geving van regelingen en programma’s. De 

ervaring vanuit de praktijk is waardevol om 

mee te nemen bij het operationaliseren van 

beleidsdoelen."

Ook onderdelen van  de dienstverlening 

van de opgeheven Productschappen zijn 

aan de RVO.nl toegevoegd en in de toekomst 

volgen het Centrum tot Bevordering van de 

Import uit ontwikkelingslanden (CBI) en een 

deel van de Dienst Landelijk Gebied. Toch 

is door de fusie de nieuwe organisatie afge-

slankt met ongeveer een derde. Zo is onder 

meer het aantal vestigingen teruggebracht. 

Van Ravestein: “Al met al zijn hier behoor- 

lijke besparingen gerealiseerd, maar de 

echte winst moet nog worden binnenge-

haald en dat is de kwaliteitsslag naar de 

ondernemers.”

De integratie van beide organisaties is nog 

in volle gang. “Leidend principe is het bij 

elkaar brengen van gelijksoortige processen 

en het optimaal benutten van elkaars sterke 

kanten”, verduidelijkt Van Ravestein.  

“Momenteel zijn we druk bezig de gezamen-

lijke architectuur neer te zetten en het appli- 

catielandschap te saneren, zodat we nergens 

zaken dubbel doen.” 

Flexibel (samen)werken

RVO.nl voert ook andere professionalise-

ringsslagen door en zet vooral in op samen-

werken en kennis delen. “We zullen groeien 

Voor veel overheidsorganisaties wil de RVO.nl een partner zijn in  

samenwerking: de dienst faciliteert samenwerking tussen over-

heden, ondernemers en opleidings- en kenniscentra en stimuleert 

het nationale en internationale ondernemerschap. RVO.nl bestaat 

sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de 

Dienst Regelingen. De nieuwe Rijksdienst werkt in opdracht van tien 

departementen en de Europese Unie. Grootste opdrachtgevers zijn 

de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenwerkingsverband

“Eigenlijk is RVO.nl een Rijksbreed samenwerkingsverband”, geeft 

Van Ravestein aan. “Wij zijn de uitvoerder van het Rijksoverheids-

beleid dat gericht is op duurzaam, agrarisch, innovatief en interna-

tionaal ondernemen. We kennen bovendien de maatschappelijke 

spelers en belanghebbenden en kunnen hen met elkaar in verbind-

ing brengen."

Jaarlijks maken meer dan 150.000 ondernemers en bedrijven ge- 

bruik van de diensten van RVO.nl en krijgen ondersteuning bij 

(groene) groei, innovatie, export en verduurzaming. RVO.nl is onder 

meer actief in Green Deal, de Topsectoren en bij internationale 

samenwerking en handelsmissies.

Samenwerking is in toenemende mate een voorwaarde voor succes. 

Zeker binnen een compacte overheid, die met minder middelen 

toch veel wil bereiken, volgens Van Ravestein. De tijd van zuilen en 

heilige huisjes is wat hem betreft voorbij: “Samenwerking tussen 

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND AB VAN RAVESTEIN

naar een netwerk van professionals in 

plaats van het traditionele plaatje van een 

samenhangende verzameling van organisa-

tieonderdelen”, vertelt Van Ravestein. “Dan 

moet je de inhoudelijke kennis die aanwezig 

is, steeds waardevoller maken voor de ge-

hele organisatie. Onze kennis over de bio-

based economy bijvoorbeeld, willen we niet 

meer vastzetten in een specifieke afdeling, 

maar toegankelijk maken voor iedereen die 

deze kennis nodig heeft.”

Hier hoort wat Van Ravestein betreft ook 

het Nieuwe Werken bij. “Minder gebouwen 

bespaart wel, maar waar het eigenlijk echt 

om gaat, is de flexibiliteit van het werk. Met 

de Vernieuwing Kantoor Automatisering 

(VKA) willen we werk onafhankelijk maken 

van plaats en tijd. Het werk volgt je, altijd 

en overal. We bevorderen digitaal samen-

werken  met tools als Wiki’s Pleio, Yammer 

en videoconference.” 

Ook de ‘zachte kant’ wordt niet vergeten. 

Van Ravestein: “Samenwerken is een vast 

onderdeel van ons leiderschapstraject. 

Het organisatiebelang gaat altijd boven het 

afdelingsbelang. We willen naar een cultuur 

toe waarin we elkaar vaker aanspreken en 

meer feedback geven.”

Dienstenomgeving voor ondernemers

RVO.nl zoekt ook de interactie en de dialoog 

met ondernemers. Vindbaarheid en zicht- 

baarheid zijn dan essentieel. Van Ravestein: 

“We zijn ontsloten via Ondernemersplein.nl,  

de nieuwe online dienst voor de onderne-

mers die 20 januari 2014 officieel is geo-

pend. Het is een plek waar ondernemers 

de overheidsdiensten ontmoeten. Ambitie: 

de ondernemer logt eenmalig in en krijgt 

one-stop-shopping in alle zaken die relevant 

zijn voor hem. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan wetten en regels, subsidies, duurzaam 

ondernemen, innovatie en zakendoen op 

lokaal, regionaal en internationaal niveau. 

Ondernemersplein is nu nog een website 

maar ik verwacht dat die zich meer gaat 

ontwikkelen tot een individuele diensten-

omgeving voor de ondernemer, met bijvoor-

beeld direct toegang tot Belastingdienst, 

UWV en RDW. De ondernemer ziet snel 

waar hij is en waar hij moet zijn.”

Van Ravestein is bijzonder geïnteresseerd in 

de toekomst van digitale media en digitale 

dienstverlening: "De website staat voor dit 

moment. We zijn actief op Twitter. Maar wat 

zijn de volgende stappen? Wat komt er na 

websites? Waar en hoe moet je aanwezig 

zijn om de samenwerking met ondernemers 

te verbeteren? We zullen net als andere on- 

line dienstverleners goede functionaliteit 

moeten aanbieden, zoals een track en trace 

van een gedane aanvraag. Wat is de status? 

Ik denk verder dat er steeds meer apps 

komen om klanten te bedienen, zoals flip-

boardachtige toepassingen voor onderne-

mers, waar iedereen zijn eigen informatie-

menu kan samenstellen. Ik geloof in open 

data waar iedereen toegang tot heeft en 

mee kan werken, ook marktpartijen. ICT is 

de driver, maar de echte vernieuwing komt 

niet vanuit de technologie, maar vanuit de 

klant die betere dienstverlening wil; daar 

moet je je primaire processen op inrichten 

en afstemmen.”

“De echte winst, dat is 
de kwaliteitsslag naar 

ondernemers” 

“Wat willen ondernemers weten? En hoe willen 

zij worden geïnformeerd? Onze nieuwe website is 

nog maar een deel van de digitale dienstverlening 

aan ondernemers en de kwaliteitsverbetering die 

daarmee gepaard gaat.” Dat stelt Ab van Ravestein, 

directeur-generaal van de Rijksdienst voor Onder-

nemend Nederland (RVO.nl) “Een compacte over-

heid en intensievere samenwerking hebben voor 

mij niet alleen met krimp en kostenbesparing te 

maken, maar vooral met aandacht voor kwaliteit.”

RVO.nl
samen 

werken aan 
optimale

dienstverlening
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Een die past bij het Rijk dat steeds meer als één concern acteert. Dat 

alles in heel intensief overleg, want dit is complex, veelomvattend en 

ook ingrijpend. Het raakt 123.000 mensen, dat maakt HR en dienst-

verlening, dit specifieke domein, ook zo bijzonder. Vertrouwen is 

hier een van de dienstverleningsprincipes.”

'De gebruiker centraal'

Het afgelopen jaar is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de dienst-

verlening met het programma ‘De gebruiker centraal’. De gebruikers-

tevredenheid moest van een ruime zes naar een zeven, “en dat is 

gelukt”, glimlacht Bronmans. Daarbij is de focus van het servicecon-

cept ook verlegd van digitaal naar persoonlijke aandacht. Bronmans 

vertelt over customer experience management, een methodiek 

waarbij wordt gekeken naar de beleving van de dienstverlening. 

Elke dienstverlening kent elementen die de gebruiker als positief of 

negatief ervaart. “In ons geval zit de wow! factor altijd bij de salaris-

betaling. Met behulp van deze methodiek hebben wij ‘customer 

journeys’ gemaakt met onze gebruikers en daaruit zijn een aantal 

verbeterpunten gekomen, zoals het gebruiksvriendelijker maken 

van het portaal en de reiskosten declaratiemodule. We zijn met een 

Volkswagenbusje het hele land doorgereden voor locatiebezoeken 

om mensen ter plekke te helpen met de dienstverlening en vragen 

te beantwoorden. We hebben ook een analyse gemaakt van het type 

gebruikers die wij hebben en daar zijn vier persona’s uitgekomen 

met elk zo hun eigen kenmerken: de ‘humanistische Henk’, de ‘spon-

tane Said’,  de ‘competitieve Carolien’ en de ‘methodische Marcel’.  

De een wil veel informatie, de ander juist persoonlijke aandacht. 

Onze dienstverlening is nu helemaal op die vier persona’s afgestemd 

zodat een ieder zich goed bediend voelt. Voor de medewerkers van 

het contactcenter zijn trainingen opgezet zodat zij deze persona’s 

herkennen en de dienstverlening optimaal op die gebruikers kun-

nen afstemmen.” 

Parallel aan ‘De gebruiker centraal’ draaide ook P-lean, in de 

woorden van Bronmans “een programma om continu onze dienst-

verlening te verbeteren en dat ook echt in de genen en haarvaten 

van de organisatie te laten landen. We hebben het in eerste instantie 

opgezet om onze efficiencyslagen intern mee te ondersteunen. 

Mede hierdoor hebben we dit jaar onze tarieven met zes procent 

kunnen verlagen. Het mooie van P-lean is, dat het echt op de 

werkvloer zit; bij de mensen in het contactcenter, bij onze IT af-

deling. De mensen zitten zelf aan het stuur van verbetering. Alle 

medewerkers hebben een workshop gevolgd, we hebben ruim 40 

lean facilitators opgeleid, allemaal bedoeld om de hele organisatie 

ervan doordrongen te laten raken dat je elke dag je werk kunt 

verbeteren.”

'Optimaal verbinden'

De komende twee jaar ligt het accent op het programma ‘Optimaal 

verbinden’.  “De inzet is een combinatie van verdere verbetering 

van de kwaliteit – met name de ondersteuning in service aan de 

managers en medewerkers, ook op locatie – en verdere efficiency 

op het gebied van administratieve lasten door het verminderen 

van het aantal schakels”, aldus Bronmans. “De essentie van ‘Opti-

maal verbinden’ is opnieuw een heel intensieve samenwerking 

met de ministeries. We hebben een tweejarig implementatieplan 

waarbij we de verschillende ministeries gaan aansluiten.”

Voor wat betreft de ontwikkelagenda met betrekking tot de IT 

component voorziet Bronmans dat er uit alle beschikbare data 

nog veel valt te halen als basis voor beleids- en personeelsplan-

ningsinformatie. Onderwijl blijft de ‘voice of the customer’ van het 

grootste belang en samenwerking met de gebruiker wordt daarom 

nog verder geïntensiveerd. “We zijn aan het kijken hoe we onze 

dienstverlening mobiel kunnen brengen door middel van apps. 

We hebben een pilot gedaan voor 2000 gebruikers met een Verlof  

app en dat is een groot succes gebleken. De gebruiker zit aan het 

stuur. Het is niet meer redeneren vanuit: we hebben een preferent 

kanaal en duwen de gebruiker erin, maar volledig andersom: wat 

wil de gebruiker en hoe bedienen wij die? We kiezen voor een 

multichannel strategie. De brief per traditionele post blijft bestaan 

maar we zijn ook aan het kijken of we een chatfunctie kunnen 

opzetten.” 

Over de grenzen

De veranderagenda van de laatste jaren heeft niet alleen geresul-

teerd in toegenomen gebruikerstevredenheid en tariefsverlaging, 

ook de taakstellingen van het uitvoeringsprogramma ‘Compacte 

Rijksdienst’ zijn gehaald door een krimp van aantallen personeels-

medewerkers (van 1500 naar 750 fte) en aantallen personeels-

systemen (van ruim 50 naar thans vier): “In de huidige opzet  

wordt er zo’n 60 miljoen euro per jaar bespaard.”

Ook over de grenzen trekt het succes van P-Direkt de aandacht. 

Onlangs waren vertegenwoordigers van de Belgische overheid op 

bezoek in Den Haag voor de kick off van hun P-Direkt traject. “En 

binnenkort ga ik met een van mijn managers naar Kazachstan om 

daar de overheid te helpen bij de start van hun P-Direkt traject. 

Eerder is hier een grote groep mensen op werkbezoek geweest en 

die waren zwaar onder de indruk. Zo zie je maar dat je als over-

heden elkaar kunt helpen en kunt inspireren. We staan als best 

practice in de innovatiecatalogus van de OESO (Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling –red.).  

Nederland is in dit opzicht een gidsland.”

P-DIREKT SYLVIA BRONMANS

P-Direkt: 

De opbouw van de hele dienstverlening is in hechte samenwerk-

ing met de tien ministeries uitgevoerd, vertelt Bronmans. “Ik noem 

het een oprechte samenwerking, in die zin dat een aantal van hen 

aan het begin van het traject heeft gezegd: wij nemen mede ver-

antwoordelijkheid voor de opbouw van de dienstverlening. Het 

bestuurlijk commitment was fors en dragend voor onze verander-

strategie. Dat is cruciaal geweest voor het welslagen”, benadrukt 

Bronmans. 

Zo stelden ministeries middelen en mensen beschikbaar voor wat 

betreft kennis en inzet van het portaal, voor het Rijkspersoneel en 

de Rijks Pay-roll omgeving. En dat alles onder regie van P-Direkt. 

“Wij waren in feite de programmaorganisatie die alles aan elkaar 

smeedde tot een moderne, flexibele, Rijksbrede dienstverlening. 

Samenwerken als sleutel voor verandering, lijkt P-Direkt op het lijf 

geschreven. In vijf jaar tijd is een shared service organisatie (SSO) 

gebouwd die voor 123.000 Rijksambtenaren van tien minister-

ies (Defensie uitgezonderd) alle personeelszaken faciliteert. De 

dienstverlening kent een hoog digitaal gehalte: via de portaalomge-

ving is 95 procent van de personele processen geautomatiseerd af 

te handelen, wie er niet uitkomt kan bellen met het contactcenter. 

“Het uitgangspunt van het concept is self service, net als dat je met 

internetbankieren zelf je financiële zaken regelt, regel je online zelf 

je personeelszaken”, zegt P-Direkt directeur Sylvia Bronmans.

“Oprechte samenwerking en vertrouwen  
zijn cruciaal voor het welslagen” 

vertrouwen als dienstverleningsprincipe
18
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1. Waarom is cloud computing van belang voor de publieke sector?

“Overheidsorganisaties moeten het maximale halen uit krimpende budgetten om te voldoen aan de eisen van de politiek 

en de burgers. De economische crisis dwingt verandering af, van iedereen. Die veranderopgave is tegelijkertijd zeer 

complex. De rijksoverheid moet het verkokerde interne ICT-landschap dat over de jaren heen is ontstaan, samenvoegen 

en moderniseren. Tegelijkertijd vragen de politiek en de burgers om vernieuwing en een hoger digitaal interactieniveau – 

met online toegang tot informatie, diensten en via mobiele apparatuur. Cloud computing biedt een dynamische, veilige 

en compliant oplossing waarmee IT-diensten aanzienlijk sneller kunnen worden geleverd, en vanaf iedere locatie en 

ieder device. De Overheidsdatacenters kunnen samenwerken als een gesloten Rijkscloud waarin op een veilige manier 

de voordelen van Cloud computing gebruikt worden. De gevreesde nadelen voor beveiliging en compliance zijn hier niet 

op van toepassing. Naast de voordelen voor fl exibiliteit, levertijd en schaalbaarheid kunnen bovendien de benodigde 

besparingen worden gerealiseerd.”

2. Waarom VMware voor de Rijkscloud?

“VMware is de bedenker van het Software-Defi ned Datacenter, wat de basis vormt van elke cloud. Consolidatie van 

datacenters betekent echter niet automatisch een Rijkscloud. Wil de overheid aanzienlijke kosten besparen, dan zullen 

bij de gemeenschappelijke housing aanvullende stappen moeten worden gezet. VMware ziet de Rijkscloud als een 

verzameling (grid) van een aantal aan elkaar gekoppelde clouds die allen het Software-Defi ned Datacenter (SDDC) 

als basisprincipe hebben. Het voordeel van deze aanpak is dat verschillende overheidsorganisaties zeggenschap en 

controle houden over hun eigen infrastructuur. Tegelijk wordt delen van de infrastructuur niet uitgesloten. In dit model 

kunnen overheidsinstanties als cloud provider voor collega-diensten optreden. En waar nodig of gewenst, gebruik 

maken van elkaars capaciteit en diensten. Op dezelfde manier kunnen externe cloud-diensten tijdelijk aan de Rijkscloud 

worden toegevoegd.”

3. Welke rol speelt VMware bij de overheidsinstellingen?

“VMware is een marktleider met een sterk innoverend vermogen en met veel ervaring in het bouwen van onafhankelijke en 

private cloud-infrastructuren. VMware-toepassingen worden ook al vele jaren door de meeste de overheidsinstellingen 

gebruikt. Zo stellen onze oplossingen IT-afdelingen van overheidsinstanties al geruime tijd in staat om te transformeren 

naar effi  ciënte, fl exibele entiteiten die sneller kunnen reageren op de behoeften van de beleidsmakers, instellingen 

en burgers. Dit doet VMware door duideijke open standaarden voor koppelingen te gebruiken. Hiermee worden 

afhankelijkheden tussen infrastructuur en applicaties vermeden. Tegelijkertijd worden de infrastructuur- en operationele 

kosten verlaagd.”

Meer informatie www.vmware.nl, Contact: +31 (0)30-2849500C
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Zeggenschap en controle behouden 
Drie vragen aan Marc Groetelaars, Regional Director Benelux bij 
VMware, over VMware, cloud computing en de Rijkscloud.

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) 

indiceert en toetst de aanspraak op AWBZ-

zorg. Met een indicatie van het CIZ weet een 

burger hoeveel zorg hij of zij kan krijgen en 

in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die 

valt onder de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten.

Wmo en Zvw

Per 1 januari 2015 vindt een grote verschui-

ving plaats. Grote delen van de zorg worden  

overgeheveld naar de Wmo (Wet maat-

schappelijke ondersteuning) en de Zvw 

(Zorgverzekeringswet). Vanaf 2015 ver- 

schuiven daarmee de taken naar (keten)

partners van het CIZ: de gemeenten en de  

zorgverzekeraars. Een operatie die van zo-

wel de latende als de ontvangende organisa-

ties grote inspanning en handelingsruimte 

vraagt.

Om zich daarop goed te kunnen voorberei-

den heeft het CIZ zijn I-strategie gericht op 

het introduceren van voldoende flexibiliteit, 

schaalbaarheid en toekomstvastheid van 

zijn primaire systemen en infrastructuur. 

bovenal bijdragen aan een efficiëntere en 

effectievere zorg.

Interactieve  manier

Voor het Portero-project is gekozen voor de 

agile/scrum methode, waarbij is gewerkt in 

multidisciplinaire teams van het CIZ en Atos 

om op een interactieve manier, in ‘sprints’ 

van drie weken, ‘werkpakketten’ te ontwik-

kelen, te leveren en te beheren (DevOps). 

De vereiste kwaliteit, het budget en de op-

leverdatum stonden vast. De kracht van de 

aanpak zat vooral in het feit dat de samen-

werking tussen opdrachtgever en -nemer 

werd gestimuleerd waardoor de doorloop-

tijd van het project en de acceptatiegraad bij 

de gebruikers positief hebben uitgewerkt en 

de oplevering op tijd is geschied.

De Software Improvement Group (SIG), die 

de Tüvit beoordeling doet op de software-

kwaliteit, heeft Portero gewaardeerd met 

vier sterren op een schaal van één tot vijf.

Het CIZ heeft daarvoor, in afstemming met 

het ministerie van Volksgezondheid, Wel-

zijn en Sport (VWS), het ict-systeem Portero 

ontwikkeld. 

Eén miljoen aanvragen

Portero wordt dagelijks door zo’n 1.400 

CIZ-medewerkers gebruikt en faciliteert 

daarnaast 2.000 zorgaanbieders. Jaarlijks 

ontvangt het CIZ één miljoen aanvragen 

voor zorg in het kader van de AWBZ. Al deze 

aanvragen worden behandeld en voor-

zien van een zogenaamd indicatiebesluit 

waarin staat op welke zorg en bijbehorende 

omvang een burger recht heeft. Hiermee is 

op jaarbasis een bedrag van ruim 27 miljard 

euro gemoeid! 

Met andere woorden, Portero, dat door Atos 

in nog geen jaar tijd is gerealiseerd en op 25 

november 2013 ‘live’ is gegaan door middel 

van een ‘big bang’, moet niet alleen voldoen 

aan de strikte eisen van de politiek, maar 

ook voorzien in eenvoud in gebruik voor 

zorgaanbieders en de CIZ-medewerkers, en 

Portero is genomineerd als ICT-project van het jaar in de  

publieke sector door de vakjury van Computable.nl met 

daarin onder meer voormalig Rijks-CIO Maarten Hillenaar. 

Portero is het nieuwe door Atos ontwikkelde ICT-systeem 

voor het CIZ dat voorziet in een optimale, digitale proces- 

ondersteuning met het oog op de aanstaande decentrali- 

satie van de AWBZ-functie. Het is een goed voorbeeld van 

hoe business en IT optimaal kunnen samenwerken.  

als ICT-project van het  
jaar in de publieke sector

Nominatie voor
CIZ’s Portero

Zie ook: nl.atos.net/gezondheidszorg 
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Landelijk parket) en namens de Rechtspraak  ook Carla Eradus 

(president van de rechtbank Amsterdam). Sterk benadrukt een  

gezamenlijke inrichting van de zaakinstroom , met  de mogelijkheid 

van gezamenlijke audits, met als doel een gezamenlijk belang.  

“Het is een bestuurlijke inbedding die nieuw is. Er is geen garantie 

dat het gaat lukken, maar de randvoorwaarden zijn beter. Dit is op 

het hoogste niveau geborgd.” 

Hij voorziet draagvlak voor een nieuwe, algemene cultuur van 

samenwerken. “Het is niet zo dat al overal de vlag wordt uitge-

hangen, maar er is wel een bepaald momentum. Er is een oprechte 

wens om echt op een andere manier te gaan samenwerken.  

Mijn overtuiging is dat dit niet alleen gezegd wordt, maar dat het  

ook heel diep gevoeld en beleefd wordt.”

Vijftien jaar geleden zaten OM en ZM heel dicht op elkaar, schetst 

Sterk. “Dat werd door de buitenwereld, vooral door de advocatuur, 

Sterk is lid van de Raad voor de rechtspraak en maakt deel uit van 

de gezamenlijke stuurgroep van het OM en de Raad die vorm en in-

houd moet geven aan die samenwerking. Daarbij moet intern enige 

scepsis worden overwonnen, aldus Sterk: “Er zal flink zendingswerk 

verricht moeten worden. Er zijn mensen die zeggen ‘allemaal leuk 

en aardig, maar goeie bedoelingen hebben we de afgelopen vijftien 

jaar al heel veel gezien en het is nooit wat geworden’. En daar kan 

ik me best wel wat bij voorstellen. We zijn er ook wel achter dat vrij-

blijvendheid niet werkt.” 

Bestuurlijke inbedding 

Er zijn verschillen tussen OM en ZM in wijze van organisatie en wijze  

van financiering, duidt Sterk. Om de brug te slaan is dus nu een 

stuurgroep geformeerd waarin naast Sterk zitting hebben, namens 

het Openbaar Ministerie: Albert van Wijk (lid van het College van 

procureurs-generaal) en Gerrit van der Burg (hoofdofficier van het 

OM/ZM

“Wij zijn organisaties die 
dienstbaar zijn aan de 

samenleving, dat is de essentie”

samenwerken loont

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK KEES STERK

‘Recht doen, samenwerken loont’ luidt de titel van een recent ver-

schenen rapport dat in opdracht van het College van procureurs-

generaal en de Raad voor de rechtspraak is opgesteld door de Task 

force OM-ZM (Openbaar Ministerie en Zittende Magistratuur¹). Het 

rapport geeft korte en lange termijn oplossingen voor het verbeteren 

van de samenwerking. Dat is in het belang van de samenleving, stelt 

Kees Sterk.

gezien als te close. Binnen de beroepsgroep werd dat niet zo ervaren, 

maar toch is dat onder invloed van die buitenwereld, wat uit elkaar 

gehaald. Vervolgens zijn de organisaties toch langzaam verder uit 

elkaar gelopen – ook door invloed van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie en met name de politiek – qua financiering, qua sturing, 

manier van doen en mate van rechtsstatelijkheid, maar ook qua 

inrichting van organisatie, delegatiepatronen en al dat soort zaken 

meer. Door de problemen waar we nu tegenaan lopen, vooral in de 

logistiek van strafzaken, zijn we tot de conclusie gekomen dat we 

moeten ophouden met elkaar verwijten te maken, dat is weinig 

vruchtbaar, en dat we als organisaties meer naar elkaar toe moeten 

groeien.”

Door dichter naar elkaar toe te gaan moet de logistiek kunnen ver-

beteren, zonder dat dit van invloed is op de inhoud. “In sommige 

arrondissementen, bijvoorbeeld in Overijssel en Gelderland, zit bij 

het organiseren van het logistieke proces van rechtszaken iemand 

van de balie, die wordt standaard uitgenodigd. Na enige koudwater-

vrees – immers, de balie is een soort verzameling van individuele 

advocaten die gaan voor hun eigen zaak en niet worden betaald om 

het algemeen belang van de verdediging in de gaten te houden - zie 

je nu dat dit wel naar tevredenheid werkt. Daarmee wordt erkend 

dat samenwerken gewoon moet.”

“Communicatie is cruciaal in deze tijd, in de netwerksamenleving 

waarin we steeds meer komen te verkeren. Waarbij je positie wel 

belangrijk is, maar niet alles bepalend, en waarbij je alleen maar iets 

voor elkaar krijgt als je rekening houdt met de belangen van een 

ander. Dat is een totaal andere manier van denken dan zeg maar de 

klassieke bureaucratische, hiërarchische manier die uitgaat van ‘dit 

is mijn bevoegdheid’. Het moderne samenwerken is samenwerken 

op voet van gelijkheid.”

Meer lange termijn

Het samenwerken in de keten, ook met de Nationale Politie, is maat-

schappelijk relevant vindt Sterk, daarbij refererend aan thema’s als 

‘Burger centraal’ en ‘Slachtoffer centraal’. Hij noemt het “de druk” van 

de buitenwereld. Daar begint het rapport ook mee: wat is de reden 

van ons bestaan? Wij zijn organisaties die dienstbaar zijn aan de 

samenleving, dat is de essentie. Dat wordt ook door alle partijen in 

de keten onderschreven, maar in de praktijk is dat nog razend moei-

lijk. Omdat  financieringssystemen in de weg zitten. Omdat andere 

beleidsprioriteiten in de weg zitten. Er zijn heel vaak prachtige initia-

tieven geweest om tussen OM en ZM goed samen te werken, maar 

dan komt er vanuit de politiek een nieuwe prioritering voor het OM 

en dat betekent dan het einde van zo’n project. Dan zie je dus dat het 

moeilijk is om een lange termijn beleid te voeren.”

Politiek afschaffen dan maar?

Hij lacht: “Nee, nee. De politiek helpt ook mee aan het creëren van 

die maatschappelijke druk. En de politiek kan ook meehelpen  

met oplossingen, door wetgeving, door financiering. Maar wat wel 

handig zou zijn is dat er in die strafrechtportefeuille een groter be-

lang wordt gegeven aan meer lange termijn overwegingen. Dat zou 

zeer behulpzaam zijn.”

Digitale proeftuinen

Sterk is als CIO van de Raad betrokken bij ICT projecten. Eén van de 

programma’s is KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak), dat het digi-

taal strafproces ondersteunt met initiatieven als het advocatenloket 

op Rechtspraak.nl   dat op 13 mei door minister Opstelten is geopend.  

De Task force gebruikt in haar rapport de aanduiding Verkeerstoren 

++ (dubbel plus). Sterk spreekt in dit verband van ‘laag hangend fruit’ 

om de eerste ‘torens’ binnen een jaar in werking te krijgen. OM en 

ZM gaan dan op de zogenaamde koppelvlakken structureel samen-

werken teneinde logistieke problemen bij de afdoening van straf-

zaken te voorkomen. Sterk gaat daarbij uit van een gedeeltelijk ge-

meenschappelijke administratie van parket en gerecht met behoud 

van de wettelijke verantwoordelijkheid van beide organisaties waar-

bij de inzet van digitaal werken en de herziening van werkprocessen 

expliciet worden meegenomen.  

Ook loopt er een project met twee proeftuinen in Groningen en  

Rotterdam, waarbij onderzocht wordt hoe respectievelijk standaard-

zaken en maatzaken (de grotere strafzaken) op een vrij makkelijke 

manier digitaal door de keten kunnen. “Er wordt ook gekeken naar 

bijvoorbeeld de digitale handtekening en het digitaal archiveren. Het 

gaat niet alleen om de techniek, er wordt ook gekeken naar wat een 

goede werkwijze is, zodat als het wordt uitgerold er ook maximaal 

gebruikt van kan worden gemaakt. We hebben in juni een eerste 

evaluatie en zullen dan de scope verder bepalen. De minister heeft 

een toezegging gedaan aan de Tweede Kamer over digitaal straf-

recht per 1 januari 2016, dat gaat wel lukken.”

¹ Met de Zittende Magistratuur worden rechters  bedoeld



24 25

Profijt en voordelen

“Het was vroeg om met zo’n strategie te 

komen, die zich richt op de komende vijf, 

misschien zelfs wel tien jaar”, erkent Rauch, 

maar hij voegt eraan toe dat het ook de 

opmaat was naar de succesvolle I-strategie 

van het Rijk, “dus zeker van belang.” Met de 

consolidatie van het aantal datacenters  

waarvan de overheid gebruik maakt, wordt 

ook de Rijkscloud meer realiteit. Van de 

vier beoogde datacenters zijn er nu drie 

operationeel, de vierde staat op de rol voor 

eind 2014. Met de koppeling onderling en 

aansluitend de applicatie consolidatie en 

het gemeenschappelijk gebruik van de 

infrastructuur vormen de datacenters de 

backbone van de Rijkscloud. 

“De koers die is gekozen, met eerst de 

datacenterconsolidatie, is een heel gelimi-

teerde: eerst housen, wennen aan het idee 

dat je gezamenlijk een ruimte benut. Zowel 

binnen de industrie als binnen de over-

heid wordt in deze fase geroepen om een 

volgende stap. Maar nogmaals: het is niet 

alleen een technologisch proces, er is ook 

een proces van wennen aan het feit dat je 

met elkaar dingen gaat delen. Daarmee geef 

je vorm en inhoud aan het dichter bij elkaar 

staan en bereid zijn te delen. Want met hou-

sing alleen heb je nauwelijks profijt. Profijt 

haal je op het moment dat je al gezamenlijk 

een klein stukje data benut.” En als je dat 

doortrekt naar één van de vier datacenters, 

die bijvoorbeeld een ‘stack’ van servers,  

storage, netwerk en databases/applicaties 

levert als een service, voegt Rauch eraan 

toe. “Dus die voordelen moeten nog voor 

het grootste gedeelte gehaald worden.”

Alternatief voor fragmentatie

Volgens Rauch stimuleert de cloud het vrije 

marktmodel en zal ondernemerschap de 

is dat sommige, veelal kleinere, gemeenten 

denken dat ze het goed doen terwijl het 

individuele, langdurige contract gewoon 

in stand blijft. Ze realiseren zich niet dat ze 

zichzelf te kort doen.”

Andere aanpak

De cloud strategie voor gemeenten vraagt 

een geheel andere aanpak dan die voor het 

Rijk, stelt Rauch. Het gaat hierbij expliciet 

om bundeling van de vraag, ofwel defrag-

mentatie. Dat betekent niet zelf de kennis 

in huis halen maar kiezen voor een ander 

business model: een meer servicegerichte 

benadering, met het eigendom bij meerdere 

gemeenten, vormgegeven in een SSC. 

‘Gidsen’, noemt Rauch zijn rol. “Geen instruc-

tie van je moet en je zal. Het is een handreik- 

ing die je geeft aan de markt en als Kwaliteits- 

instituut ook aan de gemeenten. Het is 

anders dan een strategie die de minister 

naar de Kamer stuurt, en vervolgens bij wet 

kan worden afgedwongen. In de context van 

de gemeenten kun je in dit geval veel beter 

handreikingen doen, aangeven wat werkt 

en niet werkt. Begeleiden, voordelen laten 

zien. Stimuleren dat grote gemeenten die 

kleine meenemen. Een heel ander mecha-

nisme. Vandaar ook dat de cloud strategie 

gemeenten op een heel andere manier tot 

stand gaat komen dan voor het Rijk.” 

Wat zijn bottomline de voordelen van cloud 

voor de gemeenten?

“Dat is evident: je ziet de prijs zakken. En 

twee: cloud betekent dat je snel op- en af 

kunt schalen. Drie: je ziet dat de termijn van 

contracten afneemt, waardoor je flexibeler 

bent. Het gaat om het stellen van eisen. Wat 

belet jou om die eisen te stellen die jij nodig 

acht om je niveau van kwaliteit te halen? 

Daarin zit de sleutel.” 

drijfveer worden. Er zullen nieuwe ideeën 

voor business modellen ontstaan en ook 

kleinere partners, die in het algemeen de  

focus hebben op innovatie, zullen kansen 

krijgen. Grote, internationale onderne-

mingen moeten volgens Rauch durven 

in te zetten op cloud oplossingen over de 

grenzen heen en de bestaande, individuele 

belangen per land terzijde schuiven.  

Rauch is tegenwoordig als adviseur ver-

bonden aan KING (Kwaliteitsinstituut  

Nederlandse Gemeenten) en de VNG  

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 

en werkt vanuit die functie aan een cloud 

strategie voor gemeenten.  “Er moet een al-

ternatief komen voor de fragmentatie waar 

we nu in zitten”, zegt Rauch, duidend op veel 

van de huidige contracten tussen gemeen-

ten en marktpartijen die veelal langdurig en 

gesloten zijn.

Rauch spreekt in dat laatste verband over 

monolieten die weinig ruimte laten  om 

individuele contracten collectief te maken. 

“Dat moet worden doorbroken en dat kan 

bijvoorbeeld via een Shared Service Center 

(SSC). Een SSC kan de vraag bundelen, 

deze uitzetten bij de markt en aansluitend 

collectief aanbieden aan de gemeentelijke 

deelnemers in het SSC.”

Dimpact is zo’n voorbeeld dat kan uitgroei-

en tot een SSC dat  vorm en inhoud geeft 

aan de gemeentecloud. Rauch pleit voor 

open standaarden, open modules, meer 

hergebruik en meer collectiviteit.  “Alles kan 

anders. Leveranciers moeten beseffen dat 

hun huidige, individuele contractvormen 

geen stand houden in een community cloud 

context. Een applicatie met een internet 

ontsluiting benoemen als cloud is zeker 

geen oplossing”, aldus Rauch die benadrukt 

dat dit nog vaak voorkomt. “Het probleem 

Drie jaar geleden al werd Henri Rauch, cloud 

expert, gevraagd om een cloud strategie voor het 

Rijk te schrijven. Deze strategie, voortgekomen 

uit de motie Van der Burg, werd door de toen-

malige minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner op 20 april 

2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. Een  

Rijksbrede implementatie van die strategie is nog 

geen gerealiseerd feit maar inmiddels wel heel 

concreet. “Het is een strategie die een heel lange 

tijd nodig heeft voordat er echt de vruchten van 

worden geplukt”, zegt Rauch nu.

Doelstellingen met de Rijkscloud zijn naast 

gebruikersgemak: hogere prestaties en hogere 

kwaliteit tegen lagere beheerkosten. De opzet 

is in eigen beheer, het concept is een gesloten 

cloud, dat laatste om erin te kunnen voorzien dat 

de overheid zijn verplichtingen als ‘goed huis-

vader’ voor de privacy van haar burgers kan  

borgen. De Rijkscloud zal worden ingericht als 

een voorziening die meer generieke diensten 

levert, daarmee inspelend op de één concern-

gedachte van het Rijk. En aan meer genericiteit 

zit nadrukkelijk ook een verplichting van de 

verschillende departementen en uitvoerings-

organisaties om geen individuele initiatieven te 

ontwikkelen, maar te kiezen voor horizontale 

samenwerking. Daarin schuilt de kracht en het 

grote voordeel volgens Rauch.

voor het 
Rijk wordt 
nu concreet

SAMENWERKEN IN DE CLOUD HENRI RAUCH

“Profijt haal je op het moment dat je al 
gezamenlijk een klein stukje data benut”

Cloud strategie
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Drie gerenommeerde Europese onderzoeks-

organisaties – het Europees Centrum voor 

Deeltjesonderzoek CERN, de Europese 

Ruimtevaartorganisatie ESA en het Euro-

pees Moleculair Biologisch Laboratorium 

(EMBL) – waren in 2011 op zoek naar een 

cloud oplossing om hen te kunnen onder-

steunen bij de toenemende behoefte aan 

dataopslag en -verwerking. Amerikaanse 

providers als Amazon en Google waren tot 

de start van Helix Nebula de enige leveran-

ciers van grootschalige clouddiensten. 

Op dat moment waren er al zorgen over het  

effect op het intellectuele eigendom als on-

derzoeksgegevens en resultaten uit Europa 

gehost zouden worden door Amerikaanse 

bedrijven. Dit mede als gevolg van de op-

komst van het PRISM-afluistersysteem van 

de Amerikaanse inlichtingendienst National 

Security Agency (NSA), de Foreign Intel-

ligence Surveillance Act (FISA) en de Patriot 

Act. Europa hecht veel waarde aan haar 

privacy en wil dat als zodanig ook borgen. 

Amerikaanse providers kunnen dat niet 

garanderen.

Duurzame science cloud

De wens van CERN, ESA en EMBL was een 

duurzame science cloud met meerdere  

aanbieders die met elkaar zouden kunnen  

samenwerken en die ook toegang zou kun-

nen bieden aan andere publieke organisa-

ties. Er werd een workshop georganiseerd 

voor de 23 grootste Europese ICT marktpar-

tijen, waaronder Atos, en een aantal klein-

ere, gespecialiseerde bedrijven. Middels een 

Europese Cloud Partnership

Het Europese Cloud Partnership (ECP) zet 

met haar programma ‘Cloud for Europe’ 

in op een digitale markt voor Cloud Com- 

puting in Europa. Met het ‘Trusted Cloud  

Europe’-initiatief wil de ECP stuurgroep 

van Europa een betrouwbare cloud regio 

maken. Het bevat ideeën over hoe de  

Europese Unie publieke en private partijen 

kan helpen bij het gebruiken, kopen en  

verkopen van cloud diensten in een veilige, 

vertrouwde omgeving. Het vooruitzicht 

voor 2020 is een Bruto Binnenlands Product 

van 940 miljard Euro en 3,8 miljoen banen!

Europese clouds bieden Europa de kans 

om de concurrentie een stap voor te zijn 

door het ontwikkelen van veilige, open  

standaard cloud diensten die voldoen aan 

de Europese regelgeving en ook duurzaam 

zijn voor de langere termijn. Atos wil voorop 

blijven lopen en heeft een Europees cloud 

team opgericht om deze inspanningen te 

coördineren en verder vorm en inhoud te 

geven.  www.helix-nebula.eu

startsubsidie van de Europese Commissie 

werd geborgd dat digitale innovatie, ook 

bij dit initiatief, een wezenlijke bijdrage zou 

gaan leveren aan de Europese economie. 

Het Helix Nebula project, ook wel de  

‘science cloud’ genoemd, was geboren.

De rol van Atos hierbij was niet alleen 

coördinerend en sturend voor wat betreft 

de afspraken met de consortiumpartners, 

Atos bracht ook als eerste kennis en kunde 

in door cloud diensten te ontwikkelen op 

basis van een proof of concept en pilots. 

Diensten die nu worden aangeboden door 

de Canopy¹ organisatie. 

Open toegang en hergebruik

Om open toegang en hergebruik te facili-

teren en te stimuleren stelt de Helix Nebula 

haar open standaard cloud diensten be- 

schikbaar via een gefedereerde markt-

plaats, waarin diverse leveranciers hun 

diensten aanbieden. Veel overheden willen 

een cloud die faciliteert dat er kan worden 

gedeeld en dus meer generieke voorzie-

ningen ontstaan in plaats van dat ieder 

voor zich initiatieven onderneemt. CERN, 

ESA, EMBL en PIC bundelen hun vraag en 

zetten die uit naar de ICT marktpartijen. De 

markt biedt flexibele dienstverlening voor 

applicaties, data-opslag, rekencapaciteit en 

andere open standaard cloud diensten als 

een service aan. Het grote voordeel zit in de 

onderliggende gestandaardiseerde platfor-

men, waardoor ontwikkeling en uitrol van 

cloud applicaties tot een versnelling van  

het ontwikkel- en uitrolproces kan leiden.

Samenwerken aan een
Atos loopt voorop in de initiatieven om Europese cloud diensten te ontwikkelen. Neem haar 

leidende rol in het Helix Nebula project. Dat is nu bijna drie jaar geleden van start gegaan en 

een goed voorbeeld van een succesvolle publiek-private samenwerking. Na pioniers CERN, 

ESA en EMBL heeft onlangs het Spaanse Port d’Informació Científica (PIC)  zich  bij het Helix 

Nebula consortium aangesloten.

Europese cloud

Dit artikel is geschreven door Mick Symonds, 
Principal Solutions Architect bij Atos:  
michael.symonds@atos.net

Thierry Breton, CEO van Atos, is lid van de stuurgroep van het 

Europese Cloud Partnership (ECP), een initiatief vanuit de Digitale 

Agenda van Europees Commissaris Neelie Kroes. Zij zet met haar 

programma ‘Cloud for Europe’ in op een interne, digitale markt 

voor Cloud Computing in Europa. “Een zeer goed initiatief met  

belangrijke impulsen voor de Europese economie en op het vlak 

van innovatie”, aldus Breton. “Wanneer we praten over samen-

werken, dan wordt dat steeds meer samenwerken in de cloud.”

Breton trok wereldwijd de aandacht na een interview in de Wall 

Street Journal waarin hij aankondigde binnen Atos de communi-

catie per e-mail te willen vervangen door Enterprise Social Net-

working, Enterprise Instant Messaging en Collaborative tools. Een 

innovatieve vorm van communiceren en samenwerken tussen 

ruim 76.300 collega’s, in meer dan 52 landen.

Breton - voormalig Franse minister van Economische Zaken,  

Financiën en Industrie - ontvangt GOV in Bezons om te spreken  

over zijn visie om met de inzet van technologie beter, effectiever  

en efficiënter samen te werken. Een belangrijk onderdeel van zijn 

business transformatieplan.

‘Digitale vervuiling’

Breton geeft direct een statement af: “Ik vind de traditionele, interne 

email ‘digitale vervuiling’. Verder ben ik er van overtuigd dat het 

ook niet bijdraagt aan samenwerken. In tegendeel: het frustreert 

de samenwerking.” Om die reden introduceerde Breton zijn Zero-

Email™ strategie, gebaseerd op de Enterprise Social Network (ESN) 

software van blueKiwi. Een bedrijf dat Atos in 2012 heeft overge- 

nomen. “Dit ESN platform zet juist aan tot samenwerken, zodat 

bijvoorbeeld een marktsegment als de publieke sector haar eigen 

ruimte kan creëren om trends en ontwikkelingen te delen, maar  

het biedt ook de mogelijkheden om samen te werken aan de  

beantwoording van een Europese aanbesteding. Daarnaast zijn 

er natuurlijk ook Collaborative tools als Microsoft Lync die een 

passend alternatief zijn voor email. Onze consultants kunnen onze 

relaties met de blueKiwi functionaliteit adviseren en ondersteunen -  

juist daar waar het belang geldt om te opereren als één concern of 

een groep, of een community. BlueKiwi is hét ESN platform om 

 collega’s met relevante kennis met elkaar te verbinden. Het is dan 

ook voor Atos een van de belangrijkste drijfveren om effectief en  

efficiënt informatie en kennis te kunnen delen, processen te  

optimaliseren en flexibiliteit te verhogen.”

Samenwerken in de cloud

In de huidige netwerksamenleving met horizontale en veelal 

tijdelijke verbanden, wordt de behoefte om bij een community te 

horen alleen maar groter. En dat geldt niet alleen privé, maar juist 

ook in het werkzame leven, geeft Breton aan. “En wanneer we praten 

over samenwerken, dan wordt dat steeds meer samenwerken in 

de cloud. Om die reden zijn we begin 2012 Canopy gestart. Canopy 

is een strategische alliantie met EMC en VMware dat verschillende 

cloud-modellen biedt: private cloud en hybrid cloud (integratie met 

public- en private cloud) met daarbij IaaS, PaaS en SaaS oplossingen. 

Het stelt organisaties in staat om te profiteren van de onderliggende 

gestandaardiseerde platformen, waardoor ontwikkeling en uit-

rol van cloud applicaties tot een substantiële versnelling van het 

ontwikkel- en uitrolproces kan leiden en daarnaast ook tot feitelijk 

lagere TCO’s. Het Canopy portfolio biedt daarbij de mogelijkheid om 

met standaard bouwblokken een eigen private cloud in te richten. 

Application- en app stores, portals, doorbelasting modules en alle 

andere onderliggende technologie maken hiervan deel uit.” 

Atos heeft een unieke propositie en goede contacten met de 

Europese overheid en de politiek. Een goede basis om huidige en 

toekomstige klanten goed te kunnen adviseren en te bedienen!

als adagium
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¹Begin 2012 heeft Atos in een strategisch alliantie 
met EMC en VMware het bedrijf Canopy gevormd. 
Canopy biedt diverse cloud-modellen aan: Private 
cloud en Hybrid cloud (integratie met Public cloud  
en Private cloud) met daarbij IaaS, PaaS en SaaS 
oplossingen.

SAMENWERKEN ALS ADAGIUM THIERRY BRETON



29

Uw Overheid 2.0 ambitie 
veilig in de Cloud?

Als overheid heeft u iedere dag met veranderende regelgeving en enorme 
hoeveelheden data van burgers en instanties te maken. Toegankelijkheid van 
deze informatie moet onder strenge veiligheidseisen gebeuren en te allen tijde 
gegarandeerd blijven. Hoe krijgt u de technologie van de toekomst die u optimaal 
kan ondersteunen om uw ambitie als Overheid 2.0 te verwezenlijken?
 
Wij zijn Canopy, de Atos Cloud; de snelst groeiende Cloud service provider uit 
Europa. Canopy heeft flexibele en veilige Cloud services gebaseerd op open 
standaarden en biedt overheden Private Cloud, Virtual Private Cloud en Hybrid 
Cloud services.
 
Leer hoe Canopy overheden veilig naar de Cloud brengt en neem vandaag 
nog contact met ons op: canopy@canopy-cloud.com of bezoek ons online 
www.canopy-cloud.com.

powered by Atos, EMC2, VMware
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De Rijksdienst moet efficiënter, effectiever 

en doelmatiger werken en dat met minder  

financiële middelen en met minder mensen. 

Het Kabinet wil, zoals verwoord in de Her-

vormingsagenda van minister Blok, een 

slagvaardige Rijksdienst zijn met een goede 

dienstverlening waarbij de kosten voor per-

soneel en materieel moeten verminderen. 

Om dit te bereiken moet de Rijksdienst meer 

als één concern gaan functioneren waarbij 

ICT slim, met meer generieke diensten,  

effectief, door meer op de klantwensen in  

te spelen, en flexibel door een opschaalbare 

infrastructuur, wordt ingezet. 

Slagvaardige Rijksdienst door slimme  

inzet van ICT

DICTU heeft, als shared service center voor 

het ministerie van Economische Zaken en 

Om dit te bereiken wil DICTU de cloud op-

lossing zorgvuldig gaan inrichten, uitrusten 

en in vol operationeel bedrijf brengen. 

Rijkscloud dienstenmodel

Na een marktconsultatie, maart vorig jaar, 

heeft DICTU begin 2014 een Europese aan-

besteding op basis van prestatie-inkoop 

gedaan. Deze is onlangs gegund aan Atos. 

Bij prestatie-inkoop telt het gunningscrite-

rium kwaliteit zeer zwaar mee en wordt 

er gekozen voor die partij, aangemerkt als 

‘de expert’, die hiervoor als beste de risico’s 

weet te minimaliseren en de kansen weet te 

benutten en dat op basis van een prestatie 

onderbouwing. De komende drie maanden 

gaat Atos het Masterplan schrijven waarna 

een definitieve ‘go/no go’ beslissing wordt 

genomen voor de uitvoering. 

Bij een definitieve ‘go’ gaat Atos voor  

DICTU een veilig, ISO 27001 compliant, 

cloud dienstenmodel inrichten en opera-

tioneel in bedrijf brengen, op basis van 

een stack georiënteerde infrastructuur 

met geautomatiseerde beheerprocessen 

en een geïntegreerde beheer organisatie. 

Door gebruik te maken van virtualisatie en 

de ontsluiting van de meerdere technolo-

giestacks kan een groot gedeelte van de 

bestaande, huidige omgeving naar de cloud 

worden gemigreerd en generiek worden 

ingezet.  Het maakt het daarmee voor DICTU 

mogelijk om de dienstverlening aan haar 

klanten te versnellen, te verbeteren en  

kosteneffectiever te maken.

Voor wat betreft het operationele beheer-

werk van de cloud services, per stack, 

worden deze in één team geïntegreerd en 

daarmee sterk vereenvoudigd. De aanbe-

steding is er op gericht, naast vermindering 

van de complexiteit, besparingen op infra-

structuur, database- en middleware beheer 

en storage- en backupkosten te bereiken.

de Rijksoverheid, zich ten doel gesteld om 

bij de vorming van een Rijksbreed cluster 

van ICT voorzieningen, een initiërende rol 

te spelen. DICTU concentreert zich daarbij 

op de inspecties, subsidies en generieke 

toepassingen als geografische informatie-

systemen, basisregistraties en applicaties 

voor bedrijfsondersteunende systemen. 

DICTU stelt in haar strategisch beleid dat 

een kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare, 

kostenefficiënte dienstverlening alleen kan 

worden gerealiseerd door ICT diensten te  

leveren vanuit een cloud dienstverlenings-

model conform het ‘one stop shopping’ 

principe. De opzet hiervan zal in eigen 

beheer geschieden en daarmee wordt  

DICTU voor haar klanten de eerste cloud 

service provider met een transparante ver-

rekening op basis van een ‘pay-per-use’. 

Atos 
wint aanbesteding 

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van het ministerie van Economische Zaken gaat in het 

kader van haar strategisch beleid investeren in een ICT organisatie die is gebaseerd op het 

cloud dienstenmodel.  DICTU wil daarmee cloud diensten aan haar klanten bieden waarbij 

gebruik gemaakt gaat worden van de kennis en kunde van Atos. 

DICTU Cloud
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door Paul Zeef

Paul Zeef is projectleider  

aansluiting MijnOverheid bij  

Logius, de dienst digitale  

overheid.

Digitale overheidspost: 

Post van de overheid krijgen we allemaal. Hoeveel, dat hangt van de 

eigen situatie af. De klassieke papieren enveloppe wordt daarbij nog 

veelvuldig gebruikt. Opvallend, omdat veel van onze communicatie 

tegenwoordig voornamelijk digitaal verloopt. 

Met de Berichtenbox van MijnOverheid hebben overheidsorgani-

saties een middel in handen waarmee ze snel, goedkoop en veilig 

berichten kunnen afleveren bij de burger. Het gebruik van de 

Berichtenbox komt de komende tijd in een flinke stroomversnelling. 

De Belastingdienst wil de Berichtenbox grootschalig inzetten om 

de uitgaande correspondentie naar de burger-belastingplichtige te 

digitaliseren. 

Als eerste stap zijn eind 2013 al de Toeslagenbeschikkingen 2014 

voor alle gerechtigden klaargezet. En hebben circa 1,2 miljoen  

burgers hun account bij Mijnoverheid geactiveerd, om toegang te 

hebben tot hun digitale  beschikkingen. 

In 2014 volgen andere poststromen voor toeslagen, zoals beroepen 

en definitieve toeslagbeschikkingen, en later in 2014 en 2015 die 

voor de inkomstenheffing. Maandelijks gaan dit voorjaar al meer 

dan 1 miljoen berichten over de lijn naar de ‘klanten’ van SVB, RDW, 

UWV, Belastingdienst en de eerste gemeenten.

De Belastingdienst en andere instellingen wijzen burgers dit jaar bij 

verschillende contactmomenten  op het gemak, veiligheid en toe-

gevoegde waarde van de Berichtenbox. Ook  zijn er acties voorzien 

om de digitaal minder vaardige burgers ondersteuning te bieden en 

wordt momenteel gewerkt aan de mogelijkheid om iemand te mach-

tigen om digitale berichten in de Berichtenbox in te kunnen zien.  

Een belangrijk aandachtspunt bij dit alles is uiteraard de beveiliging 

van de Berichtenbox. Logius heeft als beheerder van MijnOverheid 

een reeks van maatregelen genomen. Risico’s van phishing, DDOS- 

aanvallen en inbreuken op continuïteit zijn tegen het licht gehouden. 

De berichten in de Berichtenbox mogen echt alleen toegankelijk 

zijn voor de burger zelf en straks mogelijk ook voor zijn digitaal 

gemachtigde. 

Samen met de Belastingdienst komen meer en meer overheden en  

instellingen in beweging. Eind 2014 bereikt MijnOverheid naar ver-

wachting al miljoenen gebruikers digitaal via de Berichtenbox . Een 

aantal grote gemeenten, waaronder de G4, doen dit jaar de eerste 

praktijkervaringen op met de Berichtenbox. Bijna alle 100.000-plus 

gemeenten zijn voorbereidingen aan het treffen om aan te sluiten, 

ongeveer een tiental mikt op dit jaar. Regionale belastingsamen-

werkingen volgen eveneens.

In navolging van de pionierende instellingen - de SVB, RDW en UWV 

-herkennen andere grote landelijke uitvoeringsinstellingen de uit-

daging. Het CBR, DUO, CJIB, Raad voor Rechtsbijstand, RVO.nl en het 

CAK willen de uitdaging aangaan en mikken op aansluiting in 2014 

of snel in 2015. Ook maken enkele pensioenuitvoerders zich op om 

nog in 2014 tot aansluiting te komen.

In dit tijdsgewricht is de afweging om aan te sluiten voornamelijk 

door bedrijfseconomische redenen ingegeven. Als het aantal ge-

bruikers van een overheidsorganisatie die hun post digitaal willen 

ontvangen rap stijgt, wordt de inspanning om aan te sluiten en om 

processen en techniek aan te passen  relatief vlot terugverdiend. En 

we zouden bijna vergeten dat de burger er gemak mee wint en dat de 

CO2-belasting van overheidscorrespondentie aanzienlijk dalen kan.

KING en Logius, met de implementatie en opschaling van beheer 

van MijnOverheid belast, besteden dit jaar veel aandacht aan de 

ondersteuning van ICT-leveranciers van overheidsorganisaties.  

Atos heeft hier eerder al gebruik van gemaakt en kan bijvoorbeeld 

de samenwerkende Dimpact-gemeenten op het koppelvlak onder-

steunen.

De verwachting is dat eind 2015 al wel 40 procent van de traditionele 

overheidspost in ieders persoonlijke Berichtenbox kan worden 

ontvangen. 

veilig en  
betrouwbaar
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uitvoeringsorganisaties wordt vaak de op-

lossing gezocht in fusies en grotere organisa-

ties. Dat is niet de oplossing. Dienstverlening 

op maat vraagt om het samenbrengen van 

de juiste mensen en partijen. Netwerkorga-

nisatie dus!”

Krans: “Dat klinkt goed, maar is de overheid 

er klaar voor? Natuurlijk zijn er voorbeelden,  

maar bereiken we daarmee het tipping 

point om een werkelijke omslag naar een  

netwerkorganisatie te maken? Oude ge-

woontes slijten langzaam. Om ‘het werk’ 

zo efficiënt mogelijk uit te kunnen (laten) 

voeren wordt overal gestandaardiseerd en 

geformaliseerd. Er ontstaan specialistische 

en functioneel ingerichte organisatie-een-

heden met een veelheid aan processen en 

procedures. Het is de welbekende piramide-

opbouw van een bureaucratie, met vooral 

verticale controle en daardoor een sterk 

interne en dus gesloten oriëntatie. Daar 

komt bij dat het hoger management niet 

snel geneigd zal zijn om die situatie te ver-

anderen. Hun carrière is immers gebaseerd 

op de hiërarchie. Zij zijn een product van de 

bureaucratie. Ze kunnen zich dan ook moei-

lijk een andere manier van werken voorstel-

len om de gestelde doelen te bereiken. De 

kenmerken van een netwerkorganisatie 

staan haaks op die van een bureaucratie, 

oftewel horizontaal werken versus verticaal 

werken.”

Organisaties zijn mensenwerk

Krans vervolgt: “Om een genetwerkte orga-

nisatie - een meer transparante, horizontale 

manier van werken over de grenzen van het 

eigen organisatieonderdeel heen - mogelijk 

Krans: “De overheid is de afgelopen jaren 

flink gekrompen in aantallen fte en dat gaat 

nog een aantal jaren door. Tegelijkertijd 

neemt de complexiteit en veelheid in taken 

niet navrant af. Een simpele optelsom - of 

eerder een aftelsom - leert dat de werkdruk 

voor ambtenaren verder zal toenemen. Een 

oplossing daarvoor is om efficiënter te gaan 

werken en minder dubbel werk te doen. Dat 

kan door meer genetwerkt te gaan werken. 

Dat zeg ik niet zomaar. De voordelen van 

een genetwerkte organisatie worden al ge-

ruime tijd onderzocht en een goed overzicht 

wordt aangereikt door Dion Hinchcliffe in 

zijn boek ‘Social business by design’ uit 2012 

(Zie illustratie op pagina 35). Dit zou ook ver-

wezenlijkt kunnen worden binnen het Rijk. 

We hebben de afgelopen jaren meerdere re-

organisaties en vernieuwingsprogramma’s 

gezien die delen hiervan probeerden te real-

iseren: Andere Overheid, Vernieuwing Rijks-

dienst, Compacte Overheid. De genetwerkte 

overheid blijft desondanks een utopie. De 

macht is en blijft gecentreerd in de top en 

de nadruk ligt nog steeds op planning and 

control. Kortom, weinig ruimte voor de zelf-

standige en netwerkende ambtenaar.”

Van Berlo knikt: “Zo kun je er tegenaan 

mijn boek ‘Wij, de overheid’, dat overigens 

gratis te downloaden1 is. Samenwerking is 

troef binnen de overheid. Op allerlei niveaus 

ontstaan steeds meer verbindingen. Daar 

zijn twee redenen voor. Ten eerste, de burg-

er mag geen last hebben van hoe de over-

heid is georganiseerd: één loket om alles af 

te handelen, één inspectie die controleert, 

één aanspreekpunt voor multiprobleem 

gezinnen. Ten tweede, het voorkomen van 

dubbel werk: één concern Rijk, één digitale 

identiteit, shared service centers.”

Horizontaal versus verticaal

Van Berlo: “Kortom, we werken steeds meer 

als één genetwerkte overheid. De uitdaging  

is om te voorkomen dat het één pot nat 

wordt, gestandaardiseerd en onpersoonlijk. 

Zowel binnen het Rijk als bij gemeenten en 

kijken, maar tegelijkertijd is een andere ont- 

wikkeling gaande. Op Pleio zie ik in de prak-

tijk hoe de overheid aan het veranderen is. 

Pleio is een platform waar mensen vanuit 

verschillende organisaties kunnen samen-

werken en kennis uitwisselen. Daar bleek 

een enorme behoefte aan te zijn. Voor aller-

lei samenwerkingsverbanden zijn groepen 

en sites geopend. De lijst is lang en enorm 

divers. Ook dat is een beeld van de overheid. 

Neem de drie decentralisaties. In plaats 

van zelf al die zorgtaken op zich te nemen, 

worden allerlei samenwerkingsverbanden 

gevormd, met buurgemeenten, regionaal, 

soms ook (weer) provinciaal. Per taak 

zoeken gemeenten het juiste niveau van 

samenwerking. Datzelfde zie je gebeuren 

in bedrijfsvoering en uitvoering. Veel van 

die voorbeelden heb ik samengebracht in 

Overheid

te maken moeten de bureaucratische silo’s 

worden doorbroken. De mogelijkheden 

hiertoe worden aangereikt door de nieuwe 

communicatie- en samenwerktechnologie, 

maar dat blijkt niet doorslaggevend. Het zijn 

de gebruikers die het verschil maken. Het is 

geen IT-implementatie, maar een verander-

programma met een sterke cultuurcompo-

nent en kan alleen slagen als het ook gevoed 

wordt met leiderschap en commitment van 

de top.”

Van Berlo: “Juist omdat het een cultuurom-

slag is, moet je ook niet per direct verander-

ing verwachten. Het is een proces van jaren. 

Ten tweede denk ik dat je niet moet kijken 

naar de verandering en de veranderingspro-

gramma’s van de top, maar naar de beweg-

ing aan de onderkant, in de organisaties.  

De genetwerkte overheid ontstaat niet om-

dat het management dat wil, maar doordat 

mensen overal anders gaan werken.”

“Die verandering is voor de overheid 

zichtbaar op drie terreinen. In de eerste 

plaats in de samenleving: er vinden allerlei 

initiatieven plaats en de overheid moet 

leren daar mee om te gaan, overheidsparti-

cipatie. Veel overheden stimuleren dat ook, 

bijvoorbeeld door burgers te helpen zelf 

taken op te pakken. Dat kunnen gereed-

schappen zijn voor onderhoud van de open-

bare ruimte, maar denk ook aan open data 

en open spending. Zo ontstaat co-creatie. 

Ten tweede is er een cultuuromslag binnen 

de overheid, ik noemde al de diverse samen-

werkingsverbanden en de noodzaak samen 

problemen op te lossen. En de derde beweg-

ing vindt plaats bij ambtenaren zelf. Ik zie 

enorm veel voorbeelden van netwerkende 

ambtenaren, die ondernemerschap tonen, 

die met één been in de samenleving staan 

en hun andere oog houden op de belangen 

van hun organisatie en politiek verant-

woordelijke.”   

Manager versus leider

Krans: “Natuurlijk worden dergelijke initia-

tieven ondernomen en worden successen

geboekt. Echter, vroeg of laat worden deze

“Op allerlei niveaus ontstaan steeds 
meer verbindingen”  

Davied van Berlo

“De genetwerkte overheid blijft  
een utopie” 

Jan Krans

Of je de overheid ziet als bureaucratie of als netwerkorganisa-

tie hangt sterk af van de bril die je op hebt. Voor beide stand-

punten is iets te zeggen. Davied van Berlo (initiatiefnemer van 

Ambtenaar 2.0 en Pleio) en Jan Krans (global change manager 

Zero Email bij Atos) zetten deze twee perspectieven tegenover 

elkaar. Een dialoog die de grenzen opzoekt en verlegt.



GENETWERKTE OVERHEID DAVIED VAN BERLO / JAN KRANS
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maar zijn tijdelijk en situationeel bepaald.”

Van Berlo: “Die leiders zijn er binnen de  

overheid ook. Met hen werk ik samen: 

degenen die durven te vernieuwen, ruimte 

durven geven aan hun medewerkers en 

aan de samenleving. Het aantal innovatieve 

voorbeelden is ook binnen de overheid 

enorm. Vooralsnog zijn het echter stipjes. 

Het is wachten op de echte omslag.  

Het wordt nog te vaak gezien als luxe, ter- 

wijl juist door nieuwe werkwijzes (zelf- 

organisatie, co-creatie) ook besparingen 

mogelijk zijn.”

Krans: “En in de tussentijd lekt er veel ener-

gie weg. Het innovatieprogramma InAxis 

van BZK is gekomen en gegaan en nu is ook 

het programma Ambtenaar 2.0 stopgezet. 

Langer dan zes jaar mag het blijkbaar niet 

goede initiatieven weer beëindigd door de 

bureaucratische elite, aangezien ze tornen 

aan de grondvesten van bestaande machts-

posities. Veranderinitiatieven binnen het 

openbaar bestuur blijven bestaan zolang er 

steun is vanuit de ambtelijke en/of politieke 

top, maar zodra zo’n sponsor een andere 

functie krijgt, is er een grote kans dat het 

initiatief weer wordt gestopt. Voor een echte 

bureaucraat is macht iets wat wordt doorge-

geven van de ene naar de andere manager 

op basis van positie. Macht betekent kort 

gezegd  ‘de baas zijn’. In een genetwerkte 

overheid is macht niet gebaseerd op positie, 

maar op kennis en competentie en hoe 

goed iemand verbonden is met het totale 

netwerk. Leiderschapsrollen in een netwerk 

zijn niet permanent zoals in een hiërarchie, 

duren. Ondertussen wordt de samenleving 

steeds genetwerkter. Er is echt iets veran-

derd. In alle sectoren zie je organisaties mee 

veranderen en ook de overheid kan daar 

niet aan ontkomen als ze aansluiting wil 

blijven houden met haar omgeving.”

Van Berlo: “Die beweging is niet te stoppen 

inderdaad. De overheid is niet immuun voor 

de ontwikkelingen om haar heen, maar juist 

steeds meer verbonden met de samenle-

ving. Via Ambtenaar 2.0 is die boodschap 

de afgelopen jaren nadrukkelijk op de 

agenda gezet. Nu is het tijd voor de volgende 

stap, voor het volgende veranderinitiatief. 

Programma’s komen en gaan, maar de 

beweging naar een genetwerkte overheid 

gaat door.”

www.bluekiwi-software.com   Raymond Hewitt •  rhw@bluekiwi-software.com  •  tel. 06 19 26 35 88
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applicaties en licenties. Dat zijn mogelijkheden die je dan opeens 

binnen bereik krijgt.” 

Blom: “De I-strategie betekent een enorme verandering maar geeft 

ook een enorme boost.” De doorontwikkeling zal nog een jaar of drie 

in beslag nemen.  In totaal staat er drie jaar voor gepland, 2017 dus. 

Je hebt ook gewoon te maken met lopende contracten, daar kun 

je niet zomaar van af. Je moet een logisch moment kiezen om zo’n 

consolidatie uit te voeren, dus als er groot onderhoud plaatsvindt of 

als een contract afloopt. Er is veel te doen, we moeten doorpakken.”

Ook een gesloten Rijkscloud lijkt een kwestie van tijd. Het delen van 

faciliteiten en resources is lang niet altijd vanzelfsprekend geweest, 

erkent Kotteman, “maar dat paradigma wijzigt en daar zijn een paar 

goede redenen voor. Praktisch: er is weinig geld. De overheid moet 

kleiner en het moet goedkoper. Een duidelijk kabinetsbesluit. Daar-

naast: er is veel meer begrip om dingen samen te doen. De gedachte 

‘wij zijn een functie binnen die hele overheidsorganisatie’ begint 

gestalte te krijgen, veel meer dan een paar jaar geleden.”

Die discussie hoef je niet meer te voeren?

Kotteman lacht: “In elk geval minder.”

Blom: “Je merkt dat het vertrouwen naar elkaar toeneemt. Samen-

werken en vertrouwen gaat volgens mij heel erg samen.” 

“Het is ook een maturity kwestie”, stelt Kotteman, “je wordt vol-

wassen met elkaar.” Vijf jaar CIO-stelsel Rijk heeft geleid tot een 

gemeenschappelijk samenwerkingsniveau binnen de ICCIO. 

Met dat onderlinge draagvlak, worden onderwerpen 

zakelijker en professioneler afgehandeld en prevaleert het 

algemeen belang boven het individuele belang. “Je moet 

het niet over boutjes en schroefjes willen hebben maar 

over functionaliteit, niet praten over servers maar over 

service. We zetten in op meer generieke zaken. Ligt er 

een vraagstuk op tafel en acht van de elf departementen 

zijn het er mee eens, dan gaan we het doen. Dat zie je nu 

gebeuren, dat iemand de ene keer wat toegeeft en de andere 

keer zelf scoort. En dat alles in het kader van het gemeenschap-

pelijk belang.”  

Blom geeft aan dat er wel prioriteiten worden gesteld omdat bij in-

vesteringen de kost meestal voor de baat uitgaat en eenvoudigweg 

niet alles tegelijkertijd meer kan. Onderbouwing geschiedt met 

een business case en dat hoeft niet alleen een financiële business 

case te zijn, dat mag ook een kwalitatieve business case zijn.   

Waar hij per 1 januari 2015 aan het werk is, dat weet Dion Kotteman 

niet. Maar jaargang 2014 staat in het teken van resultaten boeken 

met het verder uitrollen van de I-strategie van het Rijk. Peter Blom 

gebruikt dit jaar om de iDialoog, een samenwerkingskader voor de 

Rijksoverheid en het ICT-bedrijfsleven, verder te concretiseren. Een 

gesprek met twee mannen met opgestroopte mouwen.

Dion Kotteman is sinds 1 januari 2014 CIO Rijk en interim directeur 

Informatiseringsbeleid Rijk. Ook is Kotteman voorzitter van de Inter-

departementale Commissie Chief Information Officers (ICCIO). Hij 

is aangesteld voor de periode van een jaar en zijn taak is het om de 

I-strategie waaraan voormalig CIO Rijk Maarten Hillenaar vorm en 

inhoud heeft gegeven, verder uit te rollen en waar nodig te actuali-

seren.  Zo staat op de agenda van de ICCIO de besluitvorming over 

het programma Toegang, Identity- & Accessmanagement en de Rijks 

App Store. “Beide zijn generieke voorzieningen voor het hele Rijk”, 

aldus Kotteman.

Peter Blom is sinds 2011 plaatsvervangend Directeur Facilitair  

Management en ICT en CIO bij het ministerie van Onderwijs,  

Cultuur en Wetenschap (OCW) en heeft binnen de ICCIO de porte-

feuille ‘samenwerking met de markt’. Over de iDialoog zegt hij:  

“Het is een leidraad voor het verder versterken van de samen- 

werking tussen de overheid en het ICT bedrijfsleven om daarmee  

de kwaliteit van ICT-projecten te verbeteren, de kwaliteit van aan- 

bestedingen te verhogen en talentbehoud te stimuleren en te ont-

wikkelen. Een goede relatie is daarbij onontbeerlijk.”

Doorontwikkeling

Kotteman is positief over het werk van zijn voorganger Hillenaar:  

“De I-strategie is ontwikkeld en er zijn grote stappen gezet op de uit-

voering. Het is nu een kwestie van doorpakken, ik zit hier om nieuwe 

resultaten te boeken. Van de vier datacenters bijvoorbeeld, zijn er 

drie reeds gereed en de vierde wordt eind van dit jaar opgeleverd. 

Dat is begonnen met de housing van die datacenters. Als je nu praat 

over doorontwikkeling, dan worden die straks gekoppeld. En dan 

gaat de zon nog verder schijnen, want dan kan je ervoor zorgen dat 

er ook onderling goede functionaliteit beschikbaar komt en ‘hori-

zontale’ samenwerking wordt gefaciliteerd. Maar ook in termen van 

security: dat continuïteit is gewaarborgd, dat de overheid beschik-

baar is als het internet uitvalt. Dat er naast operationele voordelen 

ook een aanzienlijke kostenbesparing kan worden gerealiseerd op 

I-strategie Rijk  
en iDialoog

MINISTERIE VAN OCW / MINISTERIE VAN BZK  PETER BLOM / DION KOTTEMAN 

kwestie van 
verder doorpakken



39

Horizontale benadering van ICT-infrastructuur 
bespaart kosten

Het onderzoek door de Tweede Kamer naar problemen met ICT-
projecten bij de overheid heeft veel losgemaakt. Maar het betekent 
natuurlijk niet dat alle ICT-projecten bij de overheid mislukken en 
alleen maar (veel) geld kosten. Integendeel, er zijn grote ICT-
projecten waarmee de overheid juist veel geld bespaart. 

De projecten waar de Tweede Kamer zich nu over buigt zijn 
projecten waarbij (zeer) complexe overheidsprocessen met behulp 
van applicaties geautomatiseerd worden. 

Cisco, wereldwijd marktleider op het gebied van 
netwerkoplossingen, heeft in Nederland  veel ervaring met 
overheidsprojecten. Dit zijn echter infrastructuurprojecten die 
het fundament leggen voor de informatievoorziening binnen de 
overheid.  

Een voorbeeld van een dergelijk overheidsproject is het netwerk in het gebouw waar de Ministeries 
van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties zijn gevestigd. Deze ‘JuBi-torens’ 
bieden ruimte voor meer dan 4000 werkplekken. Hoewel er twee ministeries zijn gevestigd heeft 
Cisco één fysiek netwerk (bedraad en onbedraad) geïnstalleerd waarbij elke organisatie over haar 
eigen virtuele netwerkomgeving beschikt, inclusief beveiligde toegang tot alle benodigde data en 
diensten. 

Het tweede voorbeeld is het overheidsdatacenter (ODC) in Groningen dat een aantal 
overheidsorganisaties bedient, waaronder het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de 
Rechtspraak, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Basisadministratie 
Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), de provincie Groningen en de gemeente Groningen. 
Beide projecten zijn op tijd en binnen budget afgerond en zorgen door consolidatie en integratie voor 
besparingen. 

Voor deze infrastructuurprojecten heeft Cisco een aanpak gekozen die de kans op succes 
maximaliseert. Deze aanpak houdt in dat samen met de klant een vertaalslag wordt gemaakt van de 
organisatiebehoeften naar de ICT, die nodig is om die te ondersteunen. De uitkomst is een strategisch 
plan om tot de juiste IT-architectuur te komen. Op basis van de vertaalslag kan dan de aanbesteding 
van het project plaatsvinden.

In bovengenoemde infrastructurele projecten zorgt de techniek ervoor dat verschillende 
overheidsorganisaties één enkel netwerk gebruiken. Die organisaties kunnen er van op aan dat al 
hun verkeersstromen veilig en snel worden afgehandeld. De aanleg is eenvoudiger, het beheer is 
eenvoudiger, en beveiliging hoeft maar één keer geregeld te worden, doordat er geen afzonderlijke te 
bouwen en beheren netwerken nodig zijn. Deze ‘horizontale’ benadering van de infrastructuur zorgt 
ervoor dat informatie ‘naadloos’ door de hele keten loopt. En dat bespaart belangrijke kosten tijdens 
het implementeren, het gebruiken maar vooral ook het beheren van de apparatuur. 

Rob de Wildt
Directeur Publieke Sector Cisco Nederland

ICCIO uitgebreid

Voor wat betreft het gremium van de ICCIO is dat onlangs uitgebreid 

met de deelname door de CIO’s van de grote uitvoeringsorganisa-

ties. De uitvoeringsorganisaties horen er nadrukkelijk bij, vindt  

Kotteman: “Dat moeten we niet tot de voordeur beperken. Aan-

haken bij de beweging, want als Rijk functioneren we steeds meer 

als één concern.”

Blom: “Vertrouwen blijkt ook uit hoe we zijn georganiseerd. Mijn  

collega bij de uitvoeringsorganisatie DUO is mijn vervanger, die 

spreekt en handelt niet namens DUO maar namens het kerndepar-

tement OCW binnen de ICCIO op het moment dat ik niet kan.  

Dit denken en werken, niet vanuit een individueel belang, maar 

vanuit een Rijksbreed perspectief is gewoon veel effectiever.”

Kotteman: “Je moet het vertrouwen hebben en er moet draagvlak 

zijn. De manier van sturen is dat je kijkt hoe dat draagvlak is. De 

benadering is zakelijk, je maakt afspraken met elkaar. Budget is  

zeker een prikkel. Maar je ziet ook het besef ontstaan dat de 

kwaliteit gewoon omhoog kan door dingen  gezamenlijk te doen.” 

Het verbeteren van de kwaliteit van ICT-projecten is één van de vier 

bouwstenen van het programma iDialoog dat tot maart 2017 loopt. 

Blom vertelt dat met betrekking tot het versterken van de samen-

werking tussen overheid en ICT-bedrijfsleven diverse initiatieven 

zijn ontwikkeld, alle op basis van vertrouwen en samenwerken en 

vooral elkaars begrip. Zo wordt al door een aantal marktpartijen het 

portfolio aangepast met als uitgangspunt ‘Wat is goed voor het Rijk?’ 

met daarbij de inzet op horizontale oplossingen in plaats van het 

verticale denken. 

Investeren in vertrouwen 

Het versterken van de samenwerking wordt gevoed door de 

inhoud centraal te stellen tijdens de CIO Cafés, deze vinden zes 

keer per jaar plaats door middel van een netwerkbijeenkomst 

“Samenwerken en vertrouwen 
gaan heel erg samen”  

Peter Blom

“De kwaliteit gaat omhoog door 
dingen samen te doen”  

Dion Kotteman

rond een actueel thema. Daarnaast is er de Strategische Dialoog, 

die twee keer per jaar wordt georganiseerd met de CEO’s van 

het ICT-bedrijfsleven, Nederland ICT en de CIO’s. Tenslotte ook 

het iBestuur Congres dat in januari 2015 voor de zesde keer zal 

worden gehouden met meer dan 1.000 deelnemers uit Rijk en 

ICT-bedrijfsleven.

Blom: “Investeren in vertrouwen, in de relatie met elkaar, doe je 

door openheid te bieden, door elkaar te betrekken, door je agenda 

op tafel te leggen. Wat ik ook een belangrijke vind, is kennis en be-

grip hebben van en voor elkaar. En daarin durven te investeren. 

Hoe lopen besluitvormingsprocessen binnen de overheid?  

Hoe lopen de financiële processen? Waarom worden welke af- 

wegingen gemaakt? En andersom natuurlijk ook, binnen het be-

drijfsleven. Dat helpt je gewoon om betere vragen neer te zetten 

en reacties vanuit de markt beter te begrijpen.” 

“Bij de totstandkoming van de I-strategie is ervoor gekozen om 

een convenant te sluiten tussen de overheid en het ICT-bedrijfs-

leven. Sindsdien is er geïnvesteerd in een stukje volwassenheid 

en in de relatie en dat vraagt gewoon om een volgende stap en 

dat is de iDialoog. Het biedt kansen om in de pre-competitieve 

fase nu een andere slag te maken met elkaar, zaken gewoon bij  

de kop te pakken.”

Om de kwaliteit van aanbestedingen te verhogen, worden sessies 

en workshops georganiseerd op het snijvlak van ICT en inkoop en 

Best Value Procurement met als inzet de functionele vraag.  

“Gewoon, de markt en overheid bij elkaar. Een mooi aspect 

hieraan is dat we de markt uitdagen om met goede proposities te 

komen en niet, zoals nu vaak voorkomt, zelf de oplossing te be-

denken. Maak gebruik van de markt, maak gebruik van de kennis 

en expertise die daar zit. En deze methode dwingt marktpartijen 

om de personen aan tafel te brengen, de experts, die het ook 

daadwerkelijk moeten gaan doen straks. Inhoudelijke mensen, 

die het verschil kunnen maken.” 
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aanleiding van verschillende storingen in 2012. En een ander mooi 

voorbeeld van samenwerking is het Staatstoezicht op de Mijnen, die 

heeft onder meer toezicht op Noordzee boorplatforms en voert daar 

ook milieu- en arbotaken uit voor de Inspectie Leefomgeving &  

Transport en de Inspectie SZW. Pas als er zeer ernstige tekortkoming-

en zijn wordt de hulp van de desbetreffende inspectie ingeroepen.”

Inspectieview informatiesysteem

“We zijn ons er in toenemende mate van bewust dat het een belang-

rijke opgave is van de Rijksinspecties om aan de voorkant goed met 

elkaar af te stemmen en daar zijn ook al ondersteunende tools voor. 

We kennen  het Inspectieloket, een gezamenlijke voorziening in 

het kader van de communicatie en daarnaast is er Inspectieview. 

Inspectieview is een systeem waarin elke Rijksinspectie kan zien 

wie wanneer waar geweest is. Het is al in gebruik, met name door 

de bedrijven inspecties, maar we hebben met elkaar afgesproken 

dat we het allemaal gaan gebruiken. Het systeem zal daarvoor nog 

doorontwikkeld worden. Maar heel simpel uitgelegd: als je naar 

een bedrijf wilt voor een inspectie, kun je in Inspectieview zien wie 

daar recent is geweest en ook wat daar de bevindingen waren. Die 

informatie kun je eventueel gebruiken voor jouw inspectietaak. 

Een slag verder kan zijn dat als een inspectie daar tekortkomingen 

heeft ontdekt, dat je dat meeneemt in jouw nieuwe inspectieronde. 

Uiteraard moet je daar goede afspraken over maken, want er komen  

specifieke bevoegdheden en deskundigheden bij kijken.” 

In het Werkprogramma 2014 staat dat de Rijksinspecties de samen-

werking willen intensiveren, met als motto: ‘Werken alsof we één 

Rijksinspectie zijn’. Bos: “Dat we daar nog meters kunnen maken  

is evident. Inspecteren is een vak. Dat realiseren wij ons in toe- 

nemende mate en dat vergt van inspecteurs specifieke kennis en 

vaardigheden. We hebben  een Inspectie Academie opgericht om 

een goed basispakket aan opleidingen te hebben voor alle Rijks-

inspecteurs. Die bouwt voort op opleidingen die voor een deel al 

langer bestaan. Bij samenwerken is het belangrijk dat je een gemeen-

schappelijke taal spreekt. Wat is toezicht eigenlijk? Wat is kwaliteit? 

Hebben we als inspecties een gezamenlijke opvatting daarover? 

Daarnaast – en dat past dan weer in die Rijksbrede benadering van 

compacte overheid en efficiency - kijken we met elkaar  naar zaken 

als personeelsbeleid, rechtspositie, aankoop dienstauto’s. Door  

harmonisatie wordt het samenwerken en uitwisselen ook weer 

makkelijker. Het moet allemaal net weer een tandje scherper,  

concreter, en ook minder vrijblijvend.” 

“Bij samenwerken hoort dat je informatie deelt met elkaar en daar 

helpt ICT enorm bij. Vanuit de Inspectieraad proberen we een koers 

Het aantal Rijksinspecties is door fusies gedaald van 26 naar 10. “Er 

is een enorme slag gemaakt”,  bevestigt Gertjan Bos, hoofd van de In-

spectie Veiligheid en Justitie  en vicevoorzitter van de Inspectieraad¹. 

“Ons uitgangspunt is: samenwerken waar dat toegevoegde waarde 

heeft. Het is geen doel op zich. Wij onderkennen met z’n tienen dat 

er ook inspectieterreinen zijn waar het minder zinvol is om te gaan 

samenwerken, daar liggen de aandachtsgebieden te ver uiteen.”

Rijksinspecties werken op tal van terreinen samen: in de bouw, in 

ziekenhuizen, winkels, scholen, restaurants, jeugdinstellingen, op 

vliegvelden, in havens en op zee. Bos spreekt van een structurele 

vorm van samenwerking “als je met een aantal Rijksinspecties 

regelmatig bij dezelfde onder toezicht staande komt. Er is eigenlijk 

geen voorbeeld te noemen waar we alle tien werken, wél waar vier, 

vijf of zes inspecties komen. Het meest pregnante voorbeeld is het 

jeugd domein, daar zijn vijf Rijksinspecties actief. En daar treden 

we ook écht gezamenlijk op. Dat is verankerd met een gezamenlijk 

jaarprogramma. Als ik kijk naar mijn eigen Inspectie Veiligheid en 

Justitie: wij werken regelmatig samen met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg wanneer het gaat om gezondheidszorg in justitiële 

inrichtingen.”

Bos noemt ook Schiphol en het Rotterdamse havengebied als voor-

beelden van structurele samenwerking, daar zijn inspecties elkaars 

ogen en oren. De Rijksinpectie Terminal moet vanaf 2016 een one 

stop shop zijn voor ladinginspectie op de Maasvlakte.  “Verder zijn er 

vormen van samenwerking op basis van diverse onderwerpen. Zo 

onderzochten Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Tele-

com samen de betrouwbaarheid van het alarmnummer 1-1-2, naar 

INSPECTIE VEILIGHEID EN JUSTITIE GERTJAN BOS

“Het is een belangrijke opgave van de Rijksinspecties om aan de voorkant 
goed met elkaar af te stemmen”

¹ De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van de inspecteurs-generaal 
en hoofden van de 10 Rijksinspecties . Het dagelijks bestuur bestaat naast  
Gertjan Bos uit Jan van de Bos (voorzitter en inspecteur-generaal van de  
Inspectie SZW) en Annette Roeters ( inspecteur-generaal van de Inspectie van 
het Onderwijs).

Toezicht:

af te spreken wat we gezamenlijk kunnen doen. Waarom zou je een 

wiel uitvinden, als die elders al is uitgevonden?. Neem hem dan over, 

maar doe dat met verstand en zorgvuldigheid. Wat we nu doen is 

een stip op de horizon zetten, waar we dan allemaal naartoe werken, 

zodat we zo efficiënt mogelijk handelen. In de tussentijd is iedereen 

bezig de eigen inspectie draaiende te houden en te optimaliseren. 

Het is een permanente afweging: doe ik het zelf of sluit ik aan bij 

een andere ontwikkeling? De druk moeten we er wel op houden. 

Niemand kan zich meer verschuilen achter heilige huisjes. Daarom 

geldt het ‘comply or explain’ principe. En ja: soms leidt het tot het 

gevoel dat je iets inlevert. Maar als het goed is, krijg je er meer voor 

terug.” 

Maatschappelijke waarde

Voedselveiligheid, een gezonde en veilige werkplek, een schoon 

milieu, de aanpak van fraude, goed onderwijs, eerlijke concurrentie-

verhoudingen, betrouwbare en veilige zorg, een goed functionerend 

politieapparaat: allemaal publieke belangen en taken waar goed 

toezicht maatschappelijke waarde toevoegt, stelt de Inspectieraad. 

Bos: “Toezicht is een last, wordt wel eens gezegd, maar toezicht is 

juist van waarde; een belangrijk instrument in het kader van de vei-

ligheid in onze samenleving en de kwaliteit van allerlei belangrijke 

zaken, van vlees tot zorg. Mijn beeld van het bedrijfsleven - en zeker 

de goedwillenden - is dat er weinig bezwaren bestaan tegen toe-

zicht. Al is het maar om het kaf van het koren te scheiden en eerlijke 

concurrentie te creëren. Twee belangrijke kanttekeningen maken 

bedrijven daarbij wel: 1) het toezicht moet professioneel worden uit-

gevoerd, dus inspecteurs  weten waarover het gaat en kijken naar de 

juiste dingen, en 2) het toezicht moet zo efficiënt mogelijk. Wanneer 

je als Rijksinspecties het aan de voorkant goed weet te regelen, dan 

heb je ook het goeie verhaal. Er bestaan vele Broodje Aap verhalen, 

dat de ene Inspectie dit zou voorschrijven en de andere het tegen-

overgestelde, maar dit is het enige antwoord dat we er op kunnen 

geven. We willen als samenwerkende Rijksinspecties meer aan-

dacht gaan besteden aan risico-gestuurd toezicht. Waar zitten nou 

echt de kwetsbare plekken in de samenleving? Daar zou je vooral je 

toezicht op moeten richten.  We komen overal over de vloer als  

Rijksinspecties, we zien veel. Van die positie kunnen we meer ge-

bruik maken. Jezelf de vraag stellen: ‘Als dit zo doorgaat, wat kan ik 

dan verwachten?’  Ik  pleit voor een meer proactieve benadering.”

geen last maar  
maatschappelijke waarde
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Geschikt voor hergebruik

Winst verwacht Fransen ook van de Stichting Hergebruik Overheid 

waarvan zij voorzitter van het bestuur is. Ze is daartoe geïnspireerd 

door de (voormalige) CIO Rijk Maarten Hillenaar. De stichting heeft  

als doel ‘het centrale platform in Nederland’ te zijn voor overheids-

instanties om in eigen beheer ontwikkelde open source software-

applicaties en componenten te delen en te hergebruiken. Fransen 

acht bestaande open source toepassingen als de centrale data 

serviceomgeving Inspider en het geo content management systeem 

Flamingo zeer geschikt voor hergebruik. Er is inmiddels belangstel-

ling getoond door onder meer het Kwaliteitsinstituut Nederlandse 

Gemeenten (KING, onderdeel van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten - VNG), de Waterschappen en het ministerie van Infra-

structuur en Milieu . Deze verbreding van de huidige doelgroep 

past prima binnen de doelstellingen van de stichting en Fransen 

benadrukt dat dit in nauw overleg en afstemming met de provincies 

gebeurt.

“Ik ben zelf lang betrokken geweest bij de ontwikkeling van open 

source en heb ook gezien dat het beheer ervan niet altijd goed is 

geregeld. Dat heb ik samen met de stichting opgepakt: hoe zou dat 

beheer beter ingericht kunnen worden, zodat een overheid die een 

open source (geo) applicatie wil gaan gebruiken, ook verzekerd is 

van goed beheer? GBO provincies kan daarin een stukje basisbeheer 

faciliteren als dat wenselijk is. Maar ze kunnen het ook in hun eigen 

organisatie doen. Er is in elk geval weinig drempel meer om die open 

source producten te gaan gebruiken.”

Fransen spreekt van een “boeiend en enorm leuk werkveld. Het vak- 

gebied is enorm veranderd. Vroeger wist eigenlijk niemand wat je 

deed als je programmeur was. Maar tegenwoordig kan de ‘gewone 

GBO PROVINCIES MICHELLE FRANSEN

Fransen is unitmanager van GBO provincies dat sinds 2008 de ge- 

meenschappelijke ICT-informatievoorzieningen voor de provincies  

beheert en fungeert als intermediair voor de provincies met betrek-

king tot allerlei soorten ICT-vraagstukken. De specialisatie van GBO 

provincies is daarbij geo-informatie en kennis en kunde over de 

kaders hiervan en de Europese wet- en regelgeving. 

‘Data = King’

De nieuwe organisatie BIJ12 stelt de provincies in staat zich  te con-

centreren op haar kerntaken: het maken en uitvoeren van decen-

traal beleid , vertelt Fransen. Met ‘haar’ unit GBO provincies heeft ze 

een duidelijke ambitie om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling 

van de informatievoorziening voor die provincies en bij ICT-vraag-

stukken van de verschillende BIJ12-units. Fransen – ooit systeem-

programmeur bij Defensie en inmiddels ruim 30 jaar werkzaam 

binnen de overheid -  ziet veel mogelijkheden. 

Ze heeft in 2010 – in samenspraak met betrokkenen - voor GBO 

provincies een visie en missie gedefinieerd op basis van ‘operational 

excellence’. “Onze core business is functioneel beheer. GBO provin-

cies beheert meer dan 20 applicaties en coördineert de centrale  

infrastructuur  voor databeheer. De hosting en het technisch- en 

applicatie beheer zijn uitbesteed aan partner Atos. We zijn nu bezig 

met de inrichting van datamanagement, wij denken dat in de toe-

komst het beheer van applicaties meer naar de achtergrond gaat en 

dat het vooral om de data zal gaan.”

‘Data = King’, stelt Fransen en daar koppelt ze nadrukkelijk herge-

bruik aan. “We zijn druk bezig om een centrale infrastructuur voor 

de provincies te maken waarmee het mogelijk wordt om modulair 

allerlei data op de juiste wijze bij elkaar te brengen, aan elkaar te 

koppelen en te ontsluiten. Wij proberen nu – met een blik naar de 

toekomst - op allerlei ontwikkelingen in te spelen en dat ‘as a service’ 

neer te zetten zodat de provincies niet meer zelf een data omgeving 

hoeven in te richten. Zo’n modulaire infrastructuur gaat enorm veel 

cost efficiency opleveren. En ook de beheerlasten kunnen omlaag. ”

GBO
z i e t  t o e ko m s t  i n  d a t a

provincies

BIJ12 is sinds 1 januari 2014 de uitvoeringsorganisatie van de 

provincies. BIJ12 omvat vier units: Natuurinformatie en Natuurbe-

heer, het Faunafonds, de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) 

en GBO provincies (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie). “De 

naam BIJ12 is afgeleid van bijenvolken, die kennen allemaal een 

eigen soort cultuur. Die bijenvolken zijn in deze organisatie bijeen 

gekomen en het getal twaalf is gerelateerd aan het aantal provincies 

waarvoor alle bestaande en nieuwe taken worden uitgevoerd”,  

zegt Michelle Fransen. 

“Beheer kan van enorm veel waarde zijn 
voor je organisatie”

man’ dat bijna zelf.” Ze lacht: “Het lijkt wel een doodgewone beheer-

organisatie, maar als je het goed doet kan beheer van enorm veel 

waarde zijn voor je organisatie. Beheer in de 21e  eeuw is echt iets 

anders dan in de 20e  eeuw. Met name het beheer van keteninfor-

matiesystemen is enorm complex. We zijn druk bezig met de 

architectuur, met beveiligingseisen. Allerlei baselines die door de 

provincies zijn gemaakt – denk aan de baseline informatiebeveilig-

ing en de baseline informatie op orde - zijn wij ook daadwerkelijk 

aan het toepassen in onze eigen beheerportfolio. Een goede digitale 

informatiehuishouding is essentieel.  En er komen ook nieuwe 

ontwikkelingen aan, denk aan bijvoorbeeld de Omgevingswet en de 

Laan op de Leefomgeving, en dan vooral de implicaties in het kader 

van de overheid digitaal in 2017. Dat gaat enorm veel betekenen voor 

provincies. Dus je moet wel continue kijken: wat gebeurt er eigenlijk 

in Nederland en Europa?”

Provincie ‘as a business’

“Provincies hebben allemaal zo hun eigen politieke kleur en dus ook 

allemaal zo hun eigen programma’s en die veranderen in principe 

iedere vier jaar. De agenda wordt in belangrijke mate bepaald door 

de politieke meerderheid en die spitst zich veelal toe op het econo-

misch klimaat en niet zozeer op de bedrijfsvoering van de provin-

cies. Dit terwijl samenwerking op dat vlak, juist in een shared service 

center, tot nog meer efficiency zou kunnen leiden.”

Ze vertelt naar de Nyenrode Business Universiteit te zijn gegaan om 

als ambtenaar meer bedrijfskundig te worden gevoed. “Als je het 

hebt over ‘de provincie as a business’ dan heb ik daar veel geleerd 

over efficiënter en doelmatiger werken. GBO provincies is druk bezig 

met die professionaliseringsslag. Als wij kunnen aantonen dat we 

als organisatie efficiënter kunnen werken, dan verwacht ik dat vanaf 

2015 nog meer applicaties naar ons toe gaan komen, mogelijk ook 

op het gebied van bedrijfsvoering. Maar dan moeten we wel het 

vertrouwen hebben.”

“Provincies zijn allemaal autonoom en er is eigenlijk een soort van 

verbindende factor nodig. Zoals we een Rijks-CIO kennen, zou er 

ook een CIO voor de provincies kunnen komen die samen met 

hen speerpunten benoemt. En als je er dan twee per jaar aanpakt, 

dan maak je stappen met elkaar. Ik denk dat ook dat voordelen kan 

opleveren.”
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werkplekken
flexibel, veilig en efficiënt
De wensen ten aanzien van werkplekken veranderen snel. 

Informatie vergaren en delen doen we op een andere manier en 

samenwerking speelt hierbij een belangrijke rol. De werkplek 

wordt persoonlijker, interactiever en virtueel. Wat blijft is de 

behoefte aan optimale service en natuurlijk de beveiliging van 

data, devices en netwerken.

Atos kan u hierbij helpen en stelt de eindgebruiker centraal*. 

Wij leveren het complete spectrum aan IT- en applicatieservices 

met de volledig geïntegreerde oplossing Adaptive Workplace 

Anytime. Denk aan beveiliging, mobiele oplossingen, desktop 

sourcing, unified communications, virtualisatie en het gebruik 

van 'user-owned devices’. Daarnaast bieden wij met blueKiwi en 

Canopy specialistische kennis op het gebied van respectievelijk 

Social Enterprise Networking en Cloud Computing. Immers 

mobiliteit en gegevensbeveiliging zijn een voorwaarde voor 

de continuïteit en privacy bescherming. Atos levert een private 

Cloud zodat u altijd zorgeloos en op elk apparaat toegang heeft 

tot uw applicaties en gegevens. Onze Adaptive Workplace 

Anytime oplossing sluit zo naadloos aan op uw organisatie.

 atos.net/workplace

* Atos is door Gartner uitgeroepen als Leader in de Magic Quadrant 
 voor End-User Outsourcing Services in Europa
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