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igitale transformatie vraagt om wendbaarheid en veerkracht. Het zijn twee
eigenschappen die goed passen bij de overheid. Uit recent onderzoek van mijn

collega’s, verwoord in de zogenoemde ‘Agility Index’, blijkt namelijk dat juist de
overheid in staat is om in te spelen op veranderende omstandigheden. De structuur
en cultuur van de overheid passen zich aan naar gelang de veranderingen in de
maatschappij en op het vlak van technologie. Ofwel de ontwikkelingen naar een
i(nformatie)-samenleving waar versnelde verandering het nieuwe normaal wordt en
de data economie bepalend.

En verder

Anneke van Zanen-Nieberg
ADR helpt Rijksdienst te verbeteren

30

Wim Kuijken
4
Deltacommissaris kiest voor integrale aanpak

COLUMN Dirk-Jan de Bruijn
Vastgeroeste patronen

32

Perry van der Weyden
8
Flexibel door standaardisatie en uniformering

CASE
Agility Index en de wendbare organisatie

33

En we zien dat ook terug in de interviews van deze 8e GOV editie waarbij we kunnen
lezen hoe de overheid in staat is om gebruik te maken van de ontwikkelingen in de
ICT, innovatief te zijn, en tegelijkertijd gehouden is aan het borgen van de continuïteit
van de bedrijfsvoering en de beveiliging van haar systemen waardoor haar data niet
in gevaar worden gebracht.
De algemene trend is dat de overheid inzet op een robuuste basis met een flexibele
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schil waardoor er alert op veranderende omstandigheden kan worden gereageerd.
De robuuste basis is veelal de organisatie zelf, maar juist ook de samenwerking onderling en de verdere versterking van de inzet van informatievoorziening als onderdeel
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met elkaar worden gezocht, waardoor er met één gezicht naar buiten toe, als één
overheid, integrale dienstverlening kan worden geboden. En steeds meer digitaal.
Daarbij staat ketenomkering, de vraag van burgers en bedrijven, centraal.
En standaardisatie over de keten heen, gebruik makend van gemeenschappelijk
ontwikkelde voorzieningen, krijgt steeds meer vorm en inhoud.
Ik wens u véél leesplezier en inspiratie toe!

GOV is een magazine dat informeert over ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid.
GOV verschijnt in controlled circulation onder beslissers en beïnvloeders binnen de (de)centrale overheid, SUWI en het zorgdomein.
De volgende GOV verschijnt in het najaar van 2015.

Wilt u ook een gratis abonnement op GOV? Meld u aan op www.forms-atos.com/gov
GOV Magazine t.a.v. Simone Mandigers p/a Papendorpseweg 93, 3528 BJ Utrecht

Met vriendelijke groet,
Willem Beelen
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De integrale aanpak van

Deltacommissaris
Wim Kuijken

Op de zestiende verdieping van de Zürichtoren in centraal Den Haag zit hij letterlijk hoog en droog, Wim Kuijken.
De Deltacommissaris kan lachen om deze constatering. Het uitzicht reikt bij helder weer tot ver op zee. Dat helpt bij het
zetten van een stip op de horizon voor waterveiligheid, beschikken over voldoende zoetwater en een waterrobuuste
ruimtelijke inrichting. In het Deltaprogramma 2015 geven de zogeheten Deltabeslissingen aan wat de opgaven zijn die
de komende 30 jaar een investering van 20 miljard vergen.

“U

iteraard” heeft hij in zijn jonge jaren ook aan het strand gootjes
gegraven en dijkjes gemaakt, maar zijn passie is ontwikkeld,
vertelt Kuijken, in de periode dat hij Secretaris-generaal was
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (1 april 2007 tot 1 februari
2010), “en toen zag wat voor een enorme relevantie dit onderwerp voor
het land heeft. Dat heeft geleid tot de vraag (van de commissie Veerman –red.): ‘Kunnen wij eigenlijk wel in dit land blijven wonen als het te
extreem wordt?’ Dat heeft geholpen om de sector opnieuw te definiëren
en ook de ruimtelijke kant van water in te brengen.” De Deltacommissie onder leiding van de oud minister Cees Veerman pleitte ook voor
de aanstelling van een ‘Deltacommissaris’. En dat werd Wim Kuijken,
officieel de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma, die rechtstreeks rapporteert aan de minister .
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Unieke aanpak in de wereld
Het nieuwe Deltaplan voor de 21e eeuw moet ervoor zorgen dat we
in de toekomst niet meer reageren op een ramp – de Afsluitdijk en de
Deltawerken kwamen er na grote rampen – maar deze juist voorkomen.
Een unieke aanpak in de wereld, weet Wim Kuijken, die daarnaast de watervoorziening zo wil organiseren dat we schade door droogte kunnen
tegengaan. De holistische, integrale aanpak die het Deltaprogramma
kenmerkt, gaat ook over klimaatbestendig bouwen en het waterrobuust
inrichten van de ruimte.
Het Deltafonds bevat 1 miljard euro per jaar. De argumentatie: ons land
kan voor 60 procent overstromen en dat kan de kern van ons bestaan,
onze economie en de samenleving volledig ontwrichten. “De bodem

daalt, de zeespiegel stijgt en de extremen in het klimaat nemen toe. Daarnaast wonen er meer mensen in ons land en is er veel economische waarde.
In dat verband hebben we een nieuw waterveiligheidsbeleid met nieuwe
normen gemaakt die rekening houden met het risico van een overstroming
en ieder individu eenzelfde veiligheid gaan bieden. De Verenigde Naties
hebben berekend dat de kosten na een ramp zeven maal hoger zijn dan
de kosten van preventie. Dus iedere euro die je investeert aan de voorkant,
spaart zeven euro uit op het moment dat het fout gaat en je moet herstellen.
Dat zijn cijfers uit de praktijk. Daarom is men in New York natuurlijk zo geschrokken, na orkaan Sandy, want dat raakte bijna Wall Street. In Nederland
is het existentieel. Dat klinkt groots, maar als het fout gaat in de kern van
de delta, de Randstad, dan ben je tien jaar uit de wedstrijd qua economie
en reputatie. Dat geldt ook voor Groningen. Stel je voor dat die gasrotonde
niet meer zou kunnen leveren… Dat moet je gewoon beschermen. Daarom
hebben we dus nieuwe normen. Daarom hebben we deze aanpak. Want het
komt wel steeds dichterbij.”

Een aanvallend antwoord
Het Deltaprogramma is nationaal want het raakt het hele land. “Droogte op
hoge gronden in bijvoorbeeld De Peel en Oost Nederland, verzilting in het
westen van het land, in alle delen van het land is een zekere mate van betrokkenheid. De Grebbedijk, tussen de Veluwse hoogvlakte en de Utrechtse
Heuvelrug, als het daar fout gaat, dan stroomt het tot aan de randmeren
over en loopt ook de Food Valley tussen Veenendaal en Wageningen gevaar.
En bijvoorbeeld Rotterdam en de Drechtsteden zijn kwetsbaar omdat rivier
en zee elkaar daar ontmoeten.” >

Wim Kuijken
is sinds 1 februari 2010 Deltacommissaris. Eerder vervulde Kuijken op drie departementen de functie van Secretaris-generaal: respectievelijk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Over het Deltaprogramma: “De kunst is om
verbinding met elkaar te houden en daar heel veel meerwaarde uit te halen.”

“Mijn stip op de horizon is
een land dat veerkrachtig
genoeg is om extremen
op te vangen.”

Waterveiligheid en ICT

Wim Kuijken
Deltacommissaris

Waterkennis en export

Er zijn twee echte evidente ICT
ontwikkelingen als het gaat om de
waterveiligheid, stelt Kuijken.
De eerste is: sensoren in dijken,
bijvoorbeeld in Groningen en bij
Wageningen, die informatie moeten
verschaffen over de invloed van
– bijvoorbeeld – hevige regenval of
langdurige droogte op de binnenkant
van de dijken. Die informatie kan dan
helpen om het onderhoudsprogramma te verbeteren of beter voorbereid
te zijn op de gevolgen van een mogelijke calamiteit. “Die gegevens leveren
een dashboard op en dat biedt heel
veel inzicht aan de waterbeheerder
en de veiligheidsregio”, zegt Kuijken.
De tweede toepassing betreft de
nieuwe ontwikkeling van 3DI kaarten
die worden gebruikt voor overstromingssimulaties. Kuijken spreekt van
een planningstool. “Alle informatie uit
een regio of achter een dijk van een
overstromingsgebied zit daar in.
Dat kun je benutten om burgers
bewust te maken van wat er zou kunnen gebeuren en hoe we ons daarop,
samen met de veiligheidsregio’s,
kunnen voorbereiden.”

Henk Ovink is maart 2015 benoemd
tot Nederlands eerste Watergezant.
Die is ambassadeur van de Nederlandse kennis en kunde op watergebied en moet bijdragen aan het
internationaal vermarkten daarvan.
“Een heel goede zet”, reageert Wim
Kuijken. “Henk zal de export van het
Deltaprogramma gaan realiseren.
Dat is in feite wat hij bij orkaan Sandy in New York ook heeft gedaan.
Daar komen specifieke beschermingsmaatregelen die helemaal
ingepast zijn in de stad. ‘Building by
design’ noemt Henk dat.”
Kuijken krijgt regelmatig bezoek
van buitenlandse missies, hij noemt
van meer recente datum Egypte,
Ivoorkust, Vietnam, Singapore en
Indonesië. “Dan kan ik het verhaal
vertellen, niet eens zozeer van de
techniek maar van de aanpak. Vietnam heeft het Mekong-deltaplan,
wat naar analogie van ons programma is gemaakt. De weersextremen
nemen toe en het komt bij grote
deltasteden - Hanoi, Jakarta, New
York - gewoon dichterbij. Vergeet
niet: 70 procent van de mensen
woont in grote steden.”
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Kwetsbaarheid is er op meer plekken, aldus de Deltacommissaris, ook als
je kijkt naar de beschikbaarheid van zoetwater. “Zo’n vijftien procent van
onze economie is afhankelijk van goed zoetwater. Daarom komen er bij
Gouda maatregelen voor de zoetwatervoorziening. We weten dat je in
die zoetwatervoorziening aan de droge kant ook in de problemen komt,
als je niks doet op lange termijn. Nu gaan we naar een proactieve aanpak,
namelijk met elkaar voorzieningenniveaus afspreken waar je je aan probeert te houden. Dus echt een aanvallend antwoord.”
Een derde beleidspijler is die van de ruimtelijke adaptatie. “Dan hebben
we het over de manier waarop we bouwen, onze ruimte inrichten. Dat is
eigenlijk de meest ingewikkelde component, want de realisatie daarvan
duurt heel lang. Daar moet je echt 30, 40, 50 jaar voor uit trekken. Iedere
keer als je ontwikkelt of herontwikkelt, moet je als gemeenten en provincies en projectontwikkelaars en bouwers het op een manier doen die
nadrukkelijk rekening houdt met het water.”

Meekoppelen van andere belangen
“Interessant is dat de Verenigde Naties onze aanpak in Nederland model
willen stellen voor alle rampen in de wereld. Water is daarbij het grootste
probleem natuurlijk. Onze manier van vooruit denken, scenario’s maken,
kijken wat een plausibel model voor de toekomst kan zijn en het preventief programmeren van maatregelen, dat spreekt aan.”
Die aanpak is het resultaat van eensgezinde samenwerking tussen alle
betrokken overheden – provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s
– in ons land. “Daar gaan we dus de komende 30 jaar mee aan de slag.
Vermeende tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw,
worden overbrugd, omdat je even doordenkt. Samen feiten verzamelt en
die interpreteert. Met elkaar nemen we een heel groot aantal maatregelen
– langs de rivier, op de hoge gronden, bij het IJsselmeer, aan de kust – om
ervoor te zorgen dat onze flexibiliteit, onze robuustheid toeneemt. Dat we

de extremen van de natuur beter kunnen opvangen, dat zie ik in als mijn
missie in deze rol. Mijn stip op de horizon is een land dat veerkrachtig
genoeg is om die extremen op te vangen. En dat doe je niet primair met
dikke dijken. Dat doe je ook met ruimte, natuur, zand. Met andere typen
maatregelen waarbij je meekoppelt.” Hij noemt als voorbeeld de Hondsbossche Zeewering, waar door betrokkenen is besloten om niet de dijk te
verhogen of te verzwaren, maar de kust te versterken met zand waardoor
tevens mogelijkheden zijn ontstaan voor recreatie, toerisme, natuur en
economie.
“De uitdaging is iedereen bij de les te houden, de neiging om gewoon in je
eigen ding verder te gaan ligt op de loer: waterschap de dijken, provincie
de ruimte, Infrastructuur en Milieu beleid. De kunst is om juist die verbinding met elkaar te houden. Samen de dingen onder ogen te zien. En daar
heel veel meerwaarde mee te halen. Want uiteindelijk is dat meekoppelen
van andere belangen zoals wonen en recreatie – die dijk in Scheveningen,

“Als het fout gaat in het meest kwetsbare
deel van de delta, dan ben je tien jaar
uit de wedstrijd.”
die niet alleen een dijk is maar ook een schitterende boulevard, of die dijk
in Katwijk die ook een parkeergarage is geworden, en een parkeergarage
in Rotterdam met de dubbelfunctie van waterberging in geval van
wateroverlast – dat is het uiteindelijke doel. En dat kan alleen maar als je
om tafel zit en vooruit denkt met elkaar. Dus dat is niet ‘for granted’, daar
moet je echt heel hard in investeren. Je moet steeds die urgentie onder
ogen blijven zien. De Deltawerken duurden 45 jaar, het programma
‘Ruimte voor de rivier’ loopt nu al bijna 10 jaar en is nog niet klaar. Je hebt
écht decennia nodig om zo’n ruimtelijke ingreep voor elkaar te krijgen.”

Perry van der Weyden is sinds 15 april 2014 hoofdingenieur-directeur van de dienst Centrale Informatie Voorziening en tevens CIO van Rijkswaterstaat.
Eerder was Van der Weyden directeur Shared Service Centrum ICT Haaglanden en ook al actief voor het ministerie van IenM als directeur van de Shared Services
Organisatie ICT.

“A

“ Een robuuste basis en
flexibele schil. Daar staat
onze i-Strategie voor.”

ls signaleringen op de weg niet werken
of het niet goed doen, of een brug blijft
open en dicht gaan, dan heeft dat direct
een maatschappelijke consequentie”, zegt Van
der Weyden. Hij heeft voor Rijkswaterstaat een i-Strategie geformuleerd
die meer richting en focus moet geven aan het centraal stellen van
burgers, bedrijven en partners maar ook ruimte biedt aan innovaties als
big data, internet of things en wireless. “De kern van de i-Strategie is dat
er een robuuste basis is, met daarnaast een flexibele schil waarop we
kort-cyclisch IV-functionaliteit kunnen bieden”, legt Van der Weyden uit.
“De focus ligt op standaardisatie en uniformering. We concentreren ons
op de strategische IV-assets van Rijkswaterstaat zoals het IV-netwerk en
de Industriële Automatisering (IA). IV is voor mij een verzamelnaam voor
ICT, data, kennis en IA, vier gebieden waarin Rijkswaterstaat krachtig
is. Objecten – bruggen en sluizen bijvoorbeeld – worden bediend met
IA, maar je ziet IA steeds meer opschuiven naar IT. We gaan kijken naar
herbruikbare gestandaardiseerde voorzieningen in de IV rondom die
objecten.”

Innovatieve ontwikkeling

Rijkswaterstaat Centrale Informatie
Voorziening Flexibel door
8

standaardisatie en
uniformering

‘Eén Rijkswaterstaat, elke dag beter!’ luidt het motto van het Ondernemingsplan 2015 van Rijkswaterstaat. De organisatie stelt dat de omgeving veel verwacht van haar maatschappelijk relevante taken op
het gebied van gebruik, onderhoud en aanleg van de hoofdinfrastructuren en watersystemen. Hoofdingenieur-directeur Perry van der Weyden tekent er bij aan dat de impact van informatievoorziening (IV)
op Rijkswaterstaat groot is. “We staan voor een forse uitdaging op het gebied van bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid. De doelstellingen op deze terreinen kunnen we uitsluitend realiseren door
de inzet van IV, als onderdeel van ons primaire proces, verder te versterken.”

Droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over
weg en water, betrouwbare en bruikbare informatie voor heel Nederland. Dat is waaraan Rijkswaterstaat werkt, samen met collega-overheden en andere partners. Daags na het interview met Perry van der
Weyden zorgt een onverwacht heftige aprilstorm voor calamiteiten –
zoals omgewaaide vrachtwagens op een aantal snelwegen – in het hele
land. De IV van Rijkswaterstaat is op zulke ogenblikken een spil tussen
hulp- en informatiediensten.
Van der Weyden is gecharmeerd van een innovatieve ontwikkeling als
Charm (Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model). “Middels dat
programma zijn we verkeerscentrales aan het harmoniseren. Dit gaat er
voor zorgen dat elke verkeerscentrale dezelfde software gebruikt en we
dus dezelfde processen kunnen gaan hanteren.” Van der Weyden noemt
als voorbeeld ‘de verkeerscentrale van de toekomst’ in Helmond waar
de doorstroming en verkeersveiligheid voor het wegverkeer in Zuid-Nederland door Rijkswaterstaat wordt bewaakt. “Nederland is voorloper
als het gaat om verkeersmanagement. Een volgende fase daarin betreft
in-car technologie , data dichterbij de weggebruikers brengen. Snel die
informatie kunnen bieden waardoor ze kunnen blijven bewegen. Een
andere ontwikkeling is die van zelfrijdende auto’s en ook ‘platooning’
(het op korte afstand van elkaar rijden - red.), waarmee in de buurt van
Zwolle al is getest. Dat is allemaal IV-gedreven.”

Flexibiliteit vergroot
“Je moet je voorstellen”, zegt Van der Weyden, “dat een standaard
omgeving je flexibiliteit vergroot. Als ik een medewerker van de ene

centrale naar de andere overzet, dan merkt hij
geen verschil. De functionaliteit, de systemen
zijn hetzelfde. Ik vergelijk het met een apparaat als de iPad. Dat is in feite zo standaard als
wat – Apple schrijft alles voor, dat je naar de store moet, wat je moet
betalen – en toch ervaren mensen het als het meest flexibele apparaat
dat er is. Dat is ook de filosofie van onze i-Strategie: vanuit de basis gaan
we uniformeren en standaardiseren en daarmee zorgen we dat we heel
flexibel worden.”
De i-Strategie, die een voor Rijkswaterstaat specifieke doorvertaling
is van de i-Strategie voor het Rijk, omvat 23 maatregelen. Kort gezegd
verschuift de focus van nieuwe plannen maken naar keuzes maken en
concrete resultaten behalen. Meer standaard oplossingen en minder
maatwerk en voorkeur voor hergebruik. Ook als gevolg van de Rijksbrede samenwerking. “Een gemeenschappelijke noemer is bijvoorbeeld
security. Cyber security is natuurlijk een hot issue, in wat voor sector je
ook zit. Of dat nu het gevangeniswezen is, de Belastingdienst of bruggen
en sluizen: de vraag is hoe je daar bescherming aan biedt en daar delen
we natuurlijk wel het een en ander. Als je kijkt naar de inhoud, dan zie je
dat onze ketenpartners meer de provincies, gemeenten en waterschappen zijn.”

De burger centraal
Van der Weyden vertelt dat recent in samenwerking met een aantal
waterschappen de eerste pilots zijn gestart van SaW@, een project voor
vergunningverlening en handhaving dat moet leiden tot een vraag gestuurd, digitaal stelsel voor vergunning en omgevingsplannen voor alle
waterschappen. Van der Weyden noemt dit “een eerste beweging van
verschillende organisaties die de burger op één manier bedienen. Dat is
ook de ontwikkeling naar de toekomst waarbij de burger centraal staat.”
Hij noemt in dit verband ook het programma ‘De Laan van de Leefomgeving’, een visie op het implementeren van de Omgevingswet. Deze
wet zet in op een aantal verbeterdoelen, zoals meer gebruikersgemak,
snellere en betere besluitvorming en minder onderzoekslasten. Om deze
doelen te kunnen realiseren en de mogelijkheden van de nieuwe wet ten
volle te benutten is een verbeterslag nodig in de digitale ondersteuning
van de wet. “Dat programma gaat natuurlijk breder, maar de kern van
het principe is dat een burger één loket weet te vinden voor zijn vraag.
De Laan van de Leefomgeving biedt je alle informatie rondom alles wat
met je leefomgeving te maken heeft. Daar hebben alle bestuurslagen
een rol in, ook de provincies en de gemeenten. Het is een stip op de horizon, maar de denkbeweging ontstaat en dat is een belangrijke verandering voor de overheid.”
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Simone Roos
werkt vanuit
een Rijksbreed
perspectief
Een zevende plek en een eervolle vermelding van de jury
scoorde Simone Roos in de verkiezing ‘Beste ambtenaar
2014’ van PM magazine. ‘De grootste veranderingen in
honderd jaar bewerkstelligd binnen de rechterlijke macht’
luidde de nominatie. Vijf jaar lang, van september 2009 tot
september 2014, was Simone Roos lid van de Raad voor de
rechtspraak en landelijk verantwoordelijk voor veranderingen op het gebied van HRM, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Die ervaring komt haar goed van pas nu
ze weer terug is bij de Rijksoverheid als directeur-generaal
Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.
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imone Roos was eerder onder meer plaatsvervangend Secretaris-generaal (pSG) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en is na “vijf jaar actief te zijn geweest in een
andere wereld, met een andere dynamiek en andere cultuur”, zoals
ze zegt, positief verrast over de voortgang die tijdens die periode is
geboekt met de vorming van het Rijksbrede concern. “Er is heel veel
neergezet!” Compacte Rijksdienst, de projecten van de Secretarissengeneraal (SGO), de Hervormingsagenda, de Interdepartementale
Commissie Chief Information Officers (ICCIO), de CIO-Rijk en ook de
taakstellingen hebben daaraan een bijdrage geleverd. “Maar ik zie ook
een ‘emancipatieproces’ en een transitieproces, van de weg willen bewandelen met elkaar. En niet te vergeten een ‘dedicated’ minister voor
Wonen en Rijksdienst, dat zet een enorme kracht op het onderwerp.”

Simone Roos is sinds 1 september 2014 directeur-generaal van het DirectoraatGeneraal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) dat ressorteert onder het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is verantwoordelijk
voor het beleid en de uitvoering op het gebied van personeel en organisatie,
ICT & Informatievoorziening, inkoop, huisvesting en facility management.

Cultuur is veranderd
“Samenwerking is gewoon geworden”, stelt Roos vast. “Je doet mee,
tenzij je een ontzettend goede reden hebt om dat niet te doen. Maar dat
is bij hoge uitzondering. De kerndepartementen maken gebruik van de
shared service organisaties (SSO’s) voor de generieke bedrijfsvoering, er
is samenwerking op bijna alle beleidsdossiers, we zijn echt één concern
aan het worden. En als er gelegitimeerde verschillen zijn, kun je het daar
gewoon met elkaar over hebben. De cultuur is veranderd, vroeger was
je al gauw een uitzondering, nu ben je met z’n allen de regel. Iedereen
snapt ook, rationeel, dat dit moet. Verschillend zijn is ook kostbaar
trouwens, en als we samenwerken bereiken we meer kwaliteit. Voor een
aantal terreinen is dat evident. Neem bijvoorbeeld de inkoop van ICT,
dat kun je echt niet zelfstandig meer doen. Huisvesting is een emotioneel onderwerp. Dat gebouw was een symbool, vroeger. Maar nu snapt
iedereen dat we dit niet meer kunnen betalen. En als je dan moet kiezen
tussen stenen en mensen… dan bezuinig je nog altijd liever op stenen
dan op mensen. Tenminste, wij wel.”
Wat er al is bereikt? Van 130 Rijkskantoren locaties terug naar 60 en
van 10 ministeries naar 7 kerngebouwen (in totaal 25 procent minder
kantooroppervlak), van 64 naar 4 Rijksdatacenters, één ICT werkplekdienst voor 27.000 ambtenaren en de Rijksinkoop is teruggebracht van
350 naar 20 inkoop uitvoeringscentra. Inkoopkennis en -volume zijn
daarmee gebundeld, in kwalitatief opzicht versterkt en de continuïteit
geborgd.
Rijksbreed staat het huis, stelt Roos. Maar er is nog veel te doen aan de
inrichting. Zoals de uitvoering van de masterplannen, het optimaliseren
van de werkprocessen en het verder uitbreiden van categoriemanagement, de voltooiing van de consolidatie van de datacenters, de inbesteding van de organisaties voor Rijksschoonmaak en Rijksbeveiliging, en
met betrekking tot de shared service organisaties: sturen op kosten en
kwaliteit. De opgave voor 2015 en de jaren erna van de minister voor >
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Veel Nederlandse organisaties zien de ‘digitale transformatie’ als een ontwikkeling die
kansen biedt en bovenal noodzakelijk is; we kunnen er niet meer omheen. Daarom staat dit
hoog op de bestuurders agenda. BMC is afgelopen jaar een nieuw initiatief gestart, ‘Bring
IT to Life’, dat tot doel heeft om hierbij ondersteuning te bieden. De kern van het initiatief
is erop gericht om organisaties te helpen om succesvol de transitie naar deze “digitale
organisatie” te maken middels een nieuwe generatie van innovatieve software oplossingen,
waarin de eindgebruiker en burger centraal staan.

BMC
‘Bring iT
To life’

In onze visie, als bijdrage aan deze ‘revolutie’, rondom de digitale transformatie, hoort
volgens Nico van Dort - verantwoordelijk bij BMC voor het overheidssegment - een
geheel nieuwe ervaring rondom technologie voor zowel eindgebruikers, IT managers en
specialisten.
Wij maken het mogelijk, door de inzet van intuïtieve, slimme, “next generation socialand collaboration” oplossingen, om het gebruikersgemak voor, en de productiviteit van
eindgebruikers sterk te verbeteren.

visie BMC
voor de
overheid

Bovendien draagt dit bij aan een vereenvoudiging van de administratieve taken en bovenal
in een verlaging van de operationele IT beheerkosten binnen de overheid. Het draait niet
enkel meer om het ondersteunen en automatiseren van bedrijfsprocessen en het beheer
van infrastructuur, maar tevens om innovatie, het leveren van vernieuwende overheidsservices die waarde toevoegen aan zowel eindgebruiker als burger.

digiTale
TransforMaTie
Binnen de
overheid

“DICTU directeur Willem Zwalve in GOV magazine: De transitie van een klassieke infrastructuur naar de
cloud is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een majeure organisatieverandering met
impact voor systemen en data, medewerkers en klanten. Dit kan wel eens een game changer blijken te
zijn. Eerder revolutie dan evolutie”.
DICTU’s Cloud implementatiepartner, Atos, heeft als cloud management platform voor de
implementatie van de DICTU cloud gekozen voor BMC’s Cloud Lifecycle Management. Voor
de end-to-end monitoring van alle services is gekozen voor BMC’s TrueSight. Motivatie:
enerzijds het servicegericht denken, waarin naast technologie ook de bedrijfsprocessen en
gebruikers centraal staan. Anderzijds levert BMC’s platform neutraliteit, wat een belangrijke
vereiste is voor het behouden van flexibiliteit in de dagelijkse IT operatie voor zowel de
korte als de lange termijn en voorkomt vendor lock-in. BMC loopt daarin voorop in de markt.
Een centrale abstracte cloud management laag voor hybride cloud omgevingen, met
daarin een voor de klanten centraal staande catalogus met beschikbare services, zorgt voor
flexibiliteit, snelle time-to-market en lagere IT beheerkosten.

waaroM
BMC voor
de diCTU
CloUd?

BMC MyiT:
Mijn serviCes
overal en alTijd
BesChikBaar

i

Digitale transformatie is ook actueel bij de overheid waarbij de ‘klassieke’ infrastructuren
worden omgezet naar een moderne cloud.

BMC MyIT is de volgende generatie self service app, die mede invulling geeft aan de BMC
visie, en geldt als een ware primeur binnen de overheid. MyIT bevat een user interface
die is gebaseerd op de laatste social network technieken. Het maakt formulieren en tickets
overbodig door het faciliteren van medewerkers en burgers in het vragen van hulp, het
verkrijgen van de juiste antwoorden en het delen van informatie door onder meer real-time
online messaging.

Wilt u meer informatie: www.bmc.com, Nico van Dort nico_vandort@bmc.com ,+316-52856310

de Rijksdienst luidt: de taakstelling realiseren, met focus op de apparaatskosten en de dienstverlening verder op peil brengen. De agenda van
diens DG Simone Roos is dan ook vol. Ergens tijdens het gesprek verontschuldigt ze zich, met een glimlach: “Ja, ik praat altijd zo snel, maar
anders kan ik dit ook niet allemaal in een werkweek wegwerken.”

ICT en primair proces
“Je springt op een rijdende trein als je in zo’n nieuwe baan komt. Dus je
gaat door met wat er al in gang is gezet, hier en daar stuur je wat bij of
leg je andere accenten. Een belangrijke opdracht is verder het afronden
van de Hervormingsagenda en het ondersteunen van de SGO projecten
(waaronder SGO5, herinrichting governance en sourcing bedrijfsvoering
Rijk – red.), dat zie ik als de basis. Bij die Hervormingsagenda zijn de
apparaatskosten - de personele en materiële kosten van de ambtelijke
organisatie - een hele belangrijke: sturen op een beheerste overheid.
Waarbij we ook permanent zoeken naar optimalisatie in die sturing.”
Verder staat hoog op de agenda het I-domein; de opvolging van de
aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT, beter bekend als het
‘Rapport Elias’.
“Het onlangs gestarte programma waarmee we dat gaan doen, raakt
alle aspecten van organisatie en bedrijfsvoering”, zegt Roos. “Mijn hele
Directoraat-Generaal en natuurlijk alle departementen zijn betrokken bij
die acties. Wij zijn allemaal eigenaar van het probleem en de oplossing.
Het gaat niet alleen over techniek of harde ICT, maar ook over mensen,
over deskundigheid. Over werving en selectie van het juiste personeel.
Over inkoop, over opleiden, over sturing en governance. Het dwingt om
integraal naar dit vraagstuk te kijken en te werken vanuit een Rijksbreed
perspectief. We moeten ons ook meer met z’n allen eigenaar van dit
probleem gaan voelen. ICT is een zaak van ons allemaal, niet alleen van
de ICT mensen. ICT en het primair proces zijn immers nauw met elkaar
verweven”.
“Al die actiepunten kunnen we over anderhalf jaar vermoedelijk
afvinken, maar dan hebben we de wereld nog niet veranderd. En we
moeten wel de wereld een beetje zien te veranderen op dit punt. Ik zie
daar een analogie met een financiële operatie in de jaren ’80 van de
vorige eeuw, waarbij goed financieel beheer op de kaart werd gezet en
op alle niveaus het besef ging leven dat het belangrijk is dat je iets snapt
van geld”, aldus Roos. “ICT is niet iets vreemds waar je een paar ‘nerds’

“ ICT is
een zaak
van ons
allemaal.”

Onder DGOBR ressorteren de directies: Faciliteiten-, Huisvesting- en
Inkoopbeleid Rijk (André Weimar), Organisatie- en Personeelsbeleid
Rijk (Olav Welling), Informatiseringsbeleid Rijk (CIO-Rijk Hans
Wanders) en de Shared Service Organisaties: P-Direkt (Edgar Heijmans),
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (Irene van Munster en
Ninke Lansink Rotgerink), FMHaaglanden (Ingrid van de Boel),
Doc-Direkt (Bob Papenhuijzen), Logius (Steven Luitjens), SSC-ICT
Haaglanden (Sylvia Bronmans) en de Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (Niek van der Meer).

voor inhuurt, nee, het is onderdeel van ons primaire proces waarbij een
verandering van kennis, kunde en mentaliteit nodig is. Als je dat niet of
onvoldoende beheerst, kun je eigenlijk niet meer goed functioneren in
de huidige tijd. Je hoeft zelf geen ICT’er te worden, maar je moet wel
weten wat je niet weet en dan de goede mensen erbij kunnen betrekken
en ook de goede vragen kunnen stellen. Dus die draai moeten we gaan
maken, zoals we die ook met de financiële functie hebben gemaakt.”
Tot haar genoegen ziet ze de belangstelling voor ICT over de volle
breedte toenemen. Roos lacht: “De Algemene Bestuursdienst (ABD)
biedt managers een leermodule ICT aan. Die is inmiddels overboekt.”

Vernieuwende bewegingen
Personeelsbeleid is een andere prioriteit. DG Simone Roos is verantwoordelijk voor de CAO Rijk, zij is ambtelijk gezien de eerste onderhandelaar. “Een nieuwe CAO is belangrijk gezien de ambities die het Kabinet
als werkgever heeft. Het doel is een flexibele, veerkrachtige overheid
met mobiliteit van medewerkers tussen ministeries, met een gezonde
balans tussen in- en uitstroom, en doorstroom. Om dat soort vernieuwende bewegingen te maken, daar heb je de bonden bij nodig, maar
ook de medezeggenschap. Die medezegenschap is de afgelopen jaren
hervormd tot een binnenkort op te richten Rijksbrede medezeggenschap, het Georganiseerd Overleg Rijk (GOR).”
Tenslotte, vragen ook de shared service organisaties (SSO’s) haar aandacht. “De Rijksbrede infrastructuur staat, maar het gaat er nu om dat
het goed gaat werken”, benadrukt Roos. “Want de departementen hebben mensen, taken en bevoegdheden overgedragen, zijn mee gegaan in
deze beweging van ‘we doen het samen’. Maar zij willen daar – logisch –
een stabiele dienstverlening voor terug. Met ‘service in de nabijheid’
organiseren we de service dicht bij de medewerkers. Bij BZK en Justitie
hebben wij het serviceplein in het gebouw (locatie de JuBi-torens van de
ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –red.) bemand met collega’s van SSC-ICT, niet van VenJ of
BZK. Dat werkt prima. Daar zijn ook varianten op te bedenken, soms is
dat een helpdesk, soms vraagt het meer maatwerk. Voor mij staat vast
dat de kwaliteit van die SSO’s, de sturing en de kostenbeheersing, buiten
kijf moet staan. Het moet gewoon goed zijn, anders wek je wrevel en dat
kunnen we ons niet permitteren. Want er is geen weg meer terug.”
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Wim Sijstermans
initiator CTO-Raad

“ Niet alleen kijken hoe we efficiënter
en effectiever kunnen werken,
maar ook anders. De technologie
draagt daarvoor oplossingen aan.”

“Generiek waar
mogelijk,
specifiek waar
nodig”

In de hoedanigheid van CIO van de Belastingdienst zag Wim
Sijstermans goede mogelijkheden voor het verbeteren van
afstemming tussen uitvoeringsinstanties en de Interdepartementale Commissie Chief Information Oﬃcers (ICCIO). De
installatie van de CTO-Raad in 2014 – op zijn initiatief – zorgt
sindsdien voor een goede aansluiting met de uitvoeringsorganisaties. Met als belangrijk uitgangspunt: de klant centraal.
“En dat helpt bij het doel, een Rijksbrede aanbodstructurering van generieke dienstverlening”, voegt Sijstermans – in
april 2013 aangesteld als Chief Technology Oﬃcer (CTO) Rijk
– er met een glimlach aan toe.
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n de bijna vijf jaar dat Sijstermans bij de Belastingdienst leiding gaf
aan een transformatie van de ICT keten, maakte Maarten Hillenaar
(CIO Rijk van 2009 tot 2014) van de ICCIO een instituut. “En toen
vroeg Maarten: ‘Wil je niet een tijdje bij ons komen werken?, dan kun
je meehelpen!’ Een mooi aanbod dat mij de kans gaf om hier (DGOBR,
Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk – red.) meer
specifieke uitvoeringskennis in te brengen. Want het grote doel vanuit
de Hervormingsagenda is invulling geven aan een Rijksbrede infrastructuur en gestandaardiseerde generieke ICT diensten”, aldus
Sijstermans.

Het primaire proces
In aanvulling op de ICCIO initieerde Sijstermans de CTO-Raad tijdens
een informele heisessie in Medemblik. “Daar hebben we ons als CTO’s

op hoofdlijnen aan elkaar voorgesteld, onze plannen, uitdagingen en
zorgen besproken. Op het moment dat je die deelt, sta je niet tegenover
elkaar maar naast elkaar. Zonder dat er enige dwang was, of zonder dat
enige druk werd uitgeoefend, zag je de verbindingen ontstaan.”
In deze realiteit bemoeit de ICCIO zich met de wat?-vraag, de functionele
vraag. De CTO-Raad juist met de hoe?-vraag, de visie op het technologie
aanbod. “Een CTO-Raad die daarin niet alleen volgend is, maar ook inspirerend en proactief. Waarbij de burger, het bedrijfsleven en de ambtenaren die we moeten bedienen centraal staan.”
De bezetting van de CTO-Raad is gespiegeld aan de ICCIO: ministerie
van Defensie, OCW/DUO, Belastingdienst, ministerie van Infrastructuur
en Milieu/Rijkswaterstaat, ministerie van Veiligheid en Justitie (waaronder shared service organisatie SSC-I), Logius, SSC-ICT Haaglanden,
DICTU en UWV. RIVM en KNMI hebben aangegeven graag aan te sluiten.
Onder de CTO-Raad kun je een aantal tafels organiseren die zich dan

heel specifiek zullen bezig houden met bijvoorbeeld connectiviteit of
werkplekdiensten, voegt Sijstermans eraan toe.

De samenhang vinden
Generiek waar mogelijk, specifiek waar nodig is het credo. Sijstermans
noemt als voorbeeld het traject van de nieuwe RijksWerkOmgeving
(RWO). “Natuurlijk willen we allemaal een goede digitale werkplek en
plaats en tijd onafhankelijk werken. Maar er zijn smaakverschillen tussen
wat een Rijkswaterstaat en Belastingdienst nodig heeft of de kerndepartementen hier in Den Haag. De kern van RWO is interoperabiliteit. Dus
wij moeten zorgen dat het verbonden is met elkaar, want je gaat steeds
meer als één concern werken. Dat wil niet zeggen dat het overal exact
op dezelfde manier eruit moet zien.”
Er lopen inmiddels een aantal ‘proof of concept’ trajecten. “De taak van

Wim Sijstermans is sinds 1 mei 2015 actief bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
als Chief Information Officer (CIO) a.i. Dit interview was zijn laatste als Chief Technology Officer (CTO) Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGOBR, een functie die hij bekleedde sinds april 2013. Sijstermans was van
2008-2013 CIO bij de Belastingdienst en daarvoor o.a. werkzaam bij de KLPD, Shell,
Schiphol en Sony.

de CTO-Raad is om met elkaar de samenhang te vinden en die te bewaken maar elkaar ook te gunnen dat er verschillende tempo’s gelopen
worden. Het gaat erom dat je dat herkent en erkent. Ons past niet allemaal dezelfde jas, dus moet je inspelen op de behoeften en wensen van
je klanten, in dit geval de burger, het bedrijfsleven en de ambtenaren.”
De CTO-Raad is primair voor de generieke ICT, maar deelt ook andere
onderwerpen, vertelt Sijstermans. “Dat heeft geleid tot een aantal samenwerkingsinitiatieven en daar ben ik trots op.” Hij noemt als voorbeelden het categorie management en strategisch leveranciersmanage- >
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Fundamenteel andere aanpak
van security noodzakelijk

ment, implementatie van Govroam (één keer inloggen, overal online)
binnen de Rijksoverheid en ook een gezamenlijke definitie van gebouw-gebonden ICT. “Dat laatste lijkt misschien maar een klein operationeel ding maar het levert veel winst op. Winst in de zin van geld,
snelheid en flexibiliteit.”

Intensievere samenwerking
Sijstermans staat samen met de CTO-Raad voor intensievere samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstituten. “We doen er goed aan
om dat optimaal te benutten. We hebben een uitgebreide ICT infrastructuur hier in Nederland en veel innovatie. Als overheid moet je veel meer
toe naar het toepassen van technologie dan het zelf uitvinden.” Hij geeft
als voorbeeld de afgesproken samenwerking met SURFnet. Dat heeft
Eduroam ontwikkeld waarmee meer dan 15 miljoen studenten wereldwijd op universiteiten op een veilige manier Wi-Fi toegang hebben en
internet toegang met één user ID en wachtwoord. “Je hoeft die niet meer
overal aan te maken, op het moment dat je inlogt, of dat nu op de VU in
Amsterdam is of op Stanford University in California; je kunt overal veilig
werken. Het concept is briljant in z’n eenvoud, want het koppelt netwerken aan elkaar.”
Dat concept heeft SURFnet nu ook vertaald naar Govroam. “Ook hier
geldt dat delen het nieuwe hebben is. Het bestaat en je past het toe”,
zegt Sijstermans. Na een succesvolle proef met onder meer Deventer,
Arnhem en Heerlen, heeft nu ook de gemeente Den Haag Govroam omarmd. De ministeries van OCW en Economische Zaken, ICTU, Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland sluiten zich binnenkort aan. Sijstermans verwacht dat Govroam in de toekomst Rijksbreed
zal bestaan, “waardoor je als ambtenaar met je laptop in willekeurig welk
Rijksgebouw probleemloos en veilig kunt werken. Het is ook een belangrijke symbolische stap omdat je je hiermee als één overheid presenteert.
Daarnaast is het een veiligere stap dan wanneer je overal zelf Wi-Fi
netwerken gaat aanleggen.”

Het nieuwe normaal
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“De structuur en cultuur van organisaties zal moeten wennen aan het
feit dat versnelde verandering het nieuwe normaal wordt. Dat geldt ook
voor de overheid”, stelt Sijstermans. Hij ziet de CTO-Raad als een draaggolf voor verandering binnen de overheid. “We moeten als Rijksoverheid kijken hoe we efficiënter en effectiever kunnen werken én anders.
Daarvoor draagt de technologie ons nu al oplossingen aan. Als je kijkt
naar ‘Digitale Overheid 2017’ dan betekent dat niet dat we wat we vroeger op papier deden, over twee jaar elektronisch doen. Maar dat we met

De huidige aanpak van informatiebeveiliging is niet effectief
meer. Organisaties werken meestal met tientallen verschillen
de producten en diensten, afkomstig van een groot aantal
leveranciers. Dit is uitgegroeid tot een onhoudbare situatie:
er zijn voortdurend updates nodig en het gebrek aan integratie
leidt tot beveiligingsgaten. Bovendien is de personele belas
ting te groot geworden – zowel de benodigde mankracht als
de benodigde kennis zijn niet meer toereikend. Cybercrime
is vergaand geautomatiseerd en geïndustrialiseerd. Waar nog
bijkomt dat de cybercriminelen in sommige gevallen onder
steuning krijgen van overheden. In deze veranderende wereld
is informatiebeveiliging zeer complex geworden. Daarom is
een fundamenteel andere aanpak vereist.

Security als bedrijfsproces

elkaar manieren vinden om het anders te doen en gebruik maken van de
al beschikbare kennis en middelen in plaats van het weer proberen uit te
vinden.”
Zijn persoonlijke visie richting toekomst: de overheid zal steeds meer als
een ‘virtuele overheid’ moeten en willen functioneren. “Dat gaat ICT mogelijk maken. We zullen meer gaan praten over diensten dan producten.
Door de opkomst van social, mobile en cloud staat de burger centraal,
en niet de overheid. Voeg daaraan toe de mogelijkheden van big data
en analytics en ik weet zeker dat we nog maar het begin staan van het
benutten van de mogelijkheden. Welke mogelijkheden? Dat realiseren
we ons nog niet eens.”

Verantwoordelijkheden CTO-Raad
l Het ontwikkelen van een visie op het technologie aanbod voor de (generieke) ICT van de Rijksoverheid;
l Het uitvoeren van check en balances binnen de Rijksoverheid op technologie beleid;
l Het ontwikkelen van een strategie voor de vernieuwing van het technologie aanbod, inclusief vereenvoudiging en sanering en het voeren van regie

op de realisatie van deze strategie;
l Het samenwerken met bedrijfsleven en kennisinstituten op het gebied van technologie;
l Trendwatching, introduceren van en experimenteren met nieuwe technologie.

Deze andere aanpak gaat uit van een securityarchitectuur
op basis waarvan de beveiliging kan worden ingericht als
een bedrijfsproces. Binnen dit proces moeten de beveiligings
componenten (producten, diensten) tezamen een platform
vormen, zodat zij naadloos informatie kunnen uitwisselen.
Nieuwe beveiligingscomponenten moeten hier ook zonder
problemen ingevoegd kunnen worden. Het beveiligingsbe
drijfsproces en het platform moet zo worden ingericht dat
het hele aanvalscontinuüm  vóór, tijdens en na een aanval
 wordt afgedekt. Van het tegenhouden en detecteren van
aanvallen tot afslaan ervan, plus de (forensische) analyse
van wat er gebeurd is en het bepalen welke impact de aanval
heeft gehad. Het op een fundamenteel andere manier aan
pakken van de beveiliging is allereerst nodig om de dreigingen
van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Regelgeving

Maar de overheid stelt in toenemende mate ook eisen aan
organisaties en hun beveiliging, in eerste instantie vanuit het
besef dat cybercriminelen ook kritieke infrastructuren, zoals
onze mainports, de energievoorziening en de financiële
wereld, kunnen aanvallen. Er is een meldplicht in de maak
en er komen boetes als organisaties zich niet aan de regels
houden. Andere organisaties zullen met specifieke regels
voor informatiebeveiliging te maken krijgen. Zoals zieken
huizen die nu snel digitaliseren en daardoor doelwit worden
voor het stelen en/of manipuleren van gevoelige data.

Mede door deze regel
geving moet cybersecu
rity uit de hoek van het
netwerk en ITbeheer
komen. Informatiebe
veiliging is een zaak
van het topmanage
ment, het komt daar
immers ook terecht
als het misgaat met
de beveiliging.

Samenwerking

Waar de Nederlandse overheid in actie is gekomen – met
wet – en regelgeving, maar ook met het organiseren van de
Cybertop in Den Haag  is er internationaal nog een lange
weg te gaan. Afstemming over aspecten zoals privacy, kosten
tijd omdat lang niet alle overheden hier hetzelfde over denken.
Cybercrime is een internationaal verschijnsel en zal dus ook
internationaal moeten worden aangepakt. Maar dat wil niet
zeggen dat er in Nederland niet meer kan gebeuren. Zo kan
de overheid, in samenwerking met het bedrijfsleven, tot een
securityecosysteem komen en nog meer stimuleren dat orga
nisaties adequate beveiligingsmaatregelen nemen. En wellicht
werkt stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm belastingvoordeel
voor bedrijven die hun security aantoonbaar op orde hebben,
beter dan het vooruitzicht op torenhoge boetes.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Cybersecurity is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van
overheid, bedrijven en consumenten. Maar ook securityleve
ranciers dragen hier een maatschappelijke verantwoordelijk
heid. Zo draagt Cisco bij in de vorm van adviezen op basis
van zijn internetkennis en ervaring. Voor het verbinden van
mensen, processen, data en dingen (het Internet of Every
thing) is security cruciaal. Samenwerking en bijdragen uit
de security-industrie zijn onmisbaar om tot deze essentiële
bescherming tegen cybercrime te komen.
Rob de Wildt
Directeur Publieke Sector Cisco Nederland

Digitale
transformatie:
op weg naar i-samenleving
en data economie

Er is een digitale transformatie gaande: aan
de horizon bevindt zich de i-samenleving
en data economie, zoals beschreven in het
trend rapport de Ascent Journey 2018, ‘The
Third Digital Revolution - Agility and Fragility’. Want, de digitale transformatie vraagt
om wendbaarheid en veerkracht: snelle
verandering wordt de nieuwe norm. GOV
verkent met Hubert Tardieu het landschap
van de data economie: “De data economie
is de drijvende kracht achter de digitale
transformatie.”
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n dat trend rapport Ascent Journey
2018 (zie kader om het rapport te downloaden) worden als onderdeel van de
data economie de verschillende fasen
van het data lifecycle model beschreven.
De eerste fase van de data lifecycle laat zien
dat de meeste datagroei uit ongestructureerde data ontstaat. Vooral het toenemend
gebruik van smartphones - inmiddels
meer dan 2 miljard - en de ruim 10 miljard
sensoren van het 'internet of things' dragen
daar exponentieel aan bij.
Om deze data geschikt te maken voor commercieel gebruik, worden deze getoetst aan
het vigerende privacy beleid, geeft Hubert
Tardieu aan, zoals de Richtlijn 95/46 EG

voor het verwerken van persoonsgebonden
gegevens. “Aansluitend zijn het de data
analisten die het gedrag van de nieuwe
data proberen te voorspellen en patronen
proberen te ontdekken. En de laatste fase
kenmerkt zich door de inzet van semantische technologieën en ‘machine learning’
waarmee nieuwe, verrijkte data worden
gecreëerd.”
Op het gebied van data-waardecreatie zal
het data lifecycle model geleidelijk aan, zo
is de verwachting, het economische model
gebaseerd op reclame inkomsten gaan
vervangen. Niet in de laatste plaats omdat
de waarde van de data, redelijk snel de
initiële kosten van het verzamelen goedmaakt. Het data lifecycle model is overigens
niet nieuw; het werd 15 jaar geleden bedacht
door de Nobelprijswinnaar voor economie
in 2014, Jean Tirole, onder de naam ‘multisided platforms’. Multi-sided platforms
zijn vrij vertaald producten, diensten of
technologieën die verschillende klantsegmenten aan elkaar koppelen. Als voorbeeld
Google’s zoekmachine die adverteerders en
gebruikers verbindt aan hun diensten.
“Van origine was het data lifecycle model
gebaseerd op de betaalsystemen waar
de kosten van de credit card niet gedekt

worden door de gebruiker, maar door de
winkelier die de pinautomaat en point-ofsale apparatuur financiert. De winkelier
krijgt daarvoor in ruil toegang tot persoonlijke marketing data die met de betaling
worden verkregen. Andere, actuele voorbeelden in dezelfde lijn zijn de autoverzekerings-modellen ‘pay as you drive’ en
‘pay how you drive’. Beide zijn gebaseerd op
hetzelfde principe; een verzekeringskorting
in ruil voor data over het bestuurdersgedrag”, aldus Tardieu.

“De rol van de overheid
wordt bij de data economie
steeds belangrijker.”
Hubert Tardieu is adviseur
van de Raad van Bestuur
van Atos en top sponsor van
de Atos Scientific
Community, een wereldwijde
‘denktank’ die zich bezig
houdt met technologische
innovaties en de impact
daarvan op verschillende
markten en sectoren.

Data economie en rol overheid
De data economie heeft voor investeerders
en ondernemers een aantal aantrekkelijke
kenmerken zoals een potentieel snel
stijgend rendement en het voordeel van
de eerste aanbieder te kunnen zijn in een
markt, doceert Tardieu. “Echter, daar staat
een strenge regulering tegenover. Bijvoorbeeld om monopolies en privacy schending
te voorkomen of - als actueel voorbeeld - de
aanklacht tegen Google door de Europese
Commissie voor machtsmisbruik bij zijn
zoekmachine.”
“De rol van de overheid, in het bijzonder
die van de Europese Unie, wordt bij de
data economie steeds belangrijker. Met het

namelijk de mogelijkheid om eventueel
‘gratis’ diensten te kunnen aanbieden. Dit
als ‘trigger’ om consumenten te werven en
te binden. Daarnaast is het essentieel om de
mogelijkheid te hebben om het dienstenplatform aan te passen c.q. op te schalen op
het moment dat de data economie activiteiten beginnen te groeien. Cloud computing
en web based technologieën bieden daarvoor de gewenste faciliteiten als ‘enabler’
én als borging van de flexibiliteit en vereiste
wendbaarheid.”

Een aantal uitdagingen
creëren van de juiste regulering en wetgeving voor data-waardecreatie kunnen zij
de data lifecycle verder stimuleren en
faciliteren.”
De data economie stelt wel specifieke
eisen aan het business model van de data
lifecycle, gaat Tardieu verder. “Zo is toegang
tot voldoende consumenten een voorwaarde om vervolgens business partners
aan te kunnen trekken en omgekeerd is
ook een brede basis van partners nodig om
de vereiste consumenten aan te kunnen
trekken. Om deze vicieuze cirkel te kunnen doorbreken is het prettig om tegen zo
laag mogelijke kosten te starten. Dat biedt

“Om de digitale transformatie naar de
data economie in Europa te realiseren en
vooral ook te behouden, en daarmee te
voorkomen dat deze zich alleen en uitsluitend buiten Europa ontwikkelt, zijn er nog
een aantal technische uitdagingen als ook
uitdagingen in wet- en regelgeving”, aldus
Tardieu.
Allereerst: het verkrijgen van ongestructureerde data. Om de snelle ontwikkelingen
van het 'internet of things' bij te kunnen
houden en daarmee ongestructureerde
data te kunnen genereren, is een goede
infrastructuur een vereiste. Nieuwe en nog
snellere verbindingen en netwerktechnolo-

gieën zullen hun intrede doen, zowel voor
vast als mobiel. Echter, de investeringen
om high speed internet in elk huishouden
aan te leggen en om 5G mobiel in te zetten
zijn fors. Door de overheid gefinancierde
openbare netwerken - bijvoorbeeld Wi-Fi
infrastructuur in treinen, in smart cities of
bij eHealth toepassingen - kunnen hierin
bijdragen, stelt Tardieu. “Maar er bestaat
ook de kans dat ze te laat komen. Private
investeerders in de data economie, zoals
mobiele providers, die daarin willen en kunnen investeren, zijn een mogelijk alternatief.
Dit bijvoorbeeld in ruil voor toegang tot
ongestructureerde data die daarmee kunnen worden verkregen.”
Een tweede uitdaging betreft wetgeving.
Met de Richtlijn 95/46 EG voor de bescherming van natuurlijke personen in verband
met het verwerken van persoonsgebonden
gegevens en het vrije verkeer van die gegevens, is een enorme vooruitgang geboekt.
In Nederland is deze Richtlijn omgezet in
de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). De Wbp geeft de burger het recht om
te weten wat er met zijn persoonsgegevens
gebeurt. De burger mag zijn gegevens te
allen tijde inzien en mag ook verzoeken tot
onder andere correctie van zijn gegevens en
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LICHTVOETIGE, MAAR ROBUUSTE

INFORMATIEVERWERKING
De maatschappij is steeds meer gebaseerd op digitale informatievoorziening en interne en externe
informatie-processen raken steeds meer met elkaar verweven. Intern ondersteunen gestructureerde data
en documenten de veelal procedurele processen. Maar data voor externe communicatie - zowel binnen als
buiten - bevat vaak maar weinig structuur. Daar worden lichtvoetige (agile) mobiele werkplekken gebruikt in
een wereld van social media, cloud en grote dataverzamelingen.
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bezwaar maken tegen de verwerking van
zijn persoonsgegevens.
“Bovendien wil je dat als je data beschikbaar
stelt, je er ook scenario’s mee kunt maken,
indicatoren kunt stellen – ofwel het moet
betekenisvolle informatie zijn, waarde
creatie geven. In de USA is er de zogenoemde ‘blue button’. Dit is een elektronisch
patiëntendossier dat de patiënt de controle
geeft over welke hulpverlener inzicht in
zijn dossier krijgt. Hiermee heeft de patiënt
meer zicht op wat er met zijn medische
persoonsgegevens gebeurt. En dat is wel iets
dat past bij de openbaarheid van gegevens
en het informatiestelsel voor zorg, ofwel het
past bij deze tijd, de i-samenleving, om daar
invulling aan te gaan geven.”
Een volgende uitdaging is data geo lokalisatie. “Dit betreft een redelijk traditionele
opvatting gebaseerd op lokale wetgeving.
In Duitsland bijvoorbeeld kunnen persoonlijke gezondheidsdata niet gebruikt worden
buiten de regio waar deze verkregen zijn. En
in een aantal Europese landen moeten persoonlijke bankgegevens opgeslagen worden
in het land van oorsprong. Adviezen voor
het gebruik van deze data en de handhaving
ervan, zijn onder meer in het European
Cloud partnership rapport van 2014 gedaan,
maar nog niet afgerond c.q. beslecht en dat
is wel nodig.”

Er is ruimte nodig
Een vierde uitdaging betreft gestructureerde
data voor voorspellingen en patronen over
consumentengedrag. Deze bieden inzage in
aankoop-verwachtingen en de mogelijkheid
om producten en diensten te verbeteren c.q.
beter te laten aansluiten bij de vraag. “Echter

Download het trend rapport
‘Ascent Journey 2018’ op
ascent.atos.net

deze ‘waarde’ is maar een fractie van de
impact die dit soort voorspellingen feitelijk
zouden kunnen opleveren in bijvoorbeeld
de maakindustrie. Data analyse toegespitst
op individuele klanteisen en digitale business modellen, kunnen worden ingezet in
de industry 4.0, de ‘smart industry en smart
factories’. Daar zullen ICT-toepassingen en
robotisering grotendeels de menselijke
activiteit gaan vervangen en op maat gemaakte oplossingen gaan leveren. Er is
echter ruimte nodig om nieuwe technologieën of verdienmodellen snel toe te passen.
Procedures en besluitvorming - als ook
de eerder genoemde wet- en regelgeving moeten daarop nog worden geflexibiliseerd
om deze vernieuwende initiatieven verder
faciliteren”, meent Tardieu.
Tenslotte speelt de inzet van semantische
technologieën en ‘machine learning’ als

volgende stap. “Bij data analyse kunnen we
het doel van de analyse en de brondata nog
steeds aan elkaar koppelen. Ze vallen binnen dezelfde context. Wanneer we semantische technologieën combineren met
‘machine learning’ algoritmes, kunnen
afgeleide data worden gecreëerd. Dan wordt
de verbinding tussen de bron data en het
doel waarvoor die data zijn verzameld,
verbroken. En daarmee kunnen we nieuwe
patronen herkennen, die nooit eerder gemodelleerde voorspellingen of patronen
laten zien. Denk aan toepassingen voor
fraudedetectie, rampen- en epidemie
voorspellingen en andere. Zo worden
semantische technologieën en ‘machine
learning’ de volgende stap - de ‘next frontier’
- om meer data te kunnen verbinden.”

In elke organisatie is data de kern en bloedstroom van alle processen. Zowel voor ambtenaar als burger,

Drijvende kracht

EMC is een unieke federatie van bedrijven die innovatief is georganiseerd om zowel interne als externe

Tardieu pleit ervoor de initiatiefnemers
van de data economie te ondersteunen. Hij
verklaart: “De digitale transformatie naar
de i-samenleving met de data economie is
onomkeerbaar en biedt veel kansen. Omdat
het Europa aan de middelen ontbreekt om
een data economie infrastructuur in het
vereiste tempo te realiseren, is het belangrijk dat de ‘initiatief- en ondernemers’, in
verschillende sectoren, zich kunnen gaan
richten op multi-sided platforms voor verschillende markten. De EU kan daar op
inspelen met duidelijke richtlijnen voor
databescherming en een oplossing voor
de geo lokale wetgeving. Dat helpt om hen
lange termijn investeringen te laten doen
en te borgen dat de data economie haar
drijvende kracht achter de digitalisering
kan waarmaken.”

voor ondernemer als dienstverlener. Maar data heeft ook waarde, intellectual property en privacy, heeft
een eigen specifieke functie en mag niet met iedereen gedeeld worden. Daarnaast heeft elke datastroom
zijn eigen dynamiek die door software veerkrachtig (resilience) moet worden onderhouden. In de wereld
van vandaag is immers morgen al vaak anders dan vandaag en moeten applicaties geen piramiden worden,
voor de eeuwigheid gebouwd.
Buiten de organisatie moeten veilige mobiele werkplekken lichtvoetig en flexibel werken en
communiceren mogelijk te maken. De organisatie is aangesloten op alle sociale media en andere digitale
informatieprocessen waar tegenwoordig onze maatschappij op is gebaseerd. Een moderne overheid moet
midden in deze digitale maatschappij kunnen functioneren. Omdat data niet alleen meer binnen de muren
van de organisatie bestaat, moeten de devices en bijbehorende apps de veiligheid en compliance borgen
van de ingaande en uitgaande datastromen. En zorgen dat aantoonbaar juiste data is opgeslagen, tussen
personen is gecommuniceerd, formeel is gepubliceerd of adequaat is gearchiveerd.

processen integraal te ondersteunen. EMC als opslagleverancier om uw data-kroonjuwelen veilig en
betrouwbaar op te slaan en te beschermen. VMware om hierboven een laag services te organiseren
van virtuele machines tot software defined networking, van software defined storage tot service level
management. Pivotal als PaaS om uw data te kunnen analyseren in datalakes en de hieruit ontstane
functionaliteit in apps te kunnen ontwikkelen op het opensource CloudFoundry platform. Enterprise Content
Management zorgt dat de dynamiek van uw digitale informatie voorziening is veiliggesteld. Toegankelijk
via veilige virtuele, mobiele device onafhankelijke werkomgevingen, die via unieke authenticatie en mobile
device management zorgen voor een robuust geborgde informatie-organisatie. En dat alles ondersteund
met een unieke klantorganisatie, transformatie-services en een integraal gebruiksmodel.

meer informatie?
BEZOEK ONZE WEB SITE

www.emcfederation.com

“Digitaal
Digital moet de
Belgium standaard
zet in op zijn bij de
groei en overheid
banen tegen 2020”
Met 50.000 nieuwe banen en 1.000 nieuwe start-ups getuigt het actieplan Digital Belgium van ambitie. Bovendien
moet het plan België in 2020 in de digitale top-3 plaatsen van de Europese Digital Economy and Society Index.
Alexander De Croo praat GOV bij over de digitale ambities van onze zuiderburen.
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e Croo is vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post. Vanuit het
internationaal perscentrum in het Résidence Palace aan de Brusselse Wetstraat annonceerde De Croo op 20 april zijn actieplan, “dat
de digitale langetermijnvisie voor ons land schetst en vertaalt in duidelijke ambities. Aan de hand van vijf heldere inhoudelijke prioriteiten willen
we de positie van België op de digitale kaart versterken: digitale infrastructuur, digitale economie, digitale vaardigheden, digitale veiligheid
en digitale overheid.”
Onder de aanwezigen ook premier Charles Michel, die volgens De Croo
de ambities van harte ondersteunt. “Onze doelstellingen: met een scherpe strategie en een volgehouden inspanning moet het mogelijk zijn dat
België tegen 2020 de digitale top-drie haalt van de Europese Digital
Economy and Society Index, er in ons land 1.000 nieuwe start-ups het
levenslicht zien en de digitale omslag 50.000 nieuwe jobs in een waaier
van sectoren oplevert.”

Start-ups zijn brandstof
Een eerste concrete maatregel van Digital Belgium is het start-up plan.
“Start-ups zijn de brandstof van de digitale economie”, zegt De Croo.
“De digitale reuzen van morgen worden vandaag geboren. Beloftevolle
start-ups hebben het vandaag moeilijk om kapitaal aan te trekken en
hun groei te financieren, ondanks het feit dat in België veel geld slaapt
op spaarrekeningen. Daarom voeren we een tax shelter in voor start-

ups. Mensen die kapitaal inbrengen in een startende onderneming zullen
kunnen rekenen op een belastingvermindering in de personenbelasting
die oploopt tot 45 procent van het ingebrachte kapitaal. Ook voor crowdfunding komen er fiscale incentives.”
U heeft bij uw aantreden in oktober 2014 aangegeven dat elke handeling
met de overheid tegen het einde van de regeerperiode digitaal moet
kunnen. Kunt u dit nader duiden? Wat is het nulpunt, en wat moet er dan
nog gebeuren?
“Digitaal moet de standaard zijn bij de overheid tegen 2020. Zowel burgers als bedrijven moeten in staat zijn om alle contacten met de overheid via digitale weg te laten verlopen. Concreet moeten burgers al hun
‘levensgebeurtenissen’ via digitale weg aan de overheid kunnen melden.
We starten natuurlijk niet van een witte pagina, applicaties zoals Tax-onWeb¹ of eBirth² zijn vandaag al een succes. We willen verder gaan: burgers
moeten alle services kunnen gebruiken via één gebruiksvriendelijk en

Alexander De Croo is sinds oktober 2014 vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post in de regering Michel-I.
Daarvoor was De Croo senator en partijvoorzitter van Open Vld, de Vlaamse
Liberalen en Democraten. In 2013 werd hij vice-voorzitter van de Global Agenda
Council on Ageing van het World Economic Forum. Na zijn managementstudie (MBA
2004, University of Chicago) was De Croo werkzaam als strategieconsultant bij
The Boston Consulting Group. In 2009 zette hij de stap van de ondernemerswereld
naar de politiek.

kwaliteitsvol digitaal portaal. ‘Only once’ moet daarbij het principe zijn:
burgers moeten hun persoonlijke gegevens, wanneer deze ongewijzigd blijven, slechts één keer, en niet telkens opnieuw, aan de overheid
meedelen.”

Werkbezoeken in buitenland
De Croo heeft in een eerder statement benoemd dat België een voorbeeld kan nemen aan de wijze waarop landen als
> Ierland en Estland zich >
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Cloud Computing

“ Burgers moeten alle services kunnen
gebruiken via één gebruiksvriendelijk
en kwaliteitsvol digitaal portaal.”

De cloud zoals u dat wilt
Veranderende marktomstandigheden vragen om een flexibele datastrategie. Een hybride cloud waarin u uw eigen opslagsystemen combineert
met opslag in de cloud is hiervoor de oplossing; zo kunt u in alle vrijheid op- en afschalen. NetApp maakt dat gemakkelijk met de ‘data-fabric’
visie. Dit zijn een reeks NetApp producten en oplossingen waarmee u data veilig, extern kunt vastleggen en in één oogopslag, samen met uw
eigen opslagsystemen, kunt monitoren. Zo weet u exact wie welke hoeveelheid opslagruimte (storage) gebruikt en welke kosten (chargeback)

digitaal ontwikkelen. Hij zegt daardoor geïnspireerd te worden. “Ik heb
de voorbije weken en maanden een aantal werkbezoeken gebracht,
onder meer aan Estland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Automatisch
pik je dan interessante ideeën op. In het VK hebben ze met het ‘Seed
Entreprise Investment Scheme’ tech start-ups een sterke stimulans gegeven waardoor Londen vandaag één van de digitale centra is. Ook hun
e-gov aanpak is knap. Toen ik bij GDS (Government Digital Service –red.)
rondliep had ik echt de indruk bij een start-up op bezoek te zijn en niet
bij een ministerie. Dit moet ons inspireren in België om digitaal talent
aan te trekken bij de overheid en om het goed te organiseren.”
“De Esten zijn er in geslaagd om voor minder dan 50 miljoen euro, al bij
al een beperkt budget, heel wat oplossingen uit te werken. Je creëert er
je eigen bedrijf online in minder dan 30 minuten. De Estse regering zet
in op ‘being hasslefree’ en dat geeft hen een competitief voordeel om
investeringen aan te trekken en digitale kennis te exporteren. Het Estse
voorbeeld leert ook dat e-gov met sterke nadruk op open source en
open API’s een ecosysteem van kleine lokale spelers tot stand brengt.
De meeste e-gov applicaties zijn ontwikkeld door private partners.”

toegekend kunnen worden aan de diverse gebruikers en afdelingen. Bovendien bent u in staat om te voorspellen wanneer er maatregelen
genomen moeten worden om een capaciteitstekort (of overschot) te voorkomen. De producten van NetApp zijn kostenefficiënt en snel te
implementeren. Meer informatie? Neem contact op met NetApp 020 503 9600.
Boeing Avenue 300 - 1119 PZ Schiphol-Rijk
www.netapp.com/nl - Tel. 020 503 9600

© 2015 NetApp, Inc. All rights reserved. No portions of this document may be reproduced without prior written consent of NetApp, Inc. Specifications are subject to change without notice. NetApp, the NetApp
logo, Data ONTAP, and Storage GRID are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in the United States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered trademarks of
their respective holders and should be treated as such.

U heeft 10 februari van dit jaar de eerste werkvergadering met de ‘Digital
Minds for Belgium’ gehad. Kunt u iets vertellen over dit initiatief, wat zijn
de doelen en hoe is de financiering geregeld?
“‘Digital Minds for Belgium’ is een collectief van mensen met een diepgewortelde ervaring in de digitale wereld. Ze begeleiden de opstart en
uitrol van de Digitale Agenda voor België. De ‘Digital Minds for Belgium’
zijn een klankbord, net zoals een Raad van Bestuur dat is in een bedrijf.
Tot de groep behoren internetondernemers, CEO’s van techbedrijven,
academici, durfkapitalisten en opiniemakers. Ik heb de samenstelling

bewust heel divers gehouden: het samenbrengen van jonge startuppers, CEO’s van grotere bedrijven en digitale denkers zorgt voor een
interessante mix van mensen waaruit creatieve ideeën geboren worden.
Diversiteit leidt tot innovatie. De ‘Digital Minds for Belgium’ komen regelmatig samen en doen dat op vrijwillige basis. Er bestaat geen specifieke
financiering voor Digital Minds, maar we kunnen financiering vinden
voor goede projecten die vanuit die groep komen. Bijvoorbeeld, ons
start-up plan was geïnitieerd door Digital Minds en heeft een budget van
tientallen miljoen euro’s gekregen na de laatste begrotingscontrole.”

Actief op sociale media
De Croo heeft een persoonlijke website en maakt gebruikt van sociale
media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram, die stuk voor
stuk aan zijn site zijn gelinkt. Ook schrijft hij blogs en nieuwsberichten.
Hiermee is het heel transparant wat de Belgische bewindsman denkt en
doet.
“Ik hou van nieuwe technologieën en ik ben al lang actief op de sociale
media. Ik ben wat ze noemen een ‘early adopter’. Ik schrijf mijn tweets
meestal zelf, maar ik krijg ook veel suggesties van vrienden of medewerkers. Dat is ook het mooie aan social media. Het brengt een conversatie
op gang en connecteert je met mensen waarmee je vroeger veel moeilijker in contact kwam. Ander effect is natuurlijk de directe response van
mensen, bijvoorbeeld op Twitter. Vaak is het interessant om te zien op
wat en hoe mensen reageren, al moet je natuurlijk wel blijven beseffen
dat de groep mensen die op social media actief zijn nog steeds maar een
selectie zijn van de hele bevolking.”
¹ De online dienst voor de aangifte personenbelasting
² De elektronische kennisgeving van een geboorte aan de Burgerlijke Stand van de gemeente
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Belastingdienst vermindert complexiteit
Al ruim een decennium zegt de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. “Elke Nederlander
is verbonden met de Belastingdienst. Wat dat betreft hebben wij het breedst denkbare netwerk in Nederland. Dat geeft
natuurlijk ook wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel”, zegt directeur-generaal Peter Veld. Hij is voorstander van een
eenvoudiger stelsel. “Niet alleen in termen van dienstverlening, maar ook in termen van handhaving, scoort een eenvoudiger belastingstelsel positief.” De Belastingdienst haalt gemiddeld een miljard euro per dag op. Veld glimlacht: “Dat is de
beeldvorming. Aan belasting en premies komt er jaarlijks ongeveer 240 miljard euro binnen. Als je dat vertaalt naar het
aantal werkdagen, dan is het gemiddeld een miljard, ja.”
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“Je moet
het ook
anders
durven
doen”

S

taatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft mei 2014 in een
brief aan de Tweede Kamer de ‘Brede Agenda Belastingdienst’
aangekondigd. Dit naar aanleiding van diverse problemen met
betrekking tot belastingen en toeslagen. “Onze conclusie is enerzijds dat
de Belastingdienst in de kern een professionele en goed functionerende
organisatie is, anderzijds moeten we concluderen dat het beter kan en
moet”, aldus Wiebes. Het samenhangende verbeterprogramma dat
daartoe is ontworpen, telt vier sporen:

Spoor A: verminderen van de complexiteit;
Spoor B: robuuster maken van de werkprocessen;
Spoor C: helder stellen van de verwachtingen en rapporten van de
prestaties;
Spoor X: borgen van de veranderingen in de organisatie.

Complexiteit is groot
Een jaar na dato schetst Peter Veld de voortgang van het verbeterprogramma. Hij stelt dat de complexiteit in het werkveld van de Belastingdienst groot is. De digitale programma’s zijn omvangrijk voor zowel de
burger (met de vooraf ingevulde aangifte–VIA), voor het bedrijfsleven
(dat verplicht is digitaal aangifte te doen) en voor de fiscale dienstenleveranciers. Waarbij Veld aantekent: “De Belastingdienst behoorde in
overheidsland tot de allereerste automatiseerders. Eén van onze oudste,
nog steeds operationele systemen is gebouwd in 1968. Ik zat toen op het
gymnasium, het woord computer kende ik nog niet, maar de Belastingdienst had het dus al. Het systeem draait op Cobol en is briljant gemaakt,
je kunt de bouwers alleen maar eren. Vanaf dat moment is de Belastingdienst meegegaan in alle generaties automatisering – en de opvattingen
daarover – en technologische mogelijkheden. We hebben nu de VIA aan
de voorkant, die is doorontwikkeld dit jaar naar een persoonlijk portaal
waarop gebruikers ook correspondentie kunnen aantreffen. Ik noem dat
‘de glimmende buitenkant’, maar aan de achterkant is er de legacy van
al die systemen door de tijd heen en dat moet dringend worden aangepakt. De essentie van de Brede Agenda waar het gaat om de robuuste
processen, is bedoeld om die buitenkant, die digitale overheid, verder te
ontwikkelen maar ook om dat onderliggende landschap van IT binnen
de Belastingdienst te gaan hervormen. We weten allemaal: dat moet
uiteindelijk gebeuren. Die glimmende auto blijft anders vast niet zo goed
rijden.”
Wijzigingen in de wet- en regelgeving dragen ook bij aan de complexiteit. Van de Belastingdienst wordt ook flexibiliteit gevraagd, vertelt Veld:
“Als er een economische crisis is en de politiek stelt, bijvoorbeeld, dat
er meer fiscale ruimte voor ondernemers moet komen, dan kunnen wij
niet zeggen: dat kan niet. Dus wat doe je dan: je systeem aanpakken
of een ‘workaround’ bouwen. En een ‘workaround’ is een ander woord
voor een extra werkproces, dat weten alle deskundigen. Als je er daar
teveel van krijgt, wordt het steeds onhanteerbaarder. En daar lopen we
tegenaan als we werken aan een VIA of aan een digitale werkplek voor
de medewerkers. Je ziet dat je eigenlijk elk jaar meer moet gaan doen
om nog te kunnen veranderen. Dat is een niet vol te houden benadering. >
Peter Veld, sinds 2009 directeur-generaal van de Belastingdienst, heeft op 19 mei
zijn vertrek aangekondigd - dit om ruimte te maken voor een nieuw boegbeeld dat
invulling kan geven aan de Brede Agenda Belastingdienst. Hij zegt daarover:
“Dat boegbeeld kan ik niet meer zijn, omdat ik het laatste jaar in ga van de maximale benoemingstermijn van 7 jaar.” Veld was daarvoor o.a. hoofddirecteur bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst en plv. secretaris-generaal bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op zijn LinkedIn profiel staat in de management summary: ‘Focus op uitvoering overheidsbeleid en beïnvloeding daarvan.
Zie de samenleving als mijn klant en de politiek als mijn opdrachtgever. Hou van
moeilijke opdrachten. Daarin kan ik samen met mijn medewerkers het grootste
verschil maken. Heb een sterk vooruitgangsgeloof. Oriëntatie op wat we kunnen
worden i.p.v. wat we zijn en waren.’
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voordat we iets invullen. Als wij iemands loongegevens
kennen, maar er niet helemaal van overtuigd zijn, dan
vullen we ze niet in.”
“Er is geen VIA als wij via banken, werkgevers en UWV
niet over de noodzakelijke informatie beschikken. Wij
zijn afhankelijk van andere organisaties. Je maakt deel
uit van een netwerk, zit in een ketensamenleving, en dat
moet je natuurlijk goed inrichten.”

Verhoogde wendbaarheid en versnelde implementatie van IT-services staan in het brandpunt van de belangstelling bij de
bedrijfsleiding in alle sectoren. Forrester meldt in de nieuwste ‘Business Value Scorecard’ dat topmanagers steeds vaker succes
meten door te vergelijken welk percentage van hun IT-uitgaven daadwerkelijk innovatie stimuleert of slechts helpt om ‘het licht
te laten branden’. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de snelle opkomst van cloud computing en de integratie hiervan in het
formele IT-portfolio van bedrijven1. In al z’n verschijningen maakt cloud technologie het mogelijk om soepeler mee te bewegen met
de ontwikkelingen. Bovendien bieden cloud-aanbieders tegenwoordig een zeer uitgebreid pakket aan diensten waarbij bedrijven
exact de oplossingen kunnen selecteren die aansluiten op hun actuele behoeften.

SNELLER NIEUWE DIENSTEN UITROLLEN
Met name de ‘public cloud’ is populair omdat hiermee snel en
kostenefficiënt nieuwe of aangepaste diensten in de markt zijn te
zetten. Nu het succes van IT-initiatieven2 wordt afgemeten aan
de scores voor klanttevredenheid is het geen verrassing dat de
markt voor Software as a Service (SaaS) jaarlijks met 17 procent zal
blijven groeien tot 20183 . De ‘public cloud’ heeft in allerlei sectoren
– waaronder de zorg – al een reputatie als katalysator voor de
implementatie van services. Uit een recent onderzoek blijkt dat nu
al 67 procent van de zorginstellingen SaaS cloud-based applicaties
gebruikt. Daarbij verwacht 45 procent van de respondenten de
snelheid waarmee nieuwe diensten zijn te ontwikkelen te kunnen
verhogen4.

SCHAALBAARHEID OM TE GROEIEN
SaaS cloud oplossingen helpen bedrijven en overheidsorganisaties
om hun groei ambities te realiseren. Daarbij moeten ze kunnen
bouwen op een IT-fundament dat voldoende capaciteit en
functionaliteit blijft bieden. SaaS applicaties leggen hiervoor de
basis omdat de systemen van de provider schaalbaar zijn en het
bedrijf op afroep over nieuwe functionaliteit kan beschikken,
bedrijven IT-faciliteiten moeiteloos kan opschalen en ervaren dus
niet de ‘groeipijn’ die snelle uitbreiding van systemen normaal

Bronnen:

1

bit.ly Forrester_blog

2

bit.ly/1NhLPhu

3

bit.ly/FAPCSW

4

bit.ly/HOAUCBAT

veroorzaakt. Naast SaaS in de ‘public cloud’ waarvan vooral financiële
dienstverleners en overheden gebruik maken, kan ook een in-house
cloud platform worden opgezet voor bepaalde applicaties.

SWITCHEN TUSSEN PUBLIC EN PRIVATE
De SaaS applicaties van gerenommeerde aanbieders zijn gebaseerd
op dezelfde technologie als die voor traditionele in-house systemen.
Daardoor kunnen bedrijven eenvoudig overschakelen tussen public
en private platfoms. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe
services binnen een paar weken uit te rollen via de public cloud
en ze daarna naar een intern cloud platform over te brengen, om
waardevolle data en processen buiten het publieke domein te
brengen. Het gemak waarmee men kan overstappen zal een eind
maken aan de discussie over de keuze voor het juiste platform
bijvoorbeeld SaaS, Infrastructure as a Service of Platform as a
Service. Het management kan op basis van kansen en knelpunten
in vrijheid beslissen wat de beste optie is. Naderhand kan altijd
een functionaliteit worden toegevoegd, bijvoorbeeld voor mobile
support. Ook hier is weer een keuze mogelijk tussen het opzetten
van een eigen cloud-omgeving of SaaS. Kortom, de bedrijfsleiding
ziet dat de huidige breedte en maatwerkmogelijkheden van de
huidige cloud-aanbieders een oneindig aantal mogelijkheden biedt.
Daarmee kunnen ze flexibel inspelen op elke marktontwikkeling.

Je moet dus naar die complexiteit in de fiscale techniek kijken – wetten,
tariefgroepen, percentages – maar je moet ook kijken naar hoe het werkproces is ingericht.”
Veld zegt dat het veel moeite kost om die complexiteit ook financieel
te kunnen bedruipen. “Wat je niet moet doen is verschillende kanalen
naast elkaar open houden. Dan houd je gewoon twee stelsels in stand.”
Een commissie onder leiding van André de Jong, oud directeur-generaal
Rijksbegroting, is verzocht te adviseren over deze bekostingingssystematiek en een advies over de inrichting en verantwoording van de
managementinformatie. “Het wordt niet alleen ingewikkelder, er komen
ook steeds meer belastingplichtigen. Toen ik studeerde, waren er maar
een paar miljoen mensen die aangifte hoefden te doen voor de IB. Nu
ongeveer iedereen. Dat kan technologisch allemaal, maar vertaalt zich in
extra complexiteit.”
En met zoveel complexiteit is het logisch dat er wel eens iets mis gaat,
stelt Veld. “De kans dat er iets mis gaat is zelfs geen risico, dat is een
zekerheid. Daarover moeten we transparant zijn.”

Informatie uitwisseling
Verdere digitalisering aan de voorkant – met controle van informatie
vooraf – moet bijdragen aan de beoogde vereenvoudiging. Veld kijkt al
verder: voor 60 procent van de burgers is straks de VIA compleet. Dan
zou het mooi zijn als die via de smartphone hun aanslag kunnen bevestigen en via de iDEAL-knop kunnen betalen. Die kant gaat het op, is de
overtuiging van Veld, “en dus moet je veranderen in de fiscale techniek.
Als je het aantal interacties kunt verminderen is dat voor de burger én
voor de Belastingdienst aantrekkelijk. Dat beogen we ook met de portal.
De juridische structuur is eigenlijk nog uit de oude tijd van aangifte en
aanslag. Maar wat er werkelijk aan het gebeuren is, is dat het eigenlijk
meer een informatie uitwisseling wordt, een toets van: is de informatie
correct? Als dat zo is, dan is wat er fiscaal uit voortvloeit niet het meest
interessant. De essentie is: kloppen de gegevens? Dat is wel een heel interessant perspectief. We proberen de hoogste norm er op na te houden,

Veld was drie jaar geleden op werkbezoek in Canada, dat
evenals Nederland bekend staat om z’n vooruitstrevende aanpak. “Daar kennen ze nog de papieren aangifte,
maar is het verkeer terug wel volledig digitaal. Precies
andersom dan bij ons dus, want wij hebben de voorkant
digitaal maar sturen nog een envelop terug. Dat willen
we veranderen en we staan aan de vooravond daarvan.
Vorig jaar deed 97 procent van de Nederlanders digitaal
aangifte. In vergelijking met andere landen is Nederland
daarin absolute top. De bekende blauwe envelop bestaat
100 jaar, maar die gaat geen tweede 100 jaar meemaken.”
Overigens voor de landgenoten die om welke reden dan ook niet in staat
zijn zelf digitaal aangifte te doen: “FNV en CNV, de Ouderenbonden, de
Belastingdienst zelf, er zijn heel veel instanties die mensen gewoon helpen bij het doen van de aangifte. Ik ben dit jaar ook weer twee middagen
meegelopen met hulp bij aangifte bij mensen thuis. Hartstikke leuk om
te doen.”

Slagkracht vergroten
“Wat nu sterk in opkomst is, is het verrichten van toezicht en dienstverlening op basis van gebruik van big data. Het oude mechaniek van ‘u doet
aangifte, wij controleren’ wordt vervangen door informatie vooraf, big
data. Als inspecteur ben ik dan niet meer afhankelijk van die aangifte,
die informatie kende ik al. Dat is natuurlijk - in economische zin - al snel
heel erg rendabel. Want als je de effectiviteit van je toezicht weet te
verhogen, doordat je op basis van big data je hit-rate sterk omhoog kunt
brengen, genereer je ook meer opbrengsten. Daarom vind ik het ook zo
urgent om aan die achterkant te werken. Om daarmee de slagkracht van
de Belastingdienst te vergroten en de dienstverlening te verbeteren.”
Dit is ook onderwerp van gesprek binnen het Forum for Tax Administrations (FTA) van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling). “We werken niet alleen samen op het niveau van
verdragen en beleid en politiek, maar ook op het niveau van praktische
zaken als: wat zijn de ervaringen bij dienstverlening? Waarom lopen de
kosten daarvan op, want dat is niet alleen in Nederland zo. Vrijwel altijd
heeft dat te maken met de hoeveelheid transactiemomenten. Burgers
hebben geen probleem. Maar als wij een brief sturen, dan gaan ze bellen.
Als wij die brief niet hadden gestuurd, hadden ze ook niet gebeld. Dus:
onnodig interactiemoment. Deze discussies zijn belangrijk, ze helpen
om je werkprocessen te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Je moet
niet, omdat het nu eenmaal vroeger zo is begonnen, eindeloos doorgaan
met moderniseren. Het verleden steeds moderner doen, noem ik dat.
Je moet het ook anders durven doen.”
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ADR zet in op governance, ICT en ve randermanagement

“Onze taak is de Rijksdie nst te helpen verbeteren”
Trots, betrokken, uitdagend… Dat zijn de kernwaarden van
de Auditdienst Rijk (ADR) . Algemeen directeur Anneke
van Zanen-Nieberg schetst het beeld van een professionele
organisatie, “erg op de inhoudelijkheid”, waar heel hard
wordt gewerkt. “Onze taak is de Rijksdienst te helpen
verbeteren door middel van controle en onderzoek.
Vanuit de vraag hebben we drie thema’s onderkend waarin
wij de komende jaren expliciet willen investeren:
governance (SSO’s en toezicht), ICT en informatievoorziening en verandermanagement.”

D

eze drie thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vindt
Van Zanen. Gekscherend: “Als je kijkt naar de vraagstukken, dan
staat op 1 ICT, op 2 ICT, op 3 ICT, en pas op 4 is ruimte voor andere
zaken. Zonder ICT en informatievoorziening kan de Rijksoverheid
eenvoudigweg niet meer functioneren. Het is cruciaal dat de ICT goed
functioneert en kent dus een hoge mate van afbreukrisico; dit vraagt
van ons om daar alert en scherp op te zijn. Samenvoegen en bundelen
in de SSO’s (Shared Services Organisaties – red.) betekent per definitie
verandering en het herdefiniëren van verantwoordelijkheden. Verandering van omgeving vraagt van de mensen in die omgeving om mee te
veranderen, of je wilt of niet. Voor de ADR geldt ook: omdat wij er zijn,
verandert er iets op het speelbord en daar moet je je bewust van zijn.”

Samenvoegen
Van Zanen en haar staf hebben domicilie aan de Korte Voorhout in Den
Haag bij het ministerie van Financiën, waaronder de dienst ressorteert.
De ADR bestaat uit 28 clusters (circa 650 fte) die zijn verspreid over
heel Nederland. De dienst is in 2012 ontstaan uit het samenvoegen van
de interne auditafdelingen bij de departementen. De meeste zijn op
locatie gebleven. Dat is voor het contact met de opdrachtgevers prima,
maar voor harmonisatie en het ‘wij’-gevoel binnen de ADR niet altijd
ideaal, bekent Van Zanen en ze spreekt in dit verband van “het risico
van gedeconcentreerde eenheden”. Ze gaat zelf daarom in ieder geval
periodiek bij alle clusters langs om contact te houden en iedereen bij
te praten. “Vanaf het moment dat we als ADR
zijn ontstaan, zijn we in transitie om te worden
wat we willen worden. Wat je daarbij ook moet
doen, is met elkaar historie bouwen. Behalve een
Kerstborrel, organiseren we jaarlijks de ‘Summergames’ waar eigen medewerkers in tal van activiteiten zoals sporten, voorstellingen en workshops
hun talenten laten zien.”

Flexibel en veerkrachtig
Centraal in de operatie van de ADR staat de relatie
met de opdrachtgevers en het harmoniseren
van de interne processen. Met betrekking tot dat
laatste merkt Van Zanen op: “Ik spreek liever van
harmoniseren dan van standaardiseren. Want
‘in the end’ is er toch altijd sprake van maatwerk.
Wij gaan gewoon mee in de veranderingen bij de
overheid – de Shared Service Centers, de bundeling van activiteiten met alle issues en vraagstukken van dien – waarbij we flexibel en veerkrachtig
opereren binnen de regels van ons vakgebied.”
In het kader van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, was de ADR de eerste dienst
waarbij de samenbundeling gepaard is gegaan

Anneke van Zanen-Nieberg is sinds juni 2012 algemeen
directeur van de Auditdienst Rijk (ADR). Eerder was zij
plaatsvervangend Secretaris-generaal bij het ministerie
van Veiligheid en Justitie (2006 – mei 2012) en directeur
bij de Algemene Rekenkamer (2001-2006).
Van Zanen-Nieberg is ook voorzitter van handbalvereniging Hellas en penningmeester van NOC*NSF.
“De relatie met de opdrachtgever is zeer nabij.”

met budgetoverheveling. “En dat vonden de Secretarissen-generaal,
onze opdrachtgevers, best spannend”, glimlacht Van Zanen. “Geld is nu
eenmaal een sturingsmechanisme. Wie betaalt, die bepaalt. Het loslaten
van dat principe vraagt iets van de wijze waarop wij het werk organiseren. Dat is een kwestie van strak sturen op efficiënt en effectief werken,
maar vooral het contact met de opdrachtgevers vanaf dag 1 in nabijheid
vorm geven. Ik noem dat graag ‘van buiten naar binnen organiseren’.
Opdrachtgevers moeten kunnen voelen dat wij nabij zijn en producten
afscheiden die er voor hen toe doen door een passend handelingsperspectief te bieden.”
De diensten die de ADR levert zijn overzichtelijk: financiële audit, ICT
audit, operationele audit en controle van Europese geldstromen. Alle
werkzaamheden zijn relatief eenvoudig te herleiden naar uren, stelt Van
Zanen. “Dat helpt bij een heldere interne sturing.”

Lerende overheid
Het uitgangspunt om ‘altijd van buiten naar binnen te kijken’, heeft Van
Zanen ertoe gebracht om elk jaar, in 2015 voor de derde maal op rij, een
‘Jaarplan Auditdienst Rijk’ te maken. “Hierin presenteren we onze werkzaamheden als auditdienst van de Rijksdienst en auditautoriteit van de
Europese Commissie met als missie ‘onderzoek naar sturing, beheersing
en verantwoording’. Naar aanleiding van de jaarlijkse controle van de
financiële verantwoordingen van de ministeries, laten we ook zien,
bij voorkeur op een paar A4-tjes, waar het goed gaat. Want 97 procent
binnen de Rijksdienst gaat goed. Ik ben zelf van origine accountant en
dan word je opgeleid om te vertellen wat niet goed gaat, maar ik wil ook
graag benadrukken wat wel goed gaat. De basis blijft de kwaliteit die je
levert. Het feit dat je een oordeel geeft laat onverlet dat je kunt zeggen:
dit zijn juweeltjes.”
Van Zanen is geen voorstander “van Rijksbreed onderzoek om Rijksbreed onderzoek. We moeten er voor waken dat Rijksbreed niet leidt tot
‘hoog over’. Beter is departementaal te toetsen en daaruit een Rijksbreed beeld te halen. Ons voordeel is dat wij met een grote mate van
snelheid dwars door de hele Rijksdienst kunnen kijken. Onze taak is de
Rijksdienst te helpen verbeteren door middel van controle en onderzoek. Vertrouwelijkheid is de aard van onze business, maar uit alle gegevens die wij distilleren ontstaan ook referenties en benchmarks. Dus
als er vragen komen – over bijvoorbeeld inkoop, of beveiliging bij ICT
– dan hebben wij binnen de organisatie een brede schat aan kennis en
ervaring. In onze optiek kun je ook helpen verbeteren door te leren van
elkaars ervaringen. Wij willen daarmee bijdragen aan een lerende overheid, juist nu, in een tijd waarin er steeds meer samengewerkt wordt.”
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door Dirk-Jan de Bruijn
Dirk-Jan de Bruijn is sinds 2004 via het
ministerie van Infrastructuur en Milieu actief
als kwartiermaker in het publieke domein.
De Bruijn, van huis uit bedrijfseconoom,
heeft diverse verandertrajecten op zijn conto
staan waaronder Doc-Direkt, I-Interim Rijk en
PPS Support. Hij publiceert regelmatig over
de praktijk van verandermanagement,
in columns en boeken.

Van lineair naar exponentieel. Hoe
komt het toch dat we bij het oplossen
van onze dagelijkse vraagstukken in
diezelfde groef blijven hangen? Van
meer en beter toezicht. Meer controle,
meer protocollen, meer regels. Met een
hoog ‘moeten’ achtig karakter. Waarin
uitingen als straf, schade en mislukking
centraal staan. Klinkt – in de geest van
Albert Einstein – als insanity: doing the
same thing over and over again and expecting
different results. Terwijl een gedragsverandering
gericht op ‘willen’ en het verkrijgen van lust –
waarbij energie, inspiratie, toekomstbeelden
en ownership toverwoorden zijn – veel
effectiever is. Want dát werkt! Zeker in relatie
tot de drie fundamentele veranderingen die
zich momenteel voltrekken: een economie die
zich transformeert van ‘bezit’ naar ‘gebruik’,
een maatschappij van ‘zorgen voor’ naar
‘zorgen dat’ en een publiek domein van ‘rule
based’ naar ‘value based’. Wat zich van lineair
naar circulair of exponentieel ontwikkelt.
Met een razendsnelle introductie van nieuwe
businessmodellen – buiten de gevestigde orde.
Mogelijk gemaakt door disruptieve technologie
als internet for everything, 3D printing en
robotisering. Waarbij stapjes vooruit niet meer
verlopen in de normale looppas (tempo 1-2-3-45-..), maar dat de passen aldoor verdubbelen qua
snelheid (1-2-4-8-16-..). Dit alles wordt bevestigd
door experts die voorspellen dat er de komende
jaren meer gaat veranderen dan in de afgelopen
kwart eeuw.

Auto’s als veredelde postkoetsen. Oeps. Zeker
als we dat afzetten tegen de huidige ontwikkelingen bij de overheid die gelijkenissen vertoont met de komst van de benzinemotor eind
19e eeuw. Waarbij we lang auto’s hebben gebouwd als veredelde postkoetsen: in feite werd
het paard vervangen door een benzinemotor.
Maar het concept bleef lang hetzelfde. En zo is
het ook met de overheid: nog steeds verticaal
georganiseerd in silo’s en kokers, top-down
aangestuurd vanuit vakministeries. Terwijl we
als maatschappij bediend willen worden
volgens een horizontale benadering: middels
integrale processen, domein- of ketengerelateerd. Over de grenzen van onze instituties.
Waarbij we onze eigen verantwoordelijkheid
kunnen nemen, passend in een groter geheel.
Groot en sterk of wendbaarheid? Wat betekent
dit? Even terug naar onze klassiekers. Was
het niet Darwin die ons al lang geleden leerde
dat niet de sterkste of de grootste overleven,
maar zij die zich het beste weten aan te passen
aan de veranderende omstandigheden?
Onderstreept dat je er niet bent met wat cosmetisch optimaliseren of upgraden. Middels een
klassieke reorganisatie of zo. Waarbij onze
traditionele wijze van werken, onze structuren
en onze systemen gewoon in tact blijven. Met
het organogram als twijfelachtig middelpunt …
Nee, deze veranderingen stellen hele andere
eisen aan het publieke domein.
Het gaat om agility. In goed Nederlands:
behendigheid. Zien en snappen wat er gebeurt,
blijvend om je heen kijken en daar dan
vervolgens snel en lenig op inspelen. Gestuurd
door waarden, samenwerking, heldere doelen,
vertrouwen en verbinding. Met passie. Niet
schoksgewijs, maar organisch. Vloeiender.
Waarbij veerkracht dé asset is. Met andere en
in wisselende samenwerkingsvormen. Die we
met slagkracht weten te operationaliseren.
Georganiseerd rondom een concreet maatschappelijk vraagstuk. Vanuit het besef dat
het niet meer gaat over het structureren van
organisaties, maar om het structureren van
informatie. Over de grenzen van afzonderlijke
organisaties heen. In cocreatie met gebruikers
of stakeholders.

En dat betekent ook het lenig schakelen tussen
meerdere stijlen en vormen. Geen ‘one size
fits all’ dus. Om zo de juiste balans te vinden
tussen enerzijds top-down en verticaal en
anderzijds bottom-up en horizontaal, tussen
een dirigerende, dwingende of dienende
leiderschapsstijl, tussen sense of urgency en
sense of excitement én tussen concentratie
en decentralisatie. Maar ook om zo gebruik
te maken van de kracht van de verschillen:
wat eigen is blijft eigen. Maar wel geregisseerd
vanuit één concept. Waarbij je diversiteit
als driver inzet. Opdat zo onze lineaire orde
van wet en regelgeving die exponentieel
toenemende technologische ontwikkelingen
daadwerkelijk ondersteunt.
Dé sleutel: begin met het einde voor ogen!
Dominant in dit alles is het concretiseren
van een helder vergezicht: waar we in 2020
staan. Om in de sfeer van Covey vanuit dat
eindbeeld aan de slag te gaan. Niet in de
vorm van een holle visie, maar uitgewerkt
als een richting die energie geeft. Gericht op
het creëren van publieke waarde. Uiteraard
in cocreatie met stakeholders (zich niet
beperkend tot het publieke domein) en
klanten of gebruikers. Waarbij je denkkracht
én draagvlak combineert. Om zo dat
noodzakelijke ownership ook te kunnen
borgen. En verpakt in een medium dat de
vernieuwing ook écht uitademt: een
actionlab of proeftuin. Confucius-proof
natuurlijk! Immers: als je van ‘A’ naar ‘B’
gaat, dan helpt het om vanaf dag één in
termen van ‘B’ te handelen.
Waar patronen worden doorbroken ontstaan
nieuwe werelden. Kansen genoeg dus. Maar
je moet ze wel willen zien. Zoals Churchill
dat zo pakkend heeft verwoord: ‘a pessimist
sees the difficulty in every opportunity –
an optimist sees the opportunity in every
difficulty.’ Maar het betekent ook het loslaten
van het vertrouwde: om naakt het land van
onzekerheid binnen te stappen. Waarbij je je
eigen comfortzone wat oprekt (‘live begins
at the end of your comfort zone’). Om zo op
zoek te gaan naar die patroondoorbrekende
interventies.

CASE
Agility Index

meet vermogen om in te spelen
op veranderende omstandigheden

‘Overheid scoort hoog in haar wendbaarheid’
‘Agility’ is het vermogen van een organisatie om in te spelen op
veranderende omstandigheden. Het geeft aan hoe toekomstvast
een organisatie is: hoe goed de organisatie in staat is blijvend
succesvol te zijn als de omstandigheden wijzigen.
Atos Consulting heeft een instrument ontwikkeld waarmee voor een organisatie de
mate van ‘Agility’ kan worden bepaald: de
Agility Index. Hoe hoger de score, hoe groter
de kans dat de organisatie in staat is zich aan
te passen aan veranderende omstandigheden.

Verschillende invalshoeken
De Agility Index is een belangrijke aanvulling
op de meer traditionele indexen, die vooral
een antwoord proberen te geven op de vraag
hoe de organisatie zich zal houden als de
omstandigheden niet veranderen.
Wendbaarheid wordt vanuit verschillende
invalshoeken benaderd. Allereerst naar hoe
goed de organisatie in staat is om kansen en
bedreigingen in de omgeving waar te nemen.
Hierbij gelden vier criteria: de klant, de medewerkers, de leveranciers en tenslotte: wet-,
regelgeving en financiering. De essentie is dat
een organisatie wendbaar zal moeten zijn als
één of meer van deze aspecten drastisch van
karakter wijzigen.
Ook wordt gekeken naar hoe goed de
organisatie vervolgens in staat is om in te
spelen op deze kansen en bedreigingen op
basis van vier aspecten: processen, infrastructuur, management & organisatie en
personeel & cultuur. En tenslotte naar wat de
organisatie al heeft bewezen op het gebied
van wendbaarheid.

De i(nformatie)-samenleving
Uit eerder onderzoek van Atos Consulting
onder 420 Nederlandse overheden en
bedrijven met deze Agility Index, blijkt

dat de overheid hoog scoort in haar
wendbaarheid. De overheid heeft sinds
2003 – het programma ‘Andere Overheid’
met als doelstelling een efficiëntere en
betere dienstverlening met de inzet van ICT
als ‘enabler’ – een imposant ‘track record’
opgebouwd met de vele veranderingen die
haar voor het gehele domein ten deel zijn
gevallen.
Denk aan de Nota Vernieuwing Rijksdienst
met als kern een Rijksdienst die beter beleid
maakt, minder verkokerd is, efficiënter werkt
en in omvang kleiner is gevolgd door het
uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.
Hierbij lag de focus op de verdere opbouw
van een Rijksbrede infrastructuur voor de
ondersteunende bedrijfsvoering met onder
meer de i-Strategie. De i-Strategie van de
Rijksoverheid grijpt in op alle ICT-voorzieningen voor de bedrijfsvoering en een
aantal generieke ICT-voorzieningen in het
primaire proces en kreeg ook navolging
bij andere overheden.
Vandaag bevindt de overheid zich, met de
Hervormingsagenda Rijksdienst en de Visiebrief Digitale Overheid 2017, in het proces van
een andere verdeling van verantwoordelijkheden waarbij meer wordt overgelaten aan
burgers en bedrijven, aan decentrale overheden en aan initiatief uit de samenleving
zelf. Die samenleving ontwikkelt zich van een
e-samenleving, met de nadruk op technologische mogelijkheden, naar een i-samenleving, waarin informatiestromen van steeds
groter belang zijn.
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Continuïteit, beveiliging
en innovatie
Pijlers onder de visie
Informatietechnologie
Defensie

Arie Jan de Waard vergelijkt de besturing van het IT domein met fietsen.
“De kunst van het fietsen is, dat als je van A naar B gaat, je continu bijstuurt en de
omgevingsinvloeden neutraliseert om overeind te blijven en ook daadwerkelijk
in B aan te komen”, legt de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO van Defensie
uit. “Dat geldt ook voor het IT domein: je moet continu om je heen kijken naar wat
er gebeurt, naar mogelijke veranderende invloeden, en zorgen dat je overeind
blijft, en uiteindelijk uitkomt bij datgene wat je hebt gedefinieerd.”

D

e Waard herinnert zich de dag van 17 februari 2014 nog goed.
“Toen ben ik begonnen in deze mooie functie en had ik een
afspraak met Erik Akerboom (Secretaris-generaal ministerie van
Defensie – red.) om te praten over alle aandachtspunten en zaken die
rond de bedrijfsvoering spelen. In die periode kenden we qua IT veel
verstoringen. Niet incidenteel, maar vaker. We moeten ons ook niet
vergissen in wat voor een ontzettende lastige positie Defensie de laatste
jaren heeft verkeerd. Eigenlijk is Defensie compleet op de kop gezet met
een heel andere structuur en manier van werken. Onder drie ministers
(Van Middelkoop, Hillen en Hennis-Plasschaert – red.) is de begroting
met 1,7 miljard gekort. De taakstellingen onder Hillen hadden betrekking
op drie sporen: staf, de bedrijfsvoering en tot slot de operationele eenheden. En bij spoor twee was IT één van de elementen. De bezuinigingen
hebben ook daar zwaar op gedrukt. Achteraf kun je zeggen: je had meer
focus kunnen hebben op wat IT vandaag de dag voor je bedrijfsvoering
betekent, maar achteraf is het altijd makkelijk oordelen.”

Let’s make IT happen!
Na verschillende studies naar de oorzaken van de verstoringen in de IT
en het tegelijk oplossen daarvan, heeft Defensie in oktober 2014 haar
visie op de moderne informatietechnologie vastgelegd: Let’s make IT
happen! In deze visie staat waaraan de organisatie in functionele zin behoefte heeft; met als thema’s een flexibele bedrijfsvoering, de rol van IT
in de krijgsmacht, de pijlers onder het fundament van de IT en de randvoorwaarden aan de IT van de toekomst. De visie is gebaseerd op drie
pijlers: continuïteit, beveiliging en innovatie. “Pijlers die een integraal
en onverbrekelijk onderdeel vormen van onze operationele processen,
onze bedrijfsvoering en onze inlichtingenketen”, benadrukt De Waard.
Het doel is om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden van IT (innovatie) om blijvend en op een veilige wijze (beveiliging) haar slagkracht
te garanderen (continuïteit), stelt De Waard. “In 2014 zijn 27 maatregelen
voor de lange en korte termijn geformuleerd en daar zijn we nu volop
mee aan de slag. Wij zullen moeten migreren naar een moderne inrichting van onze IT die onze bedrijfsvoering maximaal ondersteunt!”
Ook wordt gekeken naar het terugdringen van het aantal dure applicaties en projecten. “Ik wil als CIO inzetten op het naar beneden brengen
van de total cost of ownership dan dat we precies het aantal applicaties
gaan zitten tellen. Dat is in feite een oude manier van kijken”, glimlacht

De Waard. Hij voegt eraan toe: “Hiermee
maken we ook de ruimte om de gewenste
innovatie van onze IT mogelijk te maken.”
Als lid van de Bestuursraad van Defensie
heeft hij ook de armslag om zijn rol als CIO
in te vullen; linksom of rechtsom, maar zo
gaat ‘t gebeuren. “Uiteindelijk heeft iedereen daarmee ingestemd, zo is de besturing
van de IT geregeld. Zowel ten aanzien van
de rationalisatie van de applicaties, als het
in kader brengen van het aantal projecten. Afgezet tegen datgene wat
we met de architectuur van de IT en uiteindelijk met de bedrijfsvoering
van Defensie willen. Het is de enige manier om een beslissende stap
voorwaarts te maken. Ik ben er oprecht van overtuigd dat we met deze
inrichting van de besturing van de IT reuzenstappen hebben gemaakt;
zowel de vraagkant (de Commandant der Strijdkrachten), als de aanbodkant (het IT-domein van de Defensie Materieel Organisatie) en de CIO als
de bewaker van architectuur van het huis van de IT hebben gezamenlijk
een rol in de aansturing van de IT.”

Nieuwe manieren vinden
Gevraagd naar die stap voorwaarts, spreekt De Waard over de huidige situatie, IST, die zich zal gaan ontwikkelen naar een High Level IT
ontwerp (HLO), het SOLL, “met in de basis een webbased en mobiele
werkplek die cloud aware is en waar de beveiliging conform het ‘Jericho’
principe wordt ingericht met een permanente controle, ook als je al
binnen bent. De dataopslag wordt cloud- en software defined ingericht.”
Defensie moet ook nieuwe manieren vinden om innovatief te zijn zonder
dat de continuïteit van de bedrijfsvoering en de beveiliging van systemen en data in gevaar worden gebracht, stelt De Waard, en dat vereist
flexibiliteit en adaptief vermogen in de bedrijfsvoering. “Het op basis van
de visie opgestelde HLO is in die zin in lijn met de aanbevelingen van ‘de
commissie Elias’ dat we niet proberen een grootschalig IT project voor
de komende jaren tot drie cijfers achter de komma te specificeren. We
zien het als een stedenbouwkundig plan en in diezelfde metafoor zou
je kunnen zeggen: we halen er steeds een klein stukje van af en daar
maken we een bestemmingsplan van. In de nieuwe besturing beslissen we steeds samen hoe we incrementeel binnen de kaders van het
bestemmingsplan welke huizen we gaan bouwen. Anders gezegd: we
halen steeds een stukje af van het grote IT-ontwerp en dat werken we in
detail uit. Dan komt er ook steeds een nieuw afwegingsmoment van tijd,
kwaliteit en kosten die daarmee gemoeid zijn.”
“Het HLO is uiteindelijk leidend voor waar we met z’n allen naartoe
willen en dat gaan we ook regelmatig tegen het licht houden.” Zoals de
fietser die onderweg van A naar B anticipeert op wat er gebeurt, voegt
hij eraan toe, “en dat heeft te maken met het steeds herijken van de
business eisen, de business continuïteit en IT assessment.”

Arie Jan de Waard is per 17 februari 2014 benoemd tot Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en CIO van het ministerie van
Defensie. Hij is al sinds 1982 werkzaam bij Defensie, onder meer als plaatsvervangend directeur Aansturing Operationele
Gereedstelling bij de Bestuursstaf en algemeen directeur van het Marinebedrijf Directie Materieel Organisatie.
“In ons denken over IT hebben we reuzenstappen gemaakt.”
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Manifestgroep
redeneert vanuit
de klant
D

e Manifestgroep¹ is sinds haar ontstaan in 2003 bezig verbindingen te leggen met als doel een betere dienstverlening aan
burgers en bedrijven. “Want dat is wat ons allemaal bindt, waar
we met elkaar de meerwaarde op willen bereiken”, aldus Lazeroms. Ook
in relatie tot andere belanghebbenden – Lazeroms noemt gemeenten en
politiek – pleit de Manifestgroep voor overleg om te kijken hoe blijvend
een bijdrage kan worden geleverd aan de veranderende informatiesamenleving in relatie tot datakwaliteit, transparantie, het versterken van
de informatiepositie van de burger en het voorkomen en bestrijden van
ID-fraude. “Ik vind het getuigen van kracht om met elkaar aan tafel te
gaan zitten om te kijken hoe je die samenwerking samen beter kunt krijgen. De 16 leden van de Manifestgroep zijn wat mij betreft de aanstichter
van dat denken, maar de olievlek moet zich verder uitstrekken.” Om die
reden wordt via het Kloosterhoeveberaad ook de samenwerking met de
gemeenten gezocht. Per 1 januari 2015 zijn bij de gemeenten belangrijke
taken terecht gekomen, stelt Lazeroms, “en wij vinden dat zij gezien
de decentralisaties eigenlijk steeds meer uitvoerder worden. Dus, hoe
kunnen we ook daar de verbinding leggen en eventueel gebruik maken
van elkaars infrastructuur?”

Wie bepaalt de doorontwikkelingen?
De Manifestgroep ziet de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) dan
ook als essentieel voor haar digitale dienstverlening. In het Nationaal
Beraad Digitale Overheid, onder voorzitterschap van Digicommissaris
Bas Eenhoorn, is de Manifestgroep nadrukkelijk betrokken, vertelt Lazeroms. “De financiering is inmiddels geregeld, maar nu de governance
nog. Dat zal de komende maanden duidelijk worden. Dit is heel belang-

José Lazeroms is sinds
1 december 2013 voorzitter
van de Manifestgroep.
Ook is zij bestuurslid van
de Stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU).
Lazeroms is lid van de
Raad van Bestuur van
UWV sinds 1 januari 2012.
“Wij willen een uitvoering
zijn die vanuit de klant
redeneert, of dat nu een
burger is of een bedrijf.”

“Wij willen een uitvoering zijn die vanuit de klant redeneert,
of dat nu een burger is of een bedrijf”, zegt Manifestgroep
voorzitter José Lazeroms. “Daarbij willen we ook bijdragen
aan een kleinere overheid en onze processen zo efficiënt
mogelijk inrichten. Dat kan door als uitvoeringsorganisaties
kennis en kunde met elkaar te delen en van elkaars ervaringen te leren. En dat alles met de klant voor ogen.”

rijk, zeker als uitvoering heb ik zoiets van: wie bepaalt nu de doorontwikkelingen? En, hoe worden die bekostigd? Wat voor ons van belang is, is
dat we veilig stellen wat we al hebben aan digitale dienstverlening. Als je
kijkt naar de discussie rondom de opvolger van DigiD: naar mijn mening
is DigiD een betrouwbaar en goed authenticatiemiddel. Alleen, het is het
enige middel. En naarmate we steeds afhankelijker worden van digitale
dienstverlening, is één middel gewoon te kwetsbaar. Want als DigiD er
uit ligt, staat onze hele eDienstverlening stil. Wij hebben allemaal terugvalscenario’s en kunnen die een paar weken volhouden. Maar voor de
burgers en bedrijven die van ons afhankelijk zijn, is dit volstrekt onacceptabel. Dus je zult echt alternatieven naast DigiD moeten hebben.”
Essentieel is ook om na te blijven denken over de vraag: wat is je dienstverleningsconcept?, stelt Lazeroms. ‘Digitale Overheid 2017’ bepaalt in
sterke mate de agenda van de dienstverlening, erkent ze, “en ik denk dat
het voor de massa van de dienstverlening ook hartstikke goed is. Maar
tegelijkertijd geldt: blijf nadenken over wat je doet. Het gevaar is dat we
nu zodanig voor digitaal gaan, dat we vergeten dat bepaalde dienstverlening beter op een andere manier kan. Bij medische keuringen is het
echt belangrijk dat mensen gezien worden. Daarnaast moeten sommige
diensten gewoon via de telefoon, bijvoorbeeld als mensen vanuit hun
persoonlijke context net iets meer te vragen hebben dan wenselijk is
te digitaliseren. En wat we niet moeten vergeten, is dat er een groep

Uit het iManifest
De Manifestgroep draagt bij aan een overheid die:
l niet naar de bekende weg vraagt en ernst maakt met vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven;
l klantgericht is, vraaggestuurd werkt en haar diensten snel, adequaat en waar mogelijk proactief verleent;
l zich niet voor de gek laat houden, fraude en criminaliteit effectief bestrijdt en haar taken op het vlak van toezicht en handhaving serieus neemt;
l weet waarover ze het heeft, en een gedegen informatiepositie heeft als het gaat om beleidsvorming, -uitvoering, -monitoring en –verantwoording.
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mensen is die niet digi-vaardig is. Die groep wordt kleiner, maar zal er
altijd zijn. Dus: digitaal daar waar het kan, maar blijf oog hebben voor
maatwerk daar waar dat nodig is. Duw mensen niet in het digitale kanaal
wanneer dat geen oplossing is voor hen. Denk permanent na over passende dienstverleningsconcepten.”

Balans tussen uitvoering, beleid en politiek
Tenslotte pleit Lazeroms ervoor dat uitvoerders eerder bij beleidsmakers aan tafel schuiven. “Wij willen niet op de stoel van beleid en politiek
gaan zitten, maar zouden onze ervaringen uit de praktijk wel meer aan

de voorkant willen inzetten, bijvoorbeeld in geval van wet- en regelgeving.” Zij acht het waardevol om met elkaar basisprincipes af te spreken
rondom wederzijdse doelstellingen. “Hoe zorg je voor een goede balans
tussen uitvoering, beleid en politiek? Alle drie zijn belangrijk.”

¹ Leden van de Manifestgroep zijn: UWV (José Lazeroms, voorzitter), Belastingdienst (Hans Blokpoel), CAK
( Marcel Pellicaan), CBS (Bert Kroese), CIZ (Daan Hoefsmit), CJIB (Simon Sibma), Zorginstituut Nederland (Marian
Grobbink), Dienst Justis (Barry Velders), RVO.nl (Maarten Smorenburg), DUO (Rob Kerstens), IND (Bert van Hoorn),
Kadaster (Frank Tierolff ), Kamers van Koophandel (Claudia Zuiderwijk), RDW (Hans van Santen), SVB (Ronald Barendse) en CBR (René Verstraeten). Agendaleden zijn BKWI (Bert Uffen) en Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (Pim Molenaar).Deze laatste organisatie vertegenwoordigt de nu circa 35 kleine uitvoeringsorganisaties, verzameld onder de naam ‘Klein LEF’.

Fundamenteel anders:

1Amsterdam
Iamsterdam, luidt de sterke slogan waarmee de hoofdstad toeristen lonkt. Qua organisatie geldt tegenwoordig
1Amsterdam: één organisatie, met één gezicht naar buiten, in dienst van Amsterdam. Op een zaterdagochtend,
vertelt gemeentesecretaris Arjan van Gils, zaten burgemeester Eberhard van der Laan en hij aan de keukentafel
in de ambtswoning – “Eberhard gewoon in spijkerbroek
en volgens mij ik ook” – te praten over het plan ‘Organisatieontwikkeling 2014-2016’ toen de vraag boven kwam
drijven: ‘Wat is nou de essentie van deze verandering?’

V
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an Gils: “Het plan is, inclusief bijlagen, iets van 1.100 pagina’s dik
en zeer gedetailleerd, in feite een gebruikershandleiding. Aan
dat plan hebben we lang vastgehouden om de veranderingen
te duiden en toe te lichten, maar als je een nieuwe auto koopt kijk je ook
niet als eerste naar de handleiding, maar naar
pk’s, comfort en benzineverbruik.”
En dus kwam er een ‘Bestuurlijk Kompas’ met
een beknopte uitwerking van de vier hoofddoelstellingen. Deze zijn:
1. Amsterdamse bewoners en bedrijven van
dienst zijn, tegen zo laag mogelijke kosten.
2. Een flexibele resultaatgerichte organisatie,
die zich snel aanpast aan wat de omgeving
vraagt (van klein tot groot, in de wijk tot de regio). In de aanvullende woorden van Van Gils: Amsterdam moet acteren
als een internationale metropool met een gebiedsgerichte organisatie
die resultaat levert voor de stad, zijn wijken en omgeving.
3. Eén organisatie met één gezicht naar buiten: de uitvoering in de stad
staat op één. Meer ruimte voor innovatie en ideeën van Amsterdammers
en ambtenaren. “Meer van buiten naar binnen denken en vooral handelen”, aldus Van Gils.
4. Op onderdelen kan de kwaliteit van de dienstverlening worden verbe-

terd: ruimere openingstijden, sneller geholpen worden en toegankelijkheid. Van Gils spreekt van een digitale transformatie waarbij Amsterdam
doorbraken wil bereiken met innovatieve oplossingen voor bestaande
problemen. Oplossingen die geschikt zijn voor hergebruik, die daarmee
een economische spin-oﬀ kunnen genereren en die de reputatie van
Amsterdam als voorloper en aantrekkelijke vestigingsplaats moeten
bevestigen en versterken.

Eén centrale bedrijfsvoering
Het nieuwe organisatiemodel is 1 januari 2015 van kracht geworden. Van
Gils gebruikt ter illustratie de metafoor van het thuisklussen. “Dakkapelletje erop, hier een muurtje eruit, daar nog een uitbouw, een douchecabine erbij… Dat hebben we jaren gedaan in Amsterdam, maar dat was
nu wel een keer klaar. We hebben nu echt groot onderhoud gepleegd,
de organisatie eigenlijk helemaal vanuit de basis opnieuw opgebouwd.
Vanuit een andere bekostiging, met één centraal budget en vanuit één
centrale bedrijfsvoering. Dat is fundamenteel anders.”
De stadsdeelraden zijn in maart 2014 vervangen
door bestuurscommissies, de diensten vanaf 1
januari 2015 door resultaatverantwoordelijke
eenheden (in vier clusters: Ruimte & Economie,
Sociaal, Dienstverlening & Informatie en Bedrijfsvoering) en alle bedrijfsvoeringsfuncties – ICT,
huisvesting en financiën – zijn gecentraliseerd.
Zo komt er één Amsterdams Financieel Systeem
(AFS) voor de gehele organisatie. Van Gils leidt
het gemeentelijk managementteam dat verder
bestaat uit vier directeuren en de concerncontroller.
“Ik heb hier vrijdag 2 januari rondgelopen met oliebollen. Mensen waren
met verhuisdozen aan de gang, lagen onder de bureaus om de ICT te
installeren. Natuurlijk was het spannend.
Per 1 januari 2015 hadden 1.000 ambtenaren een andere baan gekregen
en kregen we taken van het Rijk erbij voor wat betreft jeugd, zorg en
arbeidsparticipatie. Ik heb nog nooit meegemaakt dat zo’n proces helemaal 100 procent vlekkeloos verloopt, maar naar omstandigheden is het
heel goed gegaan.”

“ We gaan van 54 loketten
naar 1 loket op 7 plekken,
met een goed call center
en een goede backoffice
erachter.”

Arjan van Gils
is sinds juni 2012 gemeentesecretaris bij de gemeente Amsterdam en geestelijk
vader van het plan Organisatieontwikkeling 2014-2016. Eerder was Van Gils als
gemeentesecretaris werkzaam in Rotterdam (2005-2012) en Enschede (1998-2005).

In de aanloop was er de nodige kritiek op het plan Organisatieontwikkeling 2014-2016. De Centrale Ondernemingsraad, raadspartijen én pers
trokken aan de bel, spraken hun zorgen uit.
>
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Van Gils knikt: “Het was vaak moeilijk, met name naar de interne organisatie, om uit te leggen waarom deze transformatie nodig was. We komen
vanuit een eilandcultuur met 36 losse eenheden, waarin alles geoptimaliseerd was vanuit de eigen positie, met een eigen budget en een eigen
ICT. Veel medewerkers waren zeer verknocht aan hun eigen organisatieonderdeel. De grenzen van die situatie waren bereikt, dat liep in een
aantal gevallen gewoon vast.”
“Zo’n ingrijpende transitie is heel hard werken, operationeel, om het allemaal gedaan te krijgen. Maar het gaat ook over wennen aan verandering, over onzekerheid, over posities. Er is behoorlijk gewisseld in de top,
daar zijn veel jongere collega’s en vrouwen bijgekomen. Hier en daar
hebben mensen een tijdje in onzekerheid gezeten. Anderen zaten in een
dubbelfunctie, die moesten ‘going concern’ hun taak uitvoeren maar
waren daarnaast kwartiermaker voor een nieuw traject of hadden een
3Decentralisatie opdracht. Daar zat heel veel druk op. Het proces met de
COR is best taai geweest, maar die heeft uiteindelijk een positief advies
gegeven. Op zich netjes dat je in een jaar met elkaar zo’n ingewikkeld
traject doet. Maar het heeft veel aandacht gevraagd.”
En dat vraagt het nog. “Je ziet dat men soms zoekende is, zoekende naar
nieuwe zekerheden die er niet zijn. Dus dat is nog wennen.”

Alert reageren
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De transitie moet resulteren in een flexibele organisatie die alert op
veranderende omstandigheden kan reageren, en dat stelt eisen aan hoe
je investeert in de inzetbaarheid van mensen, hoe je huisvesting organiseert en hoe je ICT inregelt. “Dat besef moet nog meer gaan landen bij
een groot aantal van onze medewerkers”, aldus Van Gils.
Vier ontwikkelingen noopten tot deze ingreep. De eerste is dat er als gevolg van een wetswijziging een nieuw bestuurlijk stelsel moest komen.
De tweede, dat er bezuinigd moest worden, “want ook Amsterdam heeft
met taakstellingen te maken”, zegt Van Gils. De derde betreft het fysieke
domein: “Naast de coöperaties zie je andere investeerders toetreden.
Buitenlandse beleggers, maar ook aannemers die zeggen ‘geef mij dat
lege kantoor maar dan maak ik er studentenhuisvesting van of een
hotel’. Zelfbouwers die kavels willen, collectieve bouwers die met 50 of
100 mensen ergens nieuwbouw willen plegen. Een compleet andere
dynamiek die vraagt om een rigoureuze verandering van onze werkwijze.” En de vierde is de 3Decentralisaties, de overheveling van taken,
budgetten en verantwoordelijkheden in het kader van jeugd, zorg en
arbeidsparticipatie van het Rijk naar de gemeenten. Amsterdam streeft
naar een kwaliteitsverbetering in het sociaal domein, onder andere door
het vernieuwen van de werkwijzen. “Ook dit moet fundamenteel anders,
want er moet substantieel bezuinigd worden. Dat vraagt écht om een
andere inrichting van je werkprocessen.”
Dingen makkelijker maken, dat is ook een drijfveer. Zaken eenduidig regelen, de ICT en het applicatielandschap en de informatiebeveiliging op
orde brengen, mogelijk maken dat ambtenaren op verschillende locaties
hun werk kunnen doen, maar vooral ook zaken vereenvoudigen, niet in
de laatste plaats voor burgers en bedrijven. De vastgoed portefeuille –
1.600 objecten met een omvang van 2 miljard – wordt nu vanaf één plek

beheerd, subsidies aanvragen is ook gecentraliseerd. “In het verleden
moest bijvoorbeeld een supermarkt voor een vestigingsvergunning in
stadsdeel Noord een andere weg bewandelen dan in stadsdeel Zuid. Of
moest iemand bij elk stadsdeel opnieuw een uittreksel KvK en jaarrekening indienen. Dat is niet al te vriendelijk, het is bovendien bewerkelijk.
Plus dat er hier en daar ook misbruik van wordt gemaakt.”

Dienstverlening nieuwe stijl
Ter illustratie van de complexiteit, schetst Van Gils een beeld van de
dienstverlening-nieuwe-stijl. “We gaan van 54 loketten naar 1 loket op
7 plekken, met een goed call center en een goede backoffice erachter.
Maar dienstverlening goed en uniform regelen, dat is nogal ingewikkeld
omdat we de referentie daarvan nog niet hebben. Hoe verhoudt die
dienstverlening zich tot hoe je vroeger in een parkeerwinkel bij Cition
werd geholpen, of hoe je bij Dienst Wonen aan een urgentieverklaring
kwam, of bij de GGD voor een keuring om bijvoorbeeld een voorziening
te krijgen?”
Het stellen van die vragen levert ook nieuwe inzichten en mogelijkhe-

den op, concludeert Van Gils. “Je ziet ineens wat er allemaal aan parkeerproducten bestaat. Dan kun je ze allemaal wel weer in dat nieuwe
systeem stoppen, maar je kunt ook besluiten om terug te gaan naar vier
basisproducten; voor bewoners, voor bedrijven, voor bezoekers en voor
mindervaliden. Dan kun je nog een aantal parkeerzones definiëren, maar
dan heb je de complexiteit exponentieel
verlaagd.”

Slimme oplossingen
Amsterdam groeit met 10.000 tot 12.000 inwoners per jaar, het aantal toeristen gaat nog veel harder omhoog en dus moeten er slimme
oplossingen komen op het vlak van ruimtegebruik, huisvesting, crowd
management, afvalverwerking en handhaving, benadrukt Van Gils. Amsterdam zet dan
ook vol in op innovatie. Nieuwe technologie
– ICT, sensoren – en een digitale infrastructuur
met goede services en open data moeten
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de
stad voor bewoners, bedrijven, bezoekers en
investeerders.
“Amsterdam is enorm goed in het bedenken
en ontwikkelen en bevindt zich wat dat betreft
in de voorhoede. Maar het is niet de sterkste
speler in de wereld als het aankomt op implementeren. Daar ligt mijn
ambitie, want als je dat nou ook nog doet, dan ben je écht de beste
gemeente van Nederland.”

“ We hebben de organisatie
vanuit de basis opnieuw
opgebouwd. Vanuit een
andere bekostiging, met één
centraal budget en vanuit
één centrale bedrijfsvoering.”

In september moet het nieuwe dienstverleningsconcept geïmplementeerd worden.
Op de vraag hoe de ervaringen met de pilot
in Amsterdam Nieuw West zijn, antwoordt
Van Gils: “Goed. Behalve dat we nog wat
worstelen met de informatieschil waar alle
systemen uit raadplegen. Want als je al
die loketten bij elkaar brengt, breng je ook
al die werkprocessen bij elkaar. En die zijn allemaal gebaseerd op een
andere werkbeschrijving maar ook andere ICT. Dus daar wordt nu heel
hard aan gewerkt.”
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Ontwikkelingen naar

Door: Sven Vintges, Solution Architect and DevOps Thought Leader Atos Nederland sven.vintges@atos.net

een i-samenleving vragen snelheid
en flexibiliteit van de overheid

‘ DevOps borgt ook het beheer voor digitale transformatie’
De veranderingen in de maatschappij en
de technologie, lees: de ontwikkelingen
naar een i-samenleving, stellen ook eisen
aan de overheid, die steeds sneller en
flexibeler moet reageren. In de ‘Visiebrief
digitale overheid 2017’ van minister
Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt duidelijk
gemaakt hoe de dienstverlening van de
overheid aan de burger aangepakt wordt.
Inzet is een transparante overheid die de
digitale mogelijkheden inzet voor betere
dienstverlening en gegevensuitwisseling, en
een overheid die de burgers centraal stelt in
de informatiestromen. Anders gezegd:
de digitale transformatie.

42

Waar een aantal jaren geleden IT vooral
werd toegepast op de ondersteunende
processen zonder dat dit de burger raakte,
zien we nu dat IT juist wordt ingezet bij de
ondersteuning van de primaire processen
waarbij de burger de eindgebruiker is van
deze IT-dienstverlening. Aanvragen voor
overheidsdocumenten als vergunningen,
diensten en besluiten worden steeds vaker
volledig digitaal ingediend en afgehandeld.
Dit in lijn met de ‘Digitale overheid 2017’. Het
vraagt van de overheid om zich nog meer
toe te spitsen op de vraag en niet op het
aanbod; ketenomkering derhalve. De huidige
technologie kan daarbij de gevraagde digitale
en hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening
ondersteunen. Kortom, de overheid zit al in
de digitale transformatie waardoor zij flexibel
wordt en sneller kan inspelen op al deze
ontwikkelingen.

Door een continue bijstelling en prioritering
van de tussentijdse resultaten in een iteratief
proces, wordt ervoor gezorgd dat het op te
leveren aanvraagsysteem optimaal aansluit bij
de wensen van de gebruikers. Daarmee wordt
ook het draagvlak vergroot.
DevOps, afkorting voor ‘Development and
Operations’, borgt hierbij ook het beheer. Dit
omdat DevOps de rol van beheer - bij de
overheid veelal afgescheiden en soms zelfs
extern uitbesteed - al betrekt in de ‘scrum
sprints’. Juist deze tijdige inbreng maakt het
verschil omdat de werkpakketten daarmee
niet alleen aan de hoge kwaliteitseisen van de
gebruikers voldoen, maar ook aan de gestelde
beheernormen.

DevOps versus traditioneel
Het verschil tussen een traditionele en een
op basis van DevOps ingerichte dienstenorganisatie is dat bij DevOps alle benodigde
disciplines - de gebruikers, de ontwikkelaars
en de beheerders – zijn opgenomen in het
team. Een ander onderscheid is dat een
DevOps team verantwoordelijk is voor het
gehele product of de dienst die zij leveren en
dus niet slechts voor een technisch onderdeel
dat tot een product of dienst leidt.

Je zou DevOps daarmee kunnen beschouwen
als de verdere professionalisering en
industrialisering van de IT functie, waardoor
er met een hogere productiviteit en een
betere stabiliteit nieuwe digitale producten
en diensten sneller worden geleverd. Met als
eindresultaat meer klanttevredenheid.
Bij de inzet van DevOps wordt continu, en
ook dat is een verschil met de traditionele
omgeving, het procesresultaat gemeten met
als uitgangspunten:
 of nieuwe functionaliteit daadwerkelijk
wordt gebruikt;
 of de gebruiker tevreden is over de 		
geleverde dienst;
 er wordt gewerkt met minimale producten
om te toetsen of gebruikers echt 		
geïnteresseerd zijn in nieuwe producten
en diensten;
 maar ook wordt continu de productiviteit
en kwaliteit door de gehele keten gemeten
en waar nodig verder verbetert.

klanttevredenheid, reactiesnelheid door
flexibiliteit, gebruikersvriendelijkheid,
kostenreductie, compleetheid van de nieuwe
omgeving en ruimte voor innovatie. En
inmiddels zijn er ook binnen de overheid
tevreden gebruikers zoals het CIZ (Portero
project), gemeente Groningen (digitalisering
dienstverlening) en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (project Standaard
Platform en Centraal Aansluitpunt) die
DevOps momenteel in de praktijk toepast.
Het is dan ook niet de vraag ‘of’ DevOps
moet worden toegepast; het is meer de
vraag ‘wanneer’ en ‘waar’ u gaat beginnen
met het toepassen van DevOps binnen uw
organisatie?
Voor meer informatie download de factsheet
DevOps: 'Agility and Continuity gaining the
best of both worlds.'

DevOps doelstellingen dragen bij
aan business value
De beoogde doelstellingen met DevOps
dragen bij aan de ‘business value’:
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Agile
Development

Klant
Samenwerking bedrijfsvoering en
IT met DevOps
In de volgende stappen naar de digitale
transformatie is het van belang om de
bedrijfsvoering (vraag-, gebruikerszijde) en
IT (aanbodzijde) nog beter op elkaar te laten
aansluiten en te laten samenwerken. Bij
de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit,

bijvoorbeeld een digitaal aanvraagsysteem,
spreken we in dat kader over ‘agile/scrum’
(wendbaar of flexibel) werken. Hierbij
worden in multidisciplinaire teams met
vertegenwoordigers van de vraag- en
aanbodkant op een interactieve manier (in
‘sprints’ van een paar weken) werkpakketten
ontwikkeld, geleverd en beheerd.

Business

DevOps

Ontwikkeling

Beheer

focus op snelheid
en flexibiliteit

focus op continuiteit

Digitale transformatie
verandert alles.
Verandert en
innoveert u mee?
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel
op. De snelheid van de digitale transformatie naar de
i-(informatie)samenleving heeft grote gevolgen voor de
burger, de overheid en het bedrijfsleven. In de digitale
wereld is iedereen en alles met elkaar verbonden en dat
vraagt om een herdefinitie van digitaal en klantervaring,
operational excellence en beveiliging & compliance. De
lifecycle van data is de kern van de digitale transformatie
naar de ‘data economie’. De manier waarop data worden
gecreëerd, verzonden, geanalyseerd en welke acties
hierop volgen, brengen zowel kansen als risico’s met zich
mee. De winnaars zijn degenen die deze ontwikkelingen
als eerste omarmen.
Simpelweg focussen op technologie is niet voldoende.
Daarom gaan wij verder en forceren een doorbraak in
onze manier van denken met een nieuw digitaal
model dat groei stimuleert, wendbaarheid bevordert
en concurrentievoordeel oplevert.
Onze praktische aanpak stelt ‘digitale transformatie’
centraal in uw organisatie. Wij gaan uit van een
geïntegreerde strategie die positieve klantervaringen
oplevert, ondersteund door veilige en flexibele
processen – met robuuste oplossingen voor uw
medewerkers, klanten en leveranciers.
Bent u klaar om uw organisatie aan te passen aan
het digitale tijdperk en te innoveren? Begin uw reis
vandaag op atos.net/digitaljourney

Download het trend rapport
Ascent Journey 2018

