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Voorwoord
‘G

rootschaligheid verbinden aan de menselijke maat’ is de titel van de 9e editie van
GOV magazine en daarbij meteen de vraag: kan ‘privaat-publieke’ samenwerking,

als nieuw begrip en vorm van interactie tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven, daaraan bijdragen?
Met de huidige maatschappelijke veranderingen en de ‘permanente technologische
revolutie’ sluit de overheid steeds minder aan op een dynamische horizontale
netwerksamenleving. In haar grootschalige dienstverleningsprocessen, ingegeven
door kostenbesparingen en efficiency en gerealiseerd door digitalisering, is de
aandacht voor het individu naar de achtergrond geraakt zo blijkt uit de diverse
interviews. De warme, menselijke aandacht en een helpende hand voor die groepen
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die dat nodig hebben.

Jacques Wallage

Jaap Uijlenbroek

Liesbeth Homans

dende en proactieve aanpak. Omdat ze beleidsterreinen overstijgen, vernieuwende

adviseert Den Haag
‘groot onderhoud’

pleit voor vergroten
besturingskracht

‘Vlaanderen Radicaal
Digitaal’

De huidige verticale organisatie van de Rijksoverheid zit dit in de weg, loopt zelfs het

Veel complexe maatschappelijke vraagstukken vergen een nieuwe, meer verbinprocessen in gang zetten en betrokkenheid vereisen van partijen buiten de overheid.
risico van de basis los te geraken. Een overheid die zelf bedenkt wat goed is voor de
samenleving, is de overheid van de vorige eeuw. Publiek-private samenwerking zal
transformeren naar privaat-publieke samenwerking, zo wordt gesteld in GOV
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magazine, met de burger aan het roer.
Zo ontstaat signaalwerking. Daarmee hoort de overheid wat er speelt. Wat het
probleem is dat we gezamenlijk moeten oplossen. Wetgevingstrajecten duren vaak
lang. Met het risico dat op het moment dat de wet er is, de snelle technologische
ontwikkeling die eigenlijk al weer achterhaald heeft.

‘Grootschaligheid
verbinden aan de
menselijke maat’,
is privaat-publieke
samenwerking
de sleutel?

Maar ook moet de overheid zich afvragen welke
mensen extra aandacht behoeven bij het invoeren van
een ICT-systeem of proces, dat moet je proactief organiseren lezen we.
Privaat-publieke samenwerking maakt het mogelijk
om samen na te denken over die oplossingen.
Oplossingen die zowel het economisch belang als het
maatschappelijk belang ten goede komen, en daarmee
grootschaligheid verbinden aan de menselijke maat.
Ik wens u véél leesplezier en co-creatie toe!
Met vriendelijke groet,
Willem Beelen
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Jacques Wallage
adviseert Den Haag

‘groot onderhoud’
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) stelt in zijn rapport ‘Sturen én verbinden
– Naar een toekomstbestendige Rijksoverheid’ dat het de Rijksoverheid ontbreekt aan
een houdbare besturingsfilosofie. De Rob, onder voorzitterschap van Jacques Wallage,
vindt ook dat de Rijksoverheid dringend toe is aan ‘groot onderhoud’.
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allage meent dat de overheid zich lang heeft kunnen koesteren in een bepaalde manier van werken en zich betrekkelijk
soepel kon aanpassen aan wat er in de samenleving gebeurde.
“Ik ben getrouwd met een kleindochter van Drees. De oude Drees ging
tussen de middag naar huis om een boterham te eten. Dat kon toen
prima, maar dat kan nu niet meer. Er komt een moment waarop je
zelfs die basale dingen fundamenteel anders moet gaan bekijken. De
maatschappelijke dynamiek is nu zo aan het veranderen – er is een
permanente technologische revolutie gaande – dat de instituties er
hijgend achteraan lopen. De Rob zegt: het aanpassingsvermogen van
de overheid wordt écht op de proef gesteld. En het loopt vast als we hier
niet anders over gaan denken. Daarom hanteren we ook de term ‘groot
onderhoud’. Iedereen die een huis heeft, begrijpt dat als hij dat groot
onderhoud nalaat, de boel in elkaar stort. Dus in dat opzicht is het een
goede term. Maar het is een misleidende term in relatie tot de vraag:
hebben we wel een huis nodig? Want als je kijkt naar de Googles en de
Airbnbs van deze wereld, dan zijn dat andersoortige organisaties dan
het departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”
“En dan kom je dus aan de kern van ons advies: er lopen in Den Haag
nog veel te veel mensen rond die denken dat het de taak van de
overheid is om te sturen. Natuurlijk moet dat ook gebeuren. Niemand
heeft een alternatief voor het innen van belastingen. Een collecte heeft
nog nooit gewerkt. Dus je moet gewoon een organisatie hebben die
belastingen kan innen. Maar de vraag is: hoe kom je tot een goede
belastingpolitiek? Als je dat op eenzelfde manier doet als altijd – en
waarbij de samenleving buiten schot staat – dan heb je niet begrepen
dat burgers inmiddels gewend zijn dat ze met hun smartphone of tablet
een hotelkamer huren en van tevoren kijken wat de ‘reviews’ zeggen. Er
is geen burger die een koelkast koopt, of een huis, zonder dat hij aan het
stuur van dat proces zit. Maar we zijn tot dusverre niet in staat geweest
om de democratie zo te organiseren, dat de burger aan het stuur van dat

proces zit. Als consument is de burger koning, maar als democratisch
object is hij toeschouwer.”

Sturen én verbinden
De overheid moet sturen én verbinden, adviseert de Rob. “Verbinden is
echt een andere tak van sport”, zegt Wallage. “En om te verbinden, zul je
je totale bestuursproces moeten herinrichten. Verbinding betekent niet
‘roept u maar’. Verbinding betekent ‘ik ben geïnteresseerd en ik zeg iets
terug. Ik heb ook een opvatting vanuit de politiek en ik probeer het met
u eens te worden.’ Dat is verbinden. En die vaardigheid moet ontwikkeld
worden. Het punt is, al die dynamische veranderingen impliceren dat
een burger beslissingsbevoegdheid opeist, handelingsruimte opeist.
Maar die burger is ook bereid om zijn schouders onder zaken te zetten.
Met andere woorden: besturen is het los maken van andermans verantwoordelijkheid, het enthousiast maken van mensen, responsiever zijn.
En niet alleen maar het uitvoeren van het Regeerakkoord. Besturen is
steeds minder een nota maken, of een besluit nemen. Wet en budget zijn
de enige legitieme instrumenten die de overheid heeft. Die heb je nodig.
Maar dat zijn maar beperkte instrumenten.”
Groot onderhoud is nodig op drie niveaus, doceert Wallage. In het
politieke domein (“Daar zit de Regeerakkoord problematiek”), in het
ambtelijke domein (“Daar speelt de discussie over het werken vanuit
silo’s”) en in het politiek-bestuurlijke domein (“Het functioneren van de
ministerraad”). >
Jacques Wallage
is sinds 1 juli 2009 voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur. In zijn politiekbestuurlijke carrière was hij onder meer Tweede Kamerlid (en fractievoorzitter)
voor de PvdA, eerst staatsecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en later van
Sociale Zaken en burgemeester van Groningen. Wallage is sinds 1 oktober 2014
honorair hoogleraar Transities in het openbaar bestuur aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
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“Het is voor het eerst dat een adviesraad heeft gezegd, als ik het hard
formuleer: het wordt tijd dat politici, topambtenaren en ministers begrijpen dat ze niet alleen een deel van de oplossing zijn, maar ook een deel
van het probleem. Dat maakt het advies complex.”
Dat standpunt is gebaseerd op een slogan van Ronald Reagan.
De haren staan meteen overeind als je zoiets zegt?
“Reagan zei heel absoluut: ‘De overheid is niet de oplossing, de overheid
is het probleem’. Dat zeg ik niet. Feit is, onze adviezen zijn in Den Haag
minder populair dan in het land. Onze adviezen worden in duizendvoud
gedownload en dat is een groot compliment aan een adviesorgaan.
Maar op de vierkante kilometer van Den Haag weten ze vaak niet wat ze
ermee aan moeten.”
“Dat groot onderhoud moet in samenhang gebeuren, dat maakt het zo
ingewikkeld. Een kleinere ministerraad als
zodanig, helpt niet. Het samenvoegen van
departementen, dat is niet het antwoord.
Het antwoord is dat je op hoofdproblemen
je organisatie moet aanpassen. Daarom
is onze aanbeveling: reorganiseer nou op
basis van wat je in vier jaar tot stand wil
brengen. Stel als Kabinet vast wat de tien
grootste problemen zijn en haal dan uit
alle departementen de relevante mensen
en zet die bij elkaar in één Rijksdienst met
één secretaris-generaal die als geheel één ministerraad, met vier of vijf
mensen bij elkaar, ondersteunt.”
“Maar dat helpt niet, als de Kamer vervolgens in vaste commissies per
departement de wereld bespreekt. Dat helpt niet, als je denkt dat je een
probleem vanuit Den Haag kunt oplossen. We pretenderen niet om in
ons rapport de route voor de komende tien jaar uit te stippelen, maar
we proberen wel om een spiegel voor te houden. Als je in een Regeerakkoord oplossingen voorschrijft – en die voor vier jaar dichttimmert
– en je laat niet zien langs welke route je de bevolking in de benen wilt
brengen, dan heb je de geest van de tijd niet goed geproefd’.
Ter vergelijk vertelt hij een anekdote uit 1994 toen hij fractievoorzitter
van de PvdA in de Tweede Kamer werd. “Ik heb toen een ronde gemaakt
langs grote bedrijven en bij een van die bedrijven zei de directeur:
‘We zijn aan het reorganiseren, want we verliezen de klant uit het oog’.
Zoiets is in Den Haag ook aan de hand. Deze vierkante kilometer is in
hoge mate met zichzelf bezig. En wat de Rob probeert te zeggen is:
ga het – op een paar fronten tegelijk – anders doen.”

“Het Kabinet als eenheid, is in een coalitieland als Nederland een lastig
advies. Want eigenlijk kennen we hier een permanente kabinetsformatie,
als ware het een perpetuum mobile. En de minister-president is in feite
niet veel meer dan de voorzitter van de ministerraad. Wij pleiten voor
een sterkere minister-president en een kleiner Kabinet. Aan de ene kant
moet de politiek eenduidiger een route wijzen, laten zien dat we een
bepaalde kant op moeten. Daar heb je dat compacte Kabinet voor nodig
en een minister-president met meer bevoegdheden. En aan de andere
kant moet je in het bestuurswerk, veel meer de verbinding zoeken met
de samenleving.”
“Ministers besturen niet langer hun departement, daar heb je departementsministers voor, de oude staatssecretarissen. En de kabinetsministers hebben bredere verantwoordelijkheden, over departementen heen.
Wat wij eigenlijk bepleiten is om de ministeriële verantwoordelijkheid
zelf te herdefiniëren. Die beperken we nu, het is teveel een individuele
verantwoordelijkheid geworden, terwijl het de collectieve verantwoordelijkheid van een effectief bestuursorgaan, de ministerraad dus zou moeten
zijn. In de Grondwet staat: ‘aan een
ministerie wordt leiding gegeven
door een minister’. Er staat niet: ‘een
ministeriële verantwoordelijkheid
is een individueel ding’. Het is zo te
interpreteren dat je kunt zeggen: ‘de
ministerraad als één team’. Net als een
College van B&W. De leden van de Europese Commissie zitten op één
gang. Die lopen zo bij elkaar binnen. Bij ons zit iedere minister op zijn
eigen departement.”

“ De maatschappelijke dynamiek
is nu zo aan het veranderen
- er is een permanente technologische revolutie gaande - dat de
instituties er hijgend achteraan
lopen.”
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Vier aanbevelingen
Het Rob rapport doet vier aanbevelingen om de Haagse mores te
veranderen. Beknopt samengevat:
1. bevorder dat het Kabinet meer als eenheid functioneert;
2. zet in op ‘betere’ in plaats van ‘kleinere’ overheid;
3. organiseer tegenspraak en kennisdeling;
4. trek lering uit eerdere veranderingsprocessen.

Een andere aanbeveling betreft hoe de combinatie te maken van sturen
én verbinden. Een belangrijk punt daarbij is de procesarchitectuur, stelt
Wallage. “De Rijksoverheid is een productgerichte organisatie (er gaan
wetten, nota’s en brieven gaan naar de Kamer) en eigenlijk is de ombouw nodig naar een procesgerichte organisatie. Die dus van tevoren
de vraag stelt: met wie wil je wanneer waar een overeenstemming over
bereiken? De polder is nog maar één manier van verbinden, bovenlangs,
en eigenlijk zijn al die polderaars los geraakt van hun basis. Erken dat
die verticale organisaties reuzen op lemen voeten zijn geworden. Dus:
proces denken in plaats van product denken. In je organisatie moet je
ook ‘top down’, met centralistische besluitvorming, vervangen door
tegenspraak en kennis delen. Denk maar niet dat ze bij Apple of Google
in een verticale besluitvormingsstructuur werken. Natuurlijk is er
iemand de baas. Maar die lokt tegenspraken uit, want anders komt er
helemaal geen nieuw product.”
De uitdaging waarvoor Den Haag staat, is het doorbreken van de huidige cultuur. Dat vraagt volgens Wallage om een “Baron von Münchhausen-achtige aanpak, waarbij je jezelf aan je haren uit het moeras trekt.”

Gebrek aan nieuwsgierigheid
“Als mensen mij vragen ‘wat is nou in die politieke cultuur het grootste probleem?’ Dan is mijn antwoord meestal: een totaal gebrek aan

“ We zijn tot dusverre niet in staat
geweest om de democratie zo te
organiseren, dat de burger aan het
stuur van dat proces zit.”
nieuwsgierigheid. Politici beginnen hun zinnetjes vaak met ‘ik vind…’ De
bittere ironie is: wat je vandaag vindt, houdt overmorgen meestal geen
stand. Ja, wel op waardenniveau. Maar de instrumenten die je daarvoor
inzet, zijn afhankelijk van wat er in de samenleving werkt. En wat werkt
is fundamenteel aan het verschuiven. Die jongelui van Uber hebben iets
bedacht wat in een aantal opzichten werkt. Dat is erg vervelend voor de
taxibranche en ook vervelend voor departementen die gewend zijn alles
te regelen, maar het werkt wel. Net zoals Airbnb werkt. Dat is van invloed
op de huurprijs en de waarde van een woning.
De werkelijkheid verandert. De overheid loopt achter de muziek aan,
maar in Den Haag denkt men nog steeds de werkelijkheid aan een
touwtje te hebben.”
“De cultuurverandering die daarbij hoort is nieuwsgierig zijn. Willen weten hoe het zit. Goed kijken wat er gebeurt in de sociale media. Je merkt

dat degene die met die mêlee van meningen in de sociale media kan
omgaan, dat die politieke macht verwerft. Ik denk dat de bestuurlijke organisaties in Den Haag de gevangenen zijn van de publieke ruimte, van
wat er in de (sociale) media gebeurt. Ministers worden zo in dat permanente debat gezogen dat hun departementen hen steeds meer moeten
beschermen. Daarmee wordt de ruimte voor het interne debat kleiner.
Terwijl eigenlijk de openheid groter moet worden, de dialoog moet toenemen. Dat hebben we geprobeerd te signaleren. Groot onderhoud is
in deze dus principieel nadenken over de vraag: wat voor een soort van
organisatie hebben wij nodig om de toekomst binnen te wandelen?”
“Het politieke systeem werkt niet meer op politieke partijen, of op de
onderhandelingen alleen. Dat werkt op wat er in de publieke ruimte
gebeurt. En dat is zo’n fundamentele verschuiving, dat het bestel zich
daarop moet aanpassen.”
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Jaap Uijlenbroek
pleit voor vergroten
besturingskracht

Terwijl hij koffie en water serveert, onderstreept Jaap Uijlenbroek dat hij dit interview geeft met de pet op van
hoogleraar arbeidsverhoudingen publieke sector aan de Albeda-leerstoel van de Universiteit Leiden. En niet in de
hoedanigheid van de topambtenaar die hij natuurlijk ook is. In zijn oratie, getiteld ‘Arbeidsverhoudingen aan het werk.
Grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden’, pleit Uijlenbroek voor een Wet op de infrastructuur van de
overheidsbedrijfsvoering. Ook breekt hij een lans voor het aanstellen van één eindverantwoordelijke
secretaris-generaal voor het Rijk met boven-departementaal mandaat.

U

ijlenbroek stelt, daarbij verwijzend naar een onderzoek van de
Nationale ombudsman, dat een grote groep burgers meer
tevreden is over de dienstverlening van de overheid (grootschalig
en efficiënt) dan een aantal jaren geleden, maar dat bij een kleine groep
burgers de ontevredenheid juist is toegenomen (gebrek aan menselijke
maat). “Wij leven in een tijdsgewricht van aandacht voor het individu”,
zegt de bijzonder hoogleraar. “Je moet als overheid twee dingen doen.
Enerzijds is het heel belangrijk om te blijven sturen op die grootschaligheid, over alle bestuurslagen heen. Al was het alleen maar vanuit kostenbesparing en efficiency. Daar zit ook het ontwikkelen van infrastructuur
in, want infrastructuur is ‘by definition’ grootschalig. En anderzijds gaat
het om micro-denken: ruimte vragen voor en geven aan die kleinschaligheid. Daar moet je specifieke voorzieningen voor treffen, zoals het
investeren in kwaliteit, zodat de burger wordt behandeld en bediend in
zijn individuele context.”

Subtiel verschil
Uijlenbroek sprak in zijn oratie over de ‘handelend’ ambtenaar versus de
‘behandelend’ ambtenaar. “Een subtiel verschil, maar een behandelend
ambtenaar zet een stempel en gaat door naar zijn volgende formulier.
Een handelend ambtenaar grijpt in. Die neemt de context van de burger
als uitgangspunt en lost het probleem op. Maar, dan moet je die burger
ook kennen in de context van zijn problematiek. Dat vereist nabijheid,
maar door de decentralisaties zijn ambtenaren in een compleet andere
systematiek en werkwijze terecht gekomen. En in haar massale processen kent de Rijksoverheid de burger alleen vanuit zijn administratieve
context. Je kent hem niet als mens. Maar de burger wil dat hij, of zij, als
mens gekend wordt wanneer er iets bijzonders gebeurt, bijvoorbeeld
met zijn belastingaangifte of zorgvraag. Die menselijke maatvoering zijn
we wel een beetje met elkaar kwijtgeraakt.”
“Ik had het in mijn oratie over het UWV en dat daar maatwerk was
afgeschaft. Dat kwam voort uit beleid en taakstellingen. Maar de nieuwe
directeur van het Werkbedrijf, Tof Thissen, maakt hierin een andere
beweging met als inzet een ‘begrijpelijke en toegankelijke overheid’.
Kleinschaligheid is in de maat van de menselijkheid kunnen praten over
iemands problemen. Dat vraagt om persoonlijk contact. Tof Thissen
voelt dat heel goed aan. In dat opzicht is hij – op zijn niveau – ook een

voorbeeld van een handelend ambtenaar. Het UWV moet doorgaan
met digitalisering en efficiency-denken en handelen. Dat is nodig om
die grote groep van mensen glad te bedienen en anders wordt het ook
disproportioneel duur. Maar ik ben blij dat men ook investeert in een
meer persoonlijke benadering als daarom wordt gevraagd.”

De samenwerking zoeken
“Als je redeneert vanuit de maatschappelijke vraagstukken – zoals we dat
nu doen vanuit een uitvoeringsperspectief en een klantbedieningsconcept – dan zouden de uitvoerders veel meer de samenwerking moeten
zoeken. Ze zouden de burger meer integraal moeten benaderen, over alle
organisatiestructuren heen. En die uitvoerders worden op hun beurt ook
weer beleidsmatig aangestuurd, dus zul je ook naar die beleidsmatige
kant moeten kijken. Ook daar moet meer integraliteit in komen.”
“Wat je ziet, is dat maatschappelijke vraagstukken zich steeds anders
manifesteren. Ze doen een appèl op een wisselende consultatie van
departement overschrijdende beleidsterreinen. Hoe zorgen wij ervoor dat
de overheid in eenzelfde tempo kan mee ontwikkelen, hoe brengen we
meer flexibiliteit in die overheid? Zijn wij – de grootschaligheid – in staat
om over alle departementsgrenzen heen de Rijksoverheid aan te sturen
op een manier zodat die snel kan mee ontwikkelen en zich kan hergroeperen rond de maatschappelijke vraagstukken? En, zijn wij ook in staat om
daarbinnen die kleinschaligheid te organiseren? Je moet het beide doen.
Het is geen of/of, het is en/en.”
Zijn daar voorbeelden van te geven?
“Dat is een interessante vraag. De grootschaligheid bedient een heel stuk
van de samenleving. Dat gaat voor die 95 procent goed. Maar, zijn er voorbeelden waar je de grootschaligheid en de kleinschaligheid samen heel
goed ziet gebeuren?”, stelt Uijlenbroek retorisch.
Hij neemt een slok van zijn koffie en denkt hardop. Dan zegt hij: “Als
ik denk aan de publieke sector: de studiefinanciering is een heel goed
draaiend proces. Maar dat is één proces, dat gaat niet door alle structuren
heen. Dus dan is de vraag eigenlijk: zoek iets wat door alle structuren heen
gaat… In het bedrijfsleven bestaan dat soort vormen van ketenintegratie
wel, van magazijn tot ordervraag. De overheid kent in dat opzicht veel
complexere vraagstukken. Je zit vanuit verschillende beleidsthema’s naar >

Jaap Uijlenbroek
is sinds zijn oratie van 13 februari 2015 bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector van de Albeda-leerstoel aan de Universiteit Leiden. Uijlenbroek
was van juli 2008 tot en met december 2013 directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk en in die functie o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Sinds 1 januari 2014 is hij directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING:

SAMEN BETER.
Onze wereld is een digitale samenleving aan het worden met burgers voor altijd verbonden in een groot
informatie ecosysteem. Onze kinderen leren digitaal, communiceren digitaal en bereiden zich voor op
een digitale toekomst. Ons onderwijs levert een belangrijk deel van die digitale basis en zal dat ook
– nu we steeds langer gaan leven en werken – in een vorm van ‘education permanente’ moeten kunnen
realiseren. Dat betekent voor de tienduizenden scholen de uitdaging op tijd de vereiste infrastructuur
van de toekomst in huis te hebben.
Vorig jaar is een PPS-project gestart onder de vlag van de Stichting Innovatief Onderwijs Nederland
(ION). Het is een initiatief van onder meer EMC, Cisco en andere partners om scholen uit het voortgezet
onderwijs en basisscholen glasvezel en Wi-Fi aan te bieden. Daarnaast biedt de Stichting ION een
complete infrastructuur om een digitale leeromgeving te realiseren, speciaal toegesneden op de
behoeften van scholen – óók basisscholen. De infrastructuur bestaat uit een draadloos netwerk binnen
het schoolgebouw, internettoegang via een glasvezelnetwerk en een open ‘onderwijsmarktplaats’ waarop
uitgeverijen en applicatieontwikkelaars digitale leermiddelen en onderwijsapplicaties aanbieden.
Dit sluit ook helemaal aan op de trend om software vanuit de cloud aan te bieden.
De school krijgt de beschikking over een professionele infrastructuur in de vorm van een dienst die de
aanleg, het onderhoud, het beheer en de financiering omvat. Groot voordeel is dat de school voor dit
alles alleen een bedrag per leerling betaalt in de vorm van abonnementskosten. Dat betekent een paar
(onoverkomelijke) hindernissen minder: er is geen enorm bedrag vooraf nodig voor de aanleg van de
voorzieningen, de school hoeft het allemaal niet zelf te beheren én de school betaalt alleen voor het
gebruik.
Kortom: Stichting ION.nl biedt het ICT-fundament om individualisering of personalisering van het
onderwijs en het volgen van de laatste technologische ontwikkelingen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld
het gebruik van eigen apparatuur - zoals smartphones en tablets - én het op afstand gebruik maken van
digitale leermiddelen.
Publiek Private samenwerking is een prachtige vorm om als overheid en industrie de gezamenlijke
innovatie van ons land verder vorm te geven. EMC is enthousiast voorstander van dit soort initiatieven,
als innovatieve federatie van een groep IT-bedrijven waaronder EMC, Pivotal, RSA, VCE, Virtustream
en VMware.

MEER INFORMATIE?
BEZOEK ONZE WEB SITE

www.emcfederation.com

“ Wat je ziet, is dat
maatschappelijke
vraagstukken zich
steeds anders
manifesteren.”

hetzelfde maatschappelijke probleem te kijken.
Op lokaal niveau zie je dit veel meer gebeuren
omdat het burgerperspectief daar pregnanter aanwezig is, zeker ten aanzien van probleemgroepen.
Op Rijksniveau bestaan bij de inspecties een aantal
voorbeelden zoals bij de handhaving in de horeca.
Onder druk wordt op Rijksniveau ook breder geschakeld, zoals het actuele vluchtelingen vraagstuk
laat zien. Maar eigenlijk wil je dat ook kunnen in een normale situatie.”

In een normale situatie is het moeilijk om elf secretarissen-generaal op
één lijn te krijgen?
“Er zijn natuurlijk grote stappen gezet. Zeker op het terrein van bedrijfsvoering. Maar naar het primaire proces toe, is het toch moeilijker. Als
voorbeeld noem ik het ontwikkelen van de GDI, de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid. Bas Eenhoorn is aangesteld als Digicommissaris, maar dat is – met alle respect, ik noem Bas ook in mijn oratie – toch
een hulpconstruct dat we nodig hebben om het bij elkaar te krijgen. En in
plaats van dat we hem erboven zetten, zetten we hem ernaast.”
Terwijl de suggestie van die rol wel is dat hij er juist boven zou zitten.
“De rol van de Digicommissaris is geënt op die van de Deltacommissaris.
Maar die heeft mandaat. Wij organiseren in Nederland dingen vrij plat, zal
ik maar zeggen. Ook in termen van verantwoordelijkheden en machts-

verhoudingen: alles verdelen. Maar de keerzijde daarvan
is, dat we niet iemand hebben die de eindregie heeft en
die gewoon ergens op aanspreekbaar is. Wij hebben vrij
goed geregeld hoe de Nederlandse wegeninfrastructuur
in elkaar zit en wie waarop aanspreekbaar is. En als je
écht vanuit een infrastructuurconcept denkt over de
generieke ICT voor de publieke sector: hoe definieer je
dan die infrastructuur – wat is wel infrastructuur, en wat
niet? – en wie is dan daarvoor verantwoordelijk? We hebben hele goede
afspraken wie verantwoordelijk is voor welke wegen, wie ze aanlegt, over
wat je moet betalen als je er gebruik van maakt. Daar kun je van alles van
vinden, maar er ligt gewoon een model.”

Taakverantwoordelijkheid en bevoegdheid
“De ‘bottomline’ is dat je tegen alle gebruikers van die infrastructuur zegt:
1, gij zult van de infrastructuur gebruik maken; 2, gij zult volgens dit betalingsmodel een bijdrage leveren; en 3, er is iemand die verantwoordelijk is
voor en aanspreekbaar is op het functioneren van die infrastructuur en op
het ontwikkelen ervan. Dan breng je ook weer taakverantwoordelijkheid
en bevoegdheid met elkaar in balans. En op het moment dat die verantwoordelijkheden goed belegd zijn, kun je het ook loslaten. Dat is nu vaak
de vrees: als ik van jou afhankelijk ben, en jij doet het niet goed, dan krijg
ik op mijn kop. Ik zeg het nu even heel hard. Welke minister staat dan in >
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de Kamer, is dan de vraag. Welke ambtenaar moet zich verantwoorden?
Dat moet je natuurlijk heel helder maken en daar de consequentie van
aanvaarden.”
Daarom pleit Uijlenbroek voor één eindverantwoordelijke secretaris-generaal voor het Rijk. “Het gaat met name om probleemoplossend vermogen
in de casus waar belangen botsen. Als het politieke belangen zijn, horen ze
politiek te worden uit gesorteerd. Als het organisatorische belangen zijn,
dan moet die persoon er een knoop over kunnen doorhakken. Natuurlijk
komt daar een structuur en een staf omheen. Canada heeft zo’n model,
Engeland heeft zo’n model. De vraag is dus of we met elkaar de stap willen
zetten om die besturingskracht te ontwikkelen.”
“De maatschappelijke vraagstukken hebben een dusdanig ontwikkelingstempo, dat je ook daarvoor besturingskracht moet ontwikkelen. Ook als er
geen acute crisis is. Om de flexibiliteit te verhogen, zodat je snel verschillende beleidsonderwerpen aan elkaar kunt koppelen, is een andere
structuur nodig.”
Uijlenbroek voelt zich hierin gesterkt door het advies dat de Raad voor het
openbaar bestuur (Rob) op 1 oktober jl. aan minister Stef Blok voor Wonen
en Rijksdienst presenteerde: ‘Sturen en verbinden. Naar een toekomstbestendige Rijksoverheid’. Daarin wordt gesteld dat politiek en ambtelijk Den
Haag ‘op de schop’ moet omdat maatschappelijke vraagstukken vragen
om een responsievere organisatie. “Maar, we praten wel over iets heel
fundamenteels hè?
Dus je kunt hier niet
lichtvoetig in gaan
staan.”

“Je moet
kleinschaligheid 			
organiseren in
je massale
proces.”
U bent de aanjager van dit gedachtegoed, ligt daar achter nog wel de
wens om het gerealiseerd te krijgen?
“Dat vind ik een moeilijke vraag. De discussie is niet nieuw. Het denken
ontwikkelt zich en maatschappelijk is het nodig dat er stappen worden
gezet. De afgelopen decennia hebben we in termen van stroomlijnen,
‘business proces re-engineering’, taakstellingen en digitalisering enorme
stappen gezet. Waardoor we als maatschappij, hoe je het ook wendt of
keert, veel efficiënter zijn geworden. Dat heeft ook veel welvaart met
zich mee gebracht. Maar je ziet ook een soort van ontmenselijking van de
processen. We zijn nu op het punt gekomen dat we weer nuances moeten
aanbrengen. Je moet kleinschaligheid organiseren in je massale proces.”

Privaat-publieke samenwerking:
de beste stuurlui komen aan boord

Wim de Ridder was van 2002 tot 2015
hoogleraar Toekomstonderzoek aan de
Universiteit Twente. Thans is hij directeur van
Futures Studies & Management Consultancy.
Zijn boek ‘De ontdekking van de toekomst’
was genomineerd voor de verkiezing van
Managementboek 2015.

D

e komende jaren is het wennen voor
de overheid. De publieke sector staat
aan de vooravond van een metamorfose maar wil er zelf niet van weten. De
belangrijkste adviesorganen van de overheid
benadrukken keer op keer dat de toekomst
niet kan worden voorspeld. Ze hebben
gelijk. Maar de weg naar de toekomst is al
geplaveid. Deze kennis mag niet onbenoemd
blijven.
Wie een vroege bus neemt,
is altijd op tijd.
Met de kennis van nu weten we dat de
digitale tijd rond de laatste eeuwwisseling is
begonnen. We zijn inmiddels vertrouwd met

de informatietechnologie die sinds 1965 een
exponentiële groei doormaakt. De gevolgen ervan zijn niet alleen in de komst van
intelligente producten en systemen zichtbaar maar ook in de democratisering van de
technologie. Inmiddels hebben tweeënhalf
miljard mensen een internetaansluiting en
bijna 5 miljard mensen een mobiele telefoon.
Veel high tech producten zijn alledaagse
consumentenartikelen geworden. Met grote
gevolgen. Het internetgebruik van consumenten heeft een revolutie in de detailhandel teweeggebracht. Steeds meer burgers
gebruiken de nieuwe mogelijkheden om
zelf elektriciteit te produceren, om met 3D
printers ambachtelijke producten te vervaardigen en deze al dan niet tegen betaling ter
beschikking te stellen van familie, bekenden
of onbekenden via de sociale media. Over
deze productie en verkoop worden vaak
geen facturen gestuurd. Derhalve wordt er
geen belastbaar inkomen gegenereerd, noch
btw afgedragen. De overheidsinkomsten
zullen de komende jaren sterk dalen, wellicht
in een orde van grootte van 30 procent in
de komende 10 jaar. De samenleving wordt
steeds informeler.

Robots namen het bestaande werk over,
maar creëerden geen nieuwe producten en
afzetmarkten. Economen spreken sinds die
tijd over structurele stagnatie van de economie en verbazen zich over de uiterst lage
rente, de hoge werkloosheid en de lage economische groei. Het is een atypische situatie
die in de gangbare monetaire systemen niet
voorkomt. Voor het creëren van nieuw werk
moet een ander systeem worden opgetuigd.
Het zijn niet meer de bestaande bedrijven
die banen creëren, maar de nieuwkomers, de
Zelfstandige Professionals en de vele anderen die zelf werk scheppen.
De overheid zal de actieve burger verwelkomen om taken over te dragen waarvoor in
de publieke sector de financiële middelen
ontbreken. De burger zelf die hetzij werkzoekende is, hetzij in minder uren een inkomen
kan genereren, bevindt zich immers in een situatie waarin hij deze taken kan overnemen.
Hij is daartoe bereid, maar wel op zijn manier.
En daarmee verschuift het initiatief in de
samenleving naar de burger die zelf inhoud
aan zijn leven wil geven. Voor de overheid is
dat nu nog wennen maar de publieke sector
zal ongetwijfeld eieren voor haar geld kiezen.

Ook is zichtbaar dat de private sector een
andere structuur krijgt. In de laatste decennia van de vorige eeuw werden gevestigde
bedrijven gezien als de motor van de economie. Het marktdenken werd leidend en
de werknemers- en werkgeversorganisaties
mochten meeregeren als het over economische en sociale vraagstukken ging. Maar na
de economische crisis van 2008 bleek dat de
technologische ontwikkeling bij de gevestigde bedrijven vooral was gebruikt om de
productie efficiënter en goedkoper te maken.

De nieuwe tijd is de tijd van de burger.
De burger gaat op zoek naar werk dat bij
hem past. Hij bouwt zijn eigen netwerken
en zoekt gelijkgestemden om gezamenlijk
de toekomst te verkennen. Veel informatie
is publiekelijk ontsloten. De meest innovatieve bedrijven ontdekken dat de kennis
die ze nodig hebben, vaak van buiten de
eigen onderneming komt. Het nieuwe motto
luidt dan ook: er is meer kennis buiten dan
binnen onze onderneming. Anders gezegd:
de beste mensen werken niet bij ons. Zij or-

ganiseren brainstormsessies onder de naam
'hackathons' en 'developers conferences'
en bouwen zelfs hele ecosystemen waarin
buitenstaanders voor eigen rekening en risico producten ontwikkelen met de kennis en
de systemen van de onderneming. Op deze
wijze ontstaan er nieuwe banen.
De publieke sector kan dezelfde
weg kiezen.
Raadsleden en andere volksvertegenwoordigers kunnen zich opwerpen als de ambassadeurs van actieve burgers. Zij kunnen groepen burgers stimuleren om voor belangrijke
maatschappelijke problemen met robuuste
oplossingen te komen. Vervolgens zullen
zij in hun gemeenteraden of parlementen
deze oplossingen bepleiten en de totstandkoming ervan bevorderen. Parlementen
en gemeenteraden worden innovatieve
politieke gremia, waarbij de overheid veelal
de rol van regisseur heeft en de rode loper
uitrolt voor burgerinitiatieven. Het Zwitserse
bestuursmodel waarin alle politieke partijen
deel uitmaken van de regering, dringt zich op.
Daar waar er belangrijke onderwerpen zijn
waarover in de regering geen overeenstemming wordt bereikt, is het referendum het
middel om het land bestuurbaar te houden.
Een overheid die zelf bedenkt wat goed is
voor de samenleving, is de overheid van de
vorige eeuw. Publiek-private samenwerking
zal transformeren naar Privaat-publieke
samenwerking. De burgers staan niet aan de
kant, onze beste stuurlui komen aan boord
en nemen de kennis en ervaring mee die in
de publieke sector ontbreekt. De overheid
wordt in de letterlijke betekenis van het
woord: de dienaar van het volk.
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Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman
“Het is fijn dat mensen de moeite nemen om naar je toe te komen”, glimlacht Reinier van Zutphen. Hij verwijst naar
recente, goedbezochte bijeenkomsten in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht waar de Nationale ombudsman persoonlijk het oor te luister legde bij burgers die bij de overheid geen gehoor vinden. Dit overigens in het kader van de jaarlijkse
bustour, ditmaal naar de provincie Utrecht. “Een mevrouw die heel graag wil dat de gemeente een beetje geld beschikbaar stelt zodat er een buurthuis kan worden opgeknapt. En die dan zegt: ‘We hebben nou een paar keer geprobeerd om
contact te krijgen met de gemeente, maar we horen maar niets. Dus dan maar niet’. Nou, dat ‘dan maar niet’, dát moet je
zien te voorkomen en daar kunnen wij een rol spelen.”

D

e Nationale ombudsman behandelt zo’n 35.000 klachten per jaar,
zeg 100 per dag. Op 17 miljoen Nederlanders valt dat ogenschijnlijk mee, stelt Van Zutphen waarbij hij aantekent: “Wij zijn wél
tweedelijns klachteninstantie. De burger wendt zich eerst tot de verantwoordelijke overheidsinstantie: de Belastingdienst, het UWV, de SVB, de
gemeente, het waterschap enzovoort. Ben je het met de klachtbehandeling daar niet eens, pas dan kom je bij ons. Dus wij zitten écht in die
tweede lijn, en dan vind ik 35.000 toch wel behoorlijk veel.”
Van die 35.000 klachten worden
er zo’n 30.000 door middel van
interventies afgedaan. “Dan bellen
we bijvoorbeeld de Belastingdienst
en geven aan dat we iemand
hebben met een klacht of een
probleem. Dan vragen we of die
persoon rechtstreeks met iemand
van de Belastingdienst contact
kan opnemen om het probleem te
bespreken.”
Er resteren dan zo’n 5.000 zaken
waar de Nationale ombudsman
dieper op ingaat. Van Zutphen
schetst een proces van onderzoek
doen, materialen opvragen, mensen bellen, inhoudelijke gesprekken voeren. “In een aantal gevallen
is dit afdoende om een instantie
met een klacht te confronteren.
Meestal is dan de reactie: ‘Dat hadden we anders moeten aanpakken,
vervelend dat het zo gelopen is.
We bellen de betrokkene op en
regelen ‘t’. In dat geval stoppen wij
met het onderzoek.”
Zo heeft de Nationale ombudsman
er bij het CBR op aangedrongen
om bij het theorie examen coulant
om te gaan met mensen die
dyslexie hebben. “Dat is gelukkig
toegezegd. Dat zie je dan niet meer
terug in een rapport, maar het
probleem van die 15-20 mensen is
op dat moment wel opgelost.”
Uiteindelijk produceert de Natio-

nale ombudsman, het instituut dat sinds 1982 bestaat en waar 170 m/v
werken, zo’n 250 rapporten per jaar. “Over onderwerpen waarvan wij
denken: als we daar nu uitgebreider over schrijven, en we maken dat
breder bekend, dan gaan mensen dat ook gebruiken in hun eigen verhouding tot de overheid. Dan verwijzen ze naar ons rapport.”

Digitalisering en automatisering
Enige tijd geleden had Van Zutphen een kennismakingsgesprek annex
overleg met de directeuren wetgeving en de hoofden juridische zaken
van alle departementen. Daarbij kwam het onderwerp ‘digitale overheid’
ter sprake. “Met de inzet van ICT gaan veel zaken gemakkelijker. Voor
de meeste mensen is dat een goede ontwikkeling, een groep ouderen
uitgezonderd alsook mensen met een verstandelijke beperking en
mensen met andersoortige problemen. Laat ik een voorbeeld geven.
Als je bij de gemeente een paspoort aanvraagt, moet je de leges met je
pinpas betalen. Maar er is een groep mensen die onder bewind staan en
van hun bewindvoerder geen pasje mogen hebben. Die krijgen dan een
contant bedrag, maar daarmee kunnen ze bij de gemeente niet terecht.
Dan zeg ik: ho!, nu gaan we te ver met digitalisering en automatisering.
Systemen prima, maar in de werkprocessen moet ruimte zijn voor het
alternatief. Anders vallen mensen buiten de boot. Je vraagt dus om
warme, menselijke aandacht en een helpende hand voor die groepen
die dat nodig hebben.”
“De Belastingdienst voert nu campagne met als boodschap: ‘Vaarwel
blauwe envelop’. In de nabije toekomst gaat dat via de Berichtenbox
van MijnOverheid.nl. Op dit moment maakt nog maar twintig procent
van de mensen daarvan gebruik. Dus nu zeggen: ‘dag blauwe envelop’
en 80 procent van de mensen in onzekerheid laten, dat is niet goed.”
Inmiddels is Van Zutphen een onderzoek gestart.
Jaap Uijlenbroek stelt dat we als gevolg van die digitalisering en dat
systeemdenken, de menselijke maat en persoonlijke aandacht uit het
oog hebben verloren.
“Dat klopt. Het is bijna een open deur. Maar het is dus blijkbaar nodig om
die open deuren te blijven intrappen, want uit zichzelf doet de overheid
het kennelijk niet. Dus we moeten erop blijven hameren: let op, geef aandacht, leer van eerdere ervaringen. Als je mensen wilt laten participeren
in de samenleving, moet je daarin ook willen investeren.”
De overheid moet zich afvragen welke mensen extra aandacht behoeven bij de invoering van een systeem of proces, bepleit Van Zutphen.
“Dat moet je proactief organiseren. Ik maak mee, bij diverse departementen, dat de gedachte is: ik stuur u een brief om te vragen of het >

Reinier van Zutphen
is sinds april 2015 de Nationale ombudsman. Hij was van 2012-2015 president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
en van 2007-2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). Eerder bekleedde Van Zutphen functies
bij de rechtelijke macht in Nederland, Curaçao en Luxemburg en was hij universitair docent.
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advertentie

Cloudtechnologie en de overheid:
geen onoverbrugbare stap
De voortschrijdende digitalisering laat niemand onberoerd,
de burgers niet, bedrijven niet. En dus ook de overheid
niet, die kan zich hier niet aan onttrekken en wil dat ook
niet, integendeel. Maar het gaat dan wel om een andere
vorm van digitalisering dan we kennen van de commerciële
sector. Daar zien we een grote verschuiving van fysiek naar
virtueel - Uber heeft geen taxi’s, Airbnb heeft geen hotels.
Bij de overheid ligt dat fundamenteel anders. Bovendien
ondervindt die in principe geen concurrentie.
Digitalisering bij de overheid is voornamelijk gericht op
verbetering van de service en processen. Allereerst de
interne service, binnen overheidsorganisaties zelf en
tussen overheidsinstanties onderling. Op de tweede plaats
gaat het om verbetering van de dienstverlening aan
burgers en bedrijfsleven. Daarbij ondervindt de overheid
beperkingen die in het bedrijfsleven niet of veel minder
gelden. Lang niet alle technologieën die voor verbetering
van de service beschikbaar zijn mogen gebruikt worden.
Bijvoorbeeld omdat die technologieën niet voldoen aan
de eisen rond security of privacy. Zo is de overheid gehouden aan strenge wetgeving rond privacy en het al dan niet
opslaan van bepaalde data bij commerciële partijen.
Het gevolg is dat de overheid worstelt met de digitale
efficiencyslagen die nodig zijn en daardoor in een spagaat
raakt. De overheid zou graag de nieuwste technologieën
inzetten, maar kan dat alleen maar doen als die technologieën voldoen aan de eisen die de overheid aan zichzelf
heeft gesteld.
Als het gaat om de stap naar de cloud technologieën,
kan Cisco de overheid helpen uit deze spagaat te komen.
Op een veilige, consistente manier en volgens open
standaarden en interfaces. Een voorbeeld van hoe Cisco
nieuwe technologieën beschikbaar maakt aan de overheid
is de Intercloud Fabric. Hiermee kunnen verschillende
private cloudplatforms binnen de eigen organisatie, maar
ook in geconsolideerde overheidsdatacenters, met
elkaar verbonden worden. Voor het onderling verbinden
van cloudplatforms binnen de overheid - en te zijner tijd
ook buiten de overheid – worden open standaarden
gebruikt. Momenteel verhindert wetgeving weliswaar data
‘buiten de deur’ te zetten, maar mocht dat op termijn wel
worden toegestaan, is dat zonder problemen mogelijk.

maal hele goede constructen, maar ze zijn in de basis juridisch en sluiten
niet aan op de werkelijkheid van een man van 83 die moeilijk loopt en
z’n huis schoon wil hebben.”
Of - spreken we uit eigen ervaring - een man van 88 die én van de
gemeente én van het CIZ een brief krijgt over de zorgtoeslag met
verschillende inhoud…

Cisco levert en ondersteunt verschillende
cloudplatforms, waaronder op OpenStack
gebaseerde private
cloud-oplossingen.
Vanzelfsprekend met
beveiliging op het
niveau dat de overheid
vereist.

“Ja, dan heb je te maken met twee verschillende instanties. Als je al zo
ver bent dat je weet wat je krijgt en waar je recht op hebt, maar je hebt
een klacht over de uitvoering, bij wie moet je dan zijn?”
Van Zutphen vertelt over een startbijeenkomst van het regionale Ombudsplein in de regio Gooi- en Vechtstreek. “Daar kwam dit heel erg aan
de oppervlakte. Er was een vraag vanuit de zaal: ‘als je een klacht hebt
over de zorg die wordt geleverd, bij wie moet je dan zijn?’ De regionale
ombudsfunctionaris antwoordde: ‘Bij ons want wij zijn van de regio
dus ook van de gemeente’. Maar de zorgverlener zei: ‘Nee, dan moet je
bij ons zijn want wij verlenen de zorg’. Die discussie is interessant voer
voor juristen, ongetwijfeld, maar daar heeft niemand ene moer aan. Mijn
standpunt, voorlopig, is: het gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid
van het gemeentebestuur, dus ik zal ze er altijd op aanspreken. Of dat
juridisch helemaal klopt, weet ik niet. Dan moeten we de juridische
werkelijkheid in overeenstemming brengen met de echte werkelijkheid.
Maar vanuit het belang van de burger is dat waar het om gaat.”

Het OpenStack cloudplatform bieden we
aan op drie manieren
die aansluiten bij de eisen en wensen van de overheid. In
de eerste variant levert Cisco alle benodigde architecturen
en componenten op basis waarvan de overheid zelf de
cloudoplossing installeert en configureert.

In naamgeving en beeldvorming lijkt de Nationale ombudsman wel
‘The Lone Ranger’, de koene strijder voor rechtvaardigheid, of een Robin
Hood, die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Hoeveel ‘Robin
Hood’ zit er in Reinier van Zutphen?

In de tweede variant levert Cisco samen met partner Red
Hat een kant-en-klaar geconfigureerde cloudomgeving
met een voorgedefinieerde Red Hat softwaredistributie,
zodat de overheid er direct mee aan de slag kan.
In de derde variant wordt een managed OpenStack
cloud aangeboden als een kant-en-klare service voor het
draaien van cloudapplicaties, maar dan binnen het eigen
datacenter van de overheid. Deze zogeheten Metapod–
oplossing wordt aangeboden volgens het pay-per-use
model en alles is volledig ingericht op basis van de policies
en security-vereisten van de overheid.
Deze varianten stellen de overheid in staat om zeer snel
van cloudtechnologieen gebruik te maken, maar steeds
op eigen voorwaarden en met behoud van controle.
Bovendien is het mogelijk om deze OpenStack clouds aan
te sluiten op initiatieven zoals de Rijkscloud en de Rijksdatacenters. Tot slot zijn OpenStack private clouds bij
uitstek geschikt om zeer snel nieuwe applicaties te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Allemaal essentiële
aspecten van digitalisering bij de overheid.
Rob de Wildt,
Directeur Publieke Sector, Cisco Nederland

“Ik voel me geen
Robin Hood en
ook geen luis in
de pels.
Ik wil een speler
in het veld zijn.”

goed met u gaat en als ik dan niets
terug hoor, dan ga ik er vanuit dat het
dus goed gaat. Terwijl je zou kunnen
denken: hé, raar, ik krijg geen antwoord, laat ik daar eens ga kijken.
Nu kan het gebeuren, bijvoorbeeld,
dat een vordering oploopt en oploopt.
Dan wordt er pas gebeld op het moment dat het te laat is. Terwijl je van
tevoren kunt bedenken: bij welk signaal moet ik iemand op pad sturen?
Een proactieve houding, dus letterlijk: in actie komen, is belangrijk. En
niet denken: ik hoor niks, het gaat vast goed.”

Juridische- en échte werkelijkheid
De burger weet het soms niet meer, stelt Van Zutphen. “Dat zie je ook
terug bij de decentralisaties. Gemeenten maken op verschillende wijzen
gebruik van hun regelgevende bevoegdheid en van de inzet van private
organisaties, aan de hand van verschillende contracten. Het lijken alle-

“Helemaal niks!” Hij lacht: “Mijn collega in Spanje heet ‘El defensor del
pueblo’ en mijn collega in Zuid Afrika ‘Protector of the people’. Dat is de
Nationale ombudsman in mijn taakopvatting in elk geval niet. Opkomen
voor de zwakkere ja, maar dan vooral om die het zetje naar zelfredzaamheid te geven. Want dat is wat we zien, burgers die zeggen: wij willen
zelfredzaam zijn, maar we hebben iemand nodig die ons op het goede
spoor zet. De Nationale ombudsman is er ook om ervoor te zorgen dat
de overheid verbetert. Want hoe beter die overheid functioneert, hoe
minder burgers bij hem terecht komen. Er zullen altijd onderwerpen zijn
waar klachten op komen, maar het is belangrijk om vast te stellen dat
de overheid het op die en die punten beter is gaan doen. Dat was ook de
strekking van het gesprek met al die directeuren wetgeving en hoofden
juridische zaken. Dus, ik voel me geen Robin Hood en ook geen luis in de
pels. Ik wil een speler in het veld zijn.”
Een pragmatische idealist?
Hij knikt. “Er zit een zekere pragmatiek bij. Je zou wel een veelheid aan
onderwerpen willen aanpakken, maar dat gaat gewoon niet. We willen
effectief zijn en de mensen die hier aankloppen in een goede positie
brengen. Dus: interventies doen en die rapporten gebruiken om daar
waar het echt beter kan, dat nog eens te onderstrepen.
En ja, idealist, anders deed ik dit werk niet. Je moet ook nog een beetje
een dikke huid hebben, en soms ook een beetje koppig zijn.”
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Liesbeth Homans
geeft sturing aan

Vlaanderen

Radicaal

Digitaal
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privacy van de burger blijven respecteren. Daarnaast moeten we ook steeds
werk maken van een betere dienstverlening. Dat kan via zichtbare digitalisering
– zoals bijvoorbeeld een applicatie voor
de smartphone waar de reistijden van de
Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn te
raadplegen zijn – maar vooral door onze
regelgeving en dienstverlening kritisch
te bekijken en gebruiksvriendelijker te
maken. Ook daar is ICT een middel voor.”
Er blijft nog steeds een groep in de
samenleving die geen toegang heeft
tot ICT. Dat is toch ook een belangrijke
doelgroep van de overheid. Sluit u die
niet uit?

“We mogen die mensen geenszins uit het
oog verliezen, en dat doen we ook niet.
Maar het is ook een kwestie van digitale
vaardigheden. Ik verwacht niet dat iedereen 100 procent digitaal zal communiceren met de overheid, maar we moeten
wel proberen om zoveel mogelijk mensen
dat te laten doen. Daarom ondersteun
ik met het project ‘Begeleid Digitaal’
Bij de digitale ambities van de Belgische regering is in de vorige editie van GOV
mensen die dit nieuwe communiceren
magazine door Alexander De Croo (vicepremier en minister van Ontwikkelingsom welke reden dan ook nog niet onder
samenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post) uitvoerig stil
de knie hebben. Je kunt bijvoorbeeld hulp
gestaan. Digitale ambities die 50.000 nieuwe banen en 1.000 nieuwe start-ups
bieden door telefonische begeleiding
moeten opleveren. De Vlaamse regering toont zich met het motto ‘Vlaanderen
waarbij zelfs het scherm overgenomen
kan worden om je bijvoorbeeld door een
Radicaal Digitaal’ eveneens van haar ambitieuze kant, zo blijkt uit een vraagaanvraagformulier te loodsen. Het kan
gesprek met minister Liesbeth Homans.
ook met technische hulpmiddelen zoals
voorleesbuttons of gesproken instructies
op een website of door het ontwikkelen
omans draagt als minister onder meer verantwoordelijkheid voor
van gebruiksvriendelijke digitale loketten. Ook gewoon heel wat zaken
de portefeuille Bestuurszaken en daarmee voor de verdere digivereenvoudigen en herkenbaar maken zal die gebruikers kunnen
talisering van de overheid. Zo geeft zij uitvoering aan een grote
helpen.”
reorganisatie waarbij tal van overheidsdiensten worden geintegreerd.
U hebt een grote reorganisatie in gang gezet bij de Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid is ambitieus: Vlaanderen Radicaal Digitaal.
Diverse diensten die met informatie en ICT bezig waren, worden
U wilt helemaal de weg opslaan van digitalisering. Wat kunnen we
geïntegreerd. Waarom was dat nodig?
daarbij verwachten?
“Heel wat diensten zijn in Vlaanderen met informatie en e-government
“Digitalisering is geen doel op zich. We moeten altijd vertrekken vanuit
bezig. Zo heeft het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen
de vraag ‘wat is de rol van de overheid in onze samenleving?’ en bijge– het AGIV – een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van geogravolg ICT inzetten als middel om die rol waar te maken. Het is belangrijk
fische informatie. Maar ook Corvé, de coördinatiecel Vlaams e-governom twee hoofdzaken te onderscheiden. Ten eerste vormen informatie
ment, heeft in enkele jaren tijd heel wat in de steigers gezet op het vlak
en databanken de ruggengraat van de overheid. Ze worden meer en
van gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten.”
meer de belangrijkste grondstof en het is dan ook belangrijk dat we
“Historisch was er een tweedeling tussen diensten die met geografische
die goed beheren en inzetten. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat we de
informatie bezig waren, en diensten die met andere, niet geografische >

H

Liesbeth Homans
is sinds juli 2014 minister in de Vlaamse
regering-Bourgeois. Zij is verantwoordelijk
voor de portefeuilles Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding. Homans is tevens
Vlaams viceminister-president.
Zij studeerde geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Leuven en internationale politiek
aan de Universiteit Antwerpen.
Homans is sinds 2000 politiek actief.

“Informatie en
databanken
vormen de
ruggengraat
van de overheid.”
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“Digitalisering
levert de overheid heel wat 		
voordelen op.”

In mijn eigen stad, Antwerpen, verloopt het
college van burgemeester en schepenen al
volledig digitaal en werd ook de loketwerking grondig gedigitaliseerd. Maar sommige
gemeenten hebben het nog moeilijk om de
digitale weg in te slaan.”
“Daarom zet ik in op de ondersteuning van
de lokale besturen, want er moeten echt
zaken op dit terrein gerealiseerd worden.
Samen met de Vlaamse ICT–organisatie
(V-ICT-OR) en met de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
werken we zo een project uit om op het vlak
van interbestuurlijk e–government resultaten te boeken. Deze organisaties hebben de
afgelopen jaren trouwens heel wat expertise
opgebouwd en zijn dus het best geplaatst
om zowel lokaal als in Vlaanderen dingen in
beweging te krijgen.”
Vlaanderen Radicaal Digitaal heeft ook
een ambitie op vlak van e-invoicing.
Betekent dit dat alle facturatie van en
naar de overheden in Vlaanderen
volledig verplicht digitaal zal verlopen?

>
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informatie aan de slag waren. Door nu de verschillende informatie aan
elkaar te koppelen, zetten we een grote stap vooruit. Door bijvoorbeeld
data aan een locatie te koppelen, worden deze zeer toegankelijk.
Met geopunt (de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie) hebben we vandaag een platform waar mensen op basis
van een locatie op een kaart kunnen zien welke publieke diensten daar
beschikbaar zijn.”
“De diensten die werken rond informatiebeleid worden gebundeld in
één sterk Agentschap Informatie Vlaanderen. Deze reorganisatie vergt
inspanningen en tijd, dat is logisch. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit
echt een drijvende kracht achter het informatiebeleid van de Vlaamse
overheid zal worden.”
De lokale besturen vormen ook een belangrijke schakel in uw beleid.
Hoe ziet u hun rol in de ontwikkeling van e-government?
“De lokale besturen zijn als bestuursniveau in zowat alle overheidsprocessen betrokken, denk maar aan de omgevingsvergunning. Daarnaast
verzamelen zij ook heel wat informatie. Zij vormen echt een belangrijke
schakel in het interbestuurlijk e-government. Als we als Vlaamse overheid het proces van digitalisering zouden voltrekken zonder de lokale
besturen hierbij mee te nemen, staan we dan ook nergens.”
“Op het terrein zie ik echter heel grote verschillen. Sommigen steden en
gemeenten zijn echte koplopers op het gebied van slimme inzet van ICT.

“Europa legt ons vandaag op dat we
facturen digitaal moeten kunnen ontvangen. Hiervoor doen we zoveel als mogelijk
beroep op de instrumenten van de federale overheid, zodat het voor
ondernemers geen kluwen wordt. Momenteel lopen er reeds een aantal
pilootprojecten met leveranciers. En ook de lokale besturen worden
hierbij betrokken. Ik wil wel even benadrukken dat we dit niet doen om
te digitaliseren op zich, maar ook om eenvoudiger en kostenefficiënter
te gaan werken.”

Betere regels
en ICT
Mark Bressers constateert dat zijn twee
portefeuilles, regeldruk en de digitale
economie (“Het begrip ICT–beleid dekt
langzamerhand de lading niet meer
omdat het steeds meer over het gebruik
van data in de meest brede zin gaat”)
steeds hechter worden. Op weg naar de
digitale economie zitten oude regels
soms in de weg, en zijn soms nieuwe
nodig. Zijn agenda – hij spreekt zelf van
“drietrapsraket” – bestaat grofweg uit
drie onderdelen: 1) de digitale economie,
2) bedrijfsleven en innovatie en 3) samen
in beleid. Daarbij wordt de trias
overheid–bedrijfsleven–wetenschap
nadrukkelijk in stelling gebracht. >

Hoe digitaal werken de Vlaamse ambtenaren vandaag?
“We zetten in op plaats-, tijd- en zelfs toestelonafhankelijk werken. Zo
kunnen onze ambtenaren bijvoorbeeld online vergaderen en gemakkelijk
informatie delen ongeacht waar ze zich bevinden. We werken met een
‘as a service’-concept, zodat we snel kunnen aanhaken op technologische
evoluties en ook goed kunnen inspelen op de behoeften van de medewerkers.”
“We zetten ook digitale hulpmiddelen in om als overheid heel wat efficiënter te kunnen werken. Ik denk bijvoorbeeld aan het kabel- en leidingeninformatieportaal (KLIP) dat gebruikt wordt om plannen van de ondergrond
aan te vragen om graafschade te voorkomen. Een ander voorbeeld is het
Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIOPD) dat De Lijn gebruikt om omleidingen in geval van wegwerkzaamheden of manifestaties
te organiseren. U merkt het: digitalisering levert heel wat voordelen op en
die zullen in de toekomst alleen maar toenemen.”
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Mark Bressers
is sinds februari 2014 directeur
regeldruk & ICT-beleid bij het
ministerie van Economische
Zaken, directoraat-generaal
Bedrijfsleven en Innovatie.

>

D

igitale economie, schetst Bressers als het proces van innovatie
en efficiency ten bate van de groei van het verdienvermogen
van Nederland. Volgens de Network Readiness Index (NRI) staat
ons land vierde (na Singapore, Finland en Zweden) op de wereldranglijst
waar het gaat om het optimaal benutten van ICT in de economie.
De toegang tot internet is omvangrijk, Nederlanders staan bekend als
adaptief en bereid om innovaties op te pakken, duidt Bressers.

Bressers refereert aan de ontwikkeling van Idensys², aan het ondernemersloket, en ook aan Standard Business Reporting (SBR). Dit is de
nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige
rapportages die voorziet in een éénmalige registratie en meervoudige
uitvraag in de keten en daarmee lastenvermindering.

Werkgelegenheid en verdienvermogen
De impact van ICT op de economie en de samenleving maakt dat wij ons
onderscheiden en levert ons concurrentievoordeel op. Hij onderstreept
dat business modellen per dag veranderen – de Wet van Moore geldt
nog steeds. “Aan de top zitten, betekent niet dat je daar
vanzelf ook blijft. Dus we moeten blijven investeren om
ervoor te zorgen dat ICT, liefst nog meer dan nu, bijdraagt
aan groei, werkgelegenheid en het verdienvermogen van
Nederland, maar ook aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan”, aldus Bressers.
Ongeveer een derde van de economische groei de afgelopen acht jaar is gerelateerd aan ICT. Het is ook om die reden
dat minister Henk Kamp in oktober 2014 René Penning de
Vries als Boegbeeld ICT van het ministerie van Economische
Zaken heeft aangesteld. Hij heeft als taak om de dwarsverbanden binnen topsectoren te stimuleren en ICT-innovaties bij te laten dragen aan
economische groei. Een voorbeeld daarvan is de ‘Kennis en Innovatie
Agenda (KIA)’¹.

Een goed voorbeeld van het agendapunt ‘samen in beleid’ (de trend van
co-creatie samen met het bedrijfsleven op het gebied van ICT-beleid en
innovatie) is het digitaal ondernemingsplein dat zo’n 700.000 ondernemers per maand trekt. Het is een loket voor vragen over alle ondernemerszaken (zoals vergunningen, starten bedrijf, financiering), inclusief
externe links, “waarbij we met elkaar de juiste content
maken die aansluit op de vraag van de ondernemers.”
Gezien de disruptieve invloed van ICT is Bressers een
voorstander van publiek-private samenwerking (PPS).
“ Door PPS ontstaat signaalwerking, weten we wat er
speelt, wat het probleem is dat we gezamenlijk moeten
oplossen. Wetgevingstrajecten duren vaak lang. Met
het risico dat op het moment dat de wet er is, de snelle
technologische ontwikkeling die eigenlijk al weer achterhaald heeft. PPS maakt het mogelijk om samen na te
denken over die oplossingen. Oplossingen die zowel het maatschappelijk belang als het economisch belang ten goede komen.”
In dit kader wordt ook gewerkt aan een ambitieuze kennisagenda waarbij overheid, bedrijfsleven en wetenschap bij elkaar komen.

Regeldrukvermindering

Europese regelgeving

In de ruim anderhalf jaar die Mark Bressers nu werkzaam is bij het DG
Bedrijfsleven en Innovatie, heeft hij vaak moeten uitleggen dat hij geen
voorstander maar juist tegenstander is van regeldruk. “We willen dat
in Nederland ondernemers zo weinig mogelijk last hebben van regels.
Want regels kosten tijd. En tijd die je als ondernemer kwijt bent aan regels, kun je niet besteden aan je bedrijf, aan innovatie. Dus voor het verbeteren van het ondernemersklimaat kijken we kritisch naar: zijn regels
echt nodig en zo ja, hoe kunnen we die dan beter hanteerbaar maken?”
Natuurlijk zijn er wel regels nodig, stelt Bressers. Hij denkt aan meer
‘toekomst vaste’ regels die ruimte moeten geven aan innovatie en technologische ontwikkelingen. “Dat leidt ook tot discussie dat je bepaalde
zaken misschien niet moet willen regelen, of juist met ‘light’ regelgeving
of doelregelgeving. Dan leg je minder de middelen en de manier vast,
maar meer het doel.”
De Kabinetsdoelstelling vermindering regeldruk is 2,5 miljard euro.
Bressers en zijn team adviseren departementen en controleren of in alle
relevante stukken die naar de ministerraad gaan een regeldrukparagraaf
is opgenomen. Op dit moment is voor 2,3 miljard aan lastenvermindering gedetecteerd. Daarvan is – met nog anderhalf jaar te gaan –
1,4 miljard geconcretiseerd.
“Uiteindelijk gaat het om merkbare regeldrukvermindering. Hoe ervaart
de ondernemer het? Daartoe doen we analyses en kijken we naar wetgeving. Onderwijl zetten we ICT in om regeldruk te verminderen.”

Samenwerking is er ook op Europees niveau, denk aan de Digital Single
Market, de verdere ontplooiing van de digitale markt in de EU landen.
“Daarbij proberen wij Europese regelgeving zodanig te beïnvloeden dat
deze ook uitvoerbaar is, de administratieve lasten vermindert en innovatie mogelijk maakt”, glimlacht Bressers. Hij stelt dat het voorzitterschap
van de EU in 2016 daarbij kan helpen.
“Waar het echt om gaat is de transitie naar die digitale economie.
Het ‘smart’ maken van onze steden. Het digitaliseren van de industrie.
Aan die transitie willen wij vanuit EZ een inspirerende bijdrage leveren.
Vanuit ons DG, maar écht samen in beleid met andere collega’s hier, met
andere overheden, met het bedrijfsleven en met de wetenschap. En dat
kun je dan publiek-privaat noemen, maar het is dus eigenlijk gewoon
mét elkaar.”

Publiek-private samenwerking

“Waar ‘t echt
om gaat is de
transitie naar
de digitale
economie”

22

¹ Doel van de KIA is om Nederland aan de top te houden van de mondiale top 5 van hoogwaardige kennislanden.
Hierbij wordt onder meer de komende twee jaar 40 miljoen geïnvesteerd in onderzoek naar big data en aandacht gegeven aan ‘Human Capital’ door ervoor te zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt.
² Idensys (voorheen eID stelsel), waarin de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan een standaard voor
de veilige toegang tot online dienstverlening
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Digitaal Loket
24

van Parket CVOM en
CJIB is een succes
Het digitale loket van Parket CVOM en het CJIB waar verkeersboetes online kunnen worden bekeken, betaald en beroep
kan worden ingediend is een succes. Bij het OM zijn sinds begin 2014 160.000 beroepen binnengekomen en bij het CJIB
staat de teller sinds de officiële start op 30 juni jl. op 280.000 bezoeken en 35.000 betalingen. Het digitale loket van het
CJIB is sinds 28 oktober ook geschikt voor smartphone of tablet. Albert Hazelhoff en Simon Sibma vertellen over de weg
ernaar toe en de stappen die in het verschiet liggen.

Albert Hazelhoff (links) is hoofdofficier van justitie Parket Centrale Verwerking
Openbaar Ministerie (CVOM). Simon Sibma is algemeen directeur van het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hun organisaties tellen respectievelijk
450 en 1.000 medewerkers.

H

et Parket CVOM en het CJIB maken beide van een digitaal loket
gebruik vanuit een centrale en gezamenlijke architectuur, intern
wordt dit het Burgerportaal genoemd. Dit portaal is tot stand
gebracht door het CJIB, Parket CVOM, Justitiële Informatiedienst en de
politie. Het is een resultaat van het programma Versterking Prestaties
Strafrechtketen (VPS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).
Andere digitale loketten binnen de keten van VenJ zijn het Advocatenloket op Rechtspraak.nl en het Slachtoffer Informatie Portaal. Maar
deze zijn minder grootschalig dan het Burgerportaal dat volledig is
toegespitst op de burger. Van al deze initiatieven gaat een stimulerende
werking uit op het strategisch denken binnen VenJ hoe vorm te geven
aan digitale interactie met de samenleving, stellen Hazelhoff en Sibma.

Het goede voorbeeld
Parket CVOM beoordeelt ongeveer 600.000 zaken op jaarbasis.
“Elke Nederlander kan met ons in aanraking komen”, zegt Hazelhoff.
In het primaire proces is een duidelijke relatie met het CJIB, legt hij uit.
“Wij zitten in het proces in veel gevallen achter het CJIB: je krijgt een
boete en daar kun je tegen in beroep. Er zijn ook situaties waarin wij zelf
een strafbeschikking opleggen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van alcohol
in het verkeer. Het OM legt een strafbeschikking op waarna het CJIB
deze int. Indien iemand het daar niet mee eens is, komt hij weer bij ons.
Dat is in grote lijnen ons gezamenlijke proces.”
Hazelhoff en Sibma gingen een paar jaar geleden rond de tafel zitten
en zagen eenzelfde toekomstperspectief: digitalisering moest ervoor
zorgen dat burgers veel eenvoudiger in beroep kunnen gaan tegen hen
opgelegde verkeersboetes, dat hun beroep sneller zou worden beoordeeld en ook dat de grote papierstroom in het justitiële domein zou
verminderen. >
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van onze eigen organisatie mochten verwachten.”
Hazelhoff: “Tot op de dag van vandaag maken we naar onze eigen organisaties duidelijk dat dit niet alleen onontkoombaar is, maar ook heel erg
motiverend is om ten behoeve van die verbetering van de dienstverlening, ook verbetering aan te brengen in je werkprocessen en samenwerkingstrajecten. Het loket van Parket CVOM is volstrekt herkenbaar net zo
goed als het CJIB loket eigenstandig is in zijn rol. Maar de burger merkt
daar niets van, die wordt over en weer keurig automatisch en digitaal
doorgesluisd.”
Sibma: “Daar hebben wij ook op gestuurd. We hebben gezegd: dit is een
gezamenlijk releaseprogramma en we willen het pas presenteren als de
gezamenlijke koppeling er ook in zit.”

en dat is zonde. Dus wij proberen eigenlijk het proces zuiverder in te
richten, waardoor het gemakkelijker gaat. Burgers hebben ook minder
het gevoel dat ze met ons contact hoeven te zoeken. Het CJIB biedt
online alle informatie, ze kunnen het hele dossier voor zich zien.
De informatie over de plek waar is geflitst; de flitsfoto, de ijkrapporten en
de bevoegdheden van betrokken ambtenaren. Dat is toch zeer transparant. Ze kunnen direct betalen en maar krijgen ook de mogelijkheid via
het loket van het OM in beroep te gaan. Hiervoor hoeft iemand maar
één keer in te loggen met DigiD. Via deze ‘single sign on’ komen mensen
direct in het OM-loket waarbij we onder water allerlei data meegeven. “

Stap voor stap

Over de ketenpartners zegt Sibma: “Justitiële Informatiedienst regelt
binnen de justitieketen de digitale archivering. Dan is het logisch om
die partner aan te sluiten voor de opslag en archivering van foto’s. De
politie is nu bezig met de ontwikkeling van ‘hand helds’ op straat zodat
overtredingen die daar worden vastgesteld, op die wijze direct kunnen
worden verwerkt. Er wordt ook gewerkt aan een voorziening voor direct
betalen op de politiebureaus. Al die informatie komt dan keurig in onze
systemen terecht.”
Hazelhoff: “Een andere belangrijke ketenpartner is de Zittende Magistratuur (ZM), dat zijn de rechters. Daar komen burgers terecht als ze in
(hoger) beroep gaan en hier speelt dan ook informatie uitwisseling in
de VenJ keten een belangrijke rol op basis van éénduidige, éénmalige
opslag en meervoudige ontsluiting. In onze portalenplanning hopen we
ergens in de loop van 2016 een eerste stap te kunnen zetten, zodat we
de ZM wellicht al in 2017 kunnen aansluiten. We zijn er over in gesprek
met de ZM en het gezamenlijke uitgangspunt blijft : stap voor stap. Zo is
het beheersbaar en goed in te richten. Kleine stappen voor ons, die van
grote betekenis zijn voor de dienstverlening aan burgers. “
Sibma knikt: “We willen graag aan onze implementatiestrategie vasthouden. We kijken: wat zijn logische partners? Wat zijn generieke uitgangspunten die ons kunnen gaan helpen? Zo hebben we ook de verbinding
met de Manifestgroep vrij naadloos gevonden. Want daarin ligt ook onze
gezamenlijke uitvoeringsverantwoordelijkheid zodat de digitale diensten naar de burger in de generieke voorziening van de BerichtenBox
van MijnOverheid.nl terechtkomen. Dat past in de ‘mainstream’ van onze
online dienstverlening. Wellicht dat een app dat verder kan stimuleren
en faciliteren.”

Hazelhoff: “Hoewel ik denk dat dit digitaliseringsprogramma grote gevolgen heeft voor de burger én onze bedrijfsvoering, hebben we het relatief
klein gehouden in de besturing. Ik denk dat onze gezamenlijke aanpak
een goed voorbeeld is binnen de justitieketen. Het besturingsconcept is
heel helder en het invoeringstraject verloopt fasegewijs – in IT-termen:
patchgewijs. Geen ‘big bang’ maar stap voor stap.”
Sibma: “Even de bescheidenheid voorbij: ik denk dat wij erin zijn
geslaagd om iets ingewikkelds simpel te maken. We hadden ons ook
kunnen verschuilen achter de complexiteit van processen, procedures,
tempi en IT-contracten die de verschillende partijen hebben. We zijn er
goed in geslaagd om uitgangspunten te formuleren voor dit programma: zoek naar grote processen die impact hebben op burgers, gebruik
generieke overheidsvoorzieningen, zorg dat de privacy en security langs
de justitie maatstaven getoetst is. En zorg voor een ontwikkelstrategie
die niet gedreven wordt door mijlpalen die te ver uit het zicht liggen.”

“Het portaal is bedoeld om de interactie
met de burger simpeler te maken”
Simon Sibma

>

Sibma: “Ik vergeet nooit dat wij zo 3,5 jaar geleden een bijeenkomst hadden met de hele keten en gezamenlijk naar ons proces hebben gekeken
in de context van de maatschappelijke vraag. We hebben gesproken
over op welke terreinen we wat grotere stappen zouden kunnen zetten,
waarbij de conclusie was: je hoeft niet alles tegelijk aan te pakken. Dat
ligt ook ten grondslag aan deze digitale ontwikkeling voor de burgerinteractie, om het maar zo te noemen. ‘Laten wij nou eens met zijn tweeën
beginnen met onze eigen processen. Daar hebben we zeggenschap
over. Daar kunnen we meters in maken’, zeiden we tegen elkaar. Zo is
het initiatief ontwikkeld, eerst gewoon vanuit een verkenning. Zulke
samenwerkingsprocessen gaan niet vanzelf en we realiseerden ons dat
als wij niet het goede voorbeeld zouden geven, dat we dat dan ook niet

Als ‘spin off’ zijn ook de callcenters van Parket CVOM en het CJIB inmiddels tot één informatiecentrum geïntegreerd. Sibma lacht: “Hebben we
hier nou vreselijk over nagedacht in de zin van kanalenstrategie? Nee.
Het is eigenlijk vanzelf ontstaan. Je ontwikkelt een portaal samen en
stelt vast dat je ook andere kanalen aan elkaar kunt knopen om het voor
de burger eenvoudiger te maken. Zo hebben we ook gekeken naar onze
gezamenlijke papieruitwisseling en de vraag gesteld of we daarin zouden kunnen digitaliseren door meer te scannen. En hoe kunnen we er
nou voor zorgen dat burgers ook geen brieven meer hoeven te posten?
Een volgende belangrijke stap is dat we de beschikking, die grote brief
met die acceptgiro eronder, gaan versimpelen. Die dateert nog van 25
jaar geleden.”
Hazelhoff glimlacht: “Maar in die 25 jaar hebben we niet stil gezeten.
Door de digitalisering heb je als burger nu veel meer mogelijkheden
voor interactie met de overheid en het verkrijgen van informatie.”
Sibma: “Uiteindelijk biedt zo’n portaal ook weer de mogelijkheden om
mensen beter te informeren. Als je het opent, krijg je een overzicht van
overtredingen van het afgelopen jaar. Je kunt inmiddels online ook een
aanvraag doen voor een betalingsregeling. Het portaal is bedoeld om de
interactie met de burger simpeler te maken. Zo wordt het minder foutgevoelig. Mensen vergeten op tijd te betalen of vullen het betalingskenmerk net verkeerd in. Dan krijgen ze een aanmaning met een verhoging,

Logische partners

Hazelhoff: “We richten ons nu in eerste instantie op de administratieve boetes. De volgende stap zit op het domein van de strafrechtelijke
boetes. Dat ontwikkelen we via dezelfde ontwerpprincipes. De gemiddelde burger ziet geen verschil, maar voor ons betekent het wel dat we
moeten uitgaan van geheel andere regel- en wetgeving. Onder water
zetten we daar dezelfde processtappen , waarbij éénduidige opslag en
meervoudige ontsluiting de uitgangspunten zijn. Het berichtenverkeer
tussen ketenpartners kan zodoende enorm worden teruggedrongen,
en daarmee de kwetsbaarheid. Maar dan praat je echt over een paar
jaar verder.”
Sibma: “De potentie van ’de gezamenlijke architectuur met centraal
gedeelde data is groot, het biedt vele mogelijkheden om verder te

“Het besturingsconcept is heel helder
en het invoeringstraject verloopt
fasegewijs”
Albert Hazelhoff
verrijken. De kunst is vast te houden aan de uitgangspunten: volume,
generieke data, gebruik van justitie-standaarden. En: ieder binnen de
eigen verantwoordelijkheden z’n eigen werk doen. Er zijn volop mogelijkheden om in de keten van VenJ nog uit te breiden. Vanuit de business
van Parket CVOM en het CJIB zijn er nog vele wensen. De interactie met
het buitenland zou je veel meer via het portaal kunnen laten verlopen,
ook kunnen er nog meer online betaaldiensten worden aangeboden.
Je kunt voor het CJIB ook denken aan incasso voor andere overheden.
Daar ligt nu een geweldig goede basis voor.”
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KING
en de

noodzaak
van een
stip op de
horizon

Eén ICT gemeentehuis met net zoveel kamers als er
gemeenten zijn, was het beeld dat Tof Thissen begin 2012
in GOV magazine schetste van de ‘Basisgemeente’.
“Ik voorzie een periode van een jaar of tien die je echt
nodig hebt om naar zo’n nieuw concept van een
gemeentelijke dienstverleningsorganisatie te gaan”, aldus
de toenmalige directeur van KING. “Die beweging zie ik nu
langzaamaan ontstaan”, stelt de huidige KING-directeur
Larissa Zegveld. Met het vaststellen van de Digitale Agenda
2020 staat er voor de huidige 393 gemeenten weer een
nieuwe stip op de horizon.
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Larissa Zegveld
is sinds de start in 2010 werkzaam bij KING,
eerst als directie adviseur en directielid en sinds
1 mei 2015 als algemeen directeur.
Eerder was Zegveld onder meer werkzaam als
programmamanager bij Rijkswaterstaat en als
senior projectleider/lijnmanager bij ICTU.

H

iermee zetten het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
(KING) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in op
een collectieve aanpak voor gemeenten door het faciliteren van
innovatieve en collectiviseringsprojecten met als doel om gezamenlijk
grote maatschappelijke en/of financiële voordelen te behalen. Zo lopen
er diverse pilots die moeten bijdragen aan een verandering en juist ook
aan een verhoging van het huidige tempo. Voorwaarde is dat indien een
pilot tot succes leidt, deze als standaard moet gaan gelden voor andere

gemeenten. “Een lange doorlooptijd als die van de 14+ implementatie
kunnen we ons niet meer veroorloven. We moeten écht sneller gaan
meebewegen en vooruitzien”, zegt Zegveld.

Meer persoonlijk maatwerk leveren
De samenleving verandert, juist ook door de ontwikkelingen in de
technologie (ICT), en hoe verhoud ik mij als gemeente tot die veranderende samenleving?, poneert Zegveld. Waarbij aangetekend: gemeenten
onderscheiden zich niet op hun digitale infrastructuur, maar op wat zij
ermee doen. En: wat samen of collectief kan, moet ook samen worden
gedaan.
“De ‘trigger’ is namelijk: als je het efficiënt aan de achterkant organiseert,
dan kun je veel meer betrokkenheid aan de voorkant tonen. Je houdt
capaciteit en energie over om meer maatwerk te kunnen leveren daar
waar nodig. Dat is de innovatie die we met elkaar moeten aangaan. We
hebben slagen gemaakt om steeds meer collectief te gaan doen en ook
steeds meer te standaardiseren. Als KING zeggen wij tegen de gemeenten: doe vooral veel meer samen. Dat gaat ook over loslaten, en vertrouwen hebben in elkaar. Om dit te faciliteren, hebben we de Pilotstarter
geïntroduceerd en daar zijn nu 170 gemeenten op actief. Dus wanneer jij
als gemeente met een vraagstuk zit, begin dan even met daar te kijken.
De kans is namelijk groot dat een andere gemeente voor datzelfde
vraagstuk al werkt aan een oplossing.”
“Zo was ik laatst in Woerden. Daar heeft directielid Karolijn van den Heuvel het initiatief genomen voor een ‘inwoner cloud’. Zij is afkomstig uit
de informatievoorziening en legt nu de linken naar het sociaal domein
om de zelfredzaamheid van de inwoners te stimuleren door de inzet
van apps. Woerden heeft zeven andere gemeenten opgeroepen mee te
doen, en marktpartijen uitgedaagd om samen te gaan ontwikkelen.”
“Bij de pilots zie je ook dat er steeds meer ruimte komt om te gaan
innoveren met de markt. Gemeenten moeten daarbij meer vanuit hun
beleidsverantwoordelijkheid regie gaan voeren. En dat is niet achter de
komma definiëren wat er gebouwd moet worden. Maar wel functioneel
aan kunnen aangeven: dit hebben we nodig. Het is echt die balans vinden tussen efficiëntie en betrokkenheid, en goed opdrachtgeverschap.”

Uitvoerbaarheid en realisme
Het sturingsprincipe achter de Digitale Agenda 2020 is niet zozeer een
blauwdruk voor de gemeentelijke ICT. Directies, informatiemanagers
en dienstverleningsprofessionals worden uitdrukkelijk gevraagd mee
te helpen. Dat moet zorgen voor meer balans tussen de vernieuwingen
waarmee gemeenten te maken krijgen en het realisme van de uitvoeringspraktijk.
“Bij de decentralisaties hebben we de slag naar een echte goede systeemoplossing niet helemaal kunnen maken. Het maken van de wetten
nam meer tijd in beslag, maar aan de realisatietijd werd niets gedaan.
Dit impliceerde dat je alleen maar vanuit het bestaande kon werken en
dat is suboptimaal. We hebben – in zes maanden tijd – wel het GGK¹ uit
de grond gestampt. Dat is echt een verdienste, want daar doe je normaliter toch langer over. Maar uiteindelijk, en daarom ook uitvoerbaarheid
gekoppeld aan realisme, gaat een aantal zaken mis.” >
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advertentie

VOC - Hotel
Virtual Oracle Computing
Private Cloud

“Het is echt die balans vinden
tussen efficiëntie en
betrokkenheid”
Ik vind de ontwikkelingen rondom de Digicommissaris
een hele goede eerste stap. Maar, en dat heb ik ook
tegen Bas Eenhoorn zelf gezegd, het zit nog heel erg
op het bestaande en zorgen dat dat blijft lopen.”

Minder kosten en meer flexibiliteit in uw private cloud
Atos en Oracle bundelen hun krachten in VOC-Hotel: een private cloud oplossing die is ontworpen voor snelle uitrol van Cloud
modellen (IaaS/PaaS). De oplossing biedt een ultieme performance en beveiliging. Bovendien kunt u de Oracle licentiekosten
aanzienlijk reduceren door virtualisatie op basis van OracleVM. Grote klanten in de overheid gebruiken deze oplossing al.
VOC - Hotel is gebaseerd op Oracle Private Cloud Appliance en Oracle ZFS storage.

Gemaakt op de groei van uw organisatie
Start en groei in een Atos Multitenant Private Cloud…
•
Processor Core (VOC Economy room) met 288 GB high
speed storage
•
2 Compute Nodes met High Availability (VOC Suite) met 9
TB high speed storage
•
2 X 2 Compute Nodes met Disaster Recovery (VOC
Apartment) met 18 TB storage
•
elke combinatie en aantal van deze opties naar behoefte

..of groei verder In uw eigen datacenter
Met uw eigen VOC-Hotel Private Cloud die kan groeien:
•
elke combinatie en aantal van deze opties naar behoefte
•
naar meer PCA’s en meer ZFS storage wanneer nodig…

Perfecte combinatie met de Oracle Private Cloud Appliance
Oracle Private Cloud Appliance (voorheen Virtual Compute Appliance) is een eenvoudige geïntegreerde
infrastructuur, ontworpen voor snelle uitrol van cloud modellen en de consolidatie van Linux, Windows
of Solaris Applicaties. De appliance biedt de volgende functionaliteit:
Controller Software – Geautomatiseerde provisioning en systeem management.
Server Virtualization – Snelle uitrol van software applicaties om de OPEX te minimaliseren.
Mission Critical OS – Oracle Solaris én Oracle Linux worden gebruikt als basis voor Oracle Cloud
services. Ondersteuning van applicaties op Microsoft Windows en Linux.
Hardware – Core hardware componenten: Oracle x86 systems, Oracle Virtual Networking en Oracle
ZFS Storage bieden betrouwbaarheid en innovatiekracht.
Flexibility – Ondersteunt verschillende versies van de Oracle DB , Oracle applicaties, Microsoft
Windows en third-party applicaties; ook supports voor uw externe storage van Oracle of anderen.

Ga voor meer informatie naar www.atos.net/vochotel

>

“Je komt vanuit een verkokerde situatie die je integraal moet maken.
Daarin wordt enorm veel van de gemeenten gevraagd. Denk ook aan
wat je moet regelen in de keten met je partners. De tijd die je krijgt om
dat soort veranderingen door te voeren, die is gewoon veel te kort.
En dat bedoel ik met het realisme van de uitvoering.”
“Eigenlijk zou je veel vaker terug moeten redeneren: wat wordt het eindplaatje, wat is die stip, wat is de situatie waar je naartoe werkt? En wat
is - in de tijd - realistisch bij 393 gemeenten? De grote gemeenten gaan
van nature net iets sneller in die ontwikkelingen. Feit is, dat de middelgrote en de kleine gemeenten wat meer moeite hebben om het tempo
te volgen. Dus je móet gaan samenwerken.”
Zegveld glimlacht: “Of ‘jatten’ wat bij anderen werkt. Onze rol is dat te
stimuleren en te faciliteren. Ook vanuit die optiek merk ik dat het concept van het ICT gemeentehuis met 393 kamers leeft. Er zijn al een heleboel bewegingen op verschillende segmenten die je in dat perspectief
een plek kunt geven. Het is niet iets wat helemaal vanaf ‘scratch’ opgezet
hoeft te worden.”
Zijn dit ook zaken waar de door jou gewenste minister van ICT op
zou sturen? Jouw persoonlijke stip op de horizon lijkt een nieuw
‘ICT Deltaplan’.
“We hebben het nu met name over wat er binnen gemeenten moet gebeuren. Maar ‘in the end’ is hoe je bijvoorbeeld met informatieveiligheid
omgaat, een vraagstuk dat overheidsbreed speelt. Beheer doen we ook
nog redelijk versnipperd en opgeknipt. En dat is allemaal niet nodig.

“Een nieuwe stip op de horizon is nodig, ook in relatie
tot ontwikkelingen op internationaal gebied. Er komt
steeds meer regelgeving vanuit Brussel en de EU. Ik
vind dat op het niveau van de Digicommissaris, of van
een ICT-minister, die grote lange lijnen en stippen van
‘daar werken we naartoe’ moeten worden neergezet.
Dat moet je doen los van het bestaande. Het is niet:
hoe zorgen we dat de GDI² zo optimaal mogelijk wordt
benut?, nee, het is: hoe denken wij over identificeren
straks, of over veiligheid? Infrastructuur, het gebruik
van datacenters, allemaal zaken waarbij we de stippen
helder moeten neerzetten. Er zijn in Nederland voldoende mensen – niet alleen bij de overheid – die daar
gewoon veel van af weten. Twee A4’tjes, dan heb je je
stippen. Dat hoeft echt geen boekwerk te zijn.”
Zegveld hanteert in dit verband het begrip ‘ICT Deltaplan’. “Ik heb gezien hoe Wim Kuijken als Deltacommissaris de ruimte heeft gecreëerd en benut om een visie
op de toekomst te definiëren. Dat wil ik er eigenlijk alleen mee zeggen.
Het gaat over regie. Ik zie het gewoon niet gebeuren als je dat aan het
verkokerde landschap overlaat. De beweging is er echt wel – ik ben niet
negatief – maar ik denk alleen dat het sneller gaat als er nieuwe stippen
komen. Na het i-NUP³ is er niet echt een nieuwe overheidsbrede stip
gekomen.”

Digitale Agenda 2020
Met de Digitale Agenda 2020 zetten VNG en KING in op een collectieve
aanpak voor gemeenten door middel van het faciliteren van projecten
Met als adagium ‘wat samen kan, ook samen doen’ zijn er drie ambities
voor de Digitale Agenda 2020 gedefinieerd:
1. Open en transparant werken in de participatie samenleving;
2. Werken als één effectieve overheid;
3. Massaal digitaal (standaardiseren waar mogelijk), maatwerk lokaal
(waar nodig).

¹ Met het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) kunnen gemeenten berichten uitwisselen met zorgaanbieders in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.
² De Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen
die gezamenlijk gebruikt worden door alle overheden en vele publieke organisaties en in een aantal gevallen
door private partijen.
³ December 2008 ging het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), ‘Burger en
Bedrijf centraal’, van start, met als doel het verbeteren van de dienstverlening in de e-overheidsagenda. Later
kreeg het de naam i-NUP. Het programma is 31 december 2014 beëindigd.
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Utrecht innoveert
met data gedreven sturing

Maarten Schurink
is sinds december 2010 gemeentesecretaris van Utrecht.
Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris van
Dordrecht en werkzaam bij adviesbureau Berenschot.
Maarten Schurink is de zoon van Rein Schurink, voormalig
gemeentesecretaris van Amstelveen. Dat maakt Jan van
Zanen, thans burgemeester van Utrecht en voorheen van
Amstelveen, de enige burgemeester in Nederland die
met beiden heeft samengewerkt.
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“W

In de film Minority Report arresteert Tom Cruise door geavanceerde data
analyse misdadigers al voordat ze hun misdaad kunnen begaan. Zo ver zal
het in Utrecht niet komen, lacht gemeentesecretaris Maarten Schurink.
Wél ontwikkelt de gemeente Utrecht een voorspellend model voor het risico
op woninginbraak door interne en externe databronnen te koppelen.
Het is een innovatief voorbeeld van ‘data gedreven sturing’: het gebruik van
binnen de gemeente Utrecht verzamelde data sets als ‘nieuw stuurmiddel’
voor het beleid en het primaire proces van de gemeente.

at wij nu aan het doen zijn, met
‘De voorspeller voor woninginbraak’, vind ik echt wel grensverleggend”, zegt Schurink. “We gaan niet
de daders alvast oppakken, zoals in die film,
maar we gaan preventief inzetten en we
zijn zelfs aan het onderzoeken of we naar
voorspelling toe kunnen. We zien nu al dat
het werkt op basis van terugkijken naar de afgelopen twee weken.
Met de data uit de pilot gaan er flexteams van onze toezichthouders
naar de wijk toe. Die praten met bewoners over een raam dat open staat,
over een auto die niet afgesloten wordt. Dat ze een kliko binnen de poort
moeten zetten omdat inbrekers daar nu eenmaal makkelijk gebruik van
maken. We zien dat dit effect heeft.”
“We zijn inmiddels een behoorlijk eind op weg met een eerste voorspellend model. We kunnen straks als het model voldoende nauwkeurig is,
twee weken van tevoren al, met een behoorlijke mate van zekerheid
zeggen of er in een bepaalde buurt zal worden ingebroken.”

Utrecht heeft ruim 30 pilots gedefinieerd op het gebied van data gedreven sturing (zie kader op pagina 34). Ook bij ‘Le Grand Départ’ van de
Tour de France begin juli werden data ingezet voor crowd management.
“De hele stad was op schaal virtueel nagebouwd en vervolgens hebben
we daar bezoekersstromen doorheen geleid. Dat was echt op het niveau
dat je een hek een meter kon verplaatsen en zien wat dat met de stroom
bezoekers deed. Die toepassing heeft ons vreselijk goed geholpen in het
managen van die enorme mensenmassa.”
Niet eerder werd crowd management in de stad zo geavanceerd gedaan.
“Het helpt om de technische voorziening te hebben. Maar het verschil
maakt, dat je met alle partijen in de veiligheidsketen op voorhand kunt
overleggen en kunt zien wat er gebeurt.”

De stad als database
“Het is belangrijk dat we gaan herkennen en erkennen dat informatie het
belangrijkste productiemiddel is dat we hebben. In de markt zijn er al
allerlei bedrijven die zich dat hebben gerealiseerd. Niet alleen bedrijven
als Facebook en Google, maar ook retailers als bol.com, Wehkamp en
Zalando. Wij zouden ons veel meer moeten realiseren dat wij in ons
dagelijkse werkproces minstens zoveel, zo niet meer, afhankelijk zijn van
informatie als we dat zijn van geld en mensen.”

Schurink glimlacht: “Als je aan mij vraagt: ‘hoe groot is jouw organisatie?’, dan zal ik antwoorden in de sfeer van 3.600 fte of 1,7 miljard euro.
Ik zeg het eigenlijk nooit in data en informatie, terwijl dat tenminste
zo relevant is.” Om dat te staven: de website van de gemeente trekt
250.000 bezoekers per maand, dat is Stadion Galgenwaard tien keer volledig uitverkocht. Het datacenter verbruikt net zoveel stroom als 2.500
huishoudens. De hoeveelheid opgeslagen data bedraagt 1.400 Terabyte.
Als je die zou uitprinten, krijg je een stapel papier waarmee je vijf keer
de afstand van de aarde naar de zon kunt overbruggen. Elke maand
worden een half miljoen e-mails verzonden.
“Ik vind het eigenlijk wel een fundamenteel punt dat we het belang en
de toegevoegde waarde van data veel meer gaan inzien. Dat geldt niet
alleen voor de gemeente, maar ook voor andere partijen in de stad. Dit
gaat écht over met data het primaire proces beter maken. We merken
ook met de pilot ‘De voorspeller voor woninginbraak’ dat wanneer je
informatie als je belangrijkste productiemiddel ziet, je ook steeds verder
kunt ontdekken: welke data set werkt nou en met welke uitkomst? Door
dat steeds te doen leer je en moet je ook praten met mensen die in dat
primaire proces werken, in dit geval de toezichthouders en de politie. En
daardoor word je ook weer slimmer. Het leidt tot een heel andere manier
van denken over het werken aan maatschappelijke problematiek.”
Schurink vertelt dat Amsterdam, Eindhoven en Utrecht op het terrein
van data gedreven sturing samen werken. “Wij zijn met die drie gemeenten een beetje de koploper op dit terrein. Ik zou willen dat er meer
gemeenten waren die hier werk van gingen maken, want dan gaat het
leren namelijk sneller.”
Hij noemt de aanpak in Utrecht “exploratief, een manier van werken die
je ‘fail fast and fail cheap’ kunt noemen, haast een beetje Google-achtig. Dat is niet zo gebruikelijk bij de overheid, maar wij kunnen dat in
Utrecht doen omdat de gemeenteraad ons de ruimte biedt. Er wordt
niet elke maand gevraagd welk resultaat er precies is bereikt, maar we >
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“ Informatie is
het belangrijkste
productiemiddel
dat we hebben”

“In alle gemeenten in Nederland
speelt eenzelfde discussie. Namelijk: hoe ga je om met aan de ene
kant de controledruk: ‘wat wordt er
geleverd, welke kosten worden gemaakt aan bijvoorbeeld zorgvoorzieningen?’ En aan de andere kant: het vertrouwen in de professional die
‘aan de keukentafel’ maatwerk moet leveren? Er is een spanningsveld
tussen die twee waarbij ik denk dat informatie een uitweg kan bieden.
Wat je namelijk kunt doen, is heel frequent ‘feedback loops’ organiseren.
We kunnen monitoren wat de tevredenheidsgevoelens zijn over het
buurtteam in die wijk. We kunnen ook een sentiment analyse doen op
de sociale media. We kunnen kijken naar welke acties een buurtteam
onderneemt. Als we die gegevens allemaal bij elkaar stoppen, zien we of
de aanpak werkt.”
“Wij zijn dat systeem nu aan het ontwikkelen. We bouwen een dashboard waarin we deze gegevens bij elkaar brengen. Waarmee we niet alleen zelf, maar ook het buurtteam en andere organisaties die in die wijk
actief zijn, een gedeeld beeld krijgen van de gestapelde problematiek
en van welke kant het opgaat met die buurt. Waardoor je in de nabije
toekomst niet ineens verrast wordt, want je hebt dingen kunnen zien
aankomen. Ook door die ‘feedback loops’ verbeter je je primaire proces.
Je kunt gewoon niet meer een beleidsnota maken voor vier jaar en dan
na vier jaar evalueren.”

>

organiseren regelmatig bijeenkomsten waarin we al die pilots met elkaar
doorlopen en iedereen kan meedenken. Dit is niet iets wat je met de
deuren dicht in hokjes met veel ICT servers moet doen. Je moet dit echt
doen met de mensen van de werkvloer, die in dat primaire proces zitten,
en ook met de mensen met wie zij in de stad werken.”

Big Brother en Soft Sister
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Schurink zegt dat aan veel big data toepassingen een ‘Big Brother’
aspect kleeft in de zin van toezicht, veiligheid en handhaving. Maar
er is ook een ‘Soft Sister’ kant, benadrukt hij. “De ‘Soft Sister’ kant wil
zeggen dat je probeert met die data de burger te ondersteunen. Eén van
onze meest vergaande ideeën is de ‘zelfredzaamheidsmatrix’. Op basis
van beschikbare gegevens kunnen we een buurt in kaart brengen. We
hebben data sets over criminaliteit, over zorg, over schuldhulpverlening,
jeugdwerkloosheid, schoolverzuim.”
Anonimiseren of pseudonimiseren is essentieel bij het verzamelen van
die data sets. “Privacy is heel belangrijk. Er zijn veel manieren om ervoor
te zorgen dat het goed gewaarborgd is. Ik vind dat je daar heel erg transparant over moet zijn en dat zijn we dan ook. Iedereen mag dat komen
bekijken, graag zelfs.”
“Je moet ook altijd met verstand – en samen met professionals – naar die
data blijven kijken. Je mag het nooit als absolute waarheden beschouwen. Altijd over blijven nadenken, altijd met elkaar over blijven praten.
En nogmaals: daarin moet je dus altijd open en transparant zijn, zodat je
controleerbaar bent op het beheersen van de privacy.”

De dynamische ontwikkeling van de buitenwereld maakt dat je sneller
moet volgen.
“Ja, zo is het. En dat kun je doen doordat je aanwezig bent in de buurt
en in de wijk. Dat je weet wat er gebeurt. Onze toezichthouders zijn wat
dat betreft onze ogen en oren in de stad. Je kunt het ook doen door slim
je geld in te zetten. Mensen zelf aan het stuur te laten en ruimte te laten
voor maatwerk. Maar je kunt – en wat mij betreft: moet – het ook doen
door heel gericht in te zetten op hoe je relevante informatie bij elkaar
brengt. Niet alleen voor jezelf, als gemeente binnen deze muren, maar
juist ook voor alle partijen met wie je samenwerkt in de stad.”

Pilotprojecten data gedreven sturing
Voorbeelden van de ruim 30 pilots die de gemeente Utrecht
heeft gedefinieerd:
l Slim detecteren van zwartwerken
l Informatie gestuurde aanpak weesfietsen
l Het Korte Termijn Systeem Sociaal Domein (KTSD) voor 		
buurtteammedewerkers; monitoring van hulpvragers
l Dynamisch Data Dashboard (DDD) in het sociaal domein
l Kanaaloptimalisatie publieksdienstverlening
l Informatie gestuurd toezicht en handhaving van overlast in wijken
l Volksgezondheid: de gezonde wijkaanpak
l Open Data Platform
l Opname van mobiliteitsdata in een centrale database
l Dataproject Veiligheid: georganiseerde criminaliteit
l Dataproject Veiligheid: woninginbraken

Ben Kokx
geeft leiding aan de programma organisatie GBI.
Kokx houdt zich sinds 2000 bezig met samenwerkingsvraagstukken in het publieke domein,
bijvoorbeeld in het kader van de toenmalige
Wet werk en bijstand alsook de Arbeidsmarktregio’s,
met als doel publieke organisaties beter te laten
functioneren.

GBI verbindt

grootschalig en
kleinschalig

Twaalf 100.000+ gemeenten in Nederland¹ gaan geld, capaciteit en energie steken in een Gezamenlijke Backoffice
Inkomensvoorziening (GBI) voor een doelmatiger en rechtmatiger proces van de uitvoering van het inkomensdeel uit
de Participatiewet². Doelmatiger vanwege de samenwerking van de gemeenten als één overheid en rechtmatiger door
eenduidiger te gaan werken: het proces één keer inrichten en de uitvoering vergaand automatiseren. KING, het UWV en
de SVB fungeren daarbij als kennispartners. “Met deze gemeenten bedienen we circa 45 procent van het klantenbestand
van de Participatiewet”, zegt programmaleider Ben Kokx. >
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e GBI kan gezien worden als de resultante van een initiatief uit
2010 van Nicoly Vermeulen (voorzitter Raad van Bestuur van
de SVB) en Maarten Schurink (gemeentesecretaris Utrecht),
vanuit de gedachte dat het uitkeren van de bijstand slimmer en goedkoper zou kunnen. Werd in eerste instantie gekeken of de SVB en het
UWV die uitvoering voor de gemeenten zouden kunnen verzorgen,
uit een rondgang langs gemeenten bleken die een andere voorkeur te
hebben. Kokx: “De behoefte was sterk aanwezig bij de gemeenten om
het eigenaarschap te behouden en zelf vanaf ‘scratch’ betrokken te zijn
bij het nadenken over hoe die uitvoering doelmatig beter te maken en
klantvriendelijker.”

Uitvoeringskosten: 1 miljard
Er is nog veel diversiteit in de werkwijze van Nederlandse gemeenten
als het gaat om inkomensverstrekking. “De uitvoeringskosten bedragen
ongeveer een miljard euro per jaar. Op iedere euro uitkering betekent
dat 25 eurocent aan kosten. Dat kunnen we op een veel effectievere en
efficiëntere manier organiseren door het werkproces één keer goed in
te richten in plaats van ieder voor zich. Door te standaardiseren, denken
we dat – los van het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening –
toch snel 20 procent te besparen moet zijn op de uitvoeringskosten”,
aldus Kokx.
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Behalve dat de GBI als werkprocesoplossing een besparing gaat opleveren doordat veel handelingen geautomatiseerd plaatsvinden, komt
hierdoor ook meer tijd vrij voor persoonlijk contact met cliënten, geeft
Kokx aan. “In die processen zitten altijd koude en warme momenten.
Warme momenten, het individuele contact met de burger over zijn persoonlijke situatie, kun je niet op landelijke schaal georganiseerd krijgen.
Dus we hebben de ratio van de grootschalige kleinschaligheid op tafel
gebracht. Kun je een slimme oplossing vinden waarbij je de administratieve bulkprocessen grootschalig regelt? En de kleinschaligheden
lokaal houdt omdat het individuele contact met die burger gewoon in
het stadskantoor of op het gemeentehuis plaatsheeft? Dat is eigenlijk de
hele ratio achter het idee.”
Hij stelt dat voorzieningen voor het uitvoeringsproces Inkomen Participatiewet beschikbaar worden gesteld in de vorm van techniek, processen en applicaties waardoor de lokale samenhang met de decentralisaties en het werk aan de ‘keukentafel’ in stand blijft.

Structurele besparing
“Het hele werkproces van het inkomensdeel van de Participatiewet
– dus vanaf het eerste moment van contact met de burger tot uiteindelijk het verstrekken van die uitkering, de controle en handhaving – is
uiteengerafeld in 42 transacties. We hebben gekeken welke transacties
puur handmatig zijn en welke makkelijk te digitaliseren. De Aanvraag
Levensonderhoud (ALO) is van die 42 de eerste die we nu uitgedacht en
beschreven hebben. Gemeenten besteden gemiddeld 350 minuten aan
het proces van eerste aanvraag. In de digitaliseringsoplossing krijgen we
een tussenstap van 190 minuten. Er gaan ongeveer 240.000 aanvragen
per jaar door die gemeentelijke molens heen. Als we de ontsluiting van

“ Dit is geen ICT
project, maar
een project van
de business van
sociale zaken”
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allerlei bestanden voor elkaar krijgen - dat heeft ook te maken met privacy, maar ICT gaat daarbij helpen - dan kunnen we uiteindelijk zakken
naar 120 minuten. Dat levert de acht GBI-gemeenten waarvoor een berekening is gemaakt, samen zes tot acht miljoen structurele besparing op
aan personele kosten. Bij gebruik door alle gemeenten gaat het om een
besparing van 65 tot 90 miljoen. Op deze ene transactie!”

ofwel rekencapaciteit (achterkant) en 16 zijn zogenaamde ‘specialties’
(koppelingen). “De eerste transactie maken kost de meeste tijd. Maar
dan gaan we in de versnelling komen, omdat we het ontwikkelde
gereedschap vaker kunnen gebruiken.”

In 2016 moet door de deelnemende gemeenten een kleine, hoogwaardige organisatie worden ingericht die het vliegwiel wordt van eenmaal
ontwikkelen en vervolgens ook (laten) bouwen. Er moet dan ook een
strategische agenda voor de periode tot 2020 zijn geaccordeerd waarin
beschreven staat in welke volgorde en in welk tempo die 42 transacties
worden gemaakt. Die zijn verdeeld in drie categorieën: van de 42 zijn er
21 te kwalificeren als intelligent (voorkant), 5 behoren tot de backbone,

De geleerde lessen in het proces van onderzoek naar programma zijn
evident, stelt Kokx. “De eerste is dat we zo lang mogelijk hebben geredeneerd vanuit onze inhoudelijke doelstelling. En zo ver mogelijk weg
zijn gebleven bij structuren en institutionele belangen. De tweede is:
we hebben heel erg geïnvesteerd in het leren samenwerken door de gemeenten. Oog hebben voor elkaar, tijd nemen voor elkaar. Constateren
dat het allemaal niet zo verschillend is. Een derde belangrijk leerpunt:

Leerpunten

je moet een kopgroep hebben, met geëngageerde mensen. Kijk naar
de wielersport: als je geen kopgroep hebt, gaat het peloton luieren. En
die kopgroep moet je ook vooral op hoog ambtelijk niveau verankeren.
Waar gelukkig ook sprake van is. En een laatste belangrijk leerpunt:
we doen geen ‘big bang’. Ook wij hebben hinder ondervonden van de
negatieve beeldvorming over mislukte ICT projecten bij de overheid.
De belangrijke boodschap hier is: dit is geen ICT project, maar een
project van de business van sociale zaken. Je wilt je werkprocessen
beter maken. Met behulp van ICT. Maar niet andersom.”
¹ Het betreft Amsterdam, Eindhoven, Emmen, Enschede, ‘s-Gravenhage, Groningen, ‘s-Hertogenbosch, Lelystad
(agendalid), Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. De gemeenten Drechtsteden, Almelo en Haarlem
hebben interesse getoond.
² Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van
de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Data als inzet
voor preventief
veiligheidsbeleid
in Eindhoven
De ambitie om slimmer te besturen heeft ook de stad bereikt. Data gedreven sturing, ofwel het gebruik van de binnen
de gemeente vergaarde data als ‘nieuw’ stuurmiddel voor beter beleid is bij de gemeente Eindhoven zelfs onderdeel van
haar coalitieakkoord 2014-2018 – ‘Expeditie Eindhoven iedereen mee’. Daarin staat onder meer dat het de ambitie van
de gemeente is om zich door te ontwikkelen tot een ‘smart city’.

E

en stad die optimaal gebruik maakt van de kracht van technologie, ICT en design ten bate van haar inwoners. Een stad die
zich daarvoor actief openstelt als ‘Living Lab’ voor bedrijven en
kennisinstellingen met als doel de verbetering van de kwaliteit van leven
in de stad. Inzet zijn open connectivity, data, samenwerking en innovatie.
Jaap Haenen en Guus Sluijter lichten de casus nader toe.

Inspelen op de vraag van de stad
“We spelen in op de vraag van de stad”, zo opent Sluijter het gesprek.
“En één van die vragen betrof het veiligheidsvraagstuk in de openbare
ruimte. Burgemeester Rob van Gijzel, verantwoordelijk voor integrale
veiligheid, stelt dat veiligheid iets is van ons allemaal en dat begint bij
preventie. Hij is van mening dat de basis hiervoor is: een wijk- en buurtgerichte aanpak met als methodiek ‘designing out crime’ om criminaliteit te ontmoedigen. En vanuit dat beleidskader voor integrale veiligheid zijn we het actieplan Stratumseind 2.0 gestart” aldus Sluijter. Dat
actieplan kent de horeca exploitanten, pandeigenaren en omwonenden
als partners. In het Living Lab participeren DITSS, overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven om te komen tot een vernieuwende aanpak van
het veiligheidsvraagstuk.
Het Stratumseind is een belangrijke, 250 meter lange uitgaansstraat in
de binnenstad met een aaneenschakeling van zo’n 50 horecagelegenheden, waaronder grand café’s, kroegen en restaurants. Het aantal incidenten dat zich in deze druk bezochte straat (in het weekend soms meer

dan tienduizend bezoekers!) afspeelt, wijkt gemiddeld niet af van elders
in Nederland volgens Sluijter. “Echter, vanwege de beperktheid van
het gebied en de hoge aantallen bezoekers en daarmee gerelateerde
incidenten, is er in absolute zin wel sprake van een piek en is de impact
groot. Naast veiligheid willen wij aandacht geven aan de leefbaarheid en
verloedering voorkomen. We willen de aantrekkelijkheid voor de bewoners, exploitanten en bezoekers borgen, voor nu en voor de toekomst.
Daarin speelt data gedreven sturing een belangrijke rol.”

Veiligheid vanuit preventie en kennis
We willen met de toepassing van open data en big data een 25 procent
hogere effectiviteit voor de stad realiseren licht Haenen toe. “Dat is onze
maatschappelijke opgave vanuit het perspectief voor de burger en het
bedrijfsleven en die willen we ook in een ‘smart city dashboard’ meetbaar gaan maken.”
“Met binnen de gemeente vergaarde data, willen we beter kunnen voorspellen. En daarmee het gedrag in de openbare ruimte kunnen beïnvloeden en gebruiken voor sturing en beter beleid. Specifiek voor Stratumseind ligt dit op het vlak van mobiliteit, crowd management, veiligheid,
aantrekkelijkheid en leefbaarheid.”
“Vanzelfsprekend is bij dit gebruik van data voor toepassing in het veiligheidsdomein veel aandacht voor de proportionaliteit en subsidiariteit,
waarbij we worden bijgestaan door de Universiteit van Tilburg”,
aldus Haenen. >

Guus Sluijter (links), directeur a.i. van het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) en Jaap Haenen, lid directieraad en CIO van de gemeente Eindhoven
op het Stratumseind in Eindhoven. De straat kwam landelijk in het nieuws naar aanleiding van een reeks geweldsincidenten.
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“Met een deel van de data die we op het Stratumseind verzamelen
vullen we de eerste datasets met real time data die op het gemeentelijk
portal voor open data breed beschikbaar worden gesteld. Hierbij willen
wij letterlijk en figuurlijk innovatie de ruimte geven”, stelt Haenen. Dat
past ook bij Eindhoven als één van de meest innovatieve steden ter
wereld, geeft hij aan. “En innovatie vraagt nu eenmaal om een proces
zonder dat je vooraf precies kunt omschrijven wat de uitkomst is. Dat
vormt de basis van ons Living Lab, ons onderzoeks- en meetinstrument
in ontwikkeling. In ons Living Lab hebben we momenteel twee pilots
draaien met CityPulse¹ en De-escalate². CityPulse wordt door Atos, in een
publiek-private samenwerking met de gemeente Eindhoven en onder
meer DITSS en Intel ontwikkeld. Daarbij wordt met behulp van sensoren,
camera’s en andere meetinstrumenten big data (zoals het weer,
geluidsniveau, het aantal bezoekers, Twitter- en Facebook berichten en
de bezettingsgraad van parkeergarages) verzameld en geanalyseerd.”

Eindhoven als voorbeeld

“ Analyses van deze big
data stellen niet alleen 		
hulpdiensten en
autoriteiten in staat om 		
preventief te handelen
en daarmee de veiligheid
te waarborgen, maar
creëren ook kansen voor
andere creatieve en
positieve interventies”
Guus Sluijter

Analyses van deze big data stellen hulpdiensten en autoriteiten in staat
om preventief te handelen en daarmee de veiligheid te waarborgen op
het Stratumseind, maar creëren ook kansen voor andere, creatieve en
positieve interventies, stelt Sluijter. “Eindhoven is hiermee een voorbeeld
voor andere steden en uitgaansgebieden wereldwijd. Onlangs nog heeft
bijvoorbeeld een delegatie vanuit Singapore naar CityPulse gekeken.
Zij stelden vast dat ‘t op het Stratumseind gaat om het verbeteren van
de veiligheidsbeleving en de aantrekkelijkheid van het uitgaansgebied,
niet om het verbieden van gedragingen.”
Complementair hieraan is De-escalate. Dit betreft een samenwerking
tussen Philips, de TU Eindhoven en de gemeente waarbij wordt onderzocht en geëxperimenteerd of er met variaties in kleur en lichtintensiteit
van de op het Stratumseind aanwezige speciale lantaarns, invloed kan
worden uitgeoefend op de stemming van de bezoekers en of dit een
conflict vermijdende werking heeft. Dit onderzoek levert naar verwachting een nieuwe vorm voor interventies in de uitgaansstraat op.
“Je kunt je overigens voorstellen dat De-escalate ook ingezet wordt bij
bijvoorbeeld voetbalwedstrijden of andere grote evenementen met veel
publiek”, aldus Haenen.
Burgemeester Rob van Gijzel noemt beide pilots “een mooi voorbeeld
van ‘Smart Society’, wat nog een stapje verder gaat dan het concept
‘Smart City’. Hier wordt technologie bedacht en aangewend samen mét
inwoners, in dit geval de horeca bazen. Ze zijn mede-ontwikkelaar, in
plaats van eindgebruiker.”
Wat inmiddels vaststaat, is dat de inzet van data heeft geresulteerd in
minder klachten en ook minder handhaving. De preventieve werking
wordt expliciet gemaakt bij onder meer ‘real time sound measurement’,
dat is gekoppeld aan de vergunning voor de openingstijden van de
horeca, die na sluitingstijd letterlijk stilvalt.
¹ CityPulse is winnaar van de Digital Impact Award 2015. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door ECP en
Nederland ICT aan een project of organisatie die door middel van een ICT-oplossing een zichtbare impuls geeft
aan de digitale economie of een aantoonbaar positief effect heeft op mens en maatschappij.

“ We willen met de toepassing 		
van open data en big data een
25 procent hogere effectiviteit
voor de stad realiseren”
Jaap Haenen
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Burgemeester Rob van Gijzel:
“Dit is een mooi voorbeeld van ‘Smart Society’, wat nog een stapje
verder gaat dan het concept ‘Smart City’. Hier wordt technologie
bedacht en aangewend samen mét inwoners, in dit geval de horeca
bazen. Ze zijn mede-ontwikkelaar, in plaats van eindgebruiker.”

² De-escalate is winnaar van de Don Berghuijs Award 2014. Deze award, vernoemd naar de in 2012 overleden
voormalig algemeen-directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, beloont innovatieve projecten die
bijdragen aan het aanjagen van vernieuwing in rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Dimpact “W
bedient
ruim
anderhalf
miljoen
burgers

e verbinden grote en kleine gemeenten met elkaar”, zegt
Dimpact directeur-bestuurder René Bal. Hij ziet het als een
bevestiging van de kern van de Digitale Agenda 2020: ‘wat
samen kan, ook samen doen’. Ook voor de gemeenten Groningen en Ten
Boer geldt dat samenwerking door kennisdeling en inzet op standaardisatie bijdragen aan innovatie en invulling van hun ambities. De regionale
samenwerking van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte ging
hen vorig jaar al voor.
“Door samenwerking te organiseren stimuleert Dimpact creativiteit en
innovatie tussen gemeenten. Door gemeenten met goede ideeën bij
elkaar te brengen en de oplossing te standaardiseren, kunnen alle ruim
30 gemeenten, niet alleen degene met het initiële goede idee, hiervan
profiteren, aldus Bal.
“Tevens kan er één gestandaardiseerde vraag aan de markt gesteld
worden door gezamenlijke inkoop. Dat maakt ons samen ook tot een
sterkere opdrachtgever, waarbij we de ICT-markt kunnen uitdagen om
samen met ons te innoveren en in te spelen op de ontwikkelingen van
de participatiesamenleving en de technologische ontwikkelingen. Dat is
voor gemeenten individueel, klein of groot, niet meer bij te benen.”

Stimulering hergebruik
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Dimpact is in 2006 opgericht als coöperatieve
vereniging voor gemeenten om vraag- en
opdrachtgeverschap naar de ICT-markt te
bundelen. Schaalvoordeel, standaardisatie en
hergebruik vormen de uitgangspunten in de
samenwerking.
Met de toetreding per 1 september jl. van de
gemeenten Groningen en Ten Boer sluiten
de grootste (met ruim 200.000 inwoners) en
kleinste (met ruim 7.400 inwoners) nieuwe
leden aan. Het invullen van gemeentelijke
ambities op het gebied van dienstverlening
en bedrijfsvoering krijgen daarmee nieuwe
dimensies omdat Dimpact ruim anderhalf
miljoen burgers bedient. Dat is bijna 10 procent
van de Nederlandse bevolking!

“Als we praten over gemeentelijke processen”, vervolgt Bal, “is er al
veel ontworpen en beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het generieke
postproces, maar ook de melding openbare ruimte en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het beheer daarvan, met als doel
hergebruik verder te stimuleren, geschiedt in onze centrale bibliotheek.”
De bij Dimpact aangesloten gemeenten stellen daar gezamenlijk vast
hoe de optimale ‘standaard’ er uit ziet. Iedere gemeente kan vanuit
daar de voor haar generiek toepasbare digitale processen ophalen en
gebruiken in het zaaksysteem. Daarbij helpen ze elkaar met de ingebruikname door de inbreng van organisatiekennis én de techniek, legt
Bal uit. “De gemeente Groningen, als één van de twee nieuwe leden,
heeft hierbij aangeboden om voor de stimulering van het hergebruik
van de software voor de gemeentelijke processen, onze e-diensten, een
prominente rol te willen vervullen en ook dat komt al onze leden ten
goede”, benadrukt Bal.

‘Best practices’
Een ander actueel resultaat is de integratie van de taak- en
domeinspecifieke burgerzaken-modules (iBurgerzaken van
PinkRoccade) in het organisatiebrede zaaksysteem e-Suite
van Atos. “Hiermee spelen we in op de landelijke infrastructuur
van de Basisregistratie personen (BRP)”, licht Bal toe. “Integrale
dienstverlening met zaakgericht werken en het domein burgerzaken worden daarmee voor het eerst bij elkaar gebracht.”
Bij Dimpact aangesloten gemeenten bereiken daardoor het
volgende plateau van integrale dienstverlening en geven dan
al invulling aan het landelijke streefbeeld digitale dienstverlening
van de Digitale Agenda 2020. “Onze strategische koerswijziging
voorziet daarmee in een multi-vendor Dimpact portfolio
van de ‘best practices’ uit de ICT-markt, toegepast
op gestandaardiseerde wijze”,
glimlacht Bal trots.

“ We verbinden 		
grote en kleine
gemeenten met
elkaar”
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Strategische koerswijziging
Die software beperkt zich niet langer tot de aanschaf en het generiek
implementeren van het gezamenlijke zaaksysteem e-Suite van Atos,
maar speelt inmiddels ook een rol op andere gemeentelijke ICT-domeinen, zoals het informatievraagstuk voor gemeenten in het kader van de
nieuwe Omgevingswet waarbij nauw wordt samengewerkt met KING/
VNG. “Begin dit jaar hebben we ingezet op een strategische koerswijziging en de keuze gemaakt om ons portfolio te verbreden naar nieuwe
domeinen. Het eerste resultaat daarvan is ons generieke kern websitemodel, WIM. Maar wel met dezelfde uitgangspunten: standaardisatie
en hergebruik van ICT, met ruimte voor lokale toepassingsvormen. Het
doel van deze strategische koerswijziging is om een praktische invulling
te geven aan het concept van de nieuwe gemeentelijke dienstverlenings-organisatie, de Basisgemeente van KING.”

René Bal
is directeur-bestuurder van de coöperatie Dimpact,
een samenwerkings-verband van ruim 30 gemeenten
in het kader van de e-Overheid.
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