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De samenleving
van morgen

‘V

rijwel alles digitaliseert, maar de overheid blijft achter’ zijn de titels
van de eerste twee paragrafen van het rapport Maak Waar! van de
Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid dat op 18 april jl. aan de
Tweede Kamer is aangeboden.
Het rapport adviseert over het functioneren van de digitale overheid in
relatie tot de snelle digitalisering van de samenleving. Ofwel de ontwikkeling naar de samenleving van morgen: de informatiesamenleving en de
data-economie.
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De digitale agenda van het nieuwe kabinet heeft als aandachtsgebieden: de digitale overheid en dienstverlening,
digitale veiligheid en de digitale samenleving en economie. GOV magazine laat in deze editie een breed gremium aan
partijen daarop reflecteren.
Om blijvend aan te sluiten bij de informatiesamenleving moet de overheid adaptief zijn, is een van de aanbevelingen. Dat wil zeggen meebewegen en tempo maken juist daar waar het disruptieve innovatieve, maatschappelijke en
exponentiële technologische ontwikkelingen betreft. Ook geldt een holistische aanpak als een van de succesfactoren
van digitale transformatie. Een aanpak die begint en eindigt bij de mens die centraal moet staan in de digitale dienstverlening. Daarbij wordt een interbestuurlijke aanpak en samenwerking geadviseerd in lijn hoe de burger naar de
overheid kijkt. In het transitieproces daartoe gaat het er niet om dat er een overheid komt die digitale dienstverlening
aanbiedt, maar één overheid die digitaal is en waarbij ruimte wordt geboden voor menselijk contact.
De exponentiële technologie is geen hype, maar een aanjager van de data-economie en de drijvende kracht achter
de digitale transformatie van platformen en apps van Airbnb, Facebook, Google en Uber waarmee zij succesvol hun
klanten bedienen en daarmee steeds meer invloed verkrijgen, ook in het publieke domein. Hierdoor dreigt de overheid haar regie te verliezen en die krijg je niet terug door vergunningen in te trekken of boetes op te leggen, maar
door proactief te kijken naar welke publieke waarden zij kunnen realiseren en daarover het gesprek aan te gaan.
De samenleving van morgen vraagt van de overheid om ‘nieuw te denken’ wat nodig is. Bijvoorbeeld door met
Facebook en Twitter om tafel te gaan om heimelijke politieke beïnvloeding door de verspreiding van desinformatie
voor te zijn. Maar ook kan Uber op basis van zijn data meedenken over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in
Nederland en kan Airbnb Amsterdam helpen met betrekking tot de openbare orde, door inzage te delen over het
aantal toeristen in onze hoofdstad. Het is nodig samen te werken om deze collectieve problemen het hoofd te bieden
en nieuwe kaders te formuleren die vertrouwen zullen geven in de toekomst en de samenleving van morgen!
Ik wens u véél leesplezier toe!
Met vriendelijke groet,

GOV is een magazine dat informeert over ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid.
GOV verschijnt in controlled circulation onder beslissers en beïnvloeders binnen de (de)centrale overheid, SUWI en het zorgdomein.
De volgende GOV verschijnt in het voorjaar van 2018.

Wilt u ook een gratis abonnement op GOV? Meld u aan op www.forms-atos.com/gov
GOV Magazine t.a.v. Willem Beelen p/a Burgemeester Rijnderslaan 30, 1185 MC Amstelveen
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Digitalisering
Maarten Camps is sinds augustus 2013
secretaris-generaal van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
Daarvoor was hij directeur-generaal Werk
bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Eerdere functies die
hij bij SZW bekleedde: directeur Arbeidsverhoudingen en directeur Algemene
Sociaal Economische Aangelegenheden.
Van 1991 tot 2002 werkte Camps bij het
ministerie van Financiën.

“

Het begint ermee
dat iedereen zich
realiseert dat er
door digitalisering
nieuwe vraagstukken op het bord
liggen

komt overal in terug
Digitalisering zal de samenleving van morgen verder vormgeven. Het rapport Maak Waar! van de Studiegroep
Informatiesamenleving en Overheid stelt dat Nederland veel te winnen heeft bij verdergaande digitalisering.
Het Regeerakkoord van kabinet Rutte-III heeft niet aan alle aanbevelingen uit het rapport gehoor gegeven.
Wel wordt onder meer ingezet op de komst van een Europese digitale markt, verdere versterking van de digitale
beveiliging van Nederland, een openbaar bestuur dat zich aanpast aan de digitale samenleving voor een betere
dienstverlening en inzet van digitalisering in vele domeinen van overheidsbeleid.
Criticasters ervaren onvoldoende ‘sense of urgency’ waar het gaat om aanhaken bij de snelle ontwikkelingen.
Het rapport stelt: “Vrijwel alles digitaliseert, maar de overheid blijft achter.”
Maarten Camps over bestaande kaders en nieuwe vragen.

“D

e studiegroep is destijds opgestart vanuit het ongemak dat we al heel lang voelden. We zijn bezig met
één digitale overheid, maar we worstelen iedere keer
met het vraagstuk ‘hoe krijgen we alle kikkers in de kruiwagen?’
Want er zijn heel veel partijen bij digitalisering betrokken, zowel in
beslissingen over wat we doen als hoe we het financieren. Om dit
proces beter te begeleiden en te sturen is in 2014 de Digicommissaris aangesteld. In het zicht van een nieuw kabinet was de studiegroep een goede gelegenheid om te reflecteren: hoe kunnen we
processen en verantwoordelijkheden beter borgen en beleggen, en
tegelijkertijd meer rust creëren om ervoor te zorgen dat die digitale
overheid er ook echt komt? Dit vanuit de overtuiging dat digitalisering echt nodig is voor de kwaliteit van de dienstverlening en ook
voor de betrouwbaarheid en doelmatigheid van de overheid.”

“

Primaire focus
“Daarbij is de primaire focus gericht op de digitale overheid zelf en
daarin heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het voortouw. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd:
die digitale overheid is onderdeel van een veel bredere beweging en
dat is de digitalisering van de samenleving – de digitalisering van de
economie – zelf. Digitalisering dringt overal door in ons dagelijkse
bestaan. Ook in alle domeinen van overheidsverantwoordelijkheid.
Denk aan zorg, aan mobiliteit, veiligheid, voedsel, energie en aan de
impact op de arbeidsmarkt. Digitalisering komt gewoon overal in
terug. De digitalisering van de overheid is een component van dat
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grote geheel en vanuit onze overheidsrol moeten wijzelf daar ook
nadrukkelijk het voortouw in nemen. Om te zorgen dat we goed met
de digitalisering omgaan moeten we zelf digitaliseren.”

Drie systeemdepartementen
Het Maak Waar! rapport doet een aantal voorstellen hoe de overheid
die digitalisering van zichzelf kan gaan waarmaken, geeft Camps
aan. Daaropvolgend is ABDTOPConsult gevraagd om advies uit te
brengen over de implementatie van het rapport. Richard van Zwol
(voorzitter van de studiegroep), en later Hans van der Vlist (waarnemend SG van BZK waar de portefeuille digitale overheid vanouds
ligt), Siebe Riedstra (Justitie en Veiligheid) en Maarten Camps zijn in
gesprek gegaan over samenwerken en het verdelen van taken en
verantwoordelijkheden.
Camps spreekt in dit verband van “de drie systeemdepartementen”:
BZK voor de overheid zelf, JenV voor de cybersecurity en de veiligheid, en EZK voor de digitalisering van de samenleving en de economie. “Maar nogmaals, digitalisering komt in alle domeinen van
overheidsverantwoordelijkheid terug. Neem bijvoorbeeld het zorgdomein waar digitalisering kan helpen om de zorg van de toekomst
te leveren, met een betere kwaliteit tegen lagere kosten. En, die ook
een oplossing kan bieden voor een arbeidsmarkt die steeds krapper
wordt.
Dit speelt op andere domeinen eveneens. Rond voedsel bijvoorbeeld,
denk aan kwaliteitsmonitoring tijdens de productie maar ook bij het
informeren van consumenten over de herkomst en samenstelling >
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Google en Facebook en hoe daar wordt omgegaan met data: dat is
eigenlijk een heel nieuwe wereld. We hebben kaders voor privacy maar
die zijn daarop niet toegesneden. Hoe gaan we daarmee om? En als
anderen die informatie gaan gebruiken, leidt dat ook weer tot nieuwe
vragen.”
“Een ander punt is dat onze economie, en dus de samenleving, steeds
meer systeemafhankelijk wordt van internetplatforms. We moeten dus
borgen dat die platformomgeving veilig is, dat die niet uitvalt, dat er
geen verkeerde dingen gebeuren. Daar komt ook de discussie over de
online nieuwsvoorziening vandaan. Op het moment dat een bedrijf dat
geen nieuwsbedrijf is ongefilterd nieuws verspreidt dat door de burger
wel als nieuws wordt gezien, dan heeft dat invloed op de samenleving.
Dus als die afhankelijkheid te groot wordt, moeten we daar wel naar
kijken.”

Nieuwe vraagstukken

Data als nieuwe productiefactor
“Er is sprake van een aantal dwarsdoorsnijdende elementen die overal
terugkomen. De digitale overheid is eigenlijk het platform waarop wij al
onze voorzieningen bouwen. Dat betreft BZK. Het is onze backbone en
de veiligheid daarvan is cruciaal. Als die veiligheid niet is gegarandeerd,
dan kunnen we ook de kansen niet pakken. Niet als overheid zelf, maar
ook de ondernemers niet. Je moet een slot op de deur hebben, dat geldt
in de fysieke wereld en zeker ook in de digitale wereld. Dat is de cybersecuritykant en daar is JenV verantwoordelijk voor. Vanuit EZK zitten
wij op het spoor: hoe kunnen wij die digitale economie echt mogelijk
maken? Dat heeft te maken met onderwijs, ondernemerschap en ook
met regelgeving. Is de bestaande regelgeving voldoende toegesneden
op digitalisering of is die nog teveel toegesneden op de technologie van
gisteren en te weinig op de technologie van morgen? Tegelijk komen
we te staan voor heel nieuwe vragen die we niet eerder op tafel hebben
gehad. Data kun je zien als nieuwe productiefactor. Maar van wie zijn die
data? Hoe is de kwaliteit geborgd, wat gebeurt er eigenlijk mee? Hoe is
de privacy georganiseerd? Die vragen spelen in alle sectoren. Dat zijn
6

dus horizontale thema’s. Als we daarop antwoorden vinden, gelden die
voor alle domeinen.”

Publieke waarden
Dan praten we dus over publieke waarden en belangen plus de borging
daarvan. Dit zijn thema’s voor EZK, bevestigt Camps. “Bedrijven als Airbnb en Uber hebben een nieuw businessmodel. Dan is de vraag: hoe past
dat binnen de bestaande kaders? Als dan blijkt dat het niet past, moet je
eerst terug naar: waarom hadden we die kaders ook al weer? Die waren
bedoeld om een aantal publieke belangen te borgen en die hebben we
vormgeven zoals we destijds naar de hotel- of taximarkt keken. Dat dit
nu verandert, betekent dat de kaders misschien ook anders kunnen. Dat
roept ook weer nieuwe vragen op. Want we hanteren een beleid voor hotels, maar ondertussen gaan de rolkoffertjes de hele stad door. Dat geeft
aan dat er een spanningsveld is. Je kunt dan een harde wet maken om
het te verbieden, maar het verbieden van een bedrijf is niet de oplossing.
Je kunt ook kijken naar hoe het dan wel zou kunnen. Een boete kan zin
hebben op het moment dat een bedrijf niet voldoet aan de belangen die
wij willen borgen. Als ik Uber even als voorbeeld neem: het is niet zo dat
Uber verboden is in Nederland, maar wij kennen bepaalde kaders die wij
belangrijk vinden en daarbinnen moet je functioneren. Dat geldt zowel
op het gebied van arbeidsrecht als op het gebied van veiligheid.

De digitale overheid is onderdeel
van een veel
bredere beweging:
de digitalisering
van de samenleving en onze
economie

“

>

van het product en de productieketen, zodat die daar in hun keuzegedrag rekening mee kunnen houden. Bij energie denk ik bijvoorbeeld aan
de slimme meter, kortom op al die domeinen speelt digitalisering.”

“

“Het begint ermee dat iedereen zich realiseert dat er door digitalisering
nieuwe vraagstukken op het bord liggen. Hoe gaan we daarmee om? Pas
dan kun je over een aanpak praten. Nieuwe regels zijn niet per definitie
het antwoord. Je kunt afspraken maken met die platformbedrijven. En
we hebben hier niet te maken met een Nederlands fenomeen. Het speelt
op Europees niveau, op mondiaal niveau. Dus een deel van die discussie
wordt ook elders gevoerd. We zullen ook niet alle antwoorden in een
keer hebben, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan. Dus we moeten
onszelf wel een beetje tijd gunnen. Maar het begint bij het besef welke
vraagstukken er liggen.”

Op andere punten hebben
we opnieuw naar de regels
gekeken. Een flauw voorbeeld misschien maar wel
illustratief: in de taxiwetgeving staat dat een bonnetje
altijd op papier moet en zij
doen dat via een app. De
regelgeving is zo aangepast
dat dit nu ook digitaal kan.”
Dat is het herijken van de
kaders met het oog op de
samenleving van morgen?

“Ja. Het is altijd kijken naar wat nieuwe mogelijkheden zijn, maar vanuit
het besef dat er ook grenzen zijn. Die zijn in principe niet anders dan we
in het verleden hebben vastgesteld. Dus taxivervoer moet veilig en betrouwbaar zijn voor de consument en het taxibedrijf moet de medewerkers goed behandelen. Dat verandert niet, maar de manier waarop het
wordt georganiseerd verandert wel. Deze bedrijven zijn gebouwd op de
platformeconomie maar doen in de traditionele economie hun intrede,
daardoor botsen ze met bestaande kaders. Kijk bijvoorbeeld naar

Laatste punt: in reactie op het Maak Waar! rapport, de digitale paragraaf
in het Regeerakkoord, het overnemen van de rol van de Digicommissaris door staatssecretaris Raymond Knops van BZK en de wens om een
minister van Informatiesamenleving of een ministerie van Digitalisering:
menigeen is in meer of mindere mate bezorgd over de overkoepelende
regie. Is die in de samenwerking tussen de SG’s van de drie systeemdepartementen voldoende geborgd?
“We hebben gisteren nog bij elkaar gezeten en het is onze opdracht
ervoor te zorgen dat vanuit de overheid die agenda goed bewaakt wordt
op basis van die drie componenten: digitale overheid en dienstverlening,
digitale veiligheid en digitale samenleving en economie. Maar het moet
gebeuren op alle domeinen van overheidsbeleid, in de economie en
samen met al die andere overheden. Het is geen feestje van ons drieën.
We werken nu aan die overkoepeling. En onze bewindslieden gaan hier
natuurlijk ook mee aan de slag. Het rapport Maak Waar! heeft erbij
geholpen om de verschillende rollen op dit dossier te verduidelijken.”
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Tijd voor gesprek
met databedrijven
over publieke
waarden

Melanie Peters is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut, dat zich toelegt op onderzoek op het snijvlak van wetenschap, technologie en
samenleving. Eén van de speerpunten in het werkprogramma 2017-2018 is ‘De verregaande digitalisering in alle domeinen van het leven’. Peters is ook lid van de
Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid die in het rapport ‘Maak Waar!’ adviseert over het functioneren van de digitale overheid in relatie tot de snelle
digitalisering van de samenleving.

In het rapport ‘Opwaarderen- Borgen van publieke waarden in de digitale
samenleving’¹, stelt het Rathenau Instituut dat de overheid, het bedrijfsleven en
het maatschappelijke veld onvoldoende zijn toegerust om onze menselijke
waarden en fundamentele rechten te beschermen. Het is tijd om de impact van
de digitaliseringsgolf op de samenleving te onderkennen en regie te gaan voeren.
“We zouden proactiever moeten kijken welke publieke waarden grote databedrijven als Google en Facebook kunnen realiseren en daarover het gesprek
aangaan”, zegt directeur Melanie Peters.

W

e hebben onze apps, onze software en onze technologie wel regelmatig opgewaardeerd, maar we
zijn vergeten om de maatschappij te updaten, concludeert het Rathenau
Instituut in het rapport. Het instituut vindt dat er een overkoepelende
kabinetsvisie moet komen over de betekenis van digitalisering en het
borgen van publieke waarden, grond- en mensenrechten. Het is in dit
verband ook voorstander van een nationale dialoog én een periodieke
politieke discussie in Eerste en Tweede Kamer over de governance van
maatschappelijke en ethische digitaliseringsvraagstukken. Ook pleit het
instituut voor het versterken van de rol en positie van toezichthouders en
voor een ‘Digitaliseringsakkoord’ waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen vastleggen hoe zij de digitale samenleving samen
een humaan gezicht kunnen geven. “Digitalisering individualiseert, terwijl
we juist ook moeten zorgen voor elkaar”, benadrukt Peters.

Grenzen vervagen
Technologische ontwikkelingen maken dat de data-economie in hoog
tempo gestalte krijgt. Dat gaat gepaard met disruptie. De overheid heeft
een uitdaging om zo productief mogelijk te digitaliseren en tegelijkertijd
publieke belangen te borgen, luidt een conclusie van het Maak Waar!
rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid en
dat is ook de bevinding van het Rathenau Instituut. “Het gaat al nu veel
verder dan we ons met z’n allen realiseren”, zegt Peters. Zij refereert aan
bedrijven als Airbnb, Facebook en Uber die in hun sectoren de grootste
aanbieders zijn. Hun business- en verdienmodellen bestaan eruit dat
het toegang geven tot producten en diensten belangrijker is dan het
zelf maken of in bezit hebben daarvan. Met het in kaart brengen van
vraag en aanbod wordt ook het werkelijke kapitaal van deze bedrijven
zichtbaar: data.
“Er worden heel veel data verzameld en opgeslagen, gecombineerd en
gekoppeld en zo ontstaan profielen. In het commerciële domein krijg jij
op basis van zo’n profiel bijvoorbeeld een bepaalde aanbieding. Maar
8

het kan ook zo zijn dat je van bepaalde
zaken wordt uitgesloten”, aldus Peters.
Ze waarschuwt dat de grenzen tussen
mensen en technologie binnen het
private en publieke domein aan het
vervagen zijn in het gebruik van sociale
media. Ze wijst op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, discussies over nepnieuws, de twitterbots,
de mogelijke invloed van hackers. “Je
profiel bepaalt welk nieuws je krijgt. Dat
is geld waard, of stemmen. En dan is de
vraag, is Facebook publieke ruimte of
private ruimte? Dat loopt daar eigenlijk door elkaar heen. We spreken in ons rapport van ‘maatschappelijke
weerbaarheid rondom digitalisering’. Je weet eigenlijk niet wat een
ander van jou weet, op welke manier dat wordt verwerkt en op welke
manier je wordt beïnvloed.”

Gesprek aangaan
Genoemde platformen nemen steeds meer het publieke domein over,
stelt Peters. “Nu reguleren we heel veel door achteraf boetes op te
leggen aan deze grote bedrijven. Maar we zouden proactiever moeten
kijken naar welke publieke waarden zij kunnen realiseren en daarover
het gesprek aangaan.”
“Ik weet niet of ze het zelf willen, of ze zichzelf in die rol zien. Facebook
zegt ‘wij willen de wereld verbinden en wij doen wat de overheid niet
kan’. Is dat een visie die ons past? Je kunt heel veel van de uitvoering
in handen leggen van allerlei partijen, maar de overheid staat pal voor
de publieke waarden. Dan heb je het over gelijke behandeling, privacy,
autonomie, menselijke waardigheid en ongelijke machtsverhoudingen.
Vanuit het kader ‘verantwoord ondernemen’, moeten bedrijven zich
daartoe verhouden. En zeker daar waar zij op basis van hun kennis en
technologische voorsprong het beste kunnen inschatten wat de effecten
zijn. Dan kun je hen daar ook op aanspreken. Ik heb bij Shell gewerkt,
wij wisten meer van al die stoffen die we maakten dan wie dan ook.
Dat geeft je ook de verantwoordelijkheid om je eigen werknemers en
anderen te informeren en te beschermen. De technologie ontwikkelt
zich zó snel, dat je tegen de ontwikkelaars ook moet zeggen: ‘Dit geeft
jullie een verantwoordelijkheid om na te denken over hoe je het op een
goede manier kunt ontwikkelen’. Anders loopt de overheid altijd achter
de ontwikkelingen aan. We kunnen geen wetten maken die bij wijze van
spreken de volgende innovatie al incorporeren, maar we hebben wel
waarden afgesproken met z’n allen en we verwachten dat innovaties
zich daarbinnen ontwikkelen. We moeten ‘nieuw denken’ ontwikkelen
over wat nodig is, want we hebben dit niet eerder bij de hand gehad.” >
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Advertorial
advertentie

De hoeveelheid data die tot onze beschikking
staat, neemt ieder jaar fors toe. En het biedt
de publieke sector veel kansen. Zo kun je met
big data de kennis over inwoners vergroten
of het gevoel van veiligheid verbeteren. Maar
hoe zorg je ervoor dat al die data veilig is?
Hoe ben je compliant? Slim gebruik van alle
data en een robuuste IT-infrastructuur zijn
daarbij onontbeerlijk.
In de publieke sector wordt volop gebruikgemaakt van big data.
Met sensoren en detectielussen in het wegdek kan Rijkswaterstaat bijvoorbeeld het aantal files verminderen. Door deze data
te koppelen met autocommunicatiesystemen is het zelfs mogelijk
ongelukken te voorkomen. Bepaalde overheidsdiensten kunnen
het aantal inspecties terugdringen door bijvoorbeeld data
uit belastingaangiftes te koppelen aan publieke data. Door
data-analyse weten inspecteurs vóóraf beter of er inderdaad
fraude is gepleegd en is er minder vaak sprake van vals alarm.

De pijn zit vaak in de prijs
Dankzij de beschikbaarheid van steeds goedkopere modules en
sensoren waarmee data te verzamelen is, neemt big data een
hoge vlucht. Maar om al die hoeveelheden data te verwerken,
is een krachtige opslaginfrastructuur nodig. De infrastructuur
moet te integreren zijn met bestaande opslagsilo’s, zodat alle
data uit de organisatie verwerkt kan worden. Bovendien gebruiken
veel organisaties verschillende media, zoals disk of Flash,
gecombineerd met de cloud. Om optimaal gebruik te maken
van alle platforms en te zorgen voor samenwerking tussen die
platforms, is integratie een vereiste. De cloud is zeer geschikt
voor een dergelijke integratie. Binnen de publieke sector vormen
krimpende budgetten structureel een probleem. Cloudtechnologieën maken je organisatie niet alleen flexibeler, maar ook
kosteneffectiever. Periodieke campagnes, tijdelijk opschalen,
en de mogelijkheid dit op een pay-per-use manier te doen;
het kan allemaal in de public cloud.

Hoe borg je security?
Overheden en gemeentes verzamelen veel persoonlijke gegevens.
Dat brengt compliance-vraagstukken met zich mee, want het
maakt hen een aantrekkelijk doelwit voor hackers. Dataverlies
zou een immense impact hebben, imagoschade teweegbrengen
en verspilling van belastinggeld inhouden. Met de General Data
Protection Regulation in aantocht, worden de eisen die aan
IT-organisaties worden opgelegd, alleen maar strenger. Hoe sla
je wachtwoorden van je medewerkers op? Kun je aantonen dat
je klantgegevens veilig bewaart?
Verschillende soorten data brengen verschillende risico’s
met zich mee en die afwegingen hebben invloed op de keuze
met betrekking tot cloud versus on-premise. Welke keuze een
CIO ook maakt, waterdichte security en volledige controle over
data, op ieder moment, zijn een must. De juiste mix vinden
van beschikbaarheid, security en efficiency is geen sinecure.
Het antwoord ligt in de juiste balans van on-premise, de private
cloud en de public cloud.

Hybride aanpak
Het concept Data Fabric van NetApp biedt een passende oplossing voor het implementeren van een multi-cloudinfrastructuur
om bigdata-initiatieven te ontplooien. De inzet van verschillende
cloud-resources, zoals storage-oplossingen van Microsoft Azure
of Amazon, creëert mogelijkheden om de meeste krachtige
data-analysetools in te zetten zonder grof geld te investeren in
een nieuwe on-premise-IT-infrastructuur. Data Fabric streeft naar
een optimale synergie van on-premise-systemen en oplossingen
uit de public cloud. Met een dergelijke hybride aanpak wordt
de basis gelegd voor een efficiënte
infrastructuur voor bigdata-projecten
en smarter cities. En organisaties die
over een IT-infrastructuur beschikken
die de immense stroom aan data kan
bolwerken, zijn klaar om de wijze
waarop de publieke sector opereert,
te transformeren; nu en in de toekomst.
Sven Schoenaerts,
Managing Director NetApp Benelux

> “Wat Uber eigenlijk aan het doen is, behalve
vraag en aanbod bij elkaar brengen, is ook
onze hele omgeving in kaart brengen. Ze kijken
waar auto’s moeten staan om zo snel mogelijk
aan de vraag te kunnen voldoen. We zouden
hen kunnen aanspreken op het meedenken
over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in
Nederland. Ze kunnen wel zeggen ‘wij zijn een
app’, maar wij zien ze ook als vervoersbedrijf
en je mag verwachten dat ze publieke waarden
die daarbij horen onderschrijven. Hetzelfde bij
Airbnb: in Amsterdam ontstaat een collectief
probleem, niemand weet hoeveel kamers er
zijn verhuurd met hoeveel toeristen als gevolg,
de gemeente weet het ook niet, alleen Airbnb
heeft die data. En dan zegt Airbnb ‘we zijn geen
hotel’, maar dan zegt Amsterdam terecht dat ze
vanuit de openbare orde een mogelijkheid heeft
om dat collectieve probleem aan te pakken. Dat
bepleiten wij ook in ons rapport: maak gebruik
van de regulerende kaders die je nu al hebt.”

Kaders stellen
Feit blijft dat we de data-economie nog onvoldoende hebben doordacht en daar ook
echt beleid op moeten maken, stelt Peters.
“Er komen telkens weer nieuwe aspecten
bij naarmate de technologie vordert.
Gezichtsherkenning bijvoorbeeld gaat
heel snel, net als stemherkenning. Dus
we zullen het gesprek moeten aangaan
over de impact op de samenleving. Wil je
dat alle data van ons Nederlanders alleen
maar in Amerika liggen? Of wil je dat die
hier bewaard worden? In hoeverre moeten
we onszelf gaan monitoren en wie kan
dan bij onze data en op welk moment? De
grote bedrijven hebben de meeste kennis
maar het is aan de overheid om duidelijk
aan te geven wat wij met elkaar hebben
afgesproken in dit land. Ik herinner me
een uitspraak van voormalig minister Henk Kamp, naar aanleiding van
een grote stroomstoring. Hij zei toen ‘we hebben dit geprivatiseerd, maar
uiteindelijk kloppen de mensen toch bij de overheid aan’. En zo is ‘t.”
“Individualisering is een kenmerk van de datasamenleving. Maar er zijn
ook nog collectieve belangen, en collectieve rechten. We zullen daarin
nieuwe vormen moeten vinden en bij alles moeten denken: op wiens
vraag zijn deze data een antwoord? Vertrouwen van de burgers in de
overheid gaat vaak over: ‘Luistert er iemand naar mij? Mijn vergunningaanvraag is afgewezen, maar wie legt mij uit waarom? Bij welke persoon
kan ik terecht?’. Technologie moet ondersteunend zijn aan processen en
diensten, verlies de menselijke maat niet uit het oog. Zorg dat het keu-

“

Individualisering
is een kenmerk
van de datasamenleving. Maar er zijn
ook nog collectieve
belangen

“

De veilige en
betaalbare route
naar big data

kentafelgesprek mogelijk blijft. Want anders ben je je burgers
kwijt. Gehoord worden is vaak belangrijker dan gelijk krijgen.”

Raad van Europa

“In een onderzoek voor het parlement van de Raad van Europa hebben we de mensenrechten tegen het licht gehouden
en gezegd dat we die in dit digitale tijdperk ook opnieuw
moeten interpreteren. Niemand wil een onveilige samenleving, maar wij hebben aangegeven dat mensen ook het recht
hebben om niet gemonitord te worden.” Peters vertelt dat ze
met de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid een bezoek heeft
gebracht aan Stratumseind in Eindhoven. In dat uitgaansgebied worden
data verzameld uit verschillende bronnen (video, audio en social media)
die de lokale autoriteiten helpen de situatie te monitoren en te anticiperen
op mogelijke incidenten. “Gezichten zijn in de videobeelden niet herkenbaar. Ik vind dat een geslaagd voorbeeld van het toepassen van technologie voor veiligheidsdoeleinden waarbij privacy wordt gewaarborgd.”

¹ Het rapport is het resultaat van een motie ingediend door Arda Gerkens, Eerste Kamerlid namens de SP,
op 23 september 2014 m.b.t. onderzoek naar en advies over de ethische kant van de digitalisering van de
samenleving n.a.v. de opkomst van het Internet of Things.

www.netapp.com/bigdata
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Maak Waar!

Nadat het rapport Maak Waar! van
de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid door voormalig minister Ronald Plasterk op
18 april jl. aan de Tweede Kamer
werd aangeboden, is Hans van der
Vlist samen met Peter Veld van
ABDTOPConsult gevraagd te adviseren over de implementatie van het rapport. Van der Vlist en Veld hebben gekeken naar
kaders voor de aandachtsgebieden, governance, financiering, interbestuurlijke samenwerking en het mandaat. Het implementatieadvies moet resulteren “in een agenda die we ook
echt waar kunnen maken. Natuurlijk is het altijd goed om een agenda te hebben waarin je
een wat verder perspectief schetst. Maar het moet vooral een agenda zijn waarin je duidelijk maakt welke stappen je gaat zetten met elkaar”, zegt Van der Vlist.

waarmaken

Het geld volgt de inhoud
Een tweede punt uit het advies: er is het afgelopen jaar in Den Haag te
veel over geld gesproken. Of beter: de inbreng vanuit het Rijk ging voor-

al over het gebrek aan geld. “Dat moet eigenlijk ook niet meer gebeuren.
Als wij interbestuurlijk overleg hebben, dan moet het over de inhoud
gaan en niet over geld. Het geld volgt de inhoud. Als je goede plannen
hebt, dan wil je daar ook een bijdrage aan leveren. We hebben gezegd:
de gelddiscussie bij het Rijk loopt gewoon via het begrotingsproces.
Ga dat niet via sub-processen organiseren. Dit is ook een wezenlijk
onderdeel van de governance.”
Het derde deel van het advies gaat over samenwerking. “Het is de
verdienste van de Digicommissaris dat het interbestuurlijke overleg op
zichzelf tot stand is gekomen. Ik vind het mooi dat de gemeenten de
afgelopen jaren stappen hebben gezet om gezamenlijk tot slagvaardiger besluitvorming te komen op het digitaliseringsdossier. Wij hebben
daarover uitgebreid gesproken. Nu we het in Den Haag ook eens zijn
over hoe de rollen te verdelen, is het kansrijk om met elkaar goed interbestuurlijk overleg te voeren.”
Een vierde element betreft de financiering. In de afgelopen kabinetsperiode is erover gesproken dat de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
met name uit bijdragen van de dienstverleners gefinancierd zou moeten
worden. “En als je meebetaalt, dan moet je ook meebepalen”, stelt Van
der Vlist. “Hetgeen betekent dat in de governance structuur die partijen
(de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en de uitvoeringsorganisaties die zich hebben verenigd in de Manifestgroep – red.) een sterkere
positie moeten krijgen.”

Elkaar mandaat gunnen
“De governance van dit soort ontwikkelingen is gewoon heel complex.
Je moet het zien te vereenvoudigen en ook over formele structuren
heen durven stappen om met elkaar iets te kunnen maken. Materieel
kun je dat best goed regelen door partijen gewoon veel invloed te geven
op wat er moet gebeuren. Dus gewoon samen plannen maken en de >

Hans van der Vlist, werkzaam bij ADBTOPConsult, is sinds 1 oktober 2017 waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Hij was eerder onder meer waarnemend secretaris-generaal van het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie en secretaris-generaal van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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“

Je moet met een
houding aan tafel
zitten dat je wilt
meedoen

“

I

n het rapport Maak Waar! worden Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Justitie en
Veiligheid genoemd als belangrijke departementen, geeft Van
der Vlist aan. “We hebben daarom gemeend dat de eerste stap moest zijn
om met de SG’s (Richard van Zwol van BZK, Maarten Camps van EZK en
Siebe Riedstra van JenV – red.) in gesprek te gaan of we het eens konden
worden over taken en verantwoordelijkheden. Je moet wel ieder vanuit
een duidelijke rol samenwerken. Daarover hebben we een aantal gesprekken gevoerd en die hebben ertoe geleid dat er topambtelijk overeenstemming is bereikt over waarvoor elk departement opgesteld staat.”
Grofweg vallen de kerndomeinen en daarmee taken en verantwoordelijkheden als volgt uiteen: digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven
ligt bij BZK (digitale overheid); alles wat te maken heeft met digitalisering
en economische bedrijvigheid bij EZK (digitale economie); en de randvoorwaardelijke borging van privacy en veiligheid ligt bij JenV (digitale
veiligheid).
“Dat zijn drie verschillende aandachtgebieden die je moet verbinden met
elkaar. De borging op topambtelijk niveau is daarvoor een voorwaarde.
Vanuit het oogpunt van governance was die overeenstemming zeer
behulpzaam”, benadrukt Van der Vlist.
Hij denkt dat uiteindelijk de drie SG’s ambtelijk de regie moeten voeren
over de gezamenlijke agenda. “En dat kan ook heel goed. De regie voor
de digitalisering van de overheid, die ligt bij BZK. En natuurlijk zal onze
staatssecretaris een agenda maken met zijn plannen waar het gaat om
de samenhang in de digitale overheidsinfrastructuur en -dienstverlening
voor zowel burgers als bedrijven.”
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advertentie

The #1 low-code
platform for digital
transformation and
enterprise apps

OutSystems en VNG maken innovatiesprong
met WOZ-portaal
Het digitale beleid voor de overheid komt steeds dichterbij.
Nog twee jaar en dan is de Digitale Agenda 2020 een feit.
Vanaf dat moment wordt er van gemeenten onder andere
verwacht dat ze meer data-gedreven werken en beschikken
over een geoptimaliseerde gemeenschappelijke infrastructuur en dienstverlening. Dit vraagt veel van gemeenten op
digitaal vlak. Een flexibel IT-landschap draagt bij aan het
innovatievermogen van organisaties, maar veel gemeenten
beschikken nog over trage en verouderde systemen.
Begin 2017 zette de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) al een grote stap in de goede richting: ze schreven
een openbare aanbesteding uit om hun WOZ-portaal te
vernieuwen. Met dit portaal is het mogelijk om de waarde
van afzonderlijke woningen te raadplegen. Het doel van de
aanbesteding was om de ‘look and feel’ van het informatieportaal te optimaliseren en het toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor eindgebruikers: ambtenaren van
de Nederlandse gemeenten. Het verouderde systeem bood
daar weinig mogelijkheden voor. Ook was het niet vriendelijk
in gebruik.

razendsnel een nieuw portaal ontwikkeld worden. Bovendien
kan het nieuwe portaal op basis van OutSystems naadloos
geïntegreerd worden met de bestaande systemen en databases. Hierdoor kan de VNG snel innovatieve functies toevoegen en tegelijkertijd de bestaande IT moderniseren.
De voorgestelde oplossing bleek een schot in de roos: het
nieuwe informatieportaal wordt momenteel gebouwd met
het Low-Code platform van OutSystems. Hiermee wordt
een flexibele laag ontwikkeld waarmee informatie voor het
portaal wordt ontsloten uit het verouderde systeem. Door de
optimalisatie kunnen gebruikers efficiënter werken, bijvoorbeeld doordat ze minder tijd kwijt zijn aan registraties en
zoekopdrachten. Kortom: een win-win situatie.

Two-speed IT-beleid

Het nieuwe WOZ-portaal in combinatie met OutSystems is
een goed voorbeeld van het ‘two-speed IT’ beleid. Rondom dit
beleid heeft OutSystems een partnership gesloten met Atos,
voor het verder stimuleren van innovatie binnen organisaties.
Klanten kunnen hierdoor veel sneller dan voorheen hun
bestaande applicaties moderniseren, en daarbij bovendien
snel mobiele en webapplicaties toevoegen. Een van de partijen die hier al succesvol gebruik van maakt is de gemeente
Den Haag die ook op dit vlak haar innovatie kan doorzetten.

Low-Code platform in de race

Een van de deelnemers in de race voor de aanbesteding was
een partner van het Low-Code platform OutSystems. Door
de korte iteraties en de voorgeprogrammeerde bouwstenen
bood een Low-Code platform de perfecte basis voor deze
uitdaging. Door te modelleren in plaats van te coderen kan er

www.outsystems.com

financiering moet komen van diegene die belang heeft.”
Het betekent ook dat je elkaar enig mandaat moet gunnen, stelt hij. “Je bent onderdeel van het besturingsproces. Je moet met een houding aan tafel zitten dat je mee
wilt besturen en dat je mandaat hebt. Het is meedoen.
Niet achterover leunen en zeggen wat er allemaal niet
kan. Het is voor alle partijen meedoen!”
Van der Vlist gelooft stellig dat het moment daar is. “Je
kunt het natuurlijk niet verordonneren. Maar dit heeft
zich de afgelopen jaren ontwikkeld en ik zie dat we nu
in de fase zitten waarbij op alle niveaus een bewustzijn
is bij mensen om echt met elkaar meters te maken en
mee te doen. En niet vanuit een belangenbehartigersrol
in dit soort processen te zitten, maar vanuit de rol van
medebestuurder.”
Het vijfde adviespunt tenslotte betreft de besturing van
Logius, de dienst digitale overheid. Deze ressorteert nu
nog onder het directoraat-generaal Overheidsorganisatie van BZK. Besloten is om de eigenaarsrol bij de SG
neer te leggen. Dat is in lijn met de SG-rol bij andere,
grote uitvoeringsorganisaties. Van der Vlist bezigt in dit verband de
term ‘Chefsache’ want: “Het is een zeer belangrijke kwestie. Het gaat
om dienstverlening aan burgers en bedrijven. Als in het rapport Maak
Waar! wordt gesteld dat er op topniveau aandacht dient te zijn voor de
dagelijkse dienstverlening aan de burgers en bedrijven, dan moet je
het ook ‘Chefsache’ maken. Daarnaast hebben we geadviseerd om te
zorgen dat er een vrijgestelde DG is, of een plaatsvervangende DG, die
wat meer aandacht heeft voor het hele digitaliseringsdossier. Het is nog
een punt van discussie hoe dat precies in te vullen, maar er moet ook
zichtbaarder op beleidsniveau iemand zijn met voldoende tijd en ruimte
om vanuit BZK deze belangen te behartigen. Zeker ook als je meer met
partijen wilt samenwerken.”
Dat is mede relevant nu de rol van Digicommissaris niet wordt gecontinueerd, zoals door staatssecretaris Raymond Knops is aangekondigd tijdens de recente begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. De nieuwe
governance met betrekking tot de GDI treedt in januari in werking. Tot
die tijd zal Bas Eenhoorn nog actief zijn.

“

Als wij interbestuurlijk
overleg hebben,
dan moet het
over de inhoud
gaan en niet
over geld

“

>

In reactie op het rapport en ook het Regeerakkoord is te horen dat het
jammer is dat er niet een bewindspersoon – een minister van Informatiesamenleving - verantwoordelijk is gemaakt, vanwege de hoge ‘sense of
urgency’. Ook de vergelijking met een rol als die van de Deltacommissaris is gemaakt.
“Ik denk waar het gaat om de risico’s die er zitten aan digitalisering, dat
die uitgebreid aandacht krijgen. De huidige Digicommissaris was daarvoor niet aangesteld. Ik begrijp de vergelijking met de Deltacommissaris, maar hij gaat in een aantal opzichten niet op. De randvoorwaarden
waaronder de Digicommissaris moest werken waren niet dezelfde als
voor de Deltacommissaris. Er is ook geen wettelijke basis voor, maar er
is politiek zeker wel een urgentie. De strijd tegen het water heeft ook een
andere geschiedenis. Dat is ook een stuk cultuur van dit land. Dat is een
andere context dan de digitalisering.”

Wat is de afweging geweest om de rol van Digicommissaris niet te
continueren?

Maar cybercrime is een feit, Brussel legt regelmatig boetes op aan
digitale partijen vanwege machtsmisbruik en/of monopolie, minister
Kajsa Ollongren stelt dat er bewijzen zijn dat de Russen desinformatie
verspreiden… Als we nou even chargeren, zou je kunnen zeggen dat
wellicht de dijken van de democratie op doorbreken staan?

“Er ligt een evaluatierapport. De interbestuurlijke vorm is door de medeoverheden zeer goed gewaardeerd. Er waren ook kritische punten. Er
is gebrek aan draagvlak van Rijkszijde geconstateerd. Dat was ook de
reden om te zeggen: als ‘Chefsache’ wordt verwacht, dan moeten de SG’s
aan boord komen. We moeten vanuit Rijkszijde leren om op deze manier
met partijen in het veld onze interbestuurlijke rol te spelen. Als je kijkt
naar ‘Ambtenaar 3.0’, dan vinden we allemaal dat dit een vaardigheid is
die we moeten beheersen. Het was toch ook wel een signaal dat de Digicommissaris nodig was, omdat we het op ambtelijk niveau niet op orde
hadden. Ik vind dat we het aan onze stand verplicht zijn het zelf te doen.”

“Die metafoor zul je mij niet horen herhalen want dat is zeker niet het
geval. De minister heeft wel het punt aangekaart dat ook onze democratische rechtstaat als gevolg van digitalisering en wat er allemaal op
sociale media gebeurt en nu ondermijning via andere kanalen, dat we
ons daarvan bewust moeten zijn. In die zin is dit punt steviger op de
agenda gekomen. Voor de hele infrastructuurdiscussie geldt: je moet
zowel over de kansen praten, als over de bedreigingen en de risico’s. Dat
impliceert ook discussie over het effect van nieuwe omstandigheden op
de publieke waarden die wij moeten borgen vanuit de overheid.
De discussie over nepnieuws is die van de publieke waarde.”
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centraal staat en er wordt geïnvesteerd in de
toekomst.
Voor het verhaal daarachter vragen we specialisten Frank Verkerk en Michel van Drie.
Volgens de resultaten van het onderzoek
benaderen ‘de koplopers’ digitale transformatie
op een holistische manier. Kunt u aangeven
waar die holistische aanpak bij ABN AMRO uit
bestaat?

Frank Verkerk (rechts) en Michel van Drie zijn respectievelijk Chief Digital Officer en Head of IT Solutions bij ABN AMRO. De bank is toonaangevend in de digitale transitie waarbij wordt voorgesorteerd op de samenleving van morgen en waarbij het klantbelang centraal staat.

Voorsorteren op de samenleving
van morgen
‘D
it zijn de koplopers in digitale transformatie’; met die titel publiceerde
Het Financieele Dagblad eerder dit
jaar een overzicht van Nederlandse bedrijven die vooroplopen in de digitale transitie.
In een grootschalig onderzoek (Transformers
200 genoemd en uitgevoerd door het FD en
Vlerick Business School) onder de 200 groot-
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ste Nederlandse ondernemingen, neemt
ABN AMRO de eerste plaats in, gevolgd door
KPN en Vopak die de tweede plaats delen.
Reden om de bank van voormalig thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën en nu CEO van ABN AMRO, Kees van
Dijkhuizen, te vragen om hun ervaringen

te delen in de diverse fasen van de digitale
transformatie. Dit om het nieuwe kabinet
mogelijk te inspireren en digitalisering verder
te stimuleren.
Kees van Dijkhuizen stelt dat de digitale transitie onderdeel is van de strategie van ABN
AMRO om voor te sorteren op de samenleving van morgen waarbij het klantbelang

Frank Verkerk: “Voor ons begint en eindigt
het bij de klant. De wens van de klant is voor
ons leidend als het gaat om de adoptie van
nieuwe technieken en technologieën. Wij
kijken goed naar de zogenaamde klantreis.
Welke stappen doorloopt een klant bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek, het
doen van betalingen en het aanvragen van
een nieuwe pas? Een belangrijke ontwikkeling is dat alles tegenwoordig makkelijker en
sneller moet. WhatsApp is bijvoorbeeld niet
meer weg te denken uit het dagelijks leven.
En dus zijn we op meerdere plekken aan het
denken geslagen over hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo is Tikkie
ontstaan: een app om snel en simpel geld
terug te vragen. Iedereen kent het probleem
van kleine bedragen bij je vrienden ophalen, bijvoorbeeld na een etentje. Maar men
betaalt niet, het duurt te lang. Het terugbetalen werd in de praktijk vaak uitgesteld. De
Tikkie app lost dat probleem op. Iedereen
met een Nederlandse bankrekening kan
Tikkie gebruiken om geld terug te vragen van
vrienden, ongeacht zijn of haar bank. Inmiddels doen circa 1,5 miljoen mensen dat. En
rollen we het concept uit als onderdeel van
ons verdienmodel door Tikkie aan te bieden
aan zakelijke partners, zoals Transavia en de
Rijksuniversiteit Groningen.”
Michel van Drie: “Voor IT betekent de holistische manier opnieuw kijken naar de manier
waarop we onze producten leveren. In 2012
zijn we begonnen met deze transformatie
en die omvat zowel de manier van werken,
de tooling waarmee we ontwikkelen, onze
architectuur als infrastructuur keuzes. En

bij al die ontwikkelingen staan twee dingen
centraal: namelijk het gebruik maken van
standaarden en het verminderen van de
afhankelijkheden tussen componenten. Op
die manier kunnen we steeds sneller onze
digitale dienstverlening aan klanten verbeteren.”
Ook geldt dat er een volwassen stadium van
digitalisering is bereikt. Kunt u aangeven wat
dat concreet voor uw organisatie betekent en
wat het effect is van de digitale inspanning op
de bedrijfsprestaties?
Michel van Drie: “Leidend voor ons is wat
klanten vragen. Digitalisering is voor ons een
middel om klanten te bedienen, geen doel.
Met dat als uitgangspunt hebben we onszelf
afgevraagd: hoe doen we digitalisering dan
echt goed? We hebben daarvoor veel om ons
heen gekeken, ook bij start-ups en echte tech
bedrijven, en zijn sindsdien onszelf continu
aan het verbeteren. Als voorbeeld geldt het
‘agile’ ontwikkelen van software. Ten opzichte van de oude manier van werken in projecten is dat in alle aspecten van het bedrijf een
verandering. Niet alleen moeten we leren
niet langer in grote projecten te denken, maar
juist op dagelijkse basis kleine verbeteringen
door te voeren. Om dat mogelijk te maken,
moeten we bijvoorbeeld software automatisch kunnen testen en veel sneller kunnen
‘deployen’. Het continu verbeteren van dit
soort processen zal ook niet meer ophouden,
want de ontwikkelingen in de digitale wereld
gaan heel snel en we moeten hierin mee om
voorop te blijven lopen.”
Frank Verkerk vult aan: “Wat het ons oplevert? Klanten die heel tevreden zijn en dat
blijkt uit een constante 4+ sterren beoordeling in de App stores en een toename in onze
NPS (Net Promotor Score). Via de NPS die we
bij ABN AMRO gebruiken meten we de tevredenheid van klanten door hen te vragen of
zij bereid zouden zijn ons aan te bevelen bij
familie en vrienden.”

technologie, bedrijfsprocessen, managementpraktijk en talent. Dit wijst erop dat de digitale
transformatie wordt beschouwd als een strategische uitdaging over de hele onderneming
heen. Kunt u dit op basis van uw scores nader
toelichten?
Michel van Drie: “Dat klopt zeker. Wij bevinden ons in een transitie waarbij elk onderdeel
van onze bank te maken krijgt met een vorm
van digitalisering. Met andere woorden, wij
worden niet een bank die digitale dienstverlening aanbiedt, maar een bank die digitaal is.
En als klanten dat willen, kunnen ze natuurlijk ook persoonlijk of fysiek contact met ons
hebben’.
Kunt u ons vertellen wat er verder nog op de rol
staat in het kader van digitale transformatie bij
ABN AMRO?
Frank Verkerk: “We zullen continue blijven werken aan het verbeteren van onze
dienstverlening. Ook kiezen we ervoor met
vooruitstrevende partijen, waaronder allerlei
‘fin techs’, samen te werken. Zo hebben we
een Digital Impact Fund opgericht waarbij
we investeren in innovatieve start-ups die
zich bezighouden met de digitalisering van
financiële producten en diensten. Ons doel is
om dicht bij de klant te blijven.”
Michel van Drie: “Tegelijkertijd heeft ABN
AMRO onlangs als eerste Nederlandse bank
een eigen developer portal geopend. Dat betekent dat externe developers nu in staat zijn
om met API’s die ABN AMRO beschikbaar
stelt, nieuwe producten en diensten te kunnen leveren aan klanten. Het is echt onvoorstelbaar wat daar voor nieuwe mogelijkheden voor onze klanten uit voort gaan komen.
Dat er veel interesse voor is, blijkt wel uit het
feit dat we binnen 3 dagen na lancering al 237
geregistreerde developers hebben, die inmiddels al 108 apps hebben aangemeld.”

ABN AMRO scoort hoog in zes categorieën
van digitale vaardigheden: strategie, cultuur,
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Henry Meijdam is sinds januari 2016
algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO)¹, de vereniging
van en voor de belangenbehartiging
en de kennisontwikkeling van de
twaalf provincies. Daarvoor was hij
onder meer Gedeputeerde en
plaatsvervangend Commissaris van
de Koningin in Noord-Holland en
burgemeester van Zaanstad.

Het nieuwe
overheidsmanagen,
is het managen
van onzekerheid
Bij zijn aantreden in 2016 liet Henry Meijdam optekenen: “Steeds meer maatschappelijke vraagstukken spelen zich
af op regionale schaal. Daarmee bevinden provincies en het IPO zich in het centrum van die vraagstukken én hun
oplossingen.” Het programma Digitale Agenda Provincies geeft een kader aan de vraagstukken en uitdagingen op het
gebied van digitalisering.

D

e agenda is er niet voor niets en biedt een kader voor
provincies om proactief met de kansen van digitalisering
aan de slag te gaan, benadrukt Meijdam. “We moeten de mogelijkheden
van digitalisering omarmen. Denk aan slimme analyse van gegevens
rond mobiliteit om vervoerstromen te voorspellen. Of een proeftuin met
blockchain: waar zitten voor provincies de praktische toepassingen?
Ook trekken we met alle twaalf provincies gezamenlijk op bij zaken als
informatiebeveiliging.”
De agenda wordt interprovinciaal vastgesteld vanwege een breed
bewustzijn dat de traditionele manier van informatie uitwisselen en
verstrekken niet meer voldoet aan datgene wat de samenleving nodig
heeft, stelt Meijdam. “En ook niet voldoet aan datgene wat je als overheid nodig hebt om effectief en doelmatig te kunnen functioneren.”
Tegelijkertijd vinden mensen het moeilijk om het oude systeem los
te laten en vallen dan graag terug op papier; dat heeft te maken met
beveiliging, privacy, bereikbaarheid en het feit dat men onzeker is of het
wel werkt, tekent hij erbij aan. “Het is ook een psychologisch traject wat
je met elkaar moet doorlopen om van de traditionele- naar de nieuwe
manier van werken toe te gaan.”

Worsteling met digitalisering
Meijdam legt uit dat de overheid nog steeds worstelt met digitalisering
en illustreert dat aan de hand van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO). De ambitie van dat digitale stelsel is iedere Nederlander de
mogelijkheid te bieden om met een druk op de kaart alle planologische
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en overheidsbesluiten met betrekking tot geografische locaties in beeld
te krijgen. “Dat is een omvangrijk en complex traject waarbij we het gesprek nog moeten voeren over wat dat mag kosten en hoe we de kosten
van ontwikkeling en beheer gaan verdelen. Dan loop je er tegenaan
dat we bij de aanleg van een weg snappen dat er onderhoud mee is
gemoeid. Maar in het geval van digitalisering hoor ik nog wel eens: ‘Ach,
elektronica slijt toch niet?’. Maar beheer en doorontwikkeling zijn nu
eenmaal noodzakelijk en daarmee zijn kosten gemoeid. Het probleem
met betrekking tot financiering is een blijvend issue, terwijl er voor de
overheid ook verdienvermogen tegenover kan staan. Met de DSO zijn
tienduizenden vergunningen gemoeid, waar je - ook voor wat betreft de
dienstverlening - een vergoeding voor zou mogen vragen.”
Hoe zou je dit kunnen aanpakken?
“Ik zeg zelf altijd: begin met het moeilijkste, in dit geval de financiering.
Digitalisering legt het vaak af tegen meer aaibare onderwerpen die dichter staan bij de emoties van mensen. En emoties zijn in belangrijke mate
de sturende factor in het keuzeproces van politici; dat is lastig. Als je je
daarvan bewust bent, moet je ervoor kiezen, in de analogie van digitale
ontwikkelingen, dat je niet gaat voor een cascademodel, maar voor een
duaal ontwikkelmodel met flexibiliteit en waar nodig versnelling c.q.
vertraging. Een aanpak met kleine tussenstappen, waar je regelmatig de
doelstellingen toetst en desgewenst bijstuurt.”
Meijdam ziet een dergelijke aanpak als noodzakelijk om digitaliseringsdoelstellingen te realiseren en het proces transparant te maken.
“De hapklare brokkentheorie”, noemt hij dat. “Het abstractieniveau >
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van digitalisering en het kennisniveau om het te kunnen doorgronden,
is voorbehouden aan een hele kleine groep van hoogwaardige experts.
Dat is lastig omdat juist anderen, met minder kennis van het werkveld,
er uiteindelijk besluiten over moeten nemen en daar ook de verantwoordelijkheid voor moeten dragen.”

Manoeuvreren tussen uitersten
“Het nieuwe overheidsmanagen is niet meer het creëren van zekerheid
maar het managen van onzekerheid”, stelt Meijdam. “Het vraagt om een
flexibele organisatie, maar ook leiderschap om de stip op de horizon te
bewaken.” Hij noemt blockchain als het vleesgeworden bewijs dat
de diversiteit aan informatie en wendbaarheid van die informatie
niet moet worden afgewezen, maar moet worden omarmd en
worden benut om een nieuw soort zekerheid te creëren. “Verbod
of gebod worden invalide middelen in een werkelijkheid die geregeerd wordt door andere grootheden.”
Als voorbeeld noemt Meijdam de bitcoin waarmee de boven- en
onderwereld in een volstrekt ongrijpbare manier met elkaar

worden verbonden. “De grip van de overheid op de samenleving wordt
daarmee dramatisch gewijzigd. Het gesprek daarover voeren, om het te
geleiden en het binnen de perken te houden, is essentieel; het terugpakken tot de reguliere betaalmiddelen lukt niet meer. Het brengt ons ook
tot de elementaire vraagstukken of we ons als overheid, in de woorden
van de vertegenwoordigers van de politieke partijen aan de linkerzijde, encanailleren door ons te binden aan het bedrijfsleven voor wat
betreft de informatiestromen. En aan de rechterzijde of wij ons willen
opstellen als autisten door ons af te sluiten voor de door het bedrijfsleven geboden mogelijkheden. Tussen die twee uitersten ben je aan het
manoeuvreren. Dit betekent dat een discussie die eigenlijk praktisch is
van karakter een hele hoge ideologische
component krijgt. Dat zijn de moeilijkste
discussies voor politici om daar lijnen in
te trekken. Het gaat niet meer om de feiten, maar om de beleving van de feiten.”

“

Digitalisering
legt het vaak
af tegen meer
aaibare onderwerpen die
dichter staan
bij de emoties
van mensen

Moedig voorwaarts

“Het zou buitengewoon verstandig
zijn als de overheid proactief met de
digitalisering aan de slag zou gaan. In
de eerste plaats door qua kennisniveau
bij te blijven met die partijen die in de
samenleving hierin actief zijn en om
niet afhankelijk te worden. In de tweede
plaats omdat digitalisering kan bijdragen
aan een betere samenleving door het op
een positieve en productieve manier aan
overheidsdoelstellingen te verbinden.”
Aanbevelingen die ook zijn terug te
vinden in het Maak Waar! rapport van
de Studiegroep Informatiesamenleving
en Overheid. De provincies en het IPO waren in eerste instantie niet
betrokken bij de totstandkoming van Maak Waar!, dat was voorwaar een
bittere pil. Maar de invitatie voor het door de VNG geïnitieerde vervolg
in de vorm van een ‘diner pensant’, neemt Meijdam ruimhartig aan. Hij
lacht: “Daar schuif ik zeker aan, want ik ben niet van ‘omkijken in wrok’,
meer van ‘moedig voorwaarts!’”

“

¹ Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is in 1986 opgericht en is de belangenbehartiger van en voor de provincies
in Den Haag en in Brussel. Ook is het IPO het platform van de provincies voor innovatie en kennisuitwisseling.
Het heeft een informerende en richtinggevende rol bij de voorbereiding van beleid en beschikt over een
uitgebreid netwerk met leden van het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn.
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Informatiesamenleving
vereist interbestuurlijke
samenwerking
Interbestuurlijke
samenwerking is niet een
kwestie van kiezen maar
van moeten, stelt Franc
Weerwind. Hij vindt dat
het rapport Maak Waar!
van de Studiegroep
Informatiesamenleving
en Overheid een vervolg
moet krijgen in een meerjarige beleidsagenda. De
VNG heeft aangekondigd
het initiatief te willen
nemen voor een vervolgbijeenkomst over hoe
Maak Waar! nu een
vervolg kan krijgen in de
echte wereld. >

Franc Weerwind is sinds september
2015 burgemeester van Almere.
Eerder was hij onder meer
burgemeester van de gemeenten
Velsen en Niedorp. Weerwind is
tevens voorzitter van de commissie
Dienstverlening en Informatiebeleid
van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Hij is lid van de
Studiegroep Informatiesamenleving
en Overheid die het Maak Waar!
rapport opstelde.
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W

eerwind vindt dat de uitwerking van die meerjarige
digitale beleidsagenda een interbestuurlijke aanpak
vereist. “Betrek er alle overheden bij. De Rijksoverheid kan dit niet alleen
en andersom hebben de provincies, gemeenten en waterschappen de
Rijksoverheid erbij nodig. Ook de uitvoeringsorganisaties zijn nodig.
Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zich altijd hard gemaakt voor
interbestuurlijke samenwerking. Dat is in de context van de informatiesamenleving niet zozeer een keuze, het is een moetje.”

Bestuurders gehackt
“Als je in mijn hart kijkt: ik had gehoopt dat er een minister van Informatiesamenleving zou komen. Het e-dossier is versnipperd over een drietal
departementen. Ik ben daar in eerste instantie niet zo gelukkig mee,
we zullen als VNG snel het gesprek aan moeten gaan met de betrokken
staatssecretarissen. Wij lopen nu vóór als 388 samenwerkende gemeenten. Een aantal jaren geleden stond een thema als informatieveiligheid
bij gemeenten nog onvoldoende op de agenda, zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk. Dat hebben we onderkend, maar toen zijn we ook aan
de slag gegaan om daar het nodige bewustzijn voor te creëren.” Weerwind lacht: “Ik zou tijdens het VNG-congres een deelcongres houden
over informatieveiligheid. Ik geloof dat zich aanvankelijk maar acht of
negen mensen hadden ingeschreven… We zijn rond de tafel gaan zitten
en hebben gezegd: dit thema hoort gewoon in de hoofden van de bestuurders, hoe krijgen we ze naar ons deelcongres? We hebben vervolgens van alle 2.500 bestuurders die ons congres bezochten de mobiele
telefoon gehackt. Ze konden zich vervolgens melden bij onze stand,
daar herstelden wij hun mobieltje en vertelden wij hoe eenvoudig het
was om die te hacken. Zo was de stap snel gemaakt naar: ‘Laten we nu
eens over de informatieveiligheid bij jouw gemeente
praten’. Zo hebben we bestuurders spelenderwijs
bewust gemaakt van de noodzaak om maatregelen
te treffen.”

Inmiddels zijn alle 388 gemeenten op de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) aangesloten. De afgelopen twee jaar heeft een team van drie
bestuurders één op de drie gemeenten bezocht om
het thema informatieveiligheid op de bestuursagenda te krijgen: Frans Backhuijs (burgemeester
van Nieuwegein en voorzitter van de VNG visitatiecommissie informatieveiligheid), Maarten Ruys (oud
gemeentesecretaris van Groningen en voormalig
secretaris-generaal van SZW) en Wim Blok (directeur
Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid in Leiden).
“Deze inspanning was erop gericht om de awareness
en het leervermogen te verhogen in de zin van dat
je weet waar je staat en weet wat er op je afkomt”,
verduidelijkt Weerwind. “Thema’s waarop we ons
richten zijn bijvoorbeeld identiteit en privacy, het
uitwisselen van data, maar ook hoe wij reageren op
22

“

Weerwind is bestuurslid van Metropoolregio Amsterdam. Hij gelooft
sterk in de ‘quadruple helix benadering’: overheid, bedrijfsleven,
wetenschap en burgers slaan de handen ineen om er als samenleving
beter van te worden. “We hebben voor Metropoolregio Amsterdam vijf
focuspunten benoemd: gezondheid, mobiliteit, circulaire economie, talenten van de toekomst en digitale connectiviteit. Ik ben de trekker van
het thema digitale connectiviteit. Die vijf focuspunten worden door één
parapluthema bij elkaar gehouden en dat is ‘kwaliteit van de leefomgeving’. Amsterdam viert in 2025 haar 750-jarig bestaan, Metropoolregio
Amsterdam zal dan circa 2,4 miljoen inwoners tellen. Als we die een
sterke toekomst willen geven, dan moeten we in 2025 tot de Europese
topregio’s behoren. Wees maar ambitieus!”
“Ik ben er overigens altijd een voorstander van geweest dat onze
Metropoolregio’s – Amsterdam, Rotterdam Den Haag, Eindhoven –
kennis, agenda’s en ontwikkelingen met elkaar delen. In de wereld van
digitalisering hebben wij elkaar nodig: ik ben bij mijn collega in Eindhoven geweest en ben onder de indruk wat ze daar doen op het gebied
van veiligheid en hoe vernuftig dat CityPulse systeem is. En dan heeft
Eindhoven niet eens overal glas in de bodem, terwijl Almere dat wel
heeft. Almere is de meest verglaasde stad van Nederland. Al onze bedrijventerreinen zijn aangesloten op glas. Dat verklaart wellicht waarom
52 procent van onze beroepsbevolking in de stad zelf werkt. Ik wil dat
percentage liefst nog verhogen, de aansluiting op de arbeidsmarkt is
immers cruciaal. Hoe ontwikkelt het beroepsonderwijs
zich naar de toekomst toe: robotisering, digitalisering,
wat heeft dat voor een effect? Besturen is vooruitzien
en de ontwikkelingen gaan snel.”

Als je in mijn
hart kijkt: ik had
gehoopt dat er
een minister
van Informatiesamenleving
zou komen

“

In scenario’s denken

incidenten zoals datalekken.” Hij voegt eraan toe dat gemeenten vanuit
de gezamenlijke focus nu ook vaker samen optrekken, zoals bij ICT-aanbestedingen. “Het is belangrijk dat je innoverende denkkracht aan de
voorkant meeneemt in je opdrachtformulering.
Je moet dan in scenario’s denken.”

“Daarom is het belangrijk dat die meerjarige beleidsagenda er komt. We hebben zoveel kennis en kunde.
Toen wij in juni 2017 aan tafel zaten in het kader van
Maak Waar! was ik onder de indruk van de professionaliteit van alle deelnemers, zoals van TNO en Defensie. Er lag een goede visie op hoe we verder moeten en
hoe we elkaar kunnen versterken. De overheid moet
aangesloten blijven op die samenleving, dat lijkt me
een hoofddoel. Ik ontkom daar niet aan, ik móet.”

Inwoners en ondernemers centraal

we in gang zetten. Waarbij we niet
uitgaan van oude systemen, maar
ook echt durven ‘nieuw te denken’.
Dat vereist een interbestuurlijke
samenwerking. Op het moment
dat je alles weer gaat differentiëren en uit elkaar gaat trekken en
daar geen sterke coördinatierol
in hebt, dan lopen we achteruit in
plaats van vooruit. Als VNG gaan
we daarover het gesprek aan met
de betrokken staatssecretarissen,
want het hele digitale dossier
en de informatiesamenleving
worden bediend door meerdere
departementen. En dan zullen we
als gemeenten vragen: beseft u
wel dat de samenhang tussen die
domeinen groot is? Hoe gaat u dat
handen en voeten geven?”
“De samenwerking tussen
gemeenten hebben wij vorm en
inhoud gegeven met de nieuwe
werkwijze ‘Samen Organiseren’.
Waarom lukt dat niet bij de Rijksoverheid? Men had de kans om
een minister aan te wijzen, dat is
niet gebeurd. Daar zit mogelijk een
ratio achter of een politiek belang.
Wij willen dat gesprek aangaan
want het gaat om de digitale
agenda voor heel Nederland.
In het Regeerakkoord staan veel
punten, maar het woord ‘informatiesamenleving’ ben ik niet
tegengekomen. We kunnen ons
niet veroorloven in dit dossier
vanuit kokers te denken. We hebben elkaar hard nodig als samenwerkende overheden. De burger
ziet ons ook als één overheid en
daar moeten we dus ook naar
handelen.”

Zijn telefoon gaat. Het blijkt het Openbaar Ministerie.
Weerwind verontschuldigt zich: “Sorry, maar die moet
ik nemen”, en hij gaat even de gang op. Als hij weer
aanschuift: “Ik besta als bestuurder bij het recht dat ik
de samenleving dien, niet anders. Ik vind dat écht een
uitgangspunt. Inwoners en ondernemers moeten centraal staan in alle ICT-ontwikkelingen en -innovaties die
23

Digitaal wereldburge rschap als vergezicht
GOV magazine spreekt Erwin Bleumink voorafgaand aan
het openbaar maken van het nieuwe Regeerakkoord van
kabinet Rutte-III. Bleumink zegt op dat moment “geen idee”
te hebben in hoeverre de brief die DINL op 10 juli aan
informateur Gerrit Zalm stuurde, met daarin de oproep om
een gedegen visie op digitalisering te formuleren in het
Regeerakkoord, is gehonoreerd.

I

n die brief verzoekt DINL een nieuw kabinet om (beknopte
weergave):

1. Een holistische aanpak te formuleren voor digitalisering, mede omdat
digitalisering is verweven in alle domeinen (denk aan zorg, onderwijs
en wetenschap, energie, mobiliteit en smart cities).
2. Ondersteunend beleid voor het promoten van Nederland als ‘Digital
Gateway naar Europa’.
3. De gezamenlijke bestrijding van cybercrime en –abuse en het
beschermen van cyberbelangen te stimuleren.
4. Een klimaat te scheppen voor digitale innovatie in verschillende
domeinen met speciale aandacht voor het wegnemen van belemmerende en knellende regelgeving die niet goed aansluit op de
digitale wereld.
5. Digitale vaardigheden op te nemen in de curricula van het onderwijs,
van primair tot hoger, aansluitend bij de behoefte aan toekomstige
werknemers met digitale vaardigheden.
6. De huidige Nationale Cybersecurity Strategie te updaten, een
Nederlandse agenda te bepalen en een voorbeeldfunctie te vervullen
richting het buitenland.
Die aanbevelingen zijn in het nieuwe Regeerakkoord niet alle bestendigd.
DINL is gematigd positief over de aandacht die er is voor innovatie en
digitalisering, voor digitale vaardigheden in het onderwijs en de plannen
op het gebied van cybersecurity. Maar concrete maatregelen voor het
stimuleren van de digitale mainport ontbreken, zo heeft DINL moeten
vaststellen. Juist die digitale mainport is een economische motor die heeft
gezorgd voor flinke groei van online bedrijvigheid in Nederland en een
positie als ‘Digital gateway to Europe’. DINL mist in het nieuwe Regeerakkoord concreet beleid, in de vorm van programma’s en budgetten, voor
het verder versterken van deze positie.

Balanceer act
Die concreetheid mist Erwin Bleumink ook in ‘Maak Waar!’, het rapport
van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, waarin wordt
24

geconcludeerd dat vrijwel alles in de samenleving digitaliseert en dat de
overheid in de snelheid van dat proces achterblijft.
Bleumink: “Ik heb zelden een document gezien waarin zoveel dilemma’s
staan. Het is een heuse balanceer act. Aan de ene kant wordt gesproken over ‘permanent bèta’, aan de andere kant over ‘het borgen van
publieke waarden’. Nou, dan heb je een aardig spanningsveld te pakken.
Dat geeft, denk ik, ook wel aan waarom ‘Maak Waar!’ een moeilijke titel
is. Want na lezing van het rapport weet je nog niet wát je waar moet
maken. Het zou misschien beter zijn geweest als het rapport ‘Maak het
verschil!’ had geheten. En dat er dan een discussie zou zijn gestart over
welke agenda te voeren. Want nu staat er wat over het waarom en over
het hoe, maar er staat niks over het wat. Er worden uitgangspunten
benoemd maar ik mis waar we ons nu concreet op moeten richten.”

Erwin Bleumink is lid van het bestuur
van SURF¹ en algemeen directeur van
SURFnet². Daarnaast is Erwin voorzitter
van de Stichting Digitale Infrastructuur
Nederland (DINL)³.

“Een statement als ‘Digitalisering van de overheid vergt een radicale
omkering van houding’, zegt niets over wat we samen willen bereiken.
Dat is ook niet eenvoudig. In de sector waarin wij als SURF werken, het
onderwijs, speelt dit ook, het gaat soms moeizaam. Voor de overheid
geldt dat nog sterker want de burger moet blind kunnen vertrouwen
op wat de overheid doet. De fouttolerantie is nul. Niet nul komma een,
gewoon nul.”
Bleumink plaatst een volgende kanttekening waar het rapport spreekt
van ‘Digitaal is permanent bèta, iteratief, experimenteren moet, en
fouten zijn een opmaat naar een volgende release. Innoveren vervangt
planning en control’. Hij zegt: “Aan de ene kant wordt gepleit voor ‘permanent bèta’ en aan de andere kant wordt heel erg geleund op bestuurlijke topstructuren. Maar als de verschillende belangen aan tafel zitten,
en iedereen moet iets doen zonder dat je definieert wat je samendoet,
dan loopt het vast. Terwijl, als je duidelijk aangeeft: dit is waar wij samen
voor staan – op het gebied van bepaalde standaarden, op het gebied van
een basisinfrastructuur, op het gebied van identity management – en
vaststelt dat het belangrijk is om hierin gezamenlijk op te trekken en dat
je dus een stukje van je autonomie opgeeft, dan kun je meters maken.”
“Het gaat pas leven als je een visie weet op te harden tot iets waar we
achteraan kunnen gaan lopen. Het is ook een heel groot coördinatie
vraagstuk.”

Goed leerproces
Bleumink plaatst ook een kanttekening bij de samenstelling van de
studiegroep en personen waarmee gesproken is voor het onderzoek.
“Het zijn vooral secretarissen-generaal en mensen uit de overheid. Waarbij je je kunt afvragen in welke mate ze over kennis en inzicht beschikken, want ICT is toch een specifiek domein. Wat ik mis is de relatie met
de markt. Ik vind dat je als overheid heel diep moet nadenken over de
vraag hoe je je wilt verhouden tot platformen als Facebook en Google.
Wat vinden we van belang om geborgen te hebben? Om een voorbeeld >
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denken vanuit één structuur. Als we het hebben over ‘open’ dan gaat
het precies hierover: namelijk dat voor dat open deel er permissievrije
innovatie kan plaatsvinden. Dus dat iedereen met een goed idee dat zelf
na kan streven en kan realiseren. Als je denkt vanuit het kader van één
structuur zal dit de innovatiekracht beperken. Bovendien: het internet
houdt zich niet aan landsgrenzen. Waar je eigenlijk naar op zoek bent als
je dit soort systemen bouwt, is wat ik ‘een grenzeloze ontwerper’ noem.
Een mooi voorbeeld hiervan is govroam. Het ondersteunt samenwerking tussen overheidsorganisaties door een authenticatie- en autorisatie-oplossing aan te bieden voor het delen van internettoegang. Het is
door SURF ontwikkeld in onze onderwijs- en onderzoekgemeenschap,
onder de naam eduroam, door op een slimme manier Wifi-netwerken
te koppelen. We hebben wereldwijd aan collega’s gevraagd of ze aan
een pilot wilden meedoen. Nu draait het in 85+ landen met meer dan 8
miljoen logins van gebruikers bij andere instellingen per dag. Govroam
werkt volgens hetzelfde principe en dat gaat nu best hard in Nederland
omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de provincies en een
aantal onderdelen van de Rijksoverheid dit gaan uitrollen.”

Digitale mainport

uit het onderwijs te geven: die platformen zijn heel
goed in staat om voor studenten aantrekkelijke
omgevingen te creëren. Maar moet je daar helemaal
in mee gaan? Want uiteindelijk moet het onderwijs in
Nederland ook gewoon een aantal publieke waarden
borgen. Straks zitten alle data over hoe mensen studeren in die platformen en als we dan niks geregeld
hebben om die data terug te krijgen, met als doel het
leren te verbeteren, dan dragen we niet bij aan een
goed leerproces. Toegankelijkheid in combinatie met
een veilige en open leeromgeving moet geborgd zijn.
Wie belooft mij dat die platformen dat allemaal
netjes doen?”
Het volgende punt: ‘Steeds vaker klinkt de vraag
of Nederland geen digitale basisstructuur voor de
samenleving als geheel behoeft. En zo ja, hoe die zich
dan verhoudt tot de Generieke Digitale Infrastructuur’, staat in het rapport. Bleumink: “Het internet is
een collectief van netwerken die met elkaar connecteren. Dus ik denk dat je de kracht en creativiteit
van allen moet benutten en stimuleren en niet moet
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Het gaat pas
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visie weet op
te harden tot
iets waar we
achteraan
kunnen gaan
lopen

“
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“Digitalisering, ook die van de overheid, heeft een sterk fundament
nodig in infrastructuur. De digitale infrastructuur functioneert als een
digitale mainport. Dat hebben onderzoeken in 2013 en 2014 helder aangetoond. Bij de mainport gedachte gaat het om het stimuleren van alle
factoren en randvoorwaarden die bijdragen aan die groei van digitalisering: digitale burgers en geschoolde werknemers, ondernemerschap en
opdrachtgeverschap, veiligheid. Het is een bottom-up
beweging die grote economische effecten heeft.
Daarom juich ik verbeteringen in dat ecosysteem ook
toe.”
Het Digital Trust Centre (DTC) dat in 2018 van start
gaat en waarin door de overheid met ondernemers
wordt samengewerkt aan digitale veiligheid draagt
bij aan het streven om Nederland als digitale mainport te positioneren, vinden SURF en DINL. “ICT raakt
alles! We zullen ook moeten opleiden voor de nieuwe
maatschappij en economie. Het vergezicht is digitaal
wereldburgerschap. Samen met onderwijsinstellingen, universiteiten en hogescholen werkt SURF aan
oplossingen, waarbij het gaat om flexibilisering, digitaal wereldburgerschap en het verbeteren van het
leerproces. En als we dat probleem voor de huidige
studentpopulatie opgelost hebben, dan hebben we
mogelijk ook een groot deel van het probleem voor
‘leven lang leren’ opgelost.”

¹SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het onderwijs en onderzoek.
²SURFnet stimuleert, innoveert, ontwikkelt en exploiteert de geavanceerde,
vertrouwde en verbindende ICT-infrastructuur om de kwaliteit van het onderwijs
en onderzoek te verhogen.
³DINL zet zich in voor een stevige ontwikkeling van Nederland als knooppunt in
de internationale digitale infrastructuur. DINL vertegenwoordigt de partijen die de
faciliteiten voor de digitale economie leveren: datacenters, hostingpartijen, Internet
Service Providers, AMS-IX en SURFnet.

Albert Vermuë
is sinds juni
2010 algemeen
directeur van
de Unie van
Waterschappen¹.
Daarvoor, vanaf
1992, was hij in
diverse functies
actief voor het
ministerie van
Landbouw,
Natuur en
Voedselkwaliteit
(LNV).
Vermuë is sinds
september 2014
ook secretarisgeneraal van de
European
Union of Water
Management
Associations
(EUWMA).

Digitalisering
bepaalt mede de
‘wateragenda’

Het telefoontje over de nieuwe indeling van de ministeries
– met voor de Unie van Waterschappen als grootste impact
het verschuiven van een aantal taken van Infrastructuur en
Waterstaat naar Economische Zaken en Klimaat en naar
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – kwam voor
Albert Vermuë uit de lucht vallen als een plotselinge hoosbui
op een zonovergoten dag. “We hadden er nog wel meer
rekening mee gehouden dat er wellicht een departement
van digitalisering zou komen”, zegt hij. >
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W

ant digitalisering van belastingheffing en vergunningen (beide met een link naar de basisregistraties) en
cybersecurity (lees: het beveiligingsniveau van sluizen, waterkeringen
en zuiveringsinstallaties) bepalen mede de agenda van de Unie van
Waterschappen. “Ons idee was dat met de komst van Bas Eenhoorn als
Digicommissaris het onderwerp digitalisering een meer permanente
structuur zou krijgen. Het is jammer dat dit is weggeëbd. Er staan natuurlijk wel goede punten in het Regeerakkoord. Maar er staat ook een
aantal zaken niet in.”
Is daar een verklaring voor?
“Die digitale overheid is ook voor ons van groot belang. We hebben samen met de provincies en de gemeenten per brief een aanbod gedaan
richting informateur Gerrit Zalm over voor ons drie belangrijke thema’s,
waaronder digitalisering. We zijn vervolgens op bezoek geweest bij de
informateur en de onderhandelaars, maar digitalisering stond niet op
de gespreksagenda. We hebben het zelf ingebracht en er werd ook wel
goed naar ons geluisterd. Het ging deels over de Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI) en ook over een aantal uitdagingen die de nieuwe
Omgevingswet met zich meebrengt. Daar zit ook een belangrijke
component digitalisering in. We hebben nadien nog een brief gestuurd
om het belang van het onderwerp te benadrukken en de knelpunten te
benoemen.”

Klussen te klaren
Maar dat is in het uiteindelijk Regeerakkoord toch onvoldoende onderkend, geeft Vermuë aan. “Er staat dat er een ambitieus bestuursakkoord
gesloten zal worden, maar er zijn geen echte middelen toegevoegd.
Behalve 95 miljoen voor cybersecurity. De Belastingdienst heeft een
majeur probleem op te lossen vanwege onder meer ICT-problemen en
een ingrijpende reorganisatie en daar wordt wel 500 miljoen voor uitgetrokken. 500 miljoen! Dan had ik hier toch ook wel iets verwacht voor de
GDI. Want wij hebben ook klussen te klaren die het land vooruithelpen.”
Dan zijn, inzake het welslagen van de GDI, striktere afspraken, een strakkere regie én robuuste financiering
een absolute voorwaarde, stelt Vermuë. “Met de financiering hebben we de afgelopen jaren zitten worstelen. Dat er voor een aantal basisvoorzieningen onvoldoende middelen waren. Dat er geen geld was voor
de doorontwikkeling. In die zin had Bas Eenhoorn een
ondankbare taak. Wij denken dat het meest praktisch
is dat het Rijk deze voorzieningen financiert met een
stevige regie op kostenhandhaving. We kunnen ook
nog kijken of alles door de overheid zelf ontwikkeld
moet worden of dat sommige systemen deels door de
markt geleverd worden. Hoe dan ook: er liggen grote
opgaves. De wereld digitaliseert in sneltreinvaart en
wij hebben het idee dat we daar als overheid toch een
beetje achteraanhollen. Wij zouden wat dichter op de
nieuwe ontwikkelingen willen zitten.”
Doorzettingsmacht is ook nodig, erkent Vermuë. In
dat opzicht geldt de Deltacommissaris, Wim Kuijken,

“

als voorbeeld. “Hij heeft ook de tijd gekregen om
een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Dat heeft,
volgens criticasters, lang geduurd, maar betaalt
zich uit in een programma dat breed gedragen
wordt. Er is natuurlijk wel een Deltawet. Maar
de Deltacommissaris heeft de urgentie van het
onderwerp waterveiligheid op de agenda gezet,
zoals wij dat in het veld zelf nooit hadden gekund. Eigenlijk zou je bij de digitale overheid ook
zo’n gevoel van urgentie willen hebben.”

Wenkend perspectief
Met het ‘Digikompas’ heeft de Unie van Waterschappen eigenhandig een richtinggevend
document opgesteld voor haar achterban. “Een
visiedocument met een wenkend perspectief
voor de informatiesamenleving, waarin wordt
gekeken naar waar we staan en wat er op ons af
komt, soms ook in de verplichtende zin”,
licht Vermuë toe.
‘Waterschappen stellen de vraag van burgers,
bedrijven en belangengroepen centraal en
richten hun dienstverlening hierop in’, luidt de uit
2011 daterende missie. Vermuë glimlacht: “Het
simpele idee is dat als je digitalisering goed doet,
dan word je dienstverlening gewoon beter en
waarschijnlijk ook tegen lagere kosten. Maar zaken als compatibiliteit, betrouwbaarheid, privacy,
voldoen aan open standaarden en dergelijke, dat
is al met al een hele rij van voorwaarden waaraan
je moet voldoen. Daar ligt een grote opgave. Wij
zien veel potentie, in de zin van: betere dienstverlening tegen lagere kosten, maar daar hebben
we wel de doorontwikkeling
van die generieke systemen
voor nodig.”
“Ik wil niet negatief doen over het Regeerakkoord,
maar had wel gehoopt dat er een extra stimulans zou
worden gegeven om dit onderwerp gewoon een stap
verder te brengen. Ik denk dat Nederland een beetje
beter af zou zijn wanneer er op dat terrein écht een
gezamenlijke ambitie zou zijn.”

De wereld
digitaliseert in
sneltreinvaart.
Wij zouden
wat dichter op
de nieuwe
ontwikkelingen
willen zitten

“
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Ondertussen kijkt de Unie van Waterschappen digitaal wel verder. Een nieuw initiatief is de WaterArena
over de digitale waterketen. Binnen WaterArena
ontwikkelen het hoogheemraadschap van Delfland
en gemeenten een open dataplatform om gegevens
over de afvalwaterketen uit te wisselen. “Dat vind
ik een mooi voorbeeld van het gebruik van digitalisering en nieuwe technologie”, zegt Vermuë. Data
en informatietechnologie zijn onmisbaar geworden

binnen de waterketen en bij het waterbeheer. “Door innovaties kunnen
we die steeds efficiënter monitoren en inrichten.” Zowel op landelijk als
Europees niveau wordt daaraan hard gewerkt.

Technologie helpt
En dan is er natuurlijk het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 van
gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van
wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen
versnelt en intensiveert. Het is volgens Vermuë een van de belangrijkste
onderwerpen voor de komende jaren. “De opgave is om qua ruimtelijke
inrichting ervoor te zorgen dat we bij het gegeven van een veranderend
klimaat hier op een goede manier kunnen blijven wonen, werken en
recreëren. Het grootste probleem is, dat de klimaatverandering zal leiden tot veel meer extremen. Een keer een regenbui van 100mm, of zelfs
200mm, kunnen we niet uitsluiten. ICT kan helpen om die ruimtelijke

adaptatie inzichtelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld 3D toepassingen
waarbij je een regenbui op een stad of een dorp kunt simuleren en tot bij
wijze van spreken op de stoeptegel kunt kijken wat het effect is. Vervolgens kun je ook zien wat het effect is van maatregelen die je zou kunnen
nemen – het riool vergroten of zoveel procent van de regenval absorberen op daken – en hoe je dus daarmee de gevolgen kunt beperken.
Dus technologie helpt ons om dit inzichtelijk te maken bij de gemeenten
want die zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de gebouwde
omgeving. Technologie helpt hen vervolgens om verstandige maatregelen te nemen.”

¹ Unie van Waterschappen is de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen die verantwoordelijk zijn
voor het beheer van waterkeringen, waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De unie behartigt de belangen
in politiek Den Haag en stimuleert de onderlinge samenwerking alsmede met VNG, Interprovinciaal Overleg
(IPO), de Deltacommissaris en diverse betrokken departementen met als belangrijkste counterparts het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
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Annemarie de Rotte is sinds juni 2017 directeur Klantcontact van de gemeente
Rotterdam en was daarvoor zes jaar werkzaam als manager ontwikkeling dienstverlening. Adriaan Visser is sinds mei 2014, namens D66, wethouder Financiën,
Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport.

H

et programma ‘Dienstverlening in Rotterdam’ kent
inmiddels een looptijd van meer dan tien jaar en is
opgestart toen de gemeente nog vanuit diverse diensten opereerde.
Klantdenken stond destijds nog in de kinderschoenen, stelt De Rotte.
In 2015 is met het Stedelijk Kader Dienstverlening gekozen voor een
gefaseerde aanpak van gedigitaliseerde dienstverlening. Visser, de enige
wethouder in Nederland met shirts van drie eredivisievoetbalclubs op
zijn werkkamer: “Als grote stad heb je ook een grote verantwoordelijkheid. De digitale zelfredzaamheid van de ene Rotterdammer is groter
dan die van de ander. Diversiteit, taal, leeftijd, het speelt allemaal een rol.
We zijn een gemiddeld jonge stad, maar we kennen ook veel inwoners
die ouder worden. Jonge kinderen groeien op met sociale media.
De ontwikkelingen gaan razendsnel, ik kan niet voorspellen hoe het
ervoor staat over vijf jaar.”

Een proces is nooit af
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Zaakgewijs werken
Eén van de speerpunten van de Rotterdamse dienstverlening is de invoering van het zaakgewijs werken.
Daartoe is de gemeente begin 2016 lid geworden
van de coöperatieve vereniging Dimpact met daarbij
de inzet van de Atos e-Suite als generiek ontwikkeld
gemeenschappelijk zaaksysteem. “We zijn aardig op

“

Vragen, meldingen, klachten (“En complimenten, die krijgen we gelukkig ook”, lacht de Rotte) van inwoners komen via verschillende kanalen
(zoals de website, 14010 of de mailbox van een wethouder) in de e-Suite
binnen en worden door medewerkers van een eerstelijnsteam afgevangen. “Zij kijken: wat kunnen we zelf beantwoorden en wat spelen we
door naar collega’s in de tweede lijn van een specifiek domein. En als het
heel klantspecifiek is, wordt kennis vanuit de derde lijn erbij gevraagd.
Dat is inzichtelijk voor iedereen die in dat proces werkt. Wie de publieksreactie indient met gebruikmaking van DigiD, kan de status digitaal
volgen.”

Eenduidige afhandelwijze
De afhandelwijze is nu eenduidig. Eerder had elke sector het op z’n eigen
manier georganiseerd. “Het ontwikkelen van het zaaksysteem, ook met
de ervaring van Dimpact, is het moeilijkste niet. Maar 200 mensen eerst
het belang laten inzien van een eenduidige manier van werken en ze
vervolgens daarin op te leiden, dat is ingewikkelder. Overigens, eenduidig werken is niet het primaire doel. Niet de taak van de medewerker
staat centraal maar de vraag van de Rotterdammer”, aldus De Rotte.
Eenduidigheid draagt er wel aan bij dat mensen onze dienstverlening
als betrouwbaar ervaren, voegt ze eraan toe. En dat vraagt veel van ons,
erkent Visser. “Want de perceptie van één ingang impliceert ook dat het
overal goed en snel wordt afgehandeld. Maar dat kan niet automatisch,
want de ene vraag is veel complexer dan de andere of kent afhankelijkheden van andere zaken.”
De Rotte is positief verrast door de snelle adoptie van de nieuwe werkwijze door de medewerkers, “Ik had verwacht dat het langer zou duren
want het is een behoorlijke grote veranderopgave. Maar de e-Suite werkt
heel intuïtief, is heel logisch. Ik merk dat mensen daar enthousiast van
worden. Plus dat de keten zichtbaar wordt voor iedereen.”
Visser: “Als ik vanuit de organisatie kijk wat het voornemen was en waar we nu zijn beland – en er ligt nog een
ambitie naar de toekomst want we hebben 400 werkprocessen die geschikt zijn voor zaakgewijs werken – dan
hebben we het technisch goed voor elkaar. Maar zoals
altijd: het zijn de medewerkers die het moeten doen.”
De Rotte: “Waar het om gaat is dat je oprechte interesse
toont voor de vraag waar iemand mee komt en daar zo
goed mogelijk antwoord op probeert te geven.”
‘Service with a smile’, vult Visser aan. “Of je nu aan een
balie staat of achter een computerscherm zit, ik hoop dat
onze medewerkers dat uitdragen en zien dat dat ontzettend helpt richting de Rotterdammer, ook wanneer het
onderwerp minder leuk of minder makkelijk is.”

Je moet zaken
met elkaar
delen als je
slagen wilt
maken

“

De vraag van de
Rotterdammer
staat centraal

Het rapport Maak Waar! van de Studiegroep Informatiesamenleving en
Overheid benadrukt dat de overheid
achterblijft bij de digitalisering die zich
voltrekt, maar dat lijkt aan Rotterdam
niet besteed. De gemeente heeft enorme
stappen gezet op het gebied van digitale
dienstverlening, meest recent met de
invoering van zaakgewijs werken.
Ook heeft de gemeente begin 2017 de website www.rotterdam.nl geheel vernieuwd. Deze is
nu zelfs genomineerd voor ‘Website van het Jaar’ in de categorie overheid. Analoog aan het
bekendste clublied van Nederland lijkt ‘geen woorden maar daden’ dus ook het credo voor
digitalisering.

De Rotte vindt om die reden ‘excellente’ dienstverlening geen realistische ambitie. “Ik sluit mij op dit punt aan bij het Maak Waar! rapport
waarin wordt gesproken over ‘permanent bèta’, want een proces is natuurlijk nooit af. Het kan vandaag klaar zijn maar over een jaar weer om
aanpassingen vragen. Het rapport stelt ook dat we als overheid verstand
van ICT moeten hebben. Wat dat betreft is het mooi dat we bij Dimpact
zijn aangesloten. Je hoeft als gemeente niet zelf een ICT-bedrijf te worden. Dat je samenwerkt met anderen, ervaringen deelt en de krachten
bundelt, vind ik wel een schoolvoorbeeld van wat het rapport aangeeft.”
Visser: “Ik zit op enige afstand van die dagelijkse praktijk, maar uit mijn
contacten bij de VNG en met de G4 blijkt wel duidelijk dat we dit soort
opgaven met elkaar moeten oppakken. De techniek erachter, het doordenken van het proces, het volgen van de ontwikkelingen – hoe zet je als
gemeente sociale media in voor je inwoners bijvoorbeeld? – dat moet je
met elkaar delen als je slagen wilt maken. Daarvan
ben ik echt overtuigd.”
De Rotte: “Bij zo’n manier van samenwerken past ook
het besef dat je dan dus niet altijd maatwerk kunt afdwingen. Dat moet je ook niet meer willen, zeker niet
als je stuurt op betere kwaliteit tegen lagere kosten.”

stoom met het aantal processen dat we in het systeem hebben geïmplementeerd. We zijn 1 november live gegaan met het eerste werkproces
dat echt gemeentebreed is en dat betreft ‘publieksreacties’.
Alle sectoren hebben daarmee te maken, er zijn nu 200 medewerkers
bij betrokken.”
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Zes D’s

en innoveren
bij Defensie

aan toe. Ook door de exponentiele snelle ontwikkeling van de technologie gaat
het allemaal steeds sneller. Dan kun je
niet volstaan met een stip op de horizon
voor over vijftien jaar.”

Zes D’s

Pratend over innoveren, verwijst Wijnen
naar ‘Steven Kotler’s 6 D’s of Exponential Technology’, juist ook omdat dit
een van de uitdagingen van Defensie
is. Over technologie die exponentieel
versnelt zoals AI, robotica, 3D printing,
sensortechnologie en nanotechnologie.
Kotler spreekt in dat verband van een
Martin Wijnen bezocht enige tijd geleden een festival voor start-ups. Een militaire
ontwikkelproces bestaande uit zes D’s:
collega die hem vergezelde, plaatste zo zijn kanttekeningen bij de attitude van de
Digitalization, Deception, Disruption,
Demonetization, Dematerialization en
veelal jonge, opportune ‘techno nerds’. Wijnen glimlacht: “Veel lui met lang haar
Democratization.
en tattoos en geen reserve ten aanzien van een luitenant-generaal of korporaal.
Wijnen pikt disruptie er als eerste uit:
Ik zei tegen die collega: we zijn op zoek naar een paar parels die ergens onder
“Disruptie heeft ermee te maken dat
water liggen en ik begrijp dat je liever een chloorbad hebt zodat je ze ziet liggen en
je eigenlijk te laat anticipeert, of hebt
geanticipeerd, op wat er gaande is. De
ze makkelijk kunt opduiken. Dit is misschien een modderige poel, maar ik weet
realiteit leert dat de disruptie meestal
zeker dat we hier parels zullen vinden en niet in het chloorbad. Waarop hij zei:
niet uit jouw eigen bedrijfstak komt,
‘Ik begrijp wat je bedoelt, maar toch voelt het niet goed’. Hoe meer het schuurt,
maar zich afspeelt in wat ik noem ‘behoe meer er misschien te winnen valt, denk ik dan.”
lendende percelen’. Je moet je afvragen
of wat daar gebeurt, interessant kan
zijn voor jouw business. De gemiddelde
taxichauffeur heeft er denk ik nooit bij
stilgestaan dat z’n handige smartphone ook z’n markt kon bedreigen.
ls samenleving, als organisaties, maar ook individueel,
Om een voorbeeld te noemen uit de veiligheidsomgeving: een veelhebben we te maken met een voortdurend veranderenbelovende technologie is supertransparantie in het water. ‘Submarine
de omgeving en daarbinnen een exponentiele snelle
warfare’ draait nu om sonar, om geluid; je ziet niets. Maar wat als je het
technologische ontwikkeling, stelt Wijnen. “We moeten daarom adapzo weet te creëren met technologie dat je alles ziet, álles?! Dat is een
tiever worden, wendbaarder. Ons voortdurend aanpassen. En snel! Dat
radicale omslag. Radicaal, zoals de stealth-technologie (verminderde
is misschien voor overheidsorganisaties in brede zin wel een vraagstuk,
zichtbaarheid op radars) dat ook is.
naar mijn mening zelfs een essentieel vraagstuk. Om die reden zijn wij
De zwaardmacht is van de overheid en daar komt niemand aan, maar
onszelf ook voor een deel aan het heruitvinden. We zijn een lineaire
ontwikkelingen in het licht van die exponentiele technologie en die
organisatie, met lange processen. Dus zijn wij per traditie enorm gebaat
cyclus van de zes D’s gaat daarop wel van invloed zijn. Misschien wel
bij een stip op de verre horizon en een kader waar binnen we gaan
disruptief. Dus kun je maar beter voorbereid zijn en proberen aan de
werken met doelstellingen om op dat punt terecht te komen.”
voorkant van ontwikkelingen te komen. Investeren in een kennispositie
is daarin een logische stap.”
“Ons métier is de veiligheidsomgeving. Die is kwetsbaar en heel complex”, vervolgt Wijnen. Ter illustratie schetst hij de situatie van nog pas
“Informatie is steeds minder vaste materie. De boekenkast en platenvervier jaar geleden. “Nu we aan de vooravond van de Olympische Spelen
zameling van vroeger zitten nu in je smartphone. Technologie wordt in
in Pyongyang staan, herinnert iedereen Sotsji nog erg goed. Toen moest
verhouding ook steeds goedkoper. En technologie wordt ook minder
de Krim nog worden geannexeerd. Toen was de MH17-ramp nog geen
exclusief – dat is die D van ‘Democratization’. Als westerse krijgsmachten
feit. Toen was Syrië nog een intern conflict en van een massale vluchtein NAVO verband hadden wij lange tijd een ‘technological overmatch’,
lingenstroom nog geen sprake. Met zoveel kwetsbaarheid kan niemand
maar dat is niet meer zo.”
voorspellen wat er over vier jaar zal zijn gebeurd. Maar voorlopig focusDe ‘hybrid warfare’ waarin bijvoorbeeld Rusland zich goed weet te bewesen we ons op wat volgens de Amerikanen de uitdaging voor Europa is:
gen toont aan dat de technologie niet exclusief meer is voor het Westen, >
de drie R’s ‘Russia, Refugees, Radicalization’. Ik voeg daar de C van Cyber

Martin Wijnen
is sinds 13 juli 2017
Plaatsvervangend
Commandant der
Strijdkrachten.
In zijn loopbaan
vervulde hij
verschillende
functies als
commandant en
was betrokken bij
een scala aan
missies en inzetten,
waaronder in
Cambodja, op
Sint Maarten,
de Balkan en in
Afghanistan.
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volgens zakelijk en professioneel
mee aan het werk gaan.”

aldus Wijnen. “Hetzelfde geldt voor zogenoemde niet-statelijke actoren
tot zelfs individuele ‘lone wolves’ aan toe. Democratization en demonitization maken dat technologie sneller toegankelijk is voor wie dan ook.”

Cultuur en mindset

Adaptieve krijgsmacht
In deze context moet je die stip op de horizon in een tijd van vijftien
jaar misschien eerder zien als een schot hagel, als een wolk van punten,
suggereert Wijnen. “En als je je dus niet meer kunt richten op één punt,
dan kun je niet anders dan adaptief zijn. Zodra zich een nieuwe ontwikkeling, een kans of bedreiging voordoet, moet je snel kunnen reageren.
Dat is een uitdaging, want overheidsorganisaties in het algemeen – en
de krijgsmacht is daarvan niet uitgezonderd – vinden dat moeilijk. Wij
spreken inmiddels over ‘de adaptieve krijgsmacht’. Dat is niet zozeer een
programma maar een beweging. Deze organisatie moet over innovatief
vermogen beschikken. Je moet jezelf kunnen uitvinden, heruitvinden en
opnieuw uitvinden. Dus een innovatieve mindset en een groot verandervermogen: voortdurende vernieuwing.”
Hij verwijst kort naar het rapport Maak Waar! dat de term ‘permanent
bèta’ gebruikt; Wijnen ziet dit ook als een exponent van een voortdurende staat van vernieuwing. Innovatief vermogen ingebed in operationele
processen, meer ‘agile’ zijn in besluitvorming, een grotere alertheid op
wat zich buiten de organisatie afspeelt. Daarin zal de krijgsmacht 180
graden moeten draaien, meent Wijnen.
“Je moet als organisatie relevant blijven voor de taken die je moet
uitvoeren. Wij zijn er voor de Staat der Nederlanden en worden geacht
excellente veiligheid te brengen. Het mooie is: we hebben sinds 26 oktober 2017 een nieuwe minister, er is een nieuw Regeerakkoord en er komt
een nieuwe Defensienota aan waarin we veel van dit gedachtegoed
kunnen laten indalen. We hebben straks ook per jaar 1,5 miljard euro extra op de bankrekening erbij waaruit we veel van die doorontwikkeling
kunnen financieren.”

Drie kavels
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(bron: ministerie van Defensie)

naamde perifere teams voor het inregelen van de medische opvang en
de afvoerketen voor alle missies. We beschikken zelf niet over zoveel
medici en die hebben we ook niet nodig in de vredesorganisatie. Dus
we hebben overeenkomsten met maatschappen in ziekenhuizen dat
ze per jaar zes weken een chirurg en een anesthesist leveren. Ik geef
een willekeurig voorbeeld. Maar als je kijkt naar toeleveranciers van
defensiematerieel, daar werken heel vaak ex-militairen. Die zouden we
ook kunnen inzetten.”
“Wat dat in een tweede kavel vergt, is een bestuur en processen die dat
toestaan. Dus: de ‘red tape’ eruit halen. Versimpelen. Niet vanuit een
centralistische gedachte proberen alles te regelen, maar decentraal het
vertrouwen geven en daar ook het handelingsvermogen neerleggen.

Natuurlijk is dat moeilijk, want we zijn nog
steeds een overheidsorganisatie en moeten
kunnen verantwoorden wat we met ons
belastinggeld doen. Begrijp me niet verkeerd:
als het gemakkelijk zou zijn, dan hadden we
het morgen al geregeld. Maar toch, ontbureaucratiseren, dereguleren, het is nodig.
De governance moet glashelder zijn, de
accountability naar de politiek.
Dat vraagt een sterkere rolneming van mensen en dus ook een scherpere formulering
van waartoe we allemaal zijn in de zin van:
wat is van jou en wat van mij? En daar ver-

“

Je moet als
organisatie
relevant blijven
voor de taken
die je moet
uitvoeren

“

“Die adaptieve krijgsmacht zie ik ontstaan op drie kavels. De eerste zit
in de organisatie zelf, dat zijn de ‘capabilities’ die je hebt. Dan heb ik het
niet alleen over de kwalificaties die nodig zijn om ingezet te worden als
deel van de krijgsmacht, dat betreft ook de ondersteuning vanuit de
directie materieel en alle facilitaire dienstverlening die nodig is om de
krijgsmacht goed te laten functioneren. Als het gaat om personeelsprocessen willen we niet meer traditioneel denken aan instroom-doorstroom-uitstroom, maar misschien wel aan ‘wisselstroom’. Mensen
werken een paar jaar hier, werken een paar jaar ergens anders, komen
weer terug. Veel gemakkelijker dan nu het geval is. Daarvoor moeten
voorzieningen worden getroffen. Dan denk ik aan het inregelen van
militaire parttimers. We hebben niet altijd iedereen nodig voor alle
taken. We beschikken al over reservisten, maar als ik naar de huidige
maatschappij kijk, dan denk ik ook aan zzp’ers die voor een deel ons met
hun expertise kunnen bedienen. Door ze militaire deeltijders te maken,
beroepsmilitair in deeltijd – reservist – kunnen we ze gemakkelijker in
een inzetgebied krijgen. Dat doen we nu overigens al met onze zoge-

“De derde kavel heeft te maken
met de cultuur van de organisatie
en de mindset van de mensen.
Dus als ik net zeg dat het nodig is
om naar buiten te gaan en de zaak
open te zetten, dan is dat misschien nog wel de moeilijkste van
alle drie kavels. Want dat betekent
dat je anders moet gaan werken.
Dat je je veilige comfortzone
verlaat. Voor de Defensie-organisatie betekent dat de ommekeer
van een gesloten organisatie naar
een open organisatie. Per definitie op samenwerking ingesteld.
Voor onze mensen met gelukkig
een sterke can-do-mentaliteit
betekent dat we misschien wat
vaker een vraag aan de buitenwereld moeten stellen, daar
liggen vaker antwoorden dan we
misschien wel denken, en wat
minder vaak richting de binnenwereld een oplossing dicterend.
Van naar binnen gekeerd 180
graden draaien en naar buiten
leren kijken. Dat je kansen moet
gaan zien buiten je kaders. Dat
had ik dus op dat start-up festival,
wat ook een soort subcultuur is,
mensen die non-conformist zijn,
onconventionele denkers. Vanuit
de traditie behoren ze niet tot de
partijen en organisaties waaraan
wij zijn gewend om mee samen te
werken, maar ze kunnen wel deel uitmaken van een ecosysteem waarbij je vanuit een gezamenlijke doelstelling optrekt
om vragen beantwoord te krijgen. Voor alle partijen vanuit
een weloverwogen eigenbelang. Soms gelegenheidscoalities voor de korte termijn, soms partnerschappen voor een
heel lange periode. Voor de krijgsmacht beschouwd is dit
wel iets waarover je moet nadenken. Ik wil niet voor andere
overheidsorganisaties spreken, maar ik sluit niet uit dat dit
voor meer organisaties van toepassing is. Voor ons betekent
het dat we moeten gaan bewegen, want de prijs als je het niet
doet – denk aan disruptie – kon weleens zijn dat je irrelevant
wordt.”
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Digitalisering moet bijdragen aan betere zorg, beheersbare kosten en minder administratieve lasten.
“Patiënten staan centraal in de digitale dienstverlening”, stelt Erik Gerritsen, waarbij iedereen ‘CEO van
zijn eigen zorg’ is.

I

n relatie tot e-health en zorgverbetering heeft
VWS drie ambities voor 2019:
1. Van de chronisch zieken heeft 80 procent direct
toegang tot bepaalde medische gegevens en kan deze
gebruiken via mobiele apps of internet.
2. Van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen die dat
willen en ertoe in staat zijn, kan 75 procent zelfstandig
metingen uitvoeren, veelal in combinatie met
gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.
3. Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt,
krijgt de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur
per dag met een zorgverlener te communiceren.
Ook zal domotica worden ingezet.

Geweldig zorgsysteem
“Wij beseffen misschien niet altijd wat voor een geweldig
zorgsysteem we hebben in Nederland. We scoren in alle
lijstjes goed. Dan gaat het puur om de kwaliteit van de
zorg. Die is dermate hoog dat ik het liefste ziek wil worden in Nederland, bij wijze van spreken. Ik heb inmiddels
250 werkbezoeken afgelegd bij ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg-, GGZ- en jeugdinstellingen en ook
gemeenten. Ik ben onder de indruk over wat ik aantref.
Maar we laten ook kansen liggen. Er is ongelofelijk veel
innovatie, echter op een beperkt aantal plekken.”
e-Health wordt steeds meer reguliere zorg. Gerritsen
noemt het gebruik van GPS-technologie (“Waardoor
ouderen met dementie relatief veilig kunnen dwalen”) en
sensortechnologie (“Waarbij een lampje gaat branden en
er minder risico is op vallen”) als aanvulling op zorg verleend door professionals. Ook beeldbellen vindt steeds
meer toepassing, bijvoorbeeld bij de behandeling van
COPD-patiënten, MS-patiënten en mensen met een licht
verstandelijke beperking.
Erik Gerritsen is sinds 1 juni 2015 secretaris-generaal van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is hij voorzitter van het
Informatieberaad Zorg waarin wordt samengewerkt aan een duurzaam
informatiestelsel. Gerritsen was eerder onder meer bestuursvoorzitter
Jeugdbescherming regio Amsterdam, kennisambassadeur en gemeentesecretaris van Amsterdam
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Patiënt
centraal

“Heel veel monitoring gebeurt al online en het is bewezen dat dit
bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Maar we zien ook een aanzienlijke
daling van het aantal exacerbaties en veel minder onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis. En bij zorginstelling Philadelphia bijvoorbeeld zien we een ongelooflijke stijging in de zelfredzaamheidmatrix
van mensen met een licht verstandelijke beperking.”
Gerritsen zou graag zien dat dergelijke toepassingen meer gemeengoed
worden. “We zijn er nog niet in geslaagd om het opschalingsvraagstuk
voor elkaar te krijgen. Bijna alle GGZ-instellingen bieden e-mental health
aan. Daarbij volgt een cliënt therapie aan de hand van online vragenlijsten in combinatie met gesprekken met een hulpverlener. De toepassing
is er, maar het percentage actieve gebruikers is nog aan de lage kant.
Ook het gebruik van de mogelijkheden die ziekenhuisportalen bieden
valt nog een beetje tegen.”
Is daar een verklaring voor?
“Alle redenen die je kunt bedenken waarom systeemverandering traag
gaat, zijn van toepassing. Zorg is een vrij veranderingsresistent systeem.
In het commerciële domein met de Airbnbs en de Ubers gaan de veranderingen veel sneller. Ik denk wel, als we niet meebewegen en tempo
maken, dat het zomaar zou kunnen zijn dat we als het ware de regie
verliezen waar het gaat om het garanderen van een aantal publieke
randvoorwaarden. Omdat dan de Apples of de Amazons of Googles zelf
zorgverlener gaan worden. Ik heb het in de Verenigde Staten al gezien:
een app met een abonnement voor 30 dollar per maand. Daarmee kun
je op elk moment een arts raadplegen, zonder verzekerd te zijn. Dat zou
ook in de Nederlandse markt disruptief
kunnen zijn.”

Urgentie is hoog
Het grotere doel van digitalisering:
betere zorg tegen lagere kosten en met
minder administratieve lasten voor de >

in de digitale
dienstverlening
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In het kader van de periodieke ‘meet up’ van het Informatieberaad sprak
hij met een zwaar lichamelijk gehandicapte bewoonster van een verzorgingstehuis. Het ging over digitale dienstverlening en ook het argument
dat ‘koude ICT warme zorg niet kan vervangen’. Hij glimlacht: “Toen zei
ze: ‘Als ik warme contacten wil, dan bel ik mijn vrienden wel!’ Met andere
woorden: ze voelt zich dankzij de inzet van ICT goed geholpen.”
‘Van de wachtkamer naar de huiskamer’, is een ander thema. “Wie naar
de huisarts gaat, moet in de regel een ochtend of middag vrij nemen.
Terwijl in 90 procent van de gevallen consultaties ook via de telefoon,
de mail of beeldbellen had gekund.”
Nog een slogan die VWS gebruikt: ‘Iedereen is CEO van zijn eigen zorg’,
want: “We moeten mensen benaderen vanuit de basishouding: hoe kunnen ze maximaal de regie over hun eigen leven hebben?”
Via bijvoorbeeld de Zorginnovatiewinkel, een pop up store concept in
diverse steden, kan het publiek kennis nemen van e-health voorzieningen. De focus van VWS ligt op ‘low-tech, high impact’ innovatie, “want

die houdt de belofte in van betere kwaliteit tegen aanzienlijk lagere
kosten. Dan heb je het over een bestaande technologie die al ergens is
toegepast, in combinatie met sociale innovatie. Telemedicine is zo’n toepassing, waarbij specialisten meekijken met huisartsen met betrekking
tot een diagnose of behandeling.

Vier ‘outcome’ doelstellingen
Gerritsen benadrukt dat partijen in de zorg met elkaar het verschil
moeten maken. Hij spreekt in dat verband van een “ecosysteem waarbij
het de rol van VWS is dit te helpen floreren door een positief klimaat en
vruchtbare grond.” In het Informatieberaad Zorg¹ zijn in dit verband met
elkaar vier ‘outcome’ doelstellingen geformuleerd. De eerste betreft
‘Medicatieveiligheid’: vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten
conform de vigerende richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven,
waarbij in voorkomende gevallen een met de patiënt geverifieerd actueel medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar is.
De tweede doelstelling is ‘Patiënt centraal’. Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die
gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving
waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.
Het derde ‘outcome’ doel betreft ‘Overdracht’. Per 1 januari 2020 dragen
zorgverleners altijd de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en
behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en,
tenzij dat onmogelijk is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorgproces van die patiënt betrokken zorgverleners.
Ten aanzien van de vierde doelstelling ‘Eenmalig vastleggen en hergebruik’ is overeengekomen: vanaf 1 januari 2021 vormt het primair
zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden
vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.
In het VWS-ecosysteem gaat het erom de complexiteit te benutten en
de diversiteit te vieren. “Je kunt wel zeggen: het is een complex systeem,
laten we het eenvoudiger maken, maar dat gaat ‘m niet worden. Elk
zorgsysteem is ingewikkeld, of het nu een markt-gedreven systeem is,
een overheidssysteem of een hybride systeem zoals het onze. Het is
complex, en het zal altijd complex blijven. Simpele oplossingen zullen
niet gaan werken, want daar houdt de werkelijkheid zich niet aan. Maar
je hebt wel een positief klimaat nodig en vruchtbare grond om met
elkaar afspraken te maken. Niet alleen over het vaststellen van standaar-

“

“

aandachtspunten. De urgentie is hoog: “Als we nietsdoen, betalen we
in 2040 liefst 40 procent van ons salaris aan zorg. Dat is dus gewoon
aantoonbaar onhoudbaar.”
“De werkdruk is groot. Men stelt dat men te weinig tijd heeft voor de
patiënt. Maar die tien minuten kunnen efficiënter worden besteed als
de patiënt van tevoren al zaken heeft ingevuld en als je met een druk op
de knop een overzicht hebt van wat er allemaal bekend is. Dan kun je
die gesprekken met meer betekenis voeren. En ook langere gesprekken
voeren als het nodig is.”
“Nu werken een op de zeven mensen in de zorg. Als we nietsdoen, zijn
dat er in 2040 een op drie. Dan is er in de zorg gegarandeerd werkgelegenheid, alleen heeft elke organisatie te kampen met onderbezetting
en als medewerker ben je permanent overbelast. Natuurlijk gaan we de
komende tijd er alles aan doen om de arbeidsmarkt te stimuleren, met
opleidingen en zij-instromen en allerlei andere activiteiten. Maar zelfs
als we daarin maximaal succesvol zouden zijn, dan nog red je het niet
zonder de productiviteitswinst die je kunt realiseren met die innovaties.”
“Een paar jaar geleden zijn in verband met de bezuinigingen heel veel
mensen ontslagen. Nu zijn ze weer nodig. Dat zou je liever anders hebben gewild. Maar iedereen lijkt vergeten hoe groot de crisis was. Urgent
is dat mensen die toen hun baan hebben verloren, die nu weer terug
kunnen krijgen.”

Wanneer we geen tempo maken, zouden
we de regie kunnen verliezen
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“

> zorgprofessional. Kwaliteit, financiering en arbeidsmarkt zijn primaire

Als we nietsdoen betalen we in 2040 liefst
40 procent van ons salaris aan zorg

den, maar ook over hoe we ze gaan implementeren en handhaven.”
Systemen van huisartsen, apotheken en ziekenhuizen moeten op elkaar
gaan aansluiten met het oog op de nieuwe markt van persoonlijke
gezondheidsomgevingen. Het Informatieberaad Zorg is opdrachtgever
van MedMij dat ervoor moet zorgen dat iedereen die dat wil toegang
kan krijgen tot zijn eigen gezondheidsgegevens.

‘Low-tech, high impact’
Initiatieven als Health Deals, Innovatieplaats Cure, zorginnovatie.nl en
zorgvoorinnoveren.nl hebben als doel bestaande en nieuwe innovatieactiviteiten in het ecosysteem te faciliteren, partijen samen te brengen
en ontwikkelingen waar mogelijk te versnellen. In samenwerking met
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een ‘fast track’
opgezet voor startups die willen opschalen. “De route naar het verzekerde pakket is voor hen een heel lange. Je kunt je afvragen of je voor die
‘low-tech, high impact’ toepassingen, in dit geval: dingen die je op je lijf
zet en die niet in je lijf gaan, of je daar geen op maat gesneden beoordelingssystematiek voor zou moeten ontwikkelen.”
“We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een subsidieregeling gericht op veelbelovende pakketwaardige interventies. We willen
geen concessies doen aan de hoge eisen om het in het pakket te krijgen
en natuurlijk moet er een wetenschappelijke grond zijn”, benadrukt
Gerritsen. Maar hij is wel van mening dat subsidie een middel is om een
productinnovatie door te ontwikkelen en uit te testen. “Ik noem maar
wat: een klein apparaatje voor incontinentie patiënten dat ze op hun
buik kunnen zetten en dat een 3D beeld van de blaas maakt en permanent kan meten hoe vol die is. Dat kost misschien 50 euro en draagt
direct bij aan kwaliteit van leven.”

¹ In het Informatieberaad werken Actiz, FMS, GGZ NL, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NFU, NHG, NVZ,
Patiëntenfederatie NL, V&VN, VGN, VNG, VWS en ZN samen aan beter zorg door betere informatie:
het duurzaam informatiestelsel voor de zorg.
www.informatieberaadzorg.nl
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Samenwerken

om positie te
versterken

O

De Nederlandse Universitair Medische
Centra hebben allemaal dezelfde
missie: het tegen verantwoorde kosten
leveren van de best mogelijke zorg
en zorgen voor verbetering van de gezondheid door de integratie van patiëntenzorg,
innovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Veel data en veel uitwisseling
dus, met een belangrijke rol voor ICT bij het ondersteunen van die complexe uitdaging. “En veel onderlinge samenwerking”, stellen Karel van Lambalgen en Rob de
Weerd. Samen met zes anders UMC’s tekenden zij onlangs een overeenkomst, na een
Europese aanbesteding, met Atos voor de levering van server- en opslagcapaciteit,
inclusief service desk faciliteiten.

nderlinge samenwerking op ICT-gebied is niet nieuw in
de wereld van de UMC’s, vertelt Van Lambalgen. “We zijn
eraan gewend, we zijn niet elkaars concurrent en ook altijd nauw met
elkaar in gesprek. Onze samenwerking kent zelfs een rijke historie die
destijds, begin jaren zeventig, startte met de bouw van een gezamenlijk
Ziekenhuis Informatie Systeem.”
Toeval of niet, voor deze Europese aanbesteding zijn dezelfde UMC’s
betrokken als waarmee destijds de allereerste gezamenlijke stappen
op automatiseringsgebied werden gezet: het Academisch Medisch
Centrum (AMC), het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU),
het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het VU
Medisch Centrum (VUmc).

van deze aanbesteding was het legitimeren van het opnieuw inkopen
van storage en servers.

Het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc) uit Nijmegen
en daarmee het achtste UMC had net een aanbesteding en gunning achter de rug, maar loopt wel mee in de ontwikkelingen via het regieteam
en de inzet van solution architecten, vult De Weerd aan.

Van Lambalgen: “Vervolgens hebben we de regie opnieuw belegd, want
een aanbesteding doen met z’n tweeën of nu met zeven partijen is nogal
een verschil. Dat was ook het moment dat we de inkooporganisatie
nadrukkelijk erbij hebben betrokken. Die is in de lead gekomen en daar
is een stuurgroep uit voortgekomen waarbij mijn collega uit Groningen,
Jeroen van Rooden, directeur ICT bij het UMCG, portefeuillehouder is
geworden van dit dossier als voorzitter van de stuurgroep.”
Die stuurgroep bestond uit de technisch managers en CIO’s van de verschillende UMC’s verenigd in de bestaande overlegorganen om kennis te
delen: het zogenoemde AcZie overleg van ICT-directeuren en het TacZie
(‘technisch actie’) overleg van de ICT-managers van de verschillende
academische ziekenhuizen. Ook was er de directe betrokkenheid van de
afdeling inkoop van de Nederlandse Federatie van Universitaire >

Europese aanbesteding
De Europese aanbesteding voor de selectie van één opdrachtnemer
voor de levering van storage- en serverapparatuur en daarbij behorende specifieke (storage)software, inclusief support, was voor het LUMC
nodig omdat de definitieve afloop van de laatste contracttermijn een feit
was. De dienstverlening bij het LUMC werd eerder naar volle tevredenheid verzorgd door BULL, het huidige Atos, maar de belangrijkste reden
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Karel van Lambalgen (rechts) is CIO en directeur ICT
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC),
waar hij al ruim 21 jaar werkzaam voor is. Daarnaast zit hij
in het bestuur van het CIO Platform Nederland en heeft
hij zitting in de ICT-commissie van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.

Rob de Weerd is ICT Manager Operations bij het LUMC.
Daarvoor heeft De Weerd gewerkt voor Getronics en
PinkRoccade.

“Samen met het AMC zijn we het proces van de Europese aanbesteding
vanuit de technische kant gestart”, vervolgt De Weerd. “Eerst met het
bepalen van de kaders en het programma van eisen voor de storage en
servers. Niet veel later volgden het MUMC+, het UMCU, UMCG, Erasmus
MC en het VUmc en werd de aanbesteding ook uitgebreid met de mogelijkheid van advies- en beheerdiensten en managed services, alsmede
de mogelijkheid om clouddiensten af te nemen op het gebied van storage en computing. En dat alles binnen de bestaande kaders zoals we die
hadden vastgesteld en die ook door iedereen zijn geaccepteerd.”

Regie en stuurgroep
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advertentie

#1 IN EVERYTHING

EEN VERANTWOORDE
DIGITALE SAMENLEVING
Elektronica bracht vanaf de jaren zestig radio en tv in elk gezin. Auto en vliegtuig ontwikkelden zich tot basisvervoermiddelen en
computers veranderden industrie en samenleving tot de maatschappij die we zo normaal vinden. Gebaseerd op techniek die deze
maatschappelijke en economische ontwikkeling mogelijk maakte.

Nederlandse UMC’s en daarmee ruim 65.000 werknemers.

Elkaar helpen

“

“De intensiteit waarmee de acht UMC’s met elkaar samenwerken
op het vlak van ICT is volstrekt uniek”, stelt Van Lambalgen. “Zowel op strategisch niveau als op het fysieke deel, de infrastructuur, applicaties en standaarden, proberen wij de ‘BV Nederland’
daarmee te versterken.”
“Onze doelstellingen voor de samenwerking zijn dat de UMC’s,
mede vanuit hun maatschappelijke positie bekeken, kostenbesparingen realiseren. Maar ook het creëren van gemeenschappelijke uitgangspunten, zoals een min of meer vergelijkbare
structuur per UMC. Waar het hier om gaat is dat we, samen
met Atos, dingen bij elkaar weten te brengen op basis van de
grootste gemene deler, samenwerking weten te creëren en
daarmee onze positie weten te versterken; ook financieel, door
het verhogen van onze opbrengsten en het realiseren van
besparingen. Daarnaast willen we elkaar helpen door kennisdeling en innovatie effectiever in te zetten op het vlak van patiëntenzorg,
onderwijs en research, én hun onderlinge samenhang.”

De intensiteit
waarmee de
acht UMC’s
met elkaar
samenwerken
op het vlak
van ICT is
volstrekt uniek

De Weerd: “In ons TAcZie overleg zijn we met een lijst van mogelijke projecten gekomen die gezamenlijk zouden kunnen worden opgepakt. Dat
doen we bijvoorbeeld ook al op andere terreinen zoals Sharepoint en
Office 365. En eerder hebben we tevens in gezamenlijkheid desktops en
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laptops geselecteerd en gemeenschappelijk
telefonie ingekocht. En ook op het vlak van
het onderwijs en breder nog, research, is er
een intensieve gezamenlijke samenwerking
met SURFnet.”

‘Roadmap’

De Weerd: “We zijn druk bezig een regieteam op te richten over alle UMC’s heen
waarmee we met een leveranciersmeting
op het overall contract met Atos gaan
sturen. Daarnaast gaan we onze solution
architecten bij elkaar zetten en die willen
we koppelen aan de Atos architecten om
een ‘roadmap’ op te zetten waar we met alle
UMC’s naar toe kunnen groeien.”
Het is volgens Van Lambalgen voor LUMC
niet wezenlijk anders dan de manier waarop
Atos dat al eerder gedaan heeft. “Het is
daarmee niet zo zeer een verandering, maar eerder een risico dat
Atos, samen met onderaannemer SLTN Inter Access, in staat zal zijn de
dienstverlening, waar wij zeer content mee zijn, weet vast te houden.
De omvang van de werkzaamheden wordt zeven keer zo groot en ik
hoop dat Atos de dienstverlening naar het LUMC en naar de collega
UMC’s toe op hetzelfde niveau weet te handhaven. Het gaat uiteindelijk
om de mensen die samen kunnen en willen werken”.

“

> Medische Centra (NFU) die de belangen behartigt van alle acht

Visie en durf om stap voorwaarts te zetten
Nu, vijftig jaar later, is digitalisering de elektronica van de komende vijftig jaar. Nieuwe producten, diensten en industrieën bieden
ons mogelijkheden onze maatschappij en economie opnieuw te hervormen met de technische mogelijkheden van nu en straks.
Het vraagt visie en durf van de samenleving om die stappen voorwaarts te zetten. Het rapport Maak Waar! adviseert over de
transformatie van de overheid en die snelle digitalisering van de maatschappij.
Vijftig jaar geleden gebruikten we computers en dataprocessing om de bestaande analoge processen te ondersteunen met
administratieve automatisering. Echter op dit moment is het analoge proces zelf digitaal geworden, zijn computers gedistribueerd
in elk proces en product aanwezig en is dataprocessing zélf het hoofdproces geworden. Dit geeft ons totaal nieuwe mogelijkheden
om doelstellingen met heel andere processen te realiseren.
Data: goud, olie en betaalmiddel
De automatisering van de vorige eeuw was gebaseerd op grote applicaties die specifieke administratieve functies konden
uitvoeren. Onze informatie-architectuur was overeenkomstig georganiseerd: een applicatie-gebaseerde informatie-architectuur in
overeenstemming met het negenvlak model van Rik Maes. Echter de digitale wereld draait om het gebruik van data, dat gelijktijdig
het goud, de olie en het betaalmiddel in onze nieuwe samenleving is. Goud als het bescherming behoeft, olie als het processen
moet stroomlijnen en betaalmiddel als we transacties uitvoeren.
Dit vraagt een totaal andere informatie-architectuur die niet rond applicaties of services is ingericht maar op gebruikers en de
beschikbare en noodzakelijke data die nodig zijn. Een data-centrische informatie-architectuur waar het negenvlak model is
vervangen door een data-gebaseerd realtime-procesmodel. En processen ondersteund met realtime services en realtime
risicomanagement. Waar het niet meer uitmaakt of we die services realiseren in grote cloud-omgevingen, in gedistribueerde
lokale cloud-kernen, via kleine Internet of Things devices of als microservices via apps op smartphones of tablets.
Op services gebaseerde samenleving
Onze maatschappij en economie is een digitale, op services gebaseerde samenleving geworden. Dat verwachten we ook van
onze overheid, centraal en zeker ook decentraal. Dell EMC - als grootste onderdeel van Dell Technologies - heeft alle kennis en
oplossingen in huis om iedere organisatie te ondersteunen in deze digitale transformatie. En samen met Atos de verwachtingen
in het rapport Maak Waar! over de ontwikkeling naar de i-samenleving en data-economie, waar te maken.
Voor meer informatie: www.delltechnologies.com
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