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n deze derde lustrumeditie van GOV magazine spreken de drie verantwoordelijke
bewindslieden staatssecretarissen Mona Keijzer, Raymond Knops en minister
Ferd Grapperhaus over de drie actuele digitale agenda’s: de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de Agenda Digitale Overheid en de Cybersecurity Agenda.
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Wil Nederland sterk blijven op het gebied van digitalisering en invulling geven aan
digitaal leiderschap, met name waar het gaat om de ontwikkeling van haar digitale
economie, dan is een Europese samenwerking op de verschillende gebieden, zoals
de digitale interne markt, cybersecurity en de data-economie noodzaak, zo blijkt uit de diverse interviews.
Digitale netwerken zijn immers grensoverschrijdend van aard en vragen daarmee om een integrale aanpak.
De Europese lidstaten zullen hun strategieën voor investeringen daarin moeten coördineren en krachten bundelen.
Juist ook om te kunnen maximaliseren op de marktmacht van 500 miljoen Europeanen, internationaal digitaal
zakendoen, optimale cyberbeveiliging, onderzoek en innovatie, digitale vaardigheden en privacybescherming.
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Acht jaar geleden, in oktober 2010, zei Eric Schmidt, CEO van Google: “We know where you are. We know where
you’ve been. We can more or less know what you’re thinking about.” Dat raakt precies de vijf thema’s high performance computing (HPC) door supercomputers, artificial intelligence (AI), cybersecurity, digitale vaardigheden en
een grootschalige toepassing van digitale technologie in alle sectoren van de economie en samenleving waarop de
komende vijf jaar de mondiale situatie op het vlak van digitaal leiderschap gaat worden bepaald.
Europa is daarin niet leidend. Dat zijn de VS gevolgd door de opkomende markt, China. Dit terwijl digitaal leiderschap
belangrijk is voor onze concurrentiekracht, maatschappelijke uitdagingen als energie, transport en klimaatverandering en niet in de laatste plaats onze geo-strategische autonomie, waarbij we met betrekking tot de bovengenoemde
thema’s niet afhankelijk worden van andere, niet Europese landen.
Het is daarom dat de Europese Commissie in juni van dit jaar het programma Digitaal Europa heeft gelanceerd.
Daarbij is voor de periode 2021-2027 9,2 miljard euro begroot om aan die vijf thema’s invulling te geven en Europa’s
capaciteiten te versterken. Het moet erin voorzien dat er een bloeiende data-economie komt, die inclusief is, en waarvoor nieuwe verdienmodellen en waardecreatie wordt gezorgd, met bestendiging van onze welvaart als resultaat.
Ik wens u véél leesplezier, inspiratie en een voorspoedig 2019 toe!

GOV is een magazine dat informeert over ontwikkelingen op het gebied van de digitale overheid.
GOV verschijnt in controlled circulation onder beslissers en beïnvloeders binnen de (de)centrale overheid, SUWI en het zorgdomein.
De volgende editie van GOV magazine verschijnt in het voorjaar van 2019.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Indien u in de toekomst geen GOV magazine
meer van ons wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven door u af te melden. Wilt u een gratis abonnement op GOV magazine, dan kunt
u zich ook aanmelden: www.forms-atos.com/gov
GOV Magazine t.a.v. Willem Beelen p/a Burgemeester Rijnderslaan 30, 1185 MC Amstelveen
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Met vriendelijke groet,
Willem Beelen
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Tegenwoordig
is alles digitaal

“

We raken ook aan het
vraagstuk ‘vertrouwen
van de burger’. Die burger
is ook consument

“
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Mona Keijzer is sinds 26 oktober
2017 staatssecretaris van het
ministerie van Economische Zaken
en Klimaat in het kabinet Rutte-III.
Vanuit haar portefeuille is zij onder
meer verantwoordelijk voor
ondernemerschap, innovatie,
topsectoren- en industriebeleid,
mededinging en consumentenbeleid, marktordening, aanpak
regeldruk, digitale economie,
telecom & internet, ICT, postmarkt
en Europese structuurfondsen
voor regionale economische
ondersteuning.

Als staatssecretaris Mona
Keijzer (EZK) al eens
tv kijkt dan graag naar
sciencefiction zoals de
Netflixserie ‘Black Mirror’.
De snelle technologische
ontwikkelingen in de
21e eeuw vormen daarin
een centraal thema.
Soms wordt tot in het
extreme doorgeredeneerd wat de impact op
de samenleving kan zijn
van ontwikkelingen als
Artificial Intelligence (AI)
en Augmented Reality
(AR), schetst Keijzer. “Als
je ernaar kijkt, denk je
aan de ene kant: dit is
overdreven, maar aan de
andere kant: dit is straks
realiteit. En dan kun je je
afvragen wat we moeten
doen om daar ook blij van
te worden.”

M

et het beschikbaar komen van 5G mobiele netwerktechnologie in Nederland, naar verwachting vanaf 2020,
krijgen toepassingen als AI, AR maar ook Internet of
Things (IoT) wind onder de vleugels. Het is mede aanleiding geweest voor
de staatssecretaris voor het opstellen van het ‘Actieplan digitale connectiviteit’. Dit is een integraal plan voor zowel de vaste als de mobiele infrastructuur dat aansluit bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en bij de
Europese oproep om nieuwe doelstellingen en plannen voor breedband
en 5G te ontwikkelen.

Digitale top
“In maart 2019 organiseren we een digitale top. Het idee is om dat jaarlijks te gaan doen. Een van de onderwerpen die op de agenda staat is AI.
Wij gaan invulling geven aan een nationale strategie op dit gebied. Want
door AI gaat er echt iets fundamenteel veranderen in de samenleving.
Data gelden als nieuwe grondstof. De vraag is: hoe gaan we die ontsluiten? En hoe zorgen we ervoor dat een aantal fundamentele noties zoals
privacy, discriminatie en autonomie, maar ook afrekenbaarheid van
de overheid, hoe zorgen we ervoor dat die hierin ook hun plek vinden?
Sommigen vinden dat maar tandenknarsen en zijn van mening dat er
vooral naar de kansen moeten worden gekeken. Maar dan zeg ik: het is
allebei. Want we raken hier ook aan het vraagstuk ‘vertrouwen van de
burger’. Die burger is ook consument. Maar als je niet tegemoetkomt
aan die fundamentele noties, dan komt er een moment dat mensen er
geen gebruik meer van maken en dan mis je zeker de economische
kansen die er zijn. Dus dat is ook waarom ik die discussie heel belangrijk
vind.”
Mede om die reden heeft Keijzer op 8 oktober 2018 aan de Tweede Kamer
haar ‘Consumentenagenda’ gepresenteerd. ‘Consumenten moeten met
vertrouwen aankopen kunnen doen, nu en in de toekomst. In een eerlijke
economie worden de belangen en rechten van consumenten beschermd.
Het consumentenbeleid zorgt voor een sterke positie van de consument
ten opzichte van aanbieders en draagt bij aan concurrerende markten,
keuzevrijheid en kwalitatief goede producten en diensten’, schrijft de
staatssecretaris in haar Kamerbrief.
Een eerste punt voor een sterkere positie van consumenten in de digitale
economie betreft telemarketing. Keijzer vindt dat bedrijven of organisaties straks consumenten alleen nog telefonisch mogen benaderen als
daarvoor door de consument expliciet toestemming is gegeven. Een
bekende columniste van een landelijk ochtendblad kopte naar aanleiding
hiervan zelfs ‘Heldin’ boven haar column. Keijzer glimlacht: “Leuk toch?!
Dat artikel heb ik maar even uitgeknipt voor wat meer sombere tijden.”
Kritiek van telemarketingorganisaties dat hierdoor veel banen zouden
kunnen verdwijnen, neemt ze voor lief. “Alle ontwikkelingen zullen ook leiden tot andere verdienmodellen. Zoals het beroep van lantaarnaansteker
is verdwenen, zullen ook andere professies verdwijnen. Maar daar komen
andere beroepen voor in de plaats. Dat blijkt ook uit de geschiedenis, daar
waar door technische vooruitgang banen verdwenen, kwamen er andere
voor terug. Ik heb de afgelopen tijd veel werkbezoeken afgelegd, ook bij
fabrieken en productiebedrijven, en daar zie ik volop mensen aan het
werk. Ander werk dan vroeger misschien, maar ze zijn druk bezig.” >
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Een ander belangrijk thema van zowel de Digitaliseringsstrategie als de
Consumentenagenda betreft het zogenoemde Internet of Things. Naar
verwachting zijn in 2020 zo’n 20 miljard apparaten verbonden met het
internet. Het aantal slimme huishoudelijke apparaten neemt razendsnel
toe. “We gebruiken al deze apparaten, maar we weten niet precies wat er
allemaal achter weg komt. IoT is niet alleen een privacy discussie, maar
ook een veiligheidsdiscussie. Er zijn straks vele malen meer IoT-apparaten dan er mensen zijn en die zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus
het is nodig dat deze ‘privacy proof’ en ‘safe by design’ zijn.”
Keijzer maakt zich, namens het kabinet, daarvoor ook hard in Europa. Zij
pleit voor standaarden voor IoT-apparaten bijvoorbeeld op het gebied
van beveiliging. “In gesprekken met het bedrijfsleven geef ik ook aan: dit
is een kwestie van tijd. Ik begrijp heel goed dat bedrijven niet van de ene
op de andere dag hun productielijn kunnen ombouwen. Ik vind ook dat
we daar als overheid verantwoordelijk mee moeten omgaan en hen ook
die tijd moeten gunnen. Maar dit gaat uiteindelijk gebeuren, onherroepelijk.”
De discussie met de Europese collega’s gaat in dit stadium met name
over beveiligingsupdates voor IoT-apparaten. “Waar we op inzetten in
Europa, is dat de norm wordt: gedurende een bepaalde termijn verstrek
je beveiligingsupdates op een IoT-apparaat. Tenzij de verkoper en de
consument nadrukkelijk iets anders afspreken.”
Consumenten worden tot op zekere hoogte overspoeld door alle nieuwe
ontwikkelingen en het ontbreekt hen aan tijd of kennis om uit te zoeken
hoe het zit, stelt Keijzer. “En daarom is het zo belangrijk dat dit bij ontwerp goed geregeld wordt. De risico’s zijn gewoon te groot. Dit kan ook
alleen op Europees niveau. Het heet niet voor niks World Wide Web. In
die zin kent het geen grenzen. We moeten ons ook realiseren dat we als
Europees continent ook een dermate economische factor van belang
zijn, dat het gewoon noodzaak is om dit goed neer te zetten.”

Kansen pakken
Tegelijkertijd ziet ze dat Nederlandse bedrijven in de dagelijkse praktijk
van de digitale economie hun kansen pakken. “Kijk naar Adyen, kijk naar
Booking.com, naar TomTom en Thuisbezorgd.nl niet te vergeten. Een
bedrijf als VanderSat, dat met data van satellieten overal ter wereld in
beeld brengt wat de vochtigheidsgraad is van bodems, dat is werkelijk
‘mindblowing’. Er liggen enorme kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Doordat we als kabinet het geld dat we gebruikt zouden hebben
voor het afschaffen van de dividendbelasting, nu stoppen in onder
meer het verlagen van de winstbelasting, komt er voor bedrijven meer
financiële ruimte om te innoveren. Als overheid scoren we op investeringen in research & development boven het Europese gemiddelde. Het
bedrijfsleven blijft daar nog wat in achter. En ik zeg dat niet om te wijzen,
want ze doen echt veel, maar er zou nog wel iets extra’s kunnen. Met het
verlagen van de belastingen liggen de mogelijkheden op tafel.”
Maar worden die vervolgens ook benut?
“Dat is aan het bedrijfsleven. Ik kan ze niet dwingen.”
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Maar u kunt vanuit uw positie wel een duwtje geven toch?
“Tuurlijk! Toen ik aantrad als staatssecretaris van EZK zag ik al heel snel
in het regeerakkoord dat ik zou gaan over de digitale economie, Raymond Knops over de digitale overheid en Ferd Grapperhaus over digitale veiligheid. Toen heb ik een stap naar voren gezet en gezegd: jongens,
we moeten met elkaar komen tot een kabinetsbrede digitale strategie.”
Die is er gekomen: de Nederlandse Digitaliseringsstrategie kent 24
ambities en zet in op het versterken van het verdienvermogen van Nederland, het zorgen voor digitale vaardigheden en het vergroten van de
cyberveiligheid in de maatschappij.

zullen blijven vertrouwen. Het navigatiesysteem in mijn auto stuurt me
ook wel eens naar rechts terwijl ik dan toch zeker weet dat ik linksaf
moet. Dat algoritmes transparant moeten zijn, dat is wel noodzakelijk.
Een voorbeeld: de overheid geeft beschikkingen af. Een beschikking is
een overheidsbesluit dat gevolgen heeft voor jouw rechtspositie. En
dat is altijd omgeven geweest door het motiveringsbeginsel: het besluit
van de overheid moet gedragen kunnen worden door de motivering die
eraan hangt. Dat verandert niet. Dit betekent dat zo’n algoritme transparant moet zijn. Je kunt als overheid de beslisboom transparant maken,
maar open source is ook een uitgangspunt van beleid. Dan snap ikzelf

misschien het algoritme erachter niet, maar dan is er een hele gemeenschap van mensen die het wel snappen. Zoals er altijd studentencollectieven zijn, die juridisch doorgronden wat er gebeurt, zo heb je ook op
dit vlak van die groepen. Dus er verandert heel veel, maar tegelijkertijd
ook weer niet zo heel veel. Een overheidsbesluit moet nog steeds gedragen worden door een motivering. Dat je die nu wegzet in een algoritme,
ontslaat je niet van de verplichting om te laten zien wat je doet en
waarom je het doet. Dat geldt voor de overheid, maar ook voor het
bedrijfsleven. Je moet transparant zijn, anders vertrouwt je klant je niet
meer. En als je klant je niet meer vertrouwt, dan ben je out of business.”

“

“

‘Safe by design’

Internet of Things is niet alleen
een privacy discussie, maar ook
een veiligheidsdiscussie

“Tegenwoordig is alles digitaal. Alle kansen die er in
de zorg liggen, zijn digitaal. Als je kijkt naar de werkgelegenheid: digitaal. Als je kijkt naar de uitdagingen
in het onderwijs, dan liggen die op het digitale vlak.
We laten zien: wij staan hier gezamenlijk voor als
kabinet. Digitalisering is samenleving breed en daarin moeten wij als overheid verbinden.”

Algoritmen
Ze vertelt dat ze laatst van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid naar haar eigen ministerie wandelde en een vader en een moeder met
hun tweejarige peuter op een bankje zag zitten. “Dat
meisje had een telefoon in haar hand. Volgens mij
worden baby’s binnenkort geboren met mobieltje en
al. Maar serieus: er groeit nu een generatie op – ik zie
het al aan mijn eigen jongens, de oudste is 24 en de
jongste 15 – die weten niet beter, het is zo onderdeel
van hun leven. Ermee opgroeien wil nog niet zeggen
dat je de techniek erachter snapt, maar die stap is
voor deze generatie veel vanzelfsprekender dan
voor de mijne.”
Ze volgt met een kritische blik de ontwikkelingen
en discussies met betrekking tot algoritmen. Ze
verwacht niet dat die ons leven dwingend gaan
bepalen. “Een algoritme is door mensenhanden gemaakt en dus feilbaar. Laten we onszelf daarin niet
tekortdoen. Ik geloof dat mensen op hun autonomie
7

“R

ond het vraagstuk van ICT zijn twee dimensies
belangrijk”, zegt De Boer. “De eerste dimensie
is dat ICT in een tamelijk statische omgeving de productiviteit
enorm kan vergroten. Met goede ICT-toepassingen kun je bijvoorbeeld in de zorg productiviteitssprongen maken en met minder
handen en minder persoonlijk contact goede dienstverlening
doen. Wat in het licht van een vergrijzende wereld wenselijk is.”
Hij refereert aan een bijeenkomst met Bruno Bruins, minister van
Medische Zorg. “Met een aantal bedrijven uit onze gelederen
– zorgverleners, aanbieders en verzekeraars – gaan wij kijken
naar hoe we de zorg van de 21e eeuw beter, effectiever en
efficiënter kunnen organiseren. Daar liggen enorme kansen. Als
we dat goed doen, hebben we ook een nieuw exportproduct.”
“Dienstverlening gebeurt steeds meer digitaal. Neem de overheid zelf, of de banken. Die hadden vroeger in elk dorp een filiaal,
tegenwoordig bankier je via een app. ICT maakt het mogelijk om
op afstand te werken, dus dat komt de duurzaamheid ten goede.
Met ICT zijn ook tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Dus
in het kader van productiviteit, efficiency en effectiviteit zijn de
voordelen van ICT groot. Dat is voor mij geen kwestie. Je zult ook
wel mee moeten in de ontwikkelingen, anders verlies je je concurrentiepositie. Het zal hier en daar banen kosten, maar het gaat
ook nieuwe banen creëren. Daar is de afgelopen twee jaar veel
over gezegd. Ik ben blij dat die discussie nu een beetje weg is.”

Tweede dimensie
“Wat mij veel meer puzzelt, is de tweede dimensie. Die betreft
de dynamische ontwikkeling door ICT. Die versnelt sterk met big
data, Artificial Intelligence (AI) en wereldwijde platformen als
Amazon en Alibaba. Dat zijn grote ‘disruptoren’. Want er ontstaan
zelflerende systemen en die systemen worden gerund vanuit an8

dere landen dan Nederland. Door een ‘winner takes all’ dynamiek
op basis van data, die wordt versterkt door AI, ontstaat het gevaar
dat Nederlandse en ook Europese bedrijven lager in de waardeketen kunnen komen. Dat gaat ten koste van je toegevoegde
waarde, van je marges en uiteindelijk dus van je welvaart.”
“AI neemt in twee werelddelen een grote vlucht. De ene is de
Verenigde Staten en de andere is China. De VS worden primair
door marktkrachten gedreven en China door politieke. Europa
staat erbij en kijkt ernaar. Onze kennis en jonge talenten worden
weggekocht. Dat is zorgelijk.”
“Grote opiniebladen zoals The Economist en The Financial Times
vinden dat Europa zijn eigen strategische insteek in die ontwikkeling moet kiezen. Niet het Chinese model, dat door de staat
gedreven wordt en waarbij het data en technologie gebruikt om
de samenleving te controleren. En ook niet het model uit de VS,
waarbij één of enkele dominante ‘tech giants’ de hele keten controleren, start-ups opkopen, alle data in handen hebben en daarmee aanpalende sectoren overnemen. Het Europese model voor
innovatie en digitalisering moet uitgaan van de kracht van Europa,
met 500 miljoen koopkrachtige consumenten en een prachtige
staat van bedrijven, én met onze eigen maatschappelijke normen
voor privacy en veiligheid, waarbij we eerlijke concurrentie en
publiek-private samenwerking hoog in het vaandel hebben.
Hiermee kunnen we een poot tussen de deur krijgen en eisen
stellen.”

Akker en oogst
De huidige focus in de ‘Digital Single Market’ voor die 500 miljoen
Europese consumenten wordt door De Boer toegejuicht. Maar
hij plaatst ook een kanttekening. “Het is nogal intern gericht. In
feite is het zo: we leggen hier een akker aan, maar de oogst gaat >

“

AI neemt een
grote vlucht.
Europa staat
erbij en kijkt
ernaar

“

De digitale component van het verdienvermogen van de BV Nederland wordt steeds groter. Innovatie drijft de
digitale economie, tenminste zolang de randvoorwaarden in acht worden genomen. Zoals onderwijs en opleiding;
kansrijke domeinen (waaronder gezondheid, mobiliteit en energie) versneld digitaliseren en investeren in cybersecurity. Digitalisering creëert kansen voor nieuw ondernemerschap, stelt Hans de Boer. Maar er zijn ook risico’s.
Dat vereist – zeker in Europees verband – een sterke strategie en daadkracht om de concurrentiepositie te
verstevigen.

Hans de Boer is sinds
juli 2014 voorzitter van
werkgeversorganisatie
VNO-NCW dat (inter)
nationaal de belangen
behartigt van het
Nederlandse bedrijfsleven.
VNO-NCW heeft, met
ondersteuning van onder
meer de ANWB, Atos
Nederland, FME, de KNAW,
KPN, LTO Nederland, MKB
Nederland, Nederland
ICT, de Nederlandse
Vereniging van Banken,
Port of Rotterdam, POST
NL, de RAI, Schiphol,
SURF, TNO, Transport
en Logistiek Nederland
alsmede universiteiten
het manifest ‘Samen naar
een duurzame digitale
samenleving’ uitgebracht.
Daarin worden vijf randvoorwaarden¹ aangegeven die minimaal nodig
zijn in deze kabinetsperiode om invulling te
geven aan digitaal
leiderschap.
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dus ergens anders naartoe. Dat kan niet de bedoeling zijn.”
De Boer wijst op de invoering van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), waardoor sinds 25 mei 2018 in de
hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt en de komst
van PSD2, een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten
die a) moet zorgen voor meer concurrentie en innovatie en b)
de drempels voor nieuwe toetreders op de betalingsmarkt moet
wegnemen.
“Het verlenen van toestemming door consumenten is een soort
kernelement in heel veel van het Europese beleid. De gedachte is:
we moeten de consument het roer in handen geven. Alleen in de
huidige marktsituatie, waarbij consumenten zijn aangesloten bij
de allergrootste digitale platformen die niet bij ons zitten, kan de
uitwerking zijn dat we de activiteiten niet meer hier houden. Wat
dan wel? China heeft een firewall neergezet en Google bestaat
daar gewoon niet. Wij moeten niet de grenzen dichtgooien,
dat gaat te ver. Maar we moeten wel anticiperen op die ontwikkelingen door vanuit Europa veel strategischer in te zetten op
digitalisering.”

Europese verkiezingen
“Ik ben een oprechte Europeaan. Ik zou op geen ander continent
willen wonen. Europa is prachtig in zijn verscheidenheid en de
‘European way of life’ is gewoon interessant. Maar als het gaat
om dit soort vraagstukken, dan ontbreekt het wel aan een snel en
accuraat besluitvormend niveau.”

“

We leggen hier een
akker aan, maar de
oogst gaat ergens
anders naartoe

Concurrentie is vanzelfsprekend, maar
naar de voorwaarden moet gekeken
worden, stelt De Boer. “Het huidige mededingingsrecht geldt in hoofdzaak voor
geografische markten. Dat is dus vaak
niet zo goed toepasbaar voor de digitale wereld. Je ziet daar ook de Autoriteit
Consument & Markt (ACM) heel erg mee
worstelen. Die zou dat graag doen maar
heeft niet de instrumenten om het goed te
doen. De Eurocommissaris voor Mededinging deelt regelmatig hier en daar boetes uit, maar dat is niet het
instrument. Je moet niet je beleid gaan voeren door boetes uit
te delen, je moet vooral kijken naar de toekomst. Hoe gaan we in
Europa zelf zorgen voor concurrerende bedrijven en proposities
op bijvoorbeeld ‘Smart Health’, of zelfrijdende auto’s? Waar hebben we al goede uitgangspunten en hoe gaan we daarop verder
bouwen?”
“Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen. Ik zou zeggen dat
de uitkomst daarvan moet zijn dat Europa een paar nieuwe
projecten Europees aanpakt om minder afhankelijk te zijn van
de Amerikanen, en hier dus ook extra budget voor vrijmaakt.
Zoals we in het verleden Airbus hebben ontwikkeld en ook het
Galileo project, van de European Space Agency. Nu staat wat mij
betreft AI bovenaan. Zo’n project moet op een communicatief
eenvoudige manier voor grotere groepen van mensen inzichtelijk
worden gemaakt. Big data, AI, wat dat doet met je samenleving?
Het is van belang dat we dit inzicht populariseren. Engageren en
geld erin stoppen, op Europees niveau. In het belang van die 500
miljoen mensen en onze welvaart.”

“

>

Nationale AI-strategie
In een recent verschenen rapport van AINED², geïnitieerd door
een coalitie waarvan ook VNO-NCW deel uit maakt, wordt een
aanzet gegeven tot een nationale AI-strategie. AI gaat als sleuteltechnologie de wereld net zo ingrijpend veranderen als de industriële revolutie. Het zal bijna alle aspecten van onze economie en
samenleving raken.

Nederland benut nog onvoldoende de
mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt, concluderen de samenstellers.
Omdat andere landen volop inzetten op AI
en de techniek zich razendsnel ontwikkelt,
is het van groot belang om AI tot nationale
prioriteit te maken.
Op het gebied van AI zijn er drie rollen
voor de overheid: die van gebruiker van
de technologie, die van regelgever en die
van stimulator. Ook geeft zij mede vorm
aan het Europese kader. “De politieke discussie gaat vaak sterk
over de bedreigingenkant. Het is natuurlijk ook wel iets als je
met kunstmatige intelligentie beslissingen gaat ondersteunen.
De vraag is dan: wie beslist, is dat de mens of de computer? In
Europa is de opvatting dat we daar extra regels voor moeten
opleggen. Maar als we teveel die kant opgaan, dan maken we
het onszelf nóg lastiger om de achterstand die we al hebben, om
die in te halen. Dus we moeten op een slimme manier daarmee
omgaan. Zodat we juist op voorsprong kunnen komen.”
Hoe dat te doen, dat is echt wel een onderwerp, erkent De Boer.
Niet voor niets buigen bestuurders, politici, economen en juristen
zich er het hoofd over. “Als je kijkt naar de Nederlandse Digitaliseringsstrategie: de overheid legt een aantal ‘challenges’ neer
en laat bedrijven met een propositie komen. Dat zou je ook op
Europese schaal kunnen doen.”
“Data zijn aan de ene kant een driver voor al die innovatie. Maar
als één partij alle data heeft, zul je allicht moeten verordenen
dat die worden opengesteld. Daar moet je ook weer enigszins
terughoudend in zijn, want als je dat met alle data doet, dan gaat
niemand meer innoveren.”
Het is, kortom, complex. Ondertussen moet Europa zich goed
realiseren dat de Verenigde Staten en China rap tempo maken.
“Die zeggen gewoon ‘we gaan het doen’. In China hoeft bij wijze
van spreken maar één iemand dat te bepalen en in de Verenigde
Staten zeggen een paar venture capitalists ‘we gooien er een
miljard tegenaan’ en ze gaan aan de slag. Terwijl, in Europa praten
we er jaren over. Dat kunnen we ons niet langer permitteren.”

1
Een beknopte samenvatting van de vijf randvoorwaarden uit het manifest: 1) Investeer in de basis: opleidingen en kennisontwikkeling. ‘Computational thinking’ in het basis- en voortgezet onderwijs;
vakspecialistische kennis en ICT combineren op MBO, HBO en universiteit; extra investeren in digitaal wetenschappelijk onderzoek. 2) Pluk de maatschappelijke baten: 5 kansrijke domeinen (gezondheid,
mobiliteit, energie, onderwijs, steden) én de overheid versneld digitaliseren. Digitale innovatie van onze samenleving in zijn geheel brengt ons welvaart én welzijn. 3) Vergroot ons verdienvermogen
verder: voorlopers een extra zet geven. Innovatie drijft nu al de paradepaardjes van de digitale economie: onze start-ups, topsectoren, Smart Industry fieldlabs, Smart Buildings, FinTech, de cyberindustrie,
de digitale mainport en het innovatief MKB. 4) Heb aandacht voor zorgen, oog voor kansen: werkgelegenheid, cyberweerbaarheid, privacy. Cybersecurity moet doordringen in de huiskamer, de
bestuurskamer en de Tweede Kamer. Streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. 5) Creëer verbinding en leiderschap: ‘ministerieel digitaal topteam’. Een aparte digitale onderraad, moet – inclusief een
hoge functionaris voor cybersecurity – de verbindingen leggen en leiderschap nemen om de toekomst digitaal naar onze hand te zetten.

²AINED is een samenwerking tussen TopTeam ICT, VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO, ondersteund door The Boston Consulting Group en DenkWerk.
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Raymond Knops is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte-III. Vanuit zijn
portefeuille digitale overheid is hij onder meer verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties, het Rijksvastgoedbedrijf, grensoverschrijdende samenwerking, ICT en
identiteitsgegevens.

Permanent bèta
Innovatie hoort voor Raymond Knops
in de categorie ‘houding’. “Dus als we
het hebben over digitalisering, dan is
dat een houding van ‘permanent bèta’.
Twee jaar geleden wist ik ook niet wat
permanent bèta was. Maar het is gewoon
een houding van stapsgewijs dingen
beter doen. Heel veel innovaties vinden
op de werkvloer plaats, waar deskundige professionals zich afvragen: hoe
kan dit beter of slimmer? In mijn rol
veronderstelt een innovatieve houding
dat je ruimte biedt voor experimenten.
Dat je verbindingen zoekt met andere
partijen.”
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NL DIGIbeter
Die actiepunten – zoals Investeren in innovatie; Beschermen van grondrechten en publieke waarden; Dienstverlening persoonlijker – zijn gebundeld in NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid. Het kabinet trekt
165 miljoen euro uit voor een agenda die gaat over het benutten van de
kansen van digitalisering en het borgen van burgerrechten als privacy,
zelfbeschikking en gelijkheid. Het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties zijn nauw betrokken.
De onafhankelijke adviesorganen zoals de Raad van State, de WRR en de
Raad voor het Openbaar Bestuur mengen zich zelfs volop in het debat
hoe om te gaan met data, met algoritmes, met blockchain, met kunstmatige intelligentie. “De technologie is onbegrensd zou je kunnen zeggen,
maar de normatieve kant moet gekaderd. Want wat doen die algoritmes bijvoorbeeld? Men ziet het als een taak van de overheid en van de

politiek – dat bleek ook laatst bij ECP | Platform voor de InformatieSamenleving – om dat debat te voeren. Dat debat vertaalt zich dadelijk in de
Wet digitale overheid, althans in de uitwerkingsregelingen daarvan. De
spanning zit ‘m erin dat je wel wilt dat die discussie gevoerd wordt over
de grondrechten – en daar staan we als ministerie ook pal voor – maar je
wilt voorkomen dat die discussie uitmondt in een zwaar juridische vertaling van wetgeving waardoor je die innovatie weer remt.”

Kaderwetgeving
Overigens kan dat maatschappelijke debat tot conclusies leiden die over
twee of drie jaar toch weer anders zijn, zegt Knops. “Vroeger kon je voor
decennia iets vaststellen. Maar tegenwoordig geldt: wat je vorig jaar
hebt bedacht, kan nu alweer een verouderd idee zijn. De ontwikkelingen
gaan zó snel!”
Daarom staat Knops “een soort van kaderwetgeving” voor. Hij licht toe:
“Je zou de kaders, de vangrails, minimum en maximum, moeten vaststellen. Daarbinnen laat je ruimte voor innovatie en ontwikkelingen. Je moet
het niet precies willen voorschrijven. Het is interessant om te zien dat wij
met elkaar die discussie zo prominent
voeren, ook met de Tweede Kamer.”
“Niemand heeft nog helemaal scherp
wat het precies moet zijn. Maar we lopen
hierin wel voorop, internationaal. Een
aantal landen is verder als het gaat om
digitalisering in technische zin, denk aan
Estland, maar als het gaat om die normatieve kant, dan is Nederland leidend.
Een aantal landen waar nu misschien de
technische ontwikkeling dominant is,
daarvan loopt de bevolking straks ook
aan tegen vragen als: ‘wat betekent dit
allemaal, en willen we dit wel?”
Knops denkt dat Nederland op dit onderwerp binnen Europa een koploperrol
kan pakken. “Tijdens de laatste Future of
Trust Summit sprak ik een aantal mensen uit het buitenland. Die zeiden:
‘Het is ongelofelijk, maar bij ons zie je helemaal geen mensen uit het
kabinet bij dit soort activiteiten. Dat wordt echt aan de markt overgelaten.’ Ik prijs me gelukkig dat wij in Nederland heel veel deskundigheid
hebben op dit vlak. Hoogleraren houden zich bezig met dit vraagstuk,
we hebben onze instituten. Uiteindelijk zul je die technische innovatie
moeten toetsen aan die hogere wetgeving. Ik gebruik de metafoor van
het huis van Thorbecke. Een groot gebouw, het staat al heel lang. Af en
toe wordt eraan geklust en verbouwd. De vraag is: kun je dat gebouw
nog steeds laten aansluiten op de nieuwe tijd?” Hij lacht: “Thorbecke met
WiFi en Internet of Things, dat is een beetje het idee.” >

“

Het huis van
Thorbecke
met WiFi en
Internet of
Things. Dat is
het idee

“

W

ant met wie praat je als overheid?, stelt Knops. “Ga je
in je toren hier aan de Turfmarkt naar buiten zitten
kijken en denk je: innoveren is dat wij een idee hebben hoe het moet en dat brengen we dan naar buiten? Of is innoveren in
verbinding staan met de marktsector, waar al heel veel technische drivers zitten om te innoveren? We hebben binnen dit departement geen
eigen innovatielab. Dat hoeft ook niet. We gaan wel samenwerkingen
aan met tal van externe partijen. Neem bijvoorbeeld het identiteitslab,
waarin we met onder meer de VNG en Waag Technology & Society experimenteren met nieuwe concepten van digitale identiteit. Wij moeten
samenwerken met de mensen die ’t doen en de ontwikkelingen volgen.”
Knops refereert aan hackatons, het Startup in Residence programma¹
en de Future of Trust Summit². “We hebben hier wel een zogenaamde
Gideonsbende, een club van jonge ambtenaren, die bij dit soort trajecten met partners van buiten is betrokken. Maar het zit dus niet zozeer
in de keuze voor een type technologie, meer in de vraagarticulatie ‘hoe
ziet die nieuwe overheid eruit, met wat voor vraagstukken krijgen we te
maken?’, en dat vertaalt zich in een aantal actiepunten.”
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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.

Millions of data points.
A singular vision.

“

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.

Het is interessant
dat wij met elkaar
die discussie zo
prominent voeren

“

De veilige en
betaalbare route
naar big data

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.

Data Visionaries Wanted
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,
Oscar
Wijnants,
Managing
Director
NetApp
Benelux
Sales
Director
NetApp
Nederland
www.netapp.com/datavisionary

>

De overheid als dienstverlener
NL DIGIbeter gaat ook over de overheid als dienstverlener en over
het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De
uitdaging daar, aldus Knops: “Hoe slagen wij erin, vanuit een heel sterk
doorontwikkelde staatsstructuur waarbij departementen verticaal hele
belangrijke verantwoordelijkheden hebben, om een overkoepelende
visie te krijgen op hoe wij als overheid willen functioneren? Welke legacy
systemen wil je erbij hanteren? De overheid heeft honderden sites,
misschien wel duizenden. Je kunt je afvragen of je niet gewoon naar een
portal moet toe bewegen, in plaats van mijnsvb, mijnuwv, mijnbelastingdienst.”
“Het punt is, wij zijn geen Estland, waar ze vanaf ‘scratch’ die digitale
overheid hebben kunnen vormgeven. Ze hebben daar meters gemaakt
met de manier waarop de overheid met data omgaat, met regie op
gegevens. Ze zeggen gewoon: je kunt inzien wie in jouw gegevens heeft
gekeken. Het feit dat je dat kunt - even los van hoeveel mensen dat doen,
geeft je vertrouwen dat die overheid transparant is.”
“Bij ons is het eigenlijk zo: wat analoog goed werkte, dat hebben we
gedigitaliseerd. Nu komen we tot de conclusie, dat als je echt nog een
slag wil maken, dan moet je het misschien heel anders doen. Dat vraagt
van al die departementen, met al hun uitvoeringsorganisaties, dat ze
langzaam een convergerende richting in gaan. Maar dan gaat het ook
meteen weer over geld. Want als je als uitvoeringsorganisatie twee
jaar geleden een investering hebt gedaan in nieuwe softwaresystemen
en dan komt nu Knops van BZK en die zegt bij wijze van spreken: we
hebben er eens over nagedacht en we gaan het toch anders doen, dan is
men niet meteen enthousiast.”
“In het bedrijfsleven wordt ICT gewoon gezien als een ‘conditio sine qua
non’: het hoort bij de bedrijfsvoering en je rekent het gewoon door in
je tarieven. Maar bij de overheid wordt er teveel van uitgegaan dat het

gratis is. Bij ons gelden uitgaven aan ICT als kosten en bij bedrijven zijn
het investeringen. Dat zijn andere mechanismen. Dus hoe kom je tot
een optimalisatie binnen de zuilen, binnen de departementen, naar een
nieuwe overheid brede digitale governance? Want we willen wel onze
dienstverlening naar een hoger niveau brengen.”

Sturen op I
Er is in het verleden erg gestuurd op efficiency, erkent Knops. “En
efficiency is eigenlijk sturen op geld, op F. Tegenwoordig gaat het steeds
meer om sturen op I, informatie. En I is eigenlijk het voorportaal naar
de dienstverlening. Feit is dat burgers en bedrijven veel meer van ons
verwachten. Het heeft zoveel verschillende kanten, vanuit verschillende
perspectieven, dat de enige manier om hier op een goede manier uit te
komen, is gewoon project voor project, en thema voor thema. Samen
met verschillende organisaties stap voor stap in die richting, zonder je
meteen vast te leggen op wat je wel en niet wil. Want niemand weet wat
er over vijf jaar aan technologie beschikbaar is. En wat daarvan de consequenties zijn voor de publieke waarden kant. Dat weten we gewoon
niet. We weten alleen dat we die discussie permanent gaan krijgen.”
“Wat je wilt, ook in het kader van kosten, is een overheid die gewoon
goede diensten levert tegen redelijke tarieven. Ook al is er geen concurrentie. Dan moet je je natuurlijk afvragen of je de dingen die je nu
doet, goed doet of dat je de goede dingen doet. Je moet ook durven
loslaten. De overheid zou als een Barbapapa een andere vorm moeten
kunnen aannemen. Dat heet tegenwoordig ‘agile’, maar het komt voor
mij in wezen op hetzelfde neer, namelijk dat je flexibel om kunt gaan met
verandering en vernieuwing. Daar heeft de overheid een extra uitdaging
ten opzichte van het bedrijfsleven.”

1
Startup in Residence programma is een samenwerking met start-ups gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in vier BZK challenges: digitale inclusie, aardgasvrije woningen, gebruik
pachtgronden en spoedzoekers op de woningmarkt.

² De Future of Trust Summit richt zich op eco-systemen om de maatschappelijke en economische uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan; netwerken van organisaties en individuen die werken aan een nieuw type
publiek-private infrastructuur.
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Beheer van digitale
identiteit kan veiliger
en handiger
Koppeling publieke en private
systemen belofte voor de
toekomst

H

et beheer van onze digitale identiteiten kan veiliger en handiger.
Wat kunnen we leren van de
ervaringen in het publieke en het private
domein? Een geïntegreerde aanpak die
gebruik maakt van expertise uit het betalingsverkeer biedt uitkomst.
Onze digitale identiteit is niet meer te vertrouwen. We gaan steeds meer naar digitaal, maar
de manier waarop we onze digitale identiteit
tegenwoordig beheren is grotendeels gebaseerd op oude technologie: wachtwoorden,
complexe authenticatieprocedures, veiligheidsvragen zoals het vermelden van de
meisjesnaam van je moeder of het versturen
van een afbeelding van je paspoort via e-mail.
Het is geen verrassing dat hackers de tijd van
hun leven hebben, want veel van deze verouderde veiligheidsmaatregelen blijken steeds
kwetsbaarder te worden en leiden dagelijks
tot grote datalekken. Daarnaast worden
gebruikers gefrustreerd door eindeloze lijsten
met pincodes en wachtwoorden, zien de
online winkeliers dat volle, virtuele winkelwagens in de steek gelaten worden vanwege
klantonvriendelijke betaalpagina’s en worden
overheden gefrustreerd door het slechte
gebruik van hun digitale identiteitsmiddelen.
16

Het is dus duidelijk dat we de manier waarop
we ons digitale leven beveiligen dringend
moeten veranderen: het beheer van onze
digitale identiteiten moet veiliger en handiger
worden.
Publieke sector
Veel regeringen over de hele wereld hebben
geprobeerd het identiteitsprobleem voor
hun burgers en bedrijven op te lossen. eIDAS,
de Europese verordening voor de digitale
uitwisseling van identiteiten, helpt ook om
dit probleem aan te pakken. Het succes van
initiatieven van overheden en regelgevers is
echter zeer verschillend. De enorme inspanningen om in het Verenigd Koninkrijk een
identiteitskaart te creëren stuitten op verzet
van het publiek en moesten worden ingetrokken. En een andere grote inspanning om één
enkele digitale aanmelding te creëren voor
alle overheidsdiensten (gov.uk verify) werd geïntroduceerd met veel vertoon, maar er wordt
vooralsnog weinig gebruik van gemaakt.
De digitale ID-dienst in Duitsland op basis van
de persoonlijke identiteitskaart wordt nog nauwelijks toegepast en heeft weinig gebruikers.
De Nederlandse overheid gaf DigiD uit, maar
heeft moeite met het upgraden van de technologie uit de jaren zeventig (gebruikersnaam
en wachtwoord); het implementeren van een

eIDAS-compatibele oplossing ter vervanging
van de oudere, maar veelgebruikte DigiD, is
een moeilijke en zeven jaar durende politieke
discussie gebleken en kostte bijna 1 miljard
euro. De lijst van mislukte overheidsinitiatieven op het gebied van digitale identiteit is lang
en er lijkt nog geen eind aan te komen.
Men is het er nog steeds niet over eens of de
grootschalige uitrol van digitale identiteitsmiddelen vanuit overheden in Europa (eIDAS) en
India (Aadhaar) de juiste antwoorden zijn op
de behoeften in de markt. Sommige landen
hebben echter duidelijk succes geboekt in het
verstrekken van een publieke digitale identiteit. Estland levert alle e-overheidsdiensten
digitaal, gebaseerd op een door de overheid
verstrekte identiteit. Maar ook deze middelen
zijn al gehackt en ook zij hebben al te maken
gehad met grote problemen op het gebied van
digitale beveiliging. Oostenrijk heeft een kleine
maar nuttige oplossing op basis van mobiele
identiteit (‘Handysignatur’) en Italië heeft ook
een werkende oplossing. Maar de lijst met succesvolle digitale identiteitsoplossingen vanuit
de overheid is kort. Te kort.
Private sector
Particuliere identiteitsverstrekkers daarentegen zijn talrijk – misschien wel te talrijk – en
velen hebben veel succes, een groot bereik en
worden regelmatig gebruikt. Banken bieden
hun klanten, net als veel andere sectoren, zeer
veilige identiteitsdiensten aan. Uit enquêtes
blijkt dat klanten doorgaans de voorkeur
geven aan de producten uit deze sector
– in plaats van producten van de overheid – om
hun identiteitsoplossing in te richten.
Het probleem is hier meer dat de private
sector te veel concurrerende oplossingen
opzet, waarbij de gebruiker ook nog eens met
eindeloos veel gegevens wordt overspoeld die
alleen in een bepaalde silo gebruikt kunnen
worden. Het is dus duidelijk dat we de inrich-

de zeer vertrouwde betaalinfrastructuur van
bedrijven zoals equensWorldline, de pan-Europese leider in betalingen en transactiediensten, zal de invoering van deze oplossingen
verder kunnen worden versneld.

Het almaar uitdijende aanbod van identiteitsdiensten vraagt om betere samenwerking. Bron: asquared 2018

ting van onze digitale identiteit beter moeten
organiseren. In plaats van nog meer en aparte
oplossingen te creëren om de identiteit van
een gebruiker te verifiëren – tegenwoordig
heeft elke organisatie of website zijn eigen
identiteitsmethoden – is een gezamenlijke
aanpak in een ecosysteem met publiek-private
middelen zeker beter.
Multi-middelen als Europese standaard
Het naast elkaar bestaan van publieke en
private identiteiten is nu de facto de nationale, Europese en wereldwijde norm. In een
publiek-private samenwerking worden de digitale identiteit en de daarmee samenhangende
attributen over meerdere bronnen en identiteitsbeheersystemen samengesteld, die vervolgens aan elkaar kunnen worden gekoppeld
om bepaalde aspecten van zowel mensen als
dingen te verifiëren. Dit principe van verbinden is precies wat er in de betaalsector ook is
gebeurd. Het is immers gemeengoed geworden om met een betaal- of creditkaart in elke
winkel, overal ter wereld, te betalen. Dankzij
eIDAS en door verdere Europese samenwerking van de verschillende digitale identiteitsinitiatiefnemers, publiek en privaat, zullen
we daarmee in de toekomst binnen Europa
precies dezelfde ervaring op het gebied van
digitale identificatie en authenticatie krijgen
zoals we die nu gewend zijn bij het betalen.
Als men de beste oplossingen van de overheid
en het bedrijfsleven met elkaar weet te verbinden, waarbij de gebruiker controle heeft over
zijn eigen gegevens, dan wordt zeker een stap
in deze goede richting gezet. De naam, geboor-

tedatum en -plaats van een persoon worden
door de overheid verstrekt en zijn daarmee
betrouwbaar. De kredietwaardigheid (als de
gebruiker dit toestaat) getoetst door een bank
en of de betrokkene verzekerd is, vastgelegd
door zijn verzekeringsmaatschappij en hoe fit
hij is bevonden door zijn arts. Dit zijn allemaal
attributen uit verschillende publieke en private bronnen, waarmee een gebruiker – met zijn
uitdrukkelijke toestemming – zich wenst te
identificeren of die hij wenst te delen.
Een gebruiker moet deze attributen kunnen
laten verifiëren door de bevoegde instantie, in
een ecosysteem waar publieke en private systemen door centrale routeringvoorzieningen
met elkaar zijn verbonden.
Publiek-private ecosystemen
Dergelijke ecosystemen beginnen te ontstaan: de Scandinavische landen hebben veel
industrieën met elkaar verbonden rond een
op banken gebaseerd identiteitsmodel, de
Australische regering heeft een multi-industriële regeling genaamd myGov ingevoerd en
in de Verenigde Staten is de ‘National Strategy
for Trusted Identities in Cyberspace’ (NSTIC)
eigenlijk een open identiteitsmarkt zonder
nationale regeling, opgebouwd rond open
identiteitsprotocollen. In dezelfde lijn wordt
het pan-Canadese ‘Trust Framework’ als een
veelbelovend open publiek-private samenwerking gezien. Dergelijke publiek-private ecosystemen zijn er dus al, verspreiden zich snel
en blijken zeer succesvol. Door ook gebruik
te maken van de expertise op het gebied van
betalingsverkeer en door het hergebruik van

Laten we duidelijk zijn: geen enkele publieke
of private partij zal alle identiteitsattributen
voor iedereen kunnen gaan leveren – zelfs
niet als daar door een overheid zwaar in wordt
geïnvesteerd, noch als een krachtig consortium van grote industriële spelers samenkomt
en daarop inzet. Laten we dus stoppen met het
bouwen van nog meer eilanden en in plaats
daarvan de bestaande oplossingen met elkaar
verbinden. De attributen van elke speler
kunnen naar behoefte worden gecombineerd
en beschermd onder strikte gebruikerscontrole. Op die manier bereiken we een Europese
dekking, tevreden gebruikers en bedrijven en
hebben we een veilige basis voor de Europese
digitale interne markt van de toekomst.

Michael Salmony is executive advisor bij
equensWorldline en internationaal vermaard
om zijn bedrijfsinnovaties in de digitale en
financiële dienstverlening. Salmony adviseert
grote Europese banken, brancheorganisaties en
Europese financiële instellingen op het gebied
van digitale strategie.
Voor meer informatie:
michael.salmony@equensworldline.com
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ederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie
om de economische en maatschappelijke kansen van
digitalisering te verzilveren, stelt de minister. “Tegelijkertijd
nemen afhankelijkheden, potentiele kwetsbaarheden en dreigingen in
het digitale domein toe. Het eerder dit jaar uitgebrachte Cyber Security
Beeld Nederland laat wederom zien dat de dreiging aanzienlijk en steeds
in ontwikkeling is: de dreiging vanuit beroepscriminelen blijft zich verder
ontwikkelen. Bovendien richten sommige statelijke actoren zich op digitale economische en politieke spionage, en worden voorbereidingen voor
digitale sabotage getroffen. Het aantal landen dat digitale aanvalscapaciteiten ontwikkelt neemt toe en de gedetecteerde aanvallen worden steeds
complexer. Cybersecurity en veiligheid in het digitale domein zijn daarom
een topprioriteit van het kabinet.”

Structureel 95 miljoen

Cybersecurity
als topprioriteit
Ferd Grapperhaus was de eerste van de drie bewindslieden, naast staatssecretarissen
Mona Keijzer (EZK) en Raymond Knops (BZK), die het spits afbeet in het kader van de
digitale agenda’s door eind april de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda
te presenteren. Een agenda met zeven ambities met als doel concrete maatregelen om
cyberdreigingen het hoofd te bieden en Nederland digitaal veilig te maken en te houden.
In de wereld van vandaag is cybersecurity een topprioriteit, luidt de boodschap van
Grapperhaus.
18

Deze directe dreigingen voor de nationale veiligheid vragen om extra
inspanningen om de gecoördineerde cybersecurityaanpak te versterken
en zo de vitale belangen van Nederland te beschermen. Om die reden
is in het regeerakkoord 95 miljoen euro structureel uitgetrokken voor
cybersecurity. De Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) stelt de
kaders voor de volgende noodzakelijke stap in cybersecurity.
“De verantwoordelijkheid voor cybersecurity ligt bij ons allemaal: overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Want de overheid kan het natuurlijk
niet alleen. Van iedereen hebben we
bijdragen nodig om de kansen die digitalisering biedt te verzilveren en om het
digitale domein veiliger te maken. Een
overheid moet de mogelijkheden – en
Nederlandse
de fantastische kansen van de digitale
Cybersecurity Agenda
Nederland digitaal veilig
wereld – ten volle helpen realiseren; remt
ontwikkelingen niet onnodig af, maar
leidt ze juist in goede banen. Daar nemen wij als kabinet verantwoordelijkheid
voor”, aldus Grapperhaus.
Hij zegt dit onder meer te doen via een
structurele versterking van de capaciteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, DefCERT, Rijkswaterstaat en het Nationaal Cybersecurity
Centrum (NCSC). “Zo krijgen we beter inzicht in dreigingen en kunnen
we digitale aanvallen signaleren, verstoren en verhogen we de weerbaarheid. Bovendien verbeteren we daarmee het landelijk situationeel
beeld en komt er een samenwerkingsplatform om informatie en handelingsperspectief met belanghebbende organisaties te delen.”
Nederland digitaal veilig Nederlandse Cybersecurity Agenda | <#>

Wet- en regelgeving
“Daarnaast werken we aan de nodige wet- en regelgeving om de kans
op en de gevolgen van dreiging en incidenten te verkleinen”, vervolgt
Grapperhaus. Zo is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
(Wbni) op 9 november jongstleden in werking getreden. De Wbni streeft
ernaar de weerbaarheid van Nederland, en in het bijzonder van vitale
aanbieders, het Rijk en digitale dienstverleners, te vergroten. “Dat doet

de wet in het bijzonder door aanbieders van essentiële diensten en digitale dienstverleners te verplichten beveiligingsmaatregelen te nemen,
zo verkleinden we de kans op en gevolgen van dreiging en incidenten.
Voor ernstige incidenten geldt bovendien een meldplicht.”
Ook worden de eerste stappen gezet om certificering in te voeren voor
dienstverleners van cybersecurity, samen met onder andere brancheverenigingen, VNO-NCW en de bond voor verzekeraars. “Bovendien
versterken we de positie van het NCSC. De afgelopen jaren zijn vanuit
publieke, private en de publiek-private sectoren diverse initiatieven
genomen om cybersecurity in Nederland te versterken. Regie op deze
initiatieven is nodig om de juiste koers en snelheid van de aanpak te
borgen. Die regie kan en moet steviger en die ligt in belangrijke mate bij
de overheid.”
“Maar”, onderstreept de bewindsman nogmaals, “van alle partijen mag
en moet verwacht worden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en
hun bijdrage leveren om Nederland digitaal veilig te maken en te houden. De aanpak kan alleen succesvol zijn als zij in nauwe publiek-private
samenwerking wordt vormgegeven, doorontwikkeld en geëvalueerd.”
Hij noemt het landelijk dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden en het ‘Digital Trust Center’ voor het MKB goede voorbeelden van hoe de overheid alle partijen in staat wil stellen hun eigen
cybersecurity te verstevigen.
Grapperhaus stelt vast dat het belang van digitale veiligheid door private partijen wordt onderschreven en dat een flink aantal organisaties
hun verantwoordelijkheid
neemt. Bij de lancering
van de publiek-private
Nederlandse Cybersecurity
Alliantie plaatsten ruim
150 vertegenwoordigers
hun handtekening onder
de intentie om Nederland
digitaal veiliger te maken.
In deze alliantie verbinden
publieke en private partijen
zich om de maatregelen uit
de NCSA agenda vorm te
geven op die thema’s waar sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bedrijven als KPN, Phillips, PostNL, de Rabobank en (branche)
organisaties zoals VNO-NCW committeren zich hiermee aan een
gezamenlijke, publiek-private aanpak om de maatregelen uit de NCSA
verder te brengen.
“Met deze alliantie starten we concrete projecten en helpen we bestaande initiatieven verder, zoals het ‘groot helpt klein’ principe, het geven van
voorlichting of het versterken van de digitale veiligheid van de gehele
bedrijfsketen door deze verder te ontwikkelen. De eerste concrete projecten zijn inmiddels gestart en de komende periode werken we verder
om deze projecten af te ronden en met nieuwe projecten te starten.”
“Een ander mooi voorbeeld is de ‘Cyber health check’, een instrument
dat door de grote accountantskantoren is ontwikkeld voor middelgrote
bedrijven en accountants om de cybersecurity van bedrijven te kunnen
toetsen.” >

“

“

Ferd Grapperhaus is sinds
26 oktober 2017 minister
van Justitie en Veiligheid
in het kabinet Rutte-III.
Vanuit zijn portefeuille
is hij onder meer
verantwoordelijk voor
de Nationale Politie,
het Openbaar Ministerie,
de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV),
en Cybersecurity.

De verantwoordelijkheid
voor cybersecurity ligt bij
ons allemaal
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advertentie

Preventie

In de afgelopen jaren zijn er veel ingrijpende veranderingen bij gemeenten en
gemeentelijke samenwerkingsverbanden doorgevoerd. Niet alleen zijn er taken
van het rijk naar gemeenten overgeheveld, ook de bijbehorende dienstverlening
wordt steeds meer digitaal aangeboden. Tegelijkertijd moeten gemeenten natuurlijk ook voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging
en privacybescherming. De druk op en de afhankelijkheid van de ICT-omgeving
wordt hiermee vergroot.
De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft in 2018 het “Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018” gepubliceerd. Dit beeld bevat zowel
de top 5 belangrijkste dreigingen voor de gemeentelijke informatievoorziening als
de top 5 bijbehorende te nemen organisatorische en technische maatregelen om
de vijf belangrijkste risico’s te kunnen beheersen. Al deze maatregelen hebben
tot doel de digitale weerbaarheid te vergroten. Dit kan proactief, door zwakheden,
incidenten of dreigingen snel te detecteren. Maar het kan ook reactief, waarbij de
organisatie adequaat informatiebeveiligingsincidenten voorkomt of oplost, en op
deze manier de kans op bedreigingen verkleint.

>

Opbouw Security Fabric
De kern van het Security Fabric is de FortiGate next-gen firewall. Firewalling, netwerksegmentatie en inspectie van het verkeer zijn belangrijker dan ooit. Het FortiGate platform biedt deze mogelijkheden en is hiermee een fundamenteel bouwblok voor een goede security architectuur. Bekende bedreigingen worden gestopt
middels Application Control, IPS, Anti-Malware en URL-filtering. De FortiGate wordt
aangevuld met de FortiAnalyzer voor centrale logging en rapportage en FortiManager voor het centraal beheren van meerdere FortiGate appliances, vormt dit een
solide basis om op door te bouwen.
Een brede inzetbaarheid van oplossingen is essentieel. Fortinet producten zijn
beschikbaar als hardware appliances, virtuele machines (VMware, HyperV, Xen,
KVM), IaaS (AWS, Azure, Oracle Cloud Platform, Google Compute Cloud, Softlayer,
etc) en SaaS (O365, Box, Dropbox, Google Drive, SalesForce, etc).
Meer weten? Kijk op www.fortinet.com of mail naar phoekstra@fortinet.com
Management-analytics

Vertrouwen in de overheid
Het vergroten van de digitale weerbaarheid is niet alleen nodig om zorg te draPartner api
Multi-cloud
gen dat burgers en bedrijven vertrouwen hebben in de overheid, maar is ook
de basis voor het voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied. De moderne
informatiemaatschappij is afhankelijk van een veilige digitale infrastructuur. Om
informatie effectief te beveiligen, zijn “klassieke” preventieve middelen, zoals
Management-analytics
next generation firewalls, antivirus, e-mail filtering, indringer detectiesystemen
of applicatie controle, niet meer voldoende. Continue monitoring en analyse van
Iot-endpoint
Web apps
Partner api
Multi-cloud
acties en gedrag op de digitale infrastructuur is een noodzakelijke aanvullende
maatregel om voldoende weerbaar te zijn tegen de dreigingen. Gemeenten hebNETWORK
ben enorm veel voordeel bij een geconsolideerde security omgeving , waarbij de
Iot-endpoint
Web apps
security componenten met elkaar samenwerken en dreigingsinformatie delen.
Deze oplossingen noemen we Security Fabric van Fortinet.
NETWORK
Unified access
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Fortinet is ervan overtuigd dat het positioneren van geïsoleerde punt-oplossinUnified access
gen in een security architectuur niet de meest efficiënte manier is om malware,
Email
cryptolockers en aanvallers buiten de deur te houden. De moderne cyberdreiginAdvanced threat protection
Advanced threat protection
gen vragen een andere aanpak, een geïntegreerde aanpak. Securityoplossingen
A Security
Architecture that is:
A Security
Architecture
that is:
zijn effectiever als ze samenwerken. Deze samenwerking kan op vele manieren
plaatsvinden, zoals door het delen van threat intelligence, maar ook door bijvoorbeeld compliance af te dwingen over endpoints, binnen en buiten het netwerk.
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Security Fabric biedt handvatten en oplossingen om met het steeds veranderenProvides Visibility
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de bedreigingslandschap om te kunnen gaan, nu en in de toekomst. Daarnaast
and Protection
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the Detection of
Automatic Response
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der beheerlast, betere correlatie en duidelijker overzicht over de activiteiten in
Multiple Technologies
Embedded
de IT-omgeving. Security Fabric verweeft zich van de cloud (IaaS/SaaS), tot de Provides Visibility
and
Protection
Working
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for
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for
interne infrastructuur, tot endpoints en IOT, om een dekkende oplossing te bieden
Across the Entire
the Detection of
Automatic Response
www.fortinet.com
voor de veeleisende hybride netwerken van vandaag.

Digital Attack

Advanced Threats

& Continuous Trust

“Daarnaast investeren we ook fors in preventie, want voorkomen is
beter dan genezen. Ieder jaar staat de maand oktober in het teken
van cybersecurity en beleeft onze awareness campagne Alert Online
een hoogtepunt. Dat deze campagnes nog hard nodig zijn, blijkt ook
weer uit het laatste Alert Online-bewustzijnsonderzoek. Nederlanders
maken zich over het algemeen weinig zorgen over risico’s in het digitale
domein. Het bewustzijn om zelf veilig
te handelen groeit niet meer zoals de
afgelopen jaren het geval was, maar
stabiliseert; terwijl bedrijven en burgers
juist in belangrijke mate zelf het beste
zorg kunnen dragen voor hun eigen
beveiliging en hier ook verantwoordelijk
voor zijn. Iedereen vindt het normaal
dat je de voordeur van je huis en ook je
achterdeur afsluit. Zelfs een camera ophangt, een inbrekersalarm installeert. Maar als het om apparatuur gaat,
leggen we in sommige gevallen, bij wijze van spreken, een mooi matje
neer: Welkom!”, zegt Grapperhaus met een serieuze blik.
Tegelijkertijd kun je je ook afvragen of je van consumenten mag
verwachten dat ze over voldoende (technische) kennis beschikken om
te kunnen inschatten of een apparaat dat aan het internet verbonden
is wel echt veilig is, nuanceert hij. “Ontwikkelingen van dreigingen en
kwetsbaarheden gaan zo snel dat het lastig is om bij te blijven, zelfs als
je over een redelijk kennisniveau beschikt. Daarom moeten we met een
samenhangend pakket maatregelen komen om de digitale veiligheid
van apparaten, waaronder Internet of Things-apparaten, te verbeteren;
steeds met inachtneming van die belangrijke eigen verantwoordelijkheid van consumenten en bedrijven. Ik ben blij dat mijn collega Mona
Keijzer, de ‘Roadmap digitaal veilige hard- en software’ heeft gepresenteerd. Deze is ook onderdeel van de NCSA.”
In de roadmap wordt gekeken naar manieren om apparaten en software
veiliger te maken. Er wordt onder meer ingezet op betere detectie van
veiligheidsrisico’s, toepassingen voor het aansprakelijkheidsrecht om
bij te dragen aan veilige software, certificeringsmogelijkheden en het
versterken van het bewustzijn van burgers.

Onderzoek en onderwijs
Niet alleen wet- en regelgeving is
belangrijk, ook het ontwikkelen van een
stevige kennispositie voor Nederland is
van fundamenteel belang om digitale
dreiging het hoofd te bieden. “Daarom
investeren we ook fors in onderwijs en
toegepast en fundamenteel onderzoek.
Met mijn collega’s van onder meer
OCW, EZK en Defensie hebben we extra
middelen vrijgemaakt om onderzoek
en kennisontwikkeling een impuls te
geven. Hiermee lopen we vooruit op de

“

“

FORTINET HELPT BIJ HET
VERSTERKEN VAN DE DIGITALE
WEERBAARHEID

uitkomsten van de verkenning naar een kennisinstituut voor cybersecurity. De totale extra investeringen in onderzoek en kennisontwikkeling
voor dit jaar komen uit tussen de vijf en tien miljoen euro. Wanneer we
kunnen beschikken over eigen hoogwaardige wetenschappelijke kennis
en toepassingen draagt dit bij aan de digitale autonomie van Nederland
en die van Europa.”
Want het digitale domein is per definitie niet gebonden aan landsgrenzen en de Nederlandse aanpak voor cybersecurity staat dan ook niet op
zichzelf, aldus Grapperhaus. “We moeten rekening houden met wat er
om ons heen gebeurd en ook in het Europese en internationale domein
inzetten op hoogwaardige en zinvolle maatregelen. We zien dat landen
steeds vaker digitale middelen gebruiken voor spionage-, beïnvloedings- en sabotagedoeleinden als integraal onderdeel van hun machtsinstrumentarium
of in concrete conflictsituaties. Meest recent is het
voorbeeld waarbij de MIVD een cyberoperatie van
de Russische militaire inlichtingendienst, gericht op
de OPCW in Den Haag, verstoorde. Uit vervolgonderzoek bleek dat een van de in Nederland actieve
Russische inlichtingenofficieren ook in Maleisië
actief was, gericht op het MH17-onderzoek.”
Het grensoverschrijdende karakter van dreigingen
maakt het noodzakelijk sterk in te zetten op inter- >

Door wendbaar te zijn
maken we Nederland
digitaal weerbaarder
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> nationale samenwerking. Om deze uitdaging te
adresseren komt in de NCSA de internationale
dimensie dan ook veelvuldig terug. “Sommige
doelstellingen van de NCSA kunnen slechts
bereikt worden door middel van internationale
wetgeving, coalitievorming of internationale
ontwikkeling van normen en standaarden, in
het bijzonder in Europees en NAVO-verband.
Belangrijke voorbeelden zijn de Europese
(wetgevende) ontwikkelingen op het gebied
van certificering, standaard-ontwikkeling en
het stimuleren van de Europese digitale interne
markt, waarvan cybersecurity een onderdeel
is. Ook wordt er in EU-verband ingezet op meer
operationele samenwerking tussen nationale
cybersecuritycentra, zoals het Nederlands
NCSC. Daarnaast wordt er gewerkt aan het
delen van ervaringen en maatregelen tussen lidstaten voor het verhogen van de weerbaarheid
van aanbieders van vitale infrastructuur. Voor
wat betreft innovatie en onderzoek wordt er in
Europese onderzoeksprogramma’s steeds meer
prioriteit gegeven aan cybersecurity.”

Publieke
waarden
vragen
om een
goed
debat
Corien Prins is sinds 1 april 2017 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR). Zij is als hoogleraar Recht en Informatisering
verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University. Sinds 2009 is zij
lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Vaart maken
Er wordt op alle vlakken geïnvesteerd in de
digitale veiligheid in Nederland, concludeert
Grapperhaus. “In onze weerbaarheid tegen
dreigingen, in het kennisniveau maar ook in
wet- en regelgeving. Het tempo zit er flink in en
dat moeten we zien vast te houden. We moeten
vaart maken met de uitvoering van de NCSA,
we moeten vaart maken met de implementatie
van nieuwe wetten en regels. Tegelijkertijd laten
de incidenten van de afgelopen jaren ook zien
dat we flexibel moeten zijn, juist door wendbaar
te zijn maken we Nederland digitaal weerbaarder. Want de impact van technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen en digitale
dreiging, ontwikkelt zich met verschillende
snelheden.”
Hij zegt dat het Cyber Security Beeld Nederland,
die de NCTV elk jaar presenteert, een jaarlijks
moment zal zijn om te zien of we op koers liggen met de maatregelen uit de NCSA. “Hiermee
realiseren we de dynamische aanpak die past bij
de ontwikkeling van de cyberdreiging.”
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et is een open deur dat het
internet niet meer weg te
denken valt uit ons dagelijks
leven. En ook dat het niet meer alleen
mensen zijn die via het internet met
elkaar zijn verbonden. Dat geldt in sterk
toenemende mate ook voor apparaten.
De grens tussen de online en fysieke
wereld wordt daarmee diffuus en
die ontwikkeling zien we terug in de
contacten tussen overheid en burgers.
Als we onze auto parkeren, betalen we
de gemeente daarvoor vaak niet langer
bij de parkeerautomaat op straat, maar
met behulp van een online applicatie.
Daarbij wordt die applicatie veelal ook
nog eens beschikbaar gesteld door een
commerciële aanbieder.
Nog een illustratie: niet alleen burgers
‘zitten’ op sociale netwerken. Dat geldt
ook voor de overheid. Talloze publieke
instanties maken gebruik van Facebook om laagdrempelig in contact
met burgers te staan. Zo zijn er talloze
voorbeelden die tonen dat digitalisering behalve de samenleving ook de

overheid beïnvloedt. In dit alles staan
we slechts aan de vooravond van wat
er kan of gaat veranderen. Immers, wat
ontwikkelingen als Artificial Intelligence
(AI) en (slimme) gezichtsherkenning
precies zullen betekenen – bijvoorbeeld
voor de relatie tussen overheid en burgers - valt op dit moment nog nauwelijks
te overzien. Dat we alle implicaties (nog)
niet scherp op het netvlies hebben, wil
echter niet zeggen dat we de techniek
en toepassingen daarvan op hun beloop
moeten laten.
Een lange traditie van rapporten
De WRR heeft een lange traditie van
rapporten over hoe digitale technologie
de samenleving verandert en wat dat
betekent voor beleid. Al in 1998 (Staat
zonder land) signaleerde de raad dat
digitalisering leidde tot grensoverschrijdende netwerken en minder mogelijkheden voor overheidssturing. In 2011
was de kernboodschap van het rapport
iOverheid dat de digitale overheid forse
inspanningen vereist om de rechten van

burgers tegenover publieke instanties gestand
te doen. In het rapport Big Data in een vrije en
veilige samenleving (2015) bepleitte de WRR
nieuwe spelregels om de mogelijkheden van
big data te benutten en tegelijkertijd de fundamentele rechten en vrijheden van burgers te
waarborgen.
Al deze ontwikkelingen steunen op een mondiale digitale infrastructuur, waar nationale
overheden maar beperkt greep op hebben,
aldus het rapport De publieke kern van het
internet (2014). Door verzwakking of uitval van
delen van die infrastructuur kunnen burgers,
bedrijven en overheden wereldwijd worden
geraakt. Om dit te voorkomen is ‘flow security’
essentieel, aldus Veiligheid in een wereld van
verbindingen (2017). In 2019 zal de WRR een
policy brief uitbrengen over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij digitale
ontwrichting; daarnaast wordt gewerkt aan
een door de regering gevraagd advies over AI
en publieke waarden.
Waarden als veiligheid en privacy
Bij de inzet van digitale technologie valt het
grote belang op van waarden als veiligheid
en efficiëntie – en gelukkig steeds vaker ook
privacy. Maar dit zijn niet de enige waarden
die in het geding zijn. Zeker niet als het gaat
om de uitvoering van publieke taken. Neem
bijvoorbeeld de rechtsbescherming van
burgers, die onvoldoende is aangepast aan
de digitaal vernetwerkte overheid. Burgers
moeten regelmatig aankloppen bij individuele
overheidsorganisaties om hun rechten uit
te oefenen of bezwaar te maken tegen een
besluit dat langs digitale weg is genomen. Wanneer overheidsorganisaties AI gaan gebruiken
zal de navolgbaarheid van besluiten verder
afnemen. Burgers mogen niet in de knel mogen komen wanneer de overheid besluit haar
communicatie, dienstverlening en uitvoering
van beleid langs digitale weg af te handelen.
In een gedigitaliseerde samenleving verdient
rechtsbescherming voor burgers andere en
nieuwe vormen. Dit gegeven geldt in feite voor
elke nieuwe toepassing die we introduceren:
voortdurend zullen we ons moeten afvragen
welke publieke waarden we daarmee beogen
te bevorderen. Deze waarden liggen immers
geenszins vast, maar zijn de uitkomst van

een maatschappelijk, technologisch en ook
politiek proces dat in de volle breedte gevoerd
moet worden.
Digitalisering is grensoverschrijdend
Belangrijk is dat we ons daarbij niet langer
kunnen verschansen achter nationale grenzen. Digitalisering is in essentie een grensoverschrijdend fenomeen. De afhankelijkheden
die hierdoor ontstaan zullen we opnieuw
moeten overdenken. We kunnen niet meer
zonder het internet, zonder de diensten van
grote technologiebedrijven en zonder buitenlandse aanbieders van de grote en kleine
softwareonderdelen waarop onze maatschappelijke processen draaien. Juist vanwege de
groeiende verwevenheid zullen we het debat
over digitalisering en publieke waarden ook
steeds vaker moeten voeren in Europees en
internationaal verband. Vraagstukken rond
de governance van het internet, cybersecurity, de bescherming van vitale infrastructuur,
certificering van het Internet of Things (IoT) en
AI zijn te groot om alleen op te lossen.
Belangrijk is daarom dat politiek en parlement zich proactief opstellen en proberen de
richting te beïnvloeden van de gedachtenvorming over digitaal beleid, zowel in Brussel als
daarbuiten. Hier doet zich echter een spanning voor. Enerzijds zijn de ontwikkelingen
inherent grensoverschrijdend. Anderzijds
willen we als Nederland ook de eigen waarden
en belangen die we belangrijk vinden blijven
koesteren en kunnen garanderen. Bovendien
moet Europese wetgeving ook nationaal kunnen ‘landen’.
Aansprekend verhaal vergt heldere visie
De overheid zal burgers en bedrijven mee
moeten krijgen in ontwikkelingen zoals AI, in
het bijzonder wanneer ze daar zelf gebruik
van maakt. Dit vraagt om een oprecht en
aansprekend verhaal dat vertrouwen wekt. De
overheid zal moeten voorkomen dat de retoriek van de angst het debat overneemt: ‘onze
keuzevrijheid staat op het spel, onze banen
komen op de tocht, enzovoort’. Niet meedoen
brengt hoge kosten met zich mee. Ook zal
de overheid misplaatst optimisme moeten
adresseren, dat ertoe kan leiden dat geïnvesteerd wordt in toepassingen die uiteindelijk

niet wenselijk blijken. Nodig is een eerlijk en
evenwichtig beeld van kansen en uitdagingen
en een overheid die snelheid maakt wanneer
dat wenselijk is maar ook bereid is af en toe
flink op de rem te trappen.
Zo’n verhaal is niet mogelijk zonder een heldere visie op de betekenis van technologie voor
de samenleving, nu en op de langere termijn.
Inmiddels is er een gezamenlijke strategie
voor digitalisering van drie ministeries. Dat is
een belangrijke stap voorwaarts. Maar digitalisering vereist meer dan ‘piecemeal-beleid’
gericht op privacy, innovatie of machine
learning. Digitalisering vraagt om een visie die
het geheel van veranderingen als uitgangspunt neemt en kijkt vanuit overkoepelende
vraagstukken die spelen over verschillende
domeinen heen. Zo kan het op afstand upgraden van software – bijvoorbeeld bij auto’s of in
de medische sector – leiden tot feitelijk nieuwe
producten die niet voor de Nederlandse markt
zijn goedgekeurd. Heeft de overheid daar
voldoende greep op?
Sterke drijvende krachten
Zonder heldere visie zijn het vooral de unieke
kansen enerzijds of de schaduwkanten van
technologie anderzijds die het debat gaan
bepalen. En zijn het bedrijfsleven en wetenschap die bepalen welke technologieën op de
markt komen. Publieke waarden als efficiëntie
en veiligheid zijn hierbij veelal sterke drijvende krachten, terwijl andere waarden, zoals
autonomie, gelijke kansen en inclusiviteit pas
achteraf in beeld komen. In het ergste geval:
als het leed al is geschied of als de kosten van
aanpassing nauwelijks nog zijn op te brengen.
We zullen dus niet alleen moeten nadenken
over de technologie zelf en de nieuwe vormen
die het telkens aanneemt, maar vooral ook
over de samenleving waarin die technologie
een plek moet gaan vinden. Welke richting
willen we dat het opgaat met de iSamenleving,
welke publieke waarden vinden we daarbij
belangrijk en moeten worden geborgd? Eerder
dan een slimmigheidje, een handig middel
tot een doel is technologie immers vooral een
kracht die de samenleving en de overheid verandert. En daarover moeten we met z’n allen
het gesprek voeren.
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De digitale
werkelijkheid
van de politie

(Mobiel Effectiever Op Straat). Sinds eind 2017
beschikken de medewerkers over een smartphone. “Daarmee kun je bekeuringen uitschrijven, proces-verbaal opmaken, kun je politieregisters bevragen, een kenteken controleren,
een rijbewijs scannen. Gegevens worden dan
automatisch ingelezen, dat hoef je niet allemaal
meer over te typen. Dus dat is een enorme stap
vooruit.”
“Aan de operationele kant zijn er veel tools, met
name voor de opsporing, toegevoegd. Tools
voor beeldherkenning, voor gezichtsherkenning, en voor intelligente analyses op big data.
We standaardiseren op die tools, want het is
mooi om beeldherkenningssoftware te hebben,
maar het is niet nodig dat je alle pakketten van
de hele wereld in huis hebt.”

Wel eens wakker gelegen in die periode?
“Nee, absoluut niet. We hebben een
solide lijn neergezet de afgelopen zes
jaar. We hebben bijna 200 ICT-projecten
uitgevoerd en die hebben de resultaten
opgeleverd die we voor ogen hadden.
We hebben een omvangrijk programma
opgeknipt in kleine stukjes. Een voorbeeld: wij hadden meer dan 500 locaties
met elk een eigen telefooncentrale.
Ook nog eens van alle denkbare merken.
Dan duurt het twee jaar, maar uiteindelijk
heb je een basisvoorziening telefonie.
En ook nog eens een stuk goedkoper.
In de digitale realiteit van vandaag liggen er voor de politie vele uitdagingen en
Ons netwerk: helemaal vernieuwd
vraagstukken op het terrein van handhaving, noodhulp, opsporing en veiligheid
en ge-upgrade. Daardoor is het ook
en de digitalisering hiervan. “Het politievak moet zich steeds meer gaan verhouden
mogelijk geworden om onze kantoorautomatisering – die ook nog eens zwaar
tot de digitale werkelijkheid. Dat stelt eisen aan de manier waarop wij onze
versnipperd was – te moderniseren en te
informatievoorziening inrichten en onderhouden”, zegt Dick Heerschop.
standaardiseren. We zaten bijvoorbeeld
nog op hele oude versies van Internet
Explorer, waardoor je veel features niet
ij zijn aantreden als Chief Information Officer (CIO) kreeg
kon toepassen. Allemaal opgelost. Je kunt nu met moderne softwareHeerschop ook het Aanvalsprogramma Informatievoorzieversies werken. We bereiden op dit moment de volgende stap voor; het
ning Politie (AVP), in 2011 geïnitieerd door toenmalig minister
werken met multimedia op alle 70.000 werkplekken.”
van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, onder zijn hoede. Na een langdu“Ik heb nooit spijt gehad van de keuze om de bedrijfsvoering naar voren
rige storing in 2010 in Noord- en Oost-Nederland en een daarop kritisch
te halen en zwaar in te zetten op standaardisatie. Om te kunnen innoverapport van de Algemene Rekenkamer, is het AVP gestart. Het AVP was
ren moet namelijk aan drie voorwaarden worden voldaan: een landelijk
bedoeld om de informatievoorziening bij de politie op orde te brengen.
dekkende infrastructuur die de vernieuwing kan dragen, een operatio“Er waren meer dan 3.500 storingen per jaar. Meer dan 1.200 verschilnele organisatie die het voortouw wil nemen en tenslotte een ICT-orgalende systemen in omloop. Elke vorm van hard- en software die je in
nisatie die in staat is om de ontwikkelingen te ondersteunen. Ik ben er
Nederland kon kopen, hadden wij wel ergens werkend staan. In meerdeecht van overtuigd dat standaardisatie van de technische infrastructuur
re versies. Ik voelde me soms meer de conservator van het ‘Nederlands
bij de politie een absolute voorwaarde was om een landelijke dekkende
ICT-museum’ dan de CIO van de Nationale Politie.”
informatiepositie te krijgen.”

Vernieuwend Registreren

B

Hoge prioriteit
Het AVP is per 31 december 2017 officieel beëindigd. “In zes jaar tijd is de
technische infrastructuur compleet vernieuwd, door heel Nederland. We
zijn van vijftien grotere en kleinere rekencentra naar drie grote rekencentra gegaan. Die zijn gestandaardiseerd en met moderne apparatuur
ingericht. Als je komt uit een situatie van 26 korpsen, met evenzoveel
varianten in administratie- en archiefsystemen, vaak bij verschillende
leveranciers, dan heb je echt wel wat te doen. De vernieuwing van de
bedrijfsvoering had een hoge prioriteit omdat de Nationale Politie moest
gaan draaien. En de grote uitdaging was, elke dag opnieuw: het moet
ook nog blijven werken.”

Er is een hele nieuwe basisvoorziening informatie gerealiseerd. “In feite
een groot datawarehouse. De relevante gegevens uit de diverse systemen, ook de legacy systemen, komen daar via bijna real-time updates
in terecht en zijn overal in Nederland toegankelijk voor agenten”, licht
Heerschop toe. “Politiemensen delen meer dan ooit dezelfde systemen
en informatie.”
Door de gemoderniseerde infrastructuur kunnen alle politiemedewerkers inloggen in een eigen digitale omgeving. “Met die techniek is het
ook mogelijk gemaakt dat je met je tablet of chromebook in de wijk, gewoon bij iemand thuis of in de supermarkt, de aangifte kunt opnemen.
Zes jaar geleden kon dat niet.”
Ook is mobiel werken mogelijk geworden middels het programma MEOS

Dick Heerschop is sinds 1 januari 2013 Chief Information Officer (CIO) van de Nationale Politie en
verantwoordelijk voor de informatievoorziening en ICT. Hij is tevens lid van de korpsleiding. Heerschop was
eerder bij de Dienst Justitiële Inrichtingen lid van de hoofddirectie met de portefeuille bedrijfsvoering en
Hoofd Keteninformatisering bij het ministerie Justitie en Veiligheid
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Na het succesvol afronden van het AVP is de blik
nu volledig naar voren gericht. Er zijn nieuwe
applicaties ontwikkeld en er is een nieuw
platform waarop deze draaien: het operationele
politie platform (OPP). “Met het programma
‘Vernieuwend Registreren’ gaan we de operationele systemen gebruiksvriendelijker maken
waardoor bijvoorbeeld dubbele invoer – een
begrijpelijke ergernis van de operatie – tot het
verleden behoort. Functionaliteiten van de
legacy systemen zoals de Basisvoorziening
Handhaving (BVH) worden overgezet op het
nieuwe platform. Daarmee bouwen we in de komende vier tot zes jaar circa 800 verschillende
werkprocessen die de politie wettelijk kent om
naar een moderne ondersteuning. Dat doen we
met operationele collega’s aan het stuur, zij zijn
immers degenen die met de systemen werken.”
Tegenwoordig speelt ons leven zich voor een
belangrijk deel in de digitale wereld af. “Een
digitale realiteit waarin mensen acteren, waarin
mensen wonen, waarin mensen zakendoen,
verliefd worden en ook bestolen en bedrogen
worden. Dit betekent voor het veiligheidsvraagstuk dat de politie ook in die digitale werkelijkheid actief moet zijn. En dat levert nieuwe
uitdagingen op, want het politievak moet zich
gaan verhouden tot die digitale realiteit. Dat
is niet alleen in de opsporing, dat is ook in de
handhaving. Een wijkagent moet ook op sociale
media actief zijn om te kunnen volgen wat er in
zijn buurt gebeurd. Waar je vroeger je pappenheimers goed kende van het rondje lopen in de >
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advertentie

>

buurt, zitten ze nu op een zolderkamer te cyberpesten. Ons werk gaat
meer en meer in dat digitale domein
plaatsvinden en dat stelt eisen aan
de manier waarop wij onze techniek
en informatievoorziening opbouwen
en onderhouden, zorgen dat die
actueel blijft. Wij kunnen nooit zo
snel als de markt. Maar we kunnen
ons geen grote achterstand permitteren.”

Digitale criminaliteit

Hier ontstaan ook nieuwe (privacy) vraagstukken, zoals hoe zit het met
de transparantie bij het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie? De toetsbaarheid en transparantie zijn sleutelbegrippen als
het gaat om het vertrouwen in de politie, ook in het digitale domein.
“In dit verband werken we ook samen met het Openbaar Ministerie
aan een soort basisspelregels waar die processen aan moeten voldoen
qua transparantie. Om ervoor te zorgen dat je het ook bij de rechtbank
als overtuigend en wettig bewijs kunt gebruiken. Wij vinden ook: voor
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Niet alleen de markt ontwikkelt zich
snel, dat geldt ook voor digitale
criminaliteit. Heerschop ziet dat
dit zelfs meer en meer commodity
wordt. “Feit is dat als de samenleving
digitaliseert, dan de criminaliteit
ook. Waar vroeger specifieke
hackersgroepen nodig waren om
een DDoS-aanval te lanceren, kun
je dat nu gewoon als doe-het-zelf
pakket kopen. Ik heb dat gezien; met
een handleiding erbij. Kost 80 euro, kun je zo op je pc installeren. En als
je vastloopt, dan bel je naar de helpdesk.”
“Dus in het kader van criminaliteitsbestrijding noodzaakt dit ons ook
om voorop te blijven lopen. Innovatief te zijn met alle mogelijkheden
die technologie ons daarin biedt. Op dat terrein van Artificial Intelligence (AI), big data, analytische software en algoritmen zijn we volop aan
de slag. De hoeveelheid data binnen de opsporing groeit explosief. We
hebben daarom digitale transferia ingericht, die we eenvoudig kunnen
op- en afschalen, om ons netwerk te ontlasten. Er is geen aangifte meer
denkbaar, zonder dat er digitaal materiaal bij zit. Dat kan een filmpje zijn,
of een geluidsopname, een gegevensdrager. We krijgen echt enorme
hoeveelheden aan divers materiaal binnen. Wat in het kader van onderzoek hartstikke relevant kan zijn.”

De samenleving digitaliseert, dus de
criminaliteit ook

belangwekkende beslissingen moet er altijd menselijk handelen tussen
zitten. Het kan niet zo zijn dat de machine dat voor ons doet. We gebruiken wel algoritmen om te voorspellen, maar uiteindelijk moet dat in het
proces altijd nog geïnterpreteerd kunnen worden door een mens.”
“Tot slot wordt beveiliging in de digitale wereld steeds belangrijker. Wij
kennen zo’n hoge digitaliseringsgraad hier in Nederland, je moet je daar
als samenleving veel beter op voorbereiden. Wij doen als politie daarom
ook aan voorlichting over internetoplichting.” Een goed voorbeeld daarvan is het project ‘No more ransom’¹. Heerschop maakt een vergelijking
met de vroegere campagne over inbraakpreventie rond het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’, “echter nu aangepast aan het digitale tijdperk.”

1
Het ‘No more ransom’ project is een initiatief van het team High Tech Crime van de Nationale Politie,
Europol’s European Cybercrime Centre en McAfee met als doel om slachtoffers van ransomware te helpen
bij het herstellen van hun versleutelde bestanden zonder de criminelen te betalen.

WE TAKE ON THE
WORLD’S TOUGHEST
CHALLENGES. SO YOU
DON’T HAVE TO.
Because no matter how complex,
how advanced, or how intricate a
network is, it’s the most successful
when it goes unnoticed.
juniper.net

Thierry Breton is sinds november 2008 CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Atos, met 120.000 medewerkers actief in 73 landen. Atos is ook ‘Worldwide IT
Partner’ van de Olympische Spelen. Voorafgaand aan zijn indiensttreding bij Atos, was Breton, van 2005 tot 2007, in Frankrijk minister van Economie, Financiën en Industrie
en professor aan de Harvard Business School, waar hij ‘leadership and corporate accountability’ doceerde.

Vrij verkeer

Op weg naar de
Europese digitale
interne markt
Voor de verdere ontwikkeling van de digitale economie in Europa is het essentieel dat er een
digitale interne markt komt waardoor het gemakkelijker wordt om in een ander EU-land online
producten of diensten te kopen. GOV magazine spreekt met Thierry Breton over zijn visie en
ideeën op het gebied van Artificial Intelligence (AI), High Performance Computing (HPC), big
data en cybersecurity om van Europa een digitaal leider te maken.
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Aan de hand van het tussenrapport voor de strategie van de digitale
interne markt, heeft de Europese Commissie op 13 september 2017 een
voorstel gedaan om, naast de vier vrijheden (vrij verkeer van personen,
goederen, diensten en kapitaal), ook het vrij-verkeer van niet-persoonsgebonden data op te nemen binnen de EU-wetgeving¹.
En ook dat is noodzakelijk, benadrukt Breton, omdat internet en digitale
technologie onze wereld snel veranderen. “Maar online barrières, zoals
een restrictie van dataverkeer, kunnen ertoe leiden dat burgers tot
bepaalde diensten geen toegang hebben, internetbedrijven en start-ups
hun horizon beperkt zien en bedrijven en overheden die gebruik maken
van dataverkeer en gegevensopslag niet optimaal kunnen profiteren
van alle digitale hulpmiddelen.”
“Het is ook mede daarom dat ik al in 2014 samen met Jim Hagemann
Snabe, de voormalige co-CEO van SAP, om een EU-beveiligde ‘Trusted
Cloud Space’ heb gevraagd waarin gegevensbescherming zou worden
gegarandeerd dankzij passende regelgeving en solide cyberbeveiligingstools.”
Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds
mei 2018 in Europa van toepassing is, wordt deze rechtszekerheid
bevorderd, volgens Breton. De eerder, in juli 2017, door de Cloud Infrastructure Service Providers (CISPE) aangekondigde Europese gedragscode databescherming, waaraan ook Atos zich heeft gecommitteerd,
verplicht cloud infrastructuurleveranciers te garanderen dat de Europese gegevens die zij exploiteren, worden opgeslagen en verwerkt op
Europees grondgebied. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de
Europese wetgeving hieromtrent.
Het laat zien dat de digitale interne markt een alomvattend beleid kent
dat vele dimensies bestrijkt, van een beveiligde EU-data ruimte tot en
met regelgeving op gebieden als digital marketing, e-commerce en
telecommunicatie, aldus Breton.

Drie pijlers
Thierry Breton heeft ook verschillende keren Mariya Gabriel ontmoet,
Europees commissaris voor de digitale economie en samenleving en
daarmee verantwoordelijk voor de implementatiestrategie van de
digitale interne markt. “De strategie van de digitale interne markt, die
ook deel uitmaakt van de Europese Digitale Agenda, is gebaseerd op

“

drie belangrijke ‘pijlers’: betere toegang
voor burgers en bedrijven tot onlineproducten en -diensten in heel Europa;
het creëren van betere condities waarin
digitale netwerken en innovatieve diensten
zich kunnen ontwikkelen en het vergroten
van de potentiële groei van de Europese
digitale economie.”
De eerste resultaten zijn al zichtbaar,
volgens Breton. De Europese Commissie heeft met de digitale interne markt
strategie al concrete kwesties aangepakt,
zoals de hervorming van de Europese
auteursrechtwetgeving; de herziening van
de regelgeving voor audiovisuele media;
‘geo blocking’ (waardoor consumenten op basis van hun locatie geen
toegang krijgen tot een website of naar een andere, lokale, duurdere
webwinkel worden doorverwezen); het faciliteren van grensoverschrijdende e-commerce; herziening van de EU-telecomregels; de verwerking
van persoonsgegevens op basis van de AVG (dat er in voorziet dat het
vertrouwen in en de veiligheid van digitale diensten wordt versterkt); en
de verdere opbouw van de data-economie.
“Daarnaast zou ik nog een specifiek voorbeeld willen noemen, namelijk
de afschaffing van de EU roamingtarieven per 15 juni 2017. Ze zijn jarenlang een frustratie geweest voor een groot deel van de Europese bevolking, vooral door het toegenomen datagebruik op je mobiele telefoon in
het buitenland. Dat is nu goed geregeld dankzij de implementatie van de
digitale interne marktstrategie.”

Cybersecurity
geldt als een
topprioriteit
in de wereld
van vandaag

“

B

reton vertelt dat hij al vele jaren in nauw contact staat met
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.
“Ik heb hem bij de aankondiging in mei 2015 van een nieuwe
EU-strategie voor de digitale interne markt, mijn volledige
steun toegezegd. Deze strategie moet er namelijk voor zorgen dat Europese digitale goederen en diensten vrij over de EU-grenzen
kunnen ‘reizen’, waarmee het groeipotentieel van de digitale economie
binnen de Europese Unie kan worden gemaximaliseerd”, aldus Breton.

Cybersecurity als topprioriteit
Bij Europees digitaal leiderschap hoort ook aandacht voor cybersecurity. “Het geldt zelfs als een topprioriteit in de wereld van vandaag”,
benadrukt Breton. Atos ondersteunt zowel de Europese Unie, in een
samenwerking met Airbus, als de NAVO op dit expertisegebied. “Europa
was in het verleden een beetje naïef op het gebied van cybersecurity,
als ik dat zo mag zeggen. Gelukkig is dat inmiddels ver achter ons en
is Europa zich volledig bewust van het feit dat we in een wereld leven
waarin elke dag verschillende soorten cyberaanvallen van onder meer
virussen, wormen en botnets plaatshebben en deze zich bovendien
verder verspreiden als de cybersecuritytools niet sterk genoeg zijn om
deze aanvallen af te weren.”
Ter illustratie: de omvang van het aantal hacks en ransomware aanvallen
bedroeg in 2016 wereldwijd bijna 1 miljard euro. “Cybersecurity wordt
nog belangrijker omdat het Internet of Things (IoT) een nieuwe reeks
van kwetsbaarheden creëert die zorgvuldig moeten worden gemonitord. Binnen Atos maken we steeds meer gebruik van Artificial Intelligence voor security monitoring, zowel centraal als decentraal. In onze
Security Operations Centers, waar we 24/7 veiligheidsrisico’s monitoren,

>
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wordt prescriptieve data-analyse toegepast om voor onze klanten realtime
cyberdreigingen te detecteren. Er wordt
een snelle, geautomatiseerde response
gegeven bij het neutraliseren van security-incidenten zoals cyberaanvallen.”
In deze context van toenemende cyberdreigingen heeft Europa al proactief
gehandeld. Sinds mei 2018 is er binnen
de EU de allereerste gemeenschappelijke Cybersecuritywet. Deze vloeit voort
uit de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn van de EU. Het spoort de
lidstaten aan hun digitale weerbaarheid
te vergroten en beter met elkaar samen te werken. De EU ondersteunt
ook het concurrentievermogen van haar cybersecurity-industrie door
middel van een publiek-privaat partnerschap waarvan verwacht wordt
dat het in 2020 1,8 miljard euro aan investeringen zal genereren.

Atos zal uiteraard
zijn rol spelen om
van EuroHPC een
succes te maken

“

European Processor Initiative (EPI)
Europa moet echter ook meer ‘end-to-end’ beveiligde digitale oplossingen gebruiken en ontwikkelen. In dit opzicht is het meer dan welkom dat
de Europese Commissie in maart van dit jaar het European Processor
Initiative (EPI) heeft gelanceerd, vindt Breton. Dit consortium wordt
momenteel geleid door Atos en zal werken aan het co-ontwerpen,
ontwikkelen en op de markt brengen van een Europese low-power
microprocessor die cruciaal is voor de ontwikkeling van pre-exascale en
exascale High Performance Computing-systemen (HPC).
Toegang tot supercomputers is essentieel voor het welzijn van de
Europese burgers, de wetenschap en het concurrentievermogen van de
industrie in Europa, aldus Breton. Hij is dan ook blij met het EuroHPCinitiatief van de Europese Commissie van januari 2018. In publiek-private
samenwerking, juist om de onafhankelijkheid van HPC-technologie en
-capaciteit te behouden, zal een infrastructuur worden gerealiseerd en
supercomputers beschikbaar worden gesteld aan onderzoekers in
academische en industriële omgevingen, alsmede aan de overheid.
Het budget hiervoor is geraamd op 1 miljard euro, “Atos zal uiteraard zijn
rol spelen om van EuroHPC een succes te maken”, zegt Breton.

Enorm groeipotentieel
Hij stelt dat de digitale interne markt enorme kansen biedt. De online
bestedingen in de EU worden momenteel geschat op iets minder dan
500 miljard euro (ter vergelijk: in de VS 363 miljard). Verwacht wordt dat
dit bedrag tegen 2020 zal verdubbelen als de digitale interne markt van
de EU een succes wordt. Volgens de Europese Commissie kan een goed
functionerende digitale interne markt jaarlijks 415 miljard bijdragen
aan de EU-economie. De waarde van de data-economie van de EU zou
dan vier procent van het bruto binnenlands product kunnen bereiken;
vandaag is dat twee procent.

De Europese digitale interne markt wordt met zes miljard aangesloten
apparaten een van de meest waardevolle handelsmarkten ter wereld
voor online bedrijven. Breton benadrukt dat dit enorme groeipotentieel
expliciet moet samengaan met krachtige cyberbeveiligingsmaatregelen die niet alleen het vertrouwen van de burgers in de digitale interne
markt kunnen vergroten, maar ook de EU-lidstaten 265 miljard euro per
jaar kunnen besparen aan kosten van cybercriminaliteit.

R&D
De Atos groep investeert jaarlijks 250 á 300 miljoen euro in R&D
(research and development), met als resultaat meer dan 150 nieuwe
exclusieve patenten. Atos beschikt reeds over 5.000 patenten. Breton
vertelt dat daarnaast wordt samengewerkt aan innovatie met een
uitgebreid netwerk van partners zoals Siemens en de Franse commissie voor atoom- en alternatieve energie (CEA), Dell EMC en Intel, en
met een aantal van de beste universiteiten en onderzoeksinstellingen
wereldwijd. “We hebben daarmee toegang tot grote R&D-programma’s
van enkele miljarden per jaar, waardoor we mede in staat zijn de digitale
transformatie van onze klanten voor te bereiden en op de juiste wijze te
begeleiden. In dit kader investeren we ook veel geld in Quantum computing-onderzoek om de revolutie die hierin zal gaan plaatsvinden voor te
zijn. Dat doen we zodat we het mogelijk kunnen maken om de Wet van
Moore² na te streven in termen van de ‘computervermogen evolutie’ in
de komende decennia.”
“Juli 2017 hebben we een Quantum Learning Machine (QLM) gelanceerd
die inmiddels bij een aantal van onze klanten is geplaatst. De belangrijkste functies zijn ontworpen in nauwe samenwerking met onze Atos
Quantum-adviesraad.”
Die bestaat uit vele internationale experts op dit gebied, waaronder
Cédric Villani (houder van de Fieldsmedaille, de belangrijkste onderscheiding binnen de wiskunde); Serge Haroche, winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde; en ook de veelgeprezen natuurkundige Alain
Aspect.
Hiermee is een gerichte aanzet gedaan tot de uitdagingen van de
Quantum revolutie, vertelt Breton zichtbaar trots. Overigens speelt de
EU-Commissie via DG CONNECT (het directoraat-generaal Communications Networks, Content and Technology) ook een belangrijke rol bij de
ondersteuning van Quantum-computertechnologieën.
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Drie finalisten dongen mee naar de titel Overheidsmanager van het Jaar 2018: Desirée
Curfs, directeur van het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts van de gemeenten
Maassluis, Schiedam en Vlaardingen; Rob Keet, teamleider Grootschalig Optreden bij de
Nationale Politie, Eenheid Noord-Holland; en Emine Özyenici, directeur Informatievoorziening en Inkoop bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Winnaar is geworden Emine Özyenici. De jury onder leiding van Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, zei over haar: “Emine Özyenici draagt bij aan
‘een veiliger en rechtvaardig Nederland’. In deze tijd van digitalisering wordt het steeds
belangrijker om als overheid goed te kunnen opereren in de informatiemaatschappij.
Emine en haar team krijgen daardoor een steeds belangrijkere rol. Als inspirator voor haar
omgeving, zet zij haar expertise, creativiteit en enthousiasme in om tot innovatieve oplossingen te komen.”
De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in de Ridderzaal in Den Haag. De prijs voor beste
Overheidsorganisatie ging naar Waterschap Aa en Maas vanwege de ontwikkelingen op
het gebied van digitale transformatie, onder meer in de vorm van een eigen data lab.

“Al sinds 2012 ondersteunt Atos de Europese programma’s ter bevordering van de digitale interne markt, de digitale wetenschap en innovatie.
Deze programma’s zullen de EU helpen om een toonaangevende rol te
spelen in de digitale wereld. En om de mogelijkheden van het digitale
Europese ecosysteem, met meer dan 500 miljoen burgers, volledig te
benutten. De komst van de AVG, de ambitieuze aanpak van cybersecurity en de ondersteuning door de Europese leiders geven alle
vertrouwen.”

De Raad van de Europese Unie gaf op 9 november 2018 zijn goedkeuring aan de hervorming die belemmeringen voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU zal wegnemen.
2
De Wet van Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke 18 maanden tot twee jaar verdubbelt.
1

Emine Özyenici
Overheidsmanager
van het Jaar 2018

Op de foto v.l.n.r. Jetta Klijnsma, Desirée Curfs, Emine Özyenici, Rob Keet en Paul Depla (burgemeester
van Breda en gastheer van de avond).
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Digitaal Europa
Digitale transformatie is de sleutel tot de toekomstige duurzame
groei in Europa. De digitale uitdagingen zijn veelomvattend.
Aan de ene kant kunstmatige intelligentie, aan de andere kant het
bevorderen van digitale vaardigheden. Een andere uitdaging waarvan veel wordt verwacht betreft gepersonaliseerde geneeskunde,
waarbij gebruikt wordt gemaakt van berekeningen door supercomputers. En uiteraard het vraagstuk hoe Europa zich beter kan
wapenen tegen cyberaanvallen en cybercriminaliteit. De EU wil in
het kader van programma Digitaal Europa de komende jaren ruim
9 miljard euro uittrekken voor investeringen in onder meer High
Performance Computing (HPC), Artificial Intelligence (AI) en cybersecurity, en ook geavanceerde digitale vaardigheden stimuleren.

Gerard de Graaf is directeur voor de Digital Single Market van de Europese Commissie, directoraat-generaal Communications Networks, Content en Technology (DG
CONNECT). Het directoraat richt zich op het EU-beleid van de digitale interne markt,
alsmede digitale wetenschap en innovatie. DG CONNECT ressorteert onder de
kabinetten van Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Europese Commissie-Juncker en
Mariya Gabriel, Europees commissaris voor de digitale economie en samenleving.

D

e Graaf was recent gastspreker tijdens een lunchbijeenkomst in het Huis van Europa, de Vertegenwoordiging van
de Europese Commissie in Nederland. Het is ook op die
locatie, aan de Hofvijver, om de hoek van het Binnenhof, dat hij GOV
magazine te woord stond. De Graaf is inmiddels 27 jaar actief voor de
Europese Commissie in Brussel. In zijn huidige werkveld is hij verantwoordelijk voor een aantal beleidsmaatregelen en instrumenten die
cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de digitale economie in Europa.

Mondiale situatie
De Graaf opent het gesprek door een beeld te schetsen van de mondiale
situatie waarin het digitaal leiderschap de komende vijf jaar gaat worden
bepaald. In de huidige situatie is Europa niet leidend. Momenteel zijn dat
de Verenigde Staten, met als opkomende markt China. Europa kan en
moet op korte termijn aanhaken, benadrukt De Graaf.
“Digitaal leiderschap is belangrijk vanwege drie aspecten”, geeft hij aan.
“Op de eerste plaats is dat onze concurrentiekracht ten opzichte van de
opkomende regio’s, zoals bijvoorbeeld China, maar ook andere economieën in Azië, waaronder natuurlijk India. Een tweede aspect vormen
de maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, energie
en transport. ICT kan daarin kwalitatief echt het verschil maken, en ook
worden ingezet om de negatieve effecten van bijvoorbeeld klimaatverandering aan te pakken. Het derde aspect betreft de geo-strategische
autonomie, en die is essentieel voor Europa”, stelt De Graaf. “We moeten
op digitaal vlak, bijvoorbeeld wat betreft supercomputers, AI of microchips, niet afhankelijk worden van derde landen.”
Hij vertelt dat China onlangs heeft aangekondigd de snelste supercomputer ter wereld (de Tianhe-2) te hebben ontworpen met 33,86 Petaflops
(1 Petaflops is 1 biljard berekeningen per seconde). In Europa staat qua
supercomputers Duitsland op de 9e plaats en het eerstvolgende Europese land met een supercomputer staat op de 18e plaats. “Met andere
woorden: Europa speelt op dit vlak nu geen enkele rol, maar zou dat
wel moeten doen, juist als het gaat om de transformatie naar de digitale
interne markt. Wel vaker wordt de vraag gesteld waarom Europa geen
Google of Amazon-achtig bedrijf heeft en dan blijkt dat het binnen de EU
voor innovatieve start-ups en veelbelovende MKB-ondernemers (Midden- en Kleinbedrijf) moeilijk opschalen is, mede door de verschillende
wet- en regelgeving van de lidstaten.”
“Maar er is licht aan de horizon”, glimlacht De Graaf. Want van de 30
wetsvoorstellen die moeten leiden tot een digitale interne markt – zoals
op het vlak van telecom, content en cybersecurity – zijn er inmiddels 20
door de Raad en het Europees Parlement aangenomen. De overige 10
staan dichtbij goedkeuring.
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I-DESI
Onder De Graafs verantwoordelijkheid valt ook de jaarlijks uitgebrachte
Digital Economy and Society Index (DESI). Daarin scoort Nederland heel
goed met een vierde plaats na Denemarken, Zweden en Finland.
Nederland laat vooral een hoge score zien op het vlak van internetgebruik en connectiviteit. “Eigenlijk zou je DESI moeten afzetten versus
landen als de USA, China en Japan”, zegt De Graaf, duidend op de I-DESI.
Deze International Digital Economy en Society Index meet de digitale
prestaties van EU-landen en de EU als geheel in vergelijking met 15
andere landen: Australië, Brazilië, Canada, China, IJsland, Israël, Japan,
Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Rusland, Zuid-Korea, Zwitserland,
Turkije en de Verenigde Staten.
“Dan is er nog winst te behalen, al scoort Europa ook als totaal goed op
de vlakken van internetgebruik en connectiviteit en streven wij de USA
op het vlak van industrialisatie zelfs voorbij. Het is ook mede daarom
dat steeds meer venture capitalists in Europa investeren, terwijl dat
voor een paar jaar geleden praktisch alleen in de Verenigde Staten werd
gedaan.”
Hij plaatst daarbij een kanttekening: “Let wel, wij investeren binnen de
Europese Unie 2,5 miljard euro in AI, China 8 miljard en de Verenigde
Staten zelfs 16 miljard, mede dankzij private partijen als Google en Amazon. Dus dat zijn nog andere grootheden dan waarmee we binnen de EU
momenteel werken.”
De Europese Commissie stelt: investeren in onderzoek en innovatie is
investeren in de toekomst van Europa. Op die manier kan de EU wereldwijd concurreren en haar unieke sociale model in stand houden. Horizon
Europa is het financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie >
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Uw Cloud binnen handbereik

“

Digitale
transformatie
met als doel
profijt voor
alle burgers
en bedrijven

Oracle Private Cloud Appliance is een convergerend infrastructuur-systeem waarmee
private cloud ook voor overheden snel en simpel inzetbaar te maken is op een prijsniveau
dat ongekend is in de cloud-industrie.

“
>

waarvoor in het meerjarig financieel kader 2021-2027 een budget van
100 miljard euro is geraamd. Het programma Digitaal Europa ziet de
Commissie als een centraal element van de gewenste digitale transformatie. Het programma is gericht op het versterken van de capaciteiten
van Europa op het gebied van HPC, AI, cybersecurity en geavanceerde
digitale vaardigheden. Als deze gebieden gelijktijdig worden gestimuleerd, draagt dat bij tot de totstandbrenging van een bloeiende
data-economie, wordt de inclusiviteit bevorderd en wordt er voor nieuwe verdienmodellen en waardecreatie gezorgd, aldus de Commissie.

Digitaal Europa
Voor het programma Digitaal Europa stelt de Commissie een investering
van 9,2 miljard euro voor, waarmee een veelvoud aan investeringen van
het bedrijfsleven kan worden aangezwengeld. Naast de 2,5 miljard euro
voor AI betreft dat 2,7 miljard voor HPC, 2 miljard voor cybersecurity, 0,7
miljard voor educatie op het vlak van digitale vaardigheden en tenslotte
1,3 miljard voor de digitale transformatie en interoperabiliteit. Dat laatste
om onder meer de digitale interne markt van Europa te gaan realiseren.
Het programma houdt ook verband met een aantal andere instrumenten die in dit kader zijn voorgesteld, waaronder het Europees Sociaal
Fonds (met onder meer het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en
digitale basisvaardigheden) en het Europees Fonds voor aanpassing aan
de globalisering (basisvaardigheden en geavanceerde digitale vaardigheden).
Op dit moment is er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod
van mensen met digitale vaardigheden. De Graaf vertelt dat er momenteel in Europa 600.000 vacatures zijn waarin digitale vaardigheden worden gevraagd en die niet kunnen worden ingevuld; in Nederland gaat
het om 35.000 vacatures. Hij merkt op dat er veel Europese HPC-weten34

Elke overheid die met Microsoft Windows, Linux of Oracle Solaris programma’s werkt, kan Oracle Private Cloud Appliance gebruiken om
workloads van uiteenlopende aard te consolideren in zijn datacentrum. Met hulp van de tools Oracle Fabric Interconnect en Oracle Software
Defined Networking is geautomatiseerde configuratie mogelijk van een compleet server- en storage-netwerk.

schappers en onderzoekers vertrekken naar landen buiten Europa waar
HPC wordt toegepast. Ook is er een gebrek aan grote datasets op het
vlak van AI en grootschalige testfaciliteiten.
Tenslotte constateert De Graaf een fragmentatie in de aanpak van cybersecurity en een te geringe bereidheid daarin te investeren. “De publieke
sector vervult niet de rol van ‘first movers’ bij het inzetten van de nieuwste technologieën om de best mogelijke dienstverlening aan burgers en
bedrijven te bieden. In het verlengde daarvan is het bijvoorbeeld ook
moeilijk voor het MKB om toegang te krijgen tot de nieuwste technologieën en vaardigheden.”

Gebruikers hoeven slechts enkele basis-parameters in te stellen om een virtual machine (VM) te creëren naar eigen idee of op basis van
Oracle VM Templates, waarmee een volwaardige programma binnen enkele uren operationeel te maken is. Gecombineerd met Oracle
Enterprise Manager is de Oracle Private Cloud Appliance te transformeren tot een sterke private cloud infrastructuur die zich prima laat
integreren met populaire public cloud-diensten, inclusief Oracle Cloud.

Oracle Private Cloud Appliance
•
•
•

maakt applicaties snel en gemakkelijk inzetbaar
ondersteunt alle x86 workloads inclusief Oracle Linux,
Solaris x86 en OVM licenties
single vendor support end-to-end

•
•
•

ondersteunt Ansible, Kubernetes en OVM templates
gebruikt Oracle Trusted Partition
is pre-wired en gebruiksklaar

Werk samen
De Graaf heeft er vertrouwen in dat Digitaal Europa een bijdrage kan
leveren aan een meer robuuste rol voor Europa in het mondiale digitaliseringsveld. En daarin ook kan winnen, winnen op het vlak van industrialisatie en ook op het vlak van openbare diensten. Volgens hem is Europa
sterk in ‘Deep Tech’ (waar innovatieve technologie en wetenschap samenkomen) binnen domeinen als zorg & welzijn, Industrie 4.0, duurzame
energie, Smart Mobility en Smart City.
De Graaf benadrukt dat samenwerken tussen lidstaten een absolute
voorwaarde is voor toekomstig succes. “De achterliggende boodschap
van het programma Digitaal Europa is: werk samen, ga niet als individuele lidstaat bijvoorbeeld een supercomputer ontwikkelen, maar doe dat in
samenspraak met anderen. Het gaat om versterking van elkaar in plaats
van versnippering.”
“Alleen zo kan Europa zich staande houden tegenover de VS, China en
Japan”, onderstreept De Graaf. “Digitaal Europa is hierbij een belangrijk
instrument ter bevordering van de juiste toepassing van de digitale
transformatie in de maatschappij, in de economie en binnen de publieke
diensten met als doel profijt voor alle burgers en bedrijven.”

Oracle Private Cloud Appliance is een turnkey solution die compute-, network- en storage-resources
combineert. Met Oracle Private Cloud Appliance is een convergerende infrastructuur te bouwen die
schaalbaar is van 2 tot 25 computer-nodes per rack.
Bovendien past Oracle Private Cloud Appliance prima in bestaande datacenters, aansluitend op
operating systems die reeds in gebruik zijn en in combinatie met reeds verkozen storage-technieken
zoals Oracle ZFS Storage Appliance, NFS, iSCSI of Fibre Channel storage van andere leveranciers.
Gebruikers van Oracle Private Cloud Appliance hoeven alleen het systeem te plaatsen, de kabels in
te pluggen en de schakelaar om te zetten. Binnen luttele minuten is het systeem gebruiksklaar.

Ga voor meer informatie naar
www.oracle.com/servers/private-cloud-appliance
www.oracle.com/servers/private-cloud-appliance
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Digitale toegankelijkheid overheidswebsites
Mensen met en zonder functiebeperking moeten op gelijke
basis kunnen deelnemen aan
de maatschappij

P

er 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit
digitale toegankelijkheid overheid
in werking getreden. Dit besluit zet
de Europese toegankelijkheidsrichtlijn
(EU Richtlijn 2016/2102) om in bindende
nationale regelgeving. Het doel is om de
toegankelijkheid van websites en mobiele
applicaties (apps) van overheidsinstanties
voor mensen met een functiebeperking te
waarborgen.
Uitgangspunt daarbij is dat mensen met en
zonder functiebeperking op gelijke basis
moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als websites goed in elkaar zitten,
kunnen ze door iedereen worden gebruikt.
Ook door bezoekers met een functiebeper-
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king zoals blindheid, slechtziend, doofheid,
slechthorend, lichamelijk beperkt en cognitief beperkt.
Toegankelijkheidsverklaring
Het besluit verplicht overheidsinstanties om te
zorgen dat hun websites en/of mobiele applicaties toegankelijk zijn conform de geldende
standaard EN 301 549, en daarover een actuele
toegankelijkheidsverklaring af te geven.
Er geldt een gefaseerde toepassing. Nieuwe
websites gepubliceerd vanaf 23 september
2018 moeten uiterlijk op 23 september 2019
voldoen. Bestaande websites gepubliceerd
vóór 23 september 2018 moeten een jaar later
voldoen. Mobiele applicaties moeten uiterlijk
23 juni 2021 voldoen.

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In
de verklaring staat in hoeverre de website al
aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de
organisatie neemt om die toegankelijkheid te
borgen.
In Europees verband is afgesproken om voor
de toegankelijkheidsverklaring uit te gaan van
een basismodel. Dit Europese model is op 11
oktober 2018 vastgesteld. Logius ontwikkelt
voor Nederlandse overheidsorganisaties een
invulassistent, waarmee organisaties straks
snel en op uniforme wijze een toegankelijkheidsverklaring kunnen genereren. Deze
invulassistent is gebaseerd op het Europese
model. De invulassistent moet nog door Logius beschikbaar worden gesteld. De voortgang
hierover is te volgen via digitoegankelijk.nl.
Raamovereenkomst IenW
Cardan Technobility, specialist op het gebied
van digitale toegankelijkheid, is exclusief
als één van de twee Nederlandse partijen
bevoegd om de internationale (WCAG 2.1) en
Europese (EN 301 549) toegankelijkheidsrichtlijnen te inspecteren c.q. te auditeren voor het
Nederlandse kwaliteitswaarmerk voor toegankelijke websites drempelvrij.nl.

Atos en Cardan Technobility werken nauw
samen om ervoor te zorgen dat Nederlandse overheidsorganisaties kunnen voldoen
aan deze nieuwe Europese wetgeving. Zo
hebben Atos en Cardan Technobility een
raamovereenkomst met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) afgesloten
om voor organisaties die onderdeel van dit
departement uitmaken, zoals Rijkswaterstaat,
het KNMI, en het Planbureau voor de Leefomgeving, de websites te toetsen op de toegankelijkheid.
Het toetsen van websites gebeurt op basis van
een representatieve steekproef die op basis
van de WCAG 2.1 succescriteria (Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust)
worden beoordeeld. In totaal zijn er 38 criteria
die worden beoordeeld.
Provincie Noord-Brabant
Ook binnen de decentrale overheid zijn er allerlei initiatieven om de toegankelijkheid van
de websites en mobiele applicaties te waarborgen. Zo heeft de provincie Noord-Brabant een
groot aantal websites in beheer. Voorbeelden
zijn brabantmagazine.nl, kaarten.brabant.nl en
brabant.nl. De provincie heeft een inventarisatie uitgevoerd van de websites waar toegan-

kelijkheidsverklaringen voor moeten worden
opgesteld.
Voor negentien websites die alle gebruikmaken van hetzelfde contentmanagementsysteem heeft de provincie Cardan Technobility
gevraagd deze te onderzoeken. Het toetsen
van deze sites heeft zo’n twee maanden in
beslag genomen. Momenteel wordt gewerkt
aan het verwerken van de resultaten en het
aanpassen van de sites, zodat de toegankelijksverklaringen kunnen worden aangevraagd. De
provincie Noord-Brabant is hiermee de eerste
provincie die op zo’n brede schaal een dergelijke inventarisatie heeft laten uitvoeren.
Dimpact en Atos e-Suite
En ook Dimpact, de coöperatieve vereniging
met inmiddels 33 deelnemende gemeenten,
die gezamenlijk 2,2 miljoen burgers vertegenwoordigen, heeft haar Atos e-Suite zaaksysteem, en dan specifiek het klantportaal, laten
toetsen op de toegankelijkheid. Na verwerking
van de bevindingen die uit de toetsen zijn
voortgekomen heeft inmiddels een hertoetsing plaatsgevonden en is Dimpact voor het
Atos e-Suite zaaksysteem in afwachting van de
toegankelijkheidsverklaring.

André de Meulder is partner bij Atos Consulting
Meer informatie via
andre.demeulder@atos.net
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Richard van Zwol (rechts) is sinds 1 oktober 2017 staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij was daarvoor onder meer secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013-2017),
SG van het ministerie van Financiën (2011-2013) en SG van het ministerie van Algemene Zaken (2007-2011). Ronald van den
Tweel is sinds juni 2015 staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Van 1999 tot 2015 was hij advocaatpartner bij landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn met als specialisatie Europees recht.

D

Eerder, breder,
scherper

Het is een feit dat digitalisering de samenleving
veel voordelen biedt, maar tegelijkertijd mag de
burger niet de dupe worden van de verdergaande digitalisering bij de overheid.
De Afdeling advisering van de Raad van State constateert knelpunten op het
gebied van overheidscommunicatie, gegevensverwerking en wetgeving.
Dit was aanleiding voor het in september 2018 uitbrengen van een zogenoemd
‘ongevraagd advies’ aan het kabinet over de digitaliserende overheid. Incluis
concrete verbeterpunten.

34
38

e Raad van State is
een Hoog College
van Staat en heeft
twee hoofdtaken
die worden uitgevoerd door
twee afzonderlijke afdelingen.
De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene
bestuursrechter van ons land
en de Afdeling advisering is de
adviseur van de regering en
parlement voor wetgeving en
bestuur. “Het zijn van adviseur
betekent in dit tijdsgewricht dat
je niet alleen reageert op ingediende wetsvoorstellen, maar
dat je ook proactief thema’s
bespreekt”, zegt Van Zwol.
Het ongevraagd advies is een
initiatief van Piet Hein Donner,
tot 1 november 2018 vice-president van de Raad van State.
Hij wilde dat de adviezen van de
Raad van State ten behoeve van
de regering en het parlement
meer zouden aansluiten bij de
huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen door
eerder, beter en scherper als
uitgangspunt te nemen bij de
advisering.
Van Zwol licht toe dat ‘scherper’
betekent: duidelijk durven te
zijn in advies, er niet omheen
praten. ‘Breder’ impliceert niet alleen op afzonderlijke wetsvoorstellen
reageren, maar dat meer doen op thematische samenhang. En ‘eerder’
staat voor: “Niet afwachten maar initiatief tonen als dat nodig wordt
geacht.” Zo haakt dit advies aan op de Agenda Digitale Overheid van de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die in juli
2018 aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Worstelingen
Een voorkeur voor de thematische aanpak werd expliciet gemaakt
toen de Raad van State haast gelijktijdig drie wetsvoorstellen onder
ogen kreeg: de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de
Invoeringswet Omgevingswet en de Wet digitale overheid. In alle drie

de voorstellen kwamen dezelfde type worstelingen naar voren over de
snelle ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering, de impact
daarvan op de relatie met de burger en de complexiteit met betrekking
tot wetgeving. Dit raakte ook aan analyses en bespiegelingen zoals
gepubliceerd in de rapporten ‘Opwaarderen’ – Borgen van publieke
waarden in de digitale samenleving van het Rathenau Instituut, ‘Big Data
in een vrije en veilige samenleving’ en ‘Weten is nog geen doen’ van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en ‘Het verdwijnen
van de blauwe envelop’ van de Nationale Ombudsman.
“We wilden niet die rapporten overdoen maar proberen een volgende
stap te zetten”, aldus Van Zwol. Naast onderzoek zijn gesprekken gevoerd met onder meer staatssecretaris Raymond Knops, Melanie Peters
(Rathenau Instituut), Corien Prins (WRR), Arno Visser (Algemene Rekenkamer) en Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. “Ook hebben we
een aantal expertsessies georganiseerd. Onder andere met mensen van
BZK en EZK, uit de wetgevings- en beleidsdirecties, en – via de Manifestgroep – ook met vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisaties.”

Drie aandachtsgebieden
Er zijn drie aandachtsgebieden uit voortgekomen: 1) de positie van de
burger in geautomatiseerde besluitvorming en ketenbesluitvorming; 2)
de toegang van de burger tot de digitale overheid; en 3) het veranderde
wetgevingsproces door de digitalisering. “Als ik dat laatste een beetje
prikkelend samenvat, zou je kunnen zeggen: we moeten oppassen dat
algoritmen de wetgeving niet verdringen”, glimlacht Van Zwol.
ICT is in de 21e eeuw een onmisbaar onderdeel van de overheid en
ook van de dienstverlening van de overheid aan de burger, staat in
de afsluiting van het advies. “Wij hebben gekeken naar voorwaarden
om de positie van de burger te verbeteren en zeggen: de beginselen
van behoorlijk bestuur moeten in de digitale context scherper worden
geïnterpreteerd. Dat stelt eisen aan de motivering van geautomatiseerd
tot stand gekomen besluiten en vergt dat je aangeeft, in het verlengde
van die motivering, welke data je hebt gebruikt. Ook stelt dit bepaalde
randvoorwaarden aan het gebruik van algoritmen. In sommige gevallen
zul je die ook niet moeten gebruiken en moet het altijd een menselijk
besluit zijn.”
Over de toegang van de burger tot de digitale overheid wordt gezegd:
er bestaat niet zoiets als ‘one size fits all’. “Je moet de uitvoeringsorganisaties ook geen zaken opdringen die niet kunnen, maar je moet wel
duidelijk maken dat de burger altijd zinvol contact moet kunnen hebben
met de uitvoerder. Dat hebben we overgenomen van de Nationale
Ombudsman. Zinvol contact kan best digitaal zijn, als je kunt chatten
bijvoorbeeld, maar het kan zijn dat er in bepaalde situaties altijd een
mogelijkheid moet zijn voor menselijk contact.”
Ten slotte digitalisering en de wetgeving: “Als ik het even heel kort
samenvat: uitvoering en ICT moeten geen sluitstuk zijn van het wetge- >
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“Jawel, als je op de departementen het
integraal afwegingskader aanpast en
in de Tweede Kamer je wetgevingsprocedure anders inricht, dan kun je daar
aandacht aan besteden. In het advies
hebben wij ook waarderende woorden
uitgesproken over het parlementaire
onderzoek naar ICT-projecten door de
commissie Elias. Daarin zitten voorstellen die gewoon uitgevoerd kunnen
worden. Er zijn veel concrete dingen die
het parlement kan doen. Allerlei zaken
die gaan over de digitale overheid en de
burger, pak dat eens bij elkaar en bezie
dat eens in samenhang.”

vingsproces, maar die moeten vanaf het
begin bij de opstelling van beleid en vertaling van beleid in wetgeving, integraal
onderdeel daarvan zijn.”

Omarmen
In reactie op de kabinetsreactie op het
ongevraagd advies, door staatssecretaris
Knops per brief op 2 november aan de
Tweede Kamer, zegt Van Zwol: “Het kabinet zegt het advies te omarmen. Er wordt
ook aangegeven dat men op een enkel
onderwerp misschien een iets ander
accent legt. Wij bedoelen dit ook echt als
ondersteuning van de Agenda Digitale
Overheid. De positie van de burger en
de rol van de uitvoering zijn twee van de
zeven speerpunten waarop wij aansluiten. Het onderwerp wetgeving,
dat is nieuw. Verder merk je in de kabinetsreactie dat men nog wat meer
tijd nodig heeft of nader in gesprek wil met deze en gene.”
Dan denk je als burger: ‘iets ander accent, nog nader in gesprek’, dat kan
wel weer even gaan duren… En dat is juist niet de bedoeling toch?
“Wij hebben aangegeven dat bepaalde adviezen van ons direct kunnen
worden verwerkt in de Algemene wet bestuursrecht. Bijvoorbeeld ons
advies over zorgvuldigheid- en motiveringsbeginselen: organiseer een
werksessie met de grootste uitvoerders, dat zijn de diensten die meer
dan 90 procent van de Nederlanders raken. Kijk dan met elkaar eens
naar hoe de beschikkingen en de besluiten eruitzien die je uitdraait uit je
computersysteem en naar een burger stuurt. Als je ons advies opvolgt
en aangeeft welke beslisregels je hebt gebruikt, en welke data, en je
maakt dat uniform, dan heb je twee dagen later voor de burger, een
beter begrijpelijk formulier met betere formulering en betere onderbouwing.”
“We hebben ook een voorstel gedaan hoe je het fenomeen algoritme
zou kunnen benaderen en trancheren. Dus het advies bevat veel
doe-punten.”
Maar een advies is uiteindelijk een advies, erkent Van
Zwol, het is aan regering en parlement in welke mate
ze zich daar iets van willen aantrekken. “Wij zullen dit
thema wel blijven volgen en waar nodig van ons laten
horen.”
Van den Tweel vult aan: “De impact van ons advies zit
hem ook in de samenwerking met de WRR en Nationale Ombudsman om elkaars adviezen te gebruiken en
te versterken. Dat effect, daar proberen we ook steeds
meer aandacht aan te besteden.”

“
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Dit speelt niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau, onderstreept Van den Tweel. De Raad van State werkt daartoe samen in het
ACA-overleg, dat is de Vereniging van Raden van State en de hoogste bestuursrechtelijke rechtscolleges van de landen van de Europese Unie. In
dat kader vindt een paar keer per jaar uitwisseling van gedachten plaats
over grensoverschrijdende onderwerpen. “Een multidisciplinaire aanpak
is ook in Europa van belang en dan bij voorkeur al in het begin; waar
werkgroepen en deskundigen bij elkaar komen en nadenken over bijvoorbeeld het Actieplan voor de digitale interne markt. Je wilt dit soort
aspecten dan al meenemen en niet pas op het moment dat de Europese
Commissie met een voorstel komt.”
De discussie is boeiend, aldus Van den Tweel, maar de materie complex.
Neem algoritmen. “Er is niet één soort algoritmen. Er zijn heel simpele
beslisbomen die al decennia gebruikt worden, maar ook heel complexe,
waar goed naar gekeken moet worden. Hoe ga je daarmee om, in het
kader van transparantie? Kun je daar dezelfde regels op toepassen?
Wat dat betreft zijn we, in zekere zin, nog zoekende, ook voor wat betreft de economische impact. De Eurocommissaris voor Mededinging,
Margrethe Vestager, heeft gewezen op wat het mededingingsrecht, het
instrument van toezicht, in dat kader kan betekenen. Op het moment
dat je een dataset hebt die redelijk beperkt van omvang is, biedt dat
bepaalde voordelen. Maar bepaalde patronen zie je
pas als die dataset veel groter wordt. Dat brengt weer
allerhande implicaties en complicaties met zich mee.”
De Raad van de Europese Unie is onlangs akkoord
gegaan met vrij verkeer van niet-persoonsgebonden
data. Ook wel bekend als ‘de vijfde vrijheid’, naast het
al bestaande vrij verkeer van personen, goederen,
diensten en kapitaal. Dit moet de data-economie
en nieuwe technologieën, zoals AI, stimuleren. Van
den Tweel: “Dat de Raad akkoord is gegaan met dat
nieuwe beginsel, is een bijzondere ontwikkeling. Als
daar juridisch de laatste hand aan is gelegd, zal ook
de nationale wetgever daarmee aan de slag moeten.
Genoeg uitdaging!”

We moeten
oppassen dat
algoritmen de
wetgeving niet
verdringen

“

ICT niet als sluitstuk van wetgeving maar als integraal
doel, dat lijkt een ander pad. Daarin zit niet meteen
een doelelement?

Europees niveau

Hoe een centraal IT-platform
de digitalisering kan versnellen
“De huidige snelheid waarmee technologie
zich ontwikkelt vraagt een verandering
van werken en denken van iedereen.
Internet of Things, Augmented Reality,
Robotics en natuurlijk Artificial Intelligence
zijn de buzz words van 2018, maar wat
gaat 2019 en verder ons brengen en wat
betekent dit bijvoorbeeld voor een
overheidsinstelling? Hoe kan die overheid
er nu voor zorgdragen dat zij burgers,
bedrijven en medewerkers, nu en in de
toekomst, kan bedienen met een hoger
niveau van dienstverlening?”
Aan het woord is Gert Rek
Business Development Manager
Red Hat Emerging Technologies Atos.
Voor meer informatie: gert.rek@atos.net

“Het antwoord zit in flexibel om kunnen gaan
met deze verandering en vernieuwing, ofwel een
wendbare IT-omgeving. Daarvoor is een centraal
IT-platform nodig die dit ondersteunt. Het stelt
uw organisatie in staat om te kunnen anticiperen
en mee te kunnen gaan met deze versnelling.
Zo’n platform dient zo effectief en doelmatig
mogelijk te worden ingezet, waarbij de kosten
voor beheer geminimaliseerd zijn.
Hetzelfde platform dient als hart van uw
bedrijfsvoering en -processen waarbij
ontwikkelaars en beheer gezamenlijk de
eindgebruiker helpen met een toekomstvast
systeem, waar de klant centraal staat.
In samenwerking met Red Hat heeft Atos AMOS
(Atos Managed OpenShift) ontwikkeld. AMOS is
een beheerd Applicatie Platform waar uw
applicaties op kunnen draaien. Het maakt de
discussies over uw infrastructuur ondergeschikt
en zorgt er tevens voor dat de kosten voor het
beheer geminimaliseerd worden. Daarmee kan
uw IT-budget worden besteed aan dat wat
werkelijk telt, namelijk de versnelde digitalisering
van uw organisatie”

Het doel van de KVK is om het leven van ondernemers makkelijker te maken
met onder andere zinvolle informatie. Dit houdt natuurlijk in deze tijden van
snelle digitalisering en globalisering niet op bij de grens. “De fragmentatie van
regelgeving in Europa maakt het snel opschalen moeilijk en duur voor bedrijven in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Schaalgrootte is nu
juist waar de digitaal-gedreven start-ups en ‘born-globals’ behoefte aan hebben.
Die echte digitale interne markt kan er dus niet snel genoeg zijn als het
aan het bedrijfsleven ligt.”

E

r moet nog veel gebeuren om die Digital Single Market te
vervolmaken, niet alleen in het aannemen van EU-wetgeving
maar ook in de implementatie en handhaving daarvan, stelt
Zuiderwijk. De KVK beijvert zich, als moderne publieke dienstverlener en uitvoerder van veel Europese wetgeving, bij te
dragen aan het zo makkelijk mogelijk maken van grensoverschrijdend
zakendoen in Europa.

Business.gov.nl
Een van de initiatieven is business.gov.nl, het informatiepunt van de
Nederlandse overheid voor buitenlandse ondernemers en de Engelstalige tegenhanger van ondernemerplein.nl. Buitenlandse ondernemers
vinden hier alle informatie over het registreren van een bedrijf,
belastingen, subsidies en wet- en regelgeving.
De KVK doet het beheer in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Business.gov.nl wordt als ‘Point of Single Contact’ (PSC) onderdeel van
de recentelijk aangenomen Europese Single Digital Gateway-verordening. “Deze regelt een meertalige Europese toegangspoort met online
informatie, procedures en ondersteuning om te wonen, werken, studeren en zaken te kunnen doen in andere EU-landen. Dit scheelt met name
kleine bedrijven veel tijd en kosten”, aldus Zuiderwijk.
In een poll onder alle EU-lidstaten eerder dit jaar werd business.gov.nl
verkozen als een van de beste Engelstalige PSC’s in Europa. “We lopen
dus al aardig vooruit en zijn nu al voor een groot deel compliant.
De sterke punten van business.gov.nl zitten hem vooral in een nauw
samenwerkende overheid, de intuïtieve navigatiestructuur en ‘user
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centricity’. Een paar belangrijke issues die
nog getackeld moeten worden zijn het makkelijker maken van grensoverschrijdend betalen voor producten en procedures (veel is
nog met IDEAL, een Nederlandse standaard),
uitgebreidere procedurebeschrijvingen en
de brede implementatie van eIDAS¹.”

BRIS

Ondernemingen breiden zich in toenemende
mate over nationale grenzen uit. Bij grensoverschrijdende concerns en herstructureringsoperaties, zoals fusies,
zijn vennootschappen uit verschillende Europese Economische Ruimte
(EER)-lidstaten betrokken. Daarom is er een toenemende vraag naar
toegang tot informatie over vennootschappen in een grensoverschrijdende context.
“Vanaf juni 2017 zijn de ondernemingsregisters van alle EU-lidstaten aan
elkaar gekoppeld via het Europese Business Register Interconnection
System (BRIS). Met de implementatie van BRIS maken we het voor ondernemers en consumenten gemakkelijk om informatie te zoeken over
bedrijven in andere EU-landen. BRIS biedt de mogelijkheid om met één
zoekopdracht in alle aangesloten registers te zoeken naar een onderneming en online informatie in te zien of te bestellen.”
Het BRIS is een belangrijke stap vooruit voor het bevorderen van de
rechtszekerheid in het zakelijke verkeer op Europese schaal, stelt
Zuiderwijk. Maar, geeft ze aan, BRIS heeft ook een groot manco: de
scope beperkt zich tot rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid.
“Voor Nederland zijn dit de BV, NV en SE. Maar er zijn natuurlijk ook heel
veel eenmanszaken en andere rechtsvormen in Europa en die staan
er niet in. Is het glas dus halfvol of halfleeg? Als optimist zeg ik halfvol,
maar het kan nog beter door de dekking stapsgewijs uit te breiden. In
ieder geval raad ik aan om potentiele Europese zakenrelaties te checken
via BRIS. Het geeft toch een stuk extra zekerheid als je meer weet van
een bedrijf, en dat uit officiële bron.”

TOOP
Een van de Europese e-government principes is het zogenaamde
‘once-only’ principe. Binnen het Nederlandse stelsel van basisregistraties

Claudia Zuiderwijk is sinds 1 januari
2014 voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Kamer van Koophandel
(KVK). Zij geeft sturing aan de digitale
transformatie van de KVK naar een
landelijke online informatie en advies
dienstverlener voor ondernemers.
Op Europees niveau is de KVK
betrokken bij een aantal initiatieven
uit de strategie voor de Digital Single
Market (digitale interne markt) en het
e-government actieplan, bijvoorbeeld
business.gov.nl, BRIS en de once-only
pilot TOOP.

heet dit ‘eenmalige uitvraag, meervoudig/verplicht gebruik’. Het komt
erop neer dat organisaties met een publieke taak gegevens die beschikbaar zijn als authentiek gegeven niet nog eens mogen uitvragen. “Mooi
voor burgers en bedrijven want zo dalen de administratieve lasten aanzienlijk. Het Handelsregister van de KVK, maar ook de basisregistratie
personen en de basisregistratie Kadaster maken deel uit van dit stelsel.”
“Via de digitale interne marktstrategie en het e-government action plan
zie je dit ‘once-only’ principe nu ook in diverse nieuwe Europese wetten
terugkomen, maar dan dus in een grensoverschrijdende context. Dit
komt erop neer dat bedrijven slechts eenmaal informatie aan publieke instanties in de EU aanleveren en
dat die vervolgens met publieke instanties in andere
EU-lidstaten moet worden gedeeld. Het is al een
enorme operatie dit nationaal goed voor elkaar te
krijgen, laat staan Europees.”
Er spelen een aantal barrières mee om dit op Europese schaal te realiseren, zoals interoperabiliteit issues
tussen registers in verschillende landen, juridisch
(privacy), (cyber)security en fraudepreventie. Het
TOOP project (The Once-Only Principe Project) is in
januari 2017 gelanceerd om dit handen en voeten te
geven. Het betreft een pilot met 51 partnerorganisaties uit 21 lidstaten. De belangrijkste doelstelling van
TOOP is het grensoverschrijdend verkennen en testen

“

van het once-only principe, gefocust op data van bedrijven. “Wij zijn betrokken als dataleverancier bij de subpilot over het muteren van bedrijfsgegevens voor situaties die niet passen binnen de geldende BRIS-richtlijn. In een testomgeving gebruikt RVO.nl de overheidskoppeling die het
heeft met de KVK om real-time gegevens uit het Handelsregister op te
halen vanuit de testdatabase en deze uit te wisselen met Zweden en
Noorwegen. Deze gegevens worden dan gebruikt om na authenticatie
via eIDAS, informatie van deze testgebruikers automatisch in te vullen
op formulieren in een van de andere participerende landen.”

De digitale interne
markt kan er niet
snel genoeg zijn
als het aan het
bedrijfsleven ligt

1

“

KVK zet zich in voor
grensoverschrijdend
zakendoen

De pilot is nogal technisch gedreven, terwijl de complexiteit veel meer in de semantiek ligt. “Maar”, zegt
Zuiderwijk, “de vraag die daadwerkelijk beantwoord
dient te worden is: hoe komen we als Europese
landen tot een gedeeld taalgebruik waarmee wij
onderling op een correcte, consistente en niet
dubbelzinnige wijze met elkaar kunnen communiceren? Het once-only principe op Europese schaal
is voorlopig nog toekomstmuziek, maar wel een
principe dat ik van harte steun: immers de bureaucratische rompslomp wordt bij het ‘zakendoen’ met
buitenlandse overheden een stuk minder.”
Meer informatie via kvk.nl/kvkeneuropa

eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services) is een Europese verordening voor elektronische identificatie en vertrouwens-diensten voor online transacties in de interne markt.

43

Manifestgroep:

afspraken
boven
standaarden
boven
voorzieningen

Want het risico dat bij vernieuwing om de
hoek ligt, is dat het tempo te hoog wordt
ingezet, meent Van Ravestein. Voorbeeld:
“Als je van je ICT-middelen 40 procent inzet
op vernieuwing, dan weet je dat je daarmee onderhoud en continuïteit onder druk
zet. Je moet een goed evenwicht hebben
tussen continuïteit, normale verbeterslagen, releasebeheer, en echte vernieuwing.
Dat laatste moet mee kunnen lopen met de
organische processen die elke organisatie
kent.”

Om die reden is dan ook het standpunt
van de Manifestgroep: basis op orde, maak
de richting waar de dienstverlening zich
naartoe beweegt helder en laat organisaties stappen zetten in het tempo dat bij
hun bedrijfsvoering past. “Dus niet denken:
een ‘big bang’ en per 1 januari moet iedereen dit hebben, maar: we willen daarheen
en elke organisatie sluit aan zo snel als
dat kan.”
Er zijn heel veel verplichtingen waaraan
De drie agenda’s (Nederland Digitaal, NL DIGIbeter en Nederland Digitaal Veilig)
voldaan moet worden en daarnaast zijn
die de rode draad van deze editie van GOV magazine vormen, raken in meer
er de wensen en verlangens voor verbeof mindere mate het werkveld van de uitvoeringsorganisaties. “Wij delen de
tering van de dienstverlening, knikt Van
Ravestein. “Maar je kunt niet alles prioriteit
doelstellingen, waarbij wij meer praten vanuit dienstverlening dan vanuit
geven.”
digitalisering”, zegt Ab van Ravestein. “Digitalisering is voor ons een middel,
Ten aanzien van de Europese eIDAS-verorhet gaat ons om optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven.”
dening (sinds 29 september 2018 moeten
publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak Europees
erkende inlogmiddelen accepteren binnen
de digitale dienstverlening. De EU wil hiermee regelen dat het makkelijan Ravestein stelt vast dat het ‘Maak Waar! rapport’ heeft
ker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen) merkt
geresulteerd in een betere governance met de Agenda
hij op: “Het is ontzettend van belang dat wij als Nederland meelopen
Digitale Overheid. “De governance is met de inrichting
in die Digital Single Market ontwikkeling. De vraag is wel hoe groot het
van het OBDO (Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid) en
aandeel van de overheid in die digitale interne markt is. Als je het hebt
de PL (Programmeringsraad Logius) meer helder en iedereen zit nu
over toegang tot informatie dan is er al heel veel geregeld. Als ik kijk
mee aan tafel om het werkprogramma te bepalen. En dat is van belang,
naar online dienstverlening in het bedrijfsleven, dan gaat het vooral over
omdat je in elke organisatie moet zorgen dat je het primaire proces en
identificatie en authenticatie en daar hoef je niet altijd overheidsmiddede ICT in verbinding krijgt.”
len voor te gebruiken.”

V
Ab van Ravestein is sinds januari 2018
voorzitter van de Manifestgroep.
Daarin zitten de 15 grote uitvoeringsorganisaties van Nederland:
de Belastingdienst, het CAK, het CBR,
het CBS, het CIZ, het CJIB, DUO, de
IND, Dienst Justis, Kadaster, Kamer
van Koophandel, de RDW, RVO.nl, de
SVB en het UWV. In het dagelijkse
doen is Van Ravestein algemeen
directeur van de Dienst Wegverkeer
RDW.
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Risico

Kanttekening die Van Ravestein wel maakt bij het rapport: “Van bovenaf
gestuurde innovatie, daar zie ik niet zoveel in.” Hij is van mening dat
verbetering van digitale dienstverlening vooral ook van onderop moet
komen. Dat ‘zijn’ RDW is overgestapt van het papieren rijbewijs naar het
creditcardmodel, komt doordat mensen op de werkvloer die mogelijkheden zagen om te verbeteren. Van die attitude moet verbetering van
dienstverlening het hebben, vindt Van Ravestein, “vanuit de organisaties
zelf, in het tempo dat ze aankunnen.”

De verbetering van de dienstverlening gaat stap voor stap en hand in
hand met de verbetering van de eigen bedrijfsvoering en -processen.
Van Ravestein glimlacht: “Zoals alles tegenwoordig een beetje ‘agile’ is.
Ik denk dat we het in Nederland helemaal niet zo slecht doen. Je kunt
natuurlijk altijd klagen over dingen die fout gaan, over bureaucratie en
dat soort zaken. Maar we hebben enorme slagen gemaakt de afgelopen
20 jaar. De volgende stap is écht kijken naar wat de klant wil. Want ook in
het programma Digitaal 2017 heeft te veel de efficiency voorop gestaan.
De efficiencywinsten werden soms al ingeboekt voordat de systemen >
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de verdere doorontwikkeling van
de digitalisering, de klantvriendelijkheid en de serviceniveaus
verder moeten opkrikken. En daar
is iedereen hartstikke enthousiast
mee bezig.”

Afspraken

“

“

> waren aangepast. We zullen nu, in

Digitalisering
is voor ons
een middel.
Het gaat ons
om optimale
dienstverlening

Het is verder van belang in die
doorontwikkeling dat de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) compact blijft, benadrukt Van Ravestein.
“In de Manifestgroep is het standpunt: afspraken boven standaarden boven voorzieningen. Als je alles probeert via een voorziening te regelen,
die voor iedereen moet gaan werken, dan wordt de natuurlijke beweging van innovatie eigenlijk geremd. Regie op gegevens bijvoorbeeld
kun je regelen door een centraal register, maar je kunt ook zeggen: we
maken afspraken met elkaar dat we een eenvormige toegang tot de
gegevens organiseren op het moment dat ze nodig zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te regelen en daar moet je met elkaar de
goede keuzes in maken. Je kunt zoiets aanvliegen vanuit de gedachte
dat iemand de regie op gegevens moet hebben. Maar je kunt ook stellen
dat het transactie gedreven is. Als je het vanuit de transactie doet, dan
krijg je een andere oplossing dan vanuit het systeem.”
“Die richting van ‘afspraken boven standaarden boven voorzieningen’,
daar heeft iedereen wel gevoel bij. Eigenlijk is dat het architectuurprincipe. Het moet natuurlijk nog concreet worden uitgewerkt. Maar het is
goed om organisaties de kans te geven de veranderingen in een voor
hen behapbaar tempo te doen. Dat is volgens mij de snelste weg naar
resultaat.”
Gaan de ontwikkelingen te snel? Is de innovatiedrang te groot?
“Binnen de RDW is het adagium ‘vernieuwen vanuit continuïteit’. Je kunt
alleen maar vernieuwen als je basis op orde is en op orde blijft. Dat geeft
je ook de kracht om te zorgen dat de processen verbeteren en dat is iets
om heel goed in de gaten te houden. Ik vind niet dat de vernieuwingen
te snel gaan, maar je moet ze doorvoeren in een tempo dat de mensen
in je organisatie aankunnen.”
Maar daarbij worden we geconfronteerd met wetten en regelgevingen
en aanpassingen vanuit de EU. Dat maakt het wel lastig.
“Eens. Wijs prioriteren zou ik zeggen. Natuurlijk weten we dat we eraan
moeten voldoen en daar doet iedereen ook zijn uiterste best voor. Maar
uiteindelijk zal iedereen zijn eigen prioriteit stellen als het aankomt op
keuzes maken. Organisaties die al druk verkeer hebben met het buitenland zetten daar als eerste de stap natuurlijk. Ik maak mij daarover geen
zorgen.”

Inclusiviteit
Andere initiatieven binnen de Manifestgroep betreffen onder meer een
blockchain test, kennisuitwisseling rondom cybersecurity en het om46
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gaan met wederzijds gebruik van data. De inclusiviteit van de dienstverlening is een gezamenlijk aandachtspunt, zegt Van Ravestein.
Een ander voorbeeld is een initiatief rondom schuldenproblematiek.
Zes uitvoeringsorganisaties binnen de Manifestgroep hebben te maken
met het innen van problematische schulden: het CAK, DUO, SVB, de
Belastingdienst, het UWV en het CJIB.
“Daarnaast hebben het CJIB, het Openbaar Ministerie en RDW grote
stappen gezet met elkaar door een andere benadering om ‘stapeling’
van bekeuringen te voorkomen. Als we constateren dat iemand twee
keer een bekeuring heeft gehad, omdat zijn auto niet verzekerd is, en er
gebeurt niks – hij verzekert zich niet, hij betaalt de bekeuring niet – dan
kijken we wat er aan de hand is. Vroeger ging er dan een nieuw briefje
de deur uit, nu zoeken we contact. En dat heeft verrassend goede
resultaten.”
Welke impact heeft dit op je processen? Echt in gesprek gaan met
iemand kent een ander ‘timeframe’ dan wanneer je het credo ‘efficiency
voorop’ hanteert.
“Dat kost geld, ja. Maar macro-economisch gezien boeken we juist winst.
Want we verlichten de last bij de handhavingsketen, bij de politie, de
deurwaarders. We hebben geen zware beroepsprocedures die we doorlopen. Dus als je kijkt naar de hele keten, dan boeken we winst. Door te
digitaliseren, hebben we ook de ruimte gevonden om dit te doen. En dat
is nou precies de goede combinatie van digitalisering en meer gerichte
dienstverlening.”

DE DIGITALISERENDE OVERHEID EN HET
GROEIENDE INTERNET VAN MENSEN EN
DINGEN

Datacenters zijn de fabrieken voor de digitale wereld. Daar wordt gegenereerde data opgeslagen en met applicaties
verwerkt tot inhoudelijke berichten, specifieke informatie en toepasbare kennis. Dankzij de virtualisatie van hardware is
de efficiency van die datacenters de afgelopen twintig jaar enorm gestegen. Daarbij wordt informatieverwerking steeds
meer als een service geleverd en afgenomen, die de vorm kan hebben van ‘off the shelf’ standaardproducten, op maat
gemaakte diensten of soms toch in eigen omgeving geproduceerde diensten. Dat laatste vaak als er compliance of
security redenen zijn deze diensten en hun bijbehorende data dicht bij de eigen organisatie te willen of moeten hebben.
We spreken tegenwoordig ook over het groeiende Internet of People en het Internet of Things. Beiden zijn gesitueerd
aan de randen van de informatie infrastructuur waar mensen en dingen communiceren met het geheel aan
beschikbare informatiediensten. Deze ontwikkelingen vergroten het contactoppervlak van de infrastructuur met de
buitenwereld en juist daarom is security en compliance aan die randen een steeds grotere uitdaging. Hierbij is
‘security-by-design’ het startpunt om de juiste keuzen te maken hoe deze nieuwe edge-wereld zich mag ontwikkelen.
Failsafe uitgangspunten moeten zorgen dat deze eindpunten van de infrastructuur inherent veilig zijn en zichzelf
wellicht zelfs uitschakelen als ze hun omgeving niet meer vertrouwen. Decentrale security, compliance en hierbij
noodzakelijke lokale analytics om ieder eindpunt van zowel mens of ding in het realtime ecosysteem zijn toegestane
functies te laten uitvoeren.
Dell Technologies is een unieke federatie van bedrijven die innovatief is georganiseerd om zowel interne als externe
processen integraal te ondersteunen. Dell EMC als infrastructuur leverancier om uw data-kroonjuwelen veilig en
betrouwbaar op te slaan, te verwerken en te beschermen. VMware om op deze infrastructuur een laag services te
organiseren van virtuele machines tot software defined networking, van software defined storage tot servicelevel
management. Pivotal als PaaS om uw data te kunnen analyseren in datalakes en de hieruit ontstane functionaliteit in
apps te kunnen ontwikkelen op opensource CloudFoundry en EdgeX-Foundry platformen. Master Data Management
om de verspreide (meta-) data over vele multicloud omgevingen te kunnen beheren. Toegankelijk via veilige virtuele,
mobiele device onafhankelijke werkomgevingen, die via unieke authenticatie en mobile device management zorgen
voor een robuust geborgde informatie-organisatie. En dat alles ondersteund met een unieke klantorganisatie,
transformatie-services en een integraal gebruiksmodel.
Voor meer informatie: www.delltechnologies.com
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