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n deze 7e editie van GOV magazine over
‘big data in de praktijk’ wordt één ding snel
duidelijk: de hoeveelheid data waar burgers,
overheid en het bedrijfsleven mee werken, groeit
explosief en blijft dat ook de komende jaren doen.
Burgers ‘verzamelen’ data om hun werk, onafhankelijk van werkplek en tijd, te kunnen uitvoeren.
Privé neemt de hoeveelheid data toe door de
groeiende behoefte naar zelf vergaarde informatie
en nieuwe manieren van communicatie.
Wij worden daarmee een bron van kennis en informatie die meer en meer, via apps, met de overheid
wordt gedeeld. Deze trend, die een behoorlijke
vlucht neemt, wordt ‘citizen science’ genoemd en
toont aan dat ICT alom aanwezig en verweven is
in het moderne leven en onze maatschappij.
En ook de overheid biedt steeds vaker, in lijn met
de doelstelling om meer transparant te zijn en
met inachtneming van de privacy wetgeving,
burgers en bedrijven toegang tot het gebruik
van openbare overheidsinformatie. Er verschijnen
steeds meer apps die iedereen in staat stellen om
deze open data te ontsluiten en te combineren
met andere data. Daarmee vindt verrijking van
die data plaats en kunnen innovatieve producten
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en diensten worden ontwikkeld, publiek-privaat,
die de Nederlandse economie ten goede kunnen
komen.
Bij open data kan het om allerlei soorten informatie
gaan, zoals: mobiliteit, milieu, duurzaamheid, criminaliteit, veiligheid, cultuur, overheid en demografie.
Echter het gaat niet alleen om beschikbaarheid,
maar ook om bruikbaarheid en bestendigheid.
Open data moeten kunnen worden bewerkt tot
informatie en kennis en moeten bovenal zinvolle
data zijn. En juist daar is de rol van de overheid,
om er in te voorzien dat deze informatie goed
is belegd op een transparante, controleerbare,
kwalitatief hoogwaardige wijze.
Rest ons nog één wens voor alle betrokkenen:
een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur
(GDI) om die overheidsdienstverlening, over en
weer, optimaal te faciliteren en daarmee te voorzien in de behoeften van onze samenleving en ter
stimulering van onze economie.
Ik wens u véél leesplezier en inspiratie toe!
Met vriendelijke groet,
Willem Beelen
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De naam is Eenhoorn,

Bas Eenhoorn.

Digicommissaris.
Burgers en bedrijven moeten in 2017 volledig digitaal contact met de overheid kunnen hebben, is het
plan. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren en om die reden is Bas Eenhoorn per
1 augustus aangesteld als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kortweg ‘Digicommissaris’.
Hij is voor een periode van vier jaar aangesteld maar wil over twee jaar resultaten zien.

“E
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Bas Eenhoorn (68) was o.a. burgemeester van Schiermonnikoog (1976-1983) en landelijk voorzitter van de VVD (1999-2003), waar hij het
begrip ‘Jip en Janneke-taal’ introduceerde. Hij was Partner (Moret) Ernst & Young (1996-2000) en Vice President Capgemini (2001-2005)
en waarnemend burgemeester in Alphen aan de Rijn toen het schietincident in winkelcentrum De Ridderhof plaatsvond waarbij zeven
dodelijke slachtoffers vielen (2011).
Eenhoorn heeft een persoonlijke website www.baseenhoorn.nl en post regelmatig een blog op www.digicommissaris.nl

r liggen vier onderwerpen op tafel waarvan we op een goeie manier de prioriteit
moeten vaststellen. Eén is: hoe wordt een
en ander gefinancierd? Voor de korte termijn
vraagstukken, zoals de opvolger van DigiD, is
budget gealloceerd. De populariteit van DigiD is
dusdanig dat er snel moet worden geïnvesteerd
in de stabiliteit en veiligheid van de systemen.
Maar voor de lange termijn vraagstukken is de
financiering er nog niet.”
“Twee is de governance: wie is verantwoordelijk? In mijn optiek moet er één ministeriële
verantwoordelijkheid zijn en dat moeten we op
korte termijn duidelijk hebben. Ik heb op één na
met alle leden van de Ministeriële Commissie¹
gesproken. Ik ga er vanuit dat we in vijf á zes
bijeenkomsten de opdracht geregeld hebben en
dat de commissie dan kan worden ontbonden.
De minister-president zegt ook: ‘Ik ga er vanuit
dat dit niet voor de eeuwigheid is’. Dit is bedoeld
als vliegwieleffect, dat het doel ook op topniveau
wordt nagejaagd. Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat één minister verantwoordelijk is voor de
digitale overheid en dat die het voortouw neemt
voor overleg met andere overheden.”
“Het derde element: wat is nou eigenlijk de
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI-red.) en
wat behoort tot ieder zijn eigen verantwoordelijkheid? Daar is al een paar keer over gesproken,
bilateraal maar ook in het eerste Nationale
Beraad², en dan blijkt dat je daar enorme discussies over kunt voeren.
Ik ben er voorstander van om dat dynamisch te bekijken. Met andere
woorden: niet met een schaartje knippen, maar zien waar je in gezamenlijkheid een boost aan kunt geven. Over een aantal zaken hoef je geen

discussie te voeren. De basisregistraties behoren tot de GDI.
Maar iets als een website als RVO.nl, dat is en blijft sectorspecifiek en valt
hier buiten.”
“Het vierde punt is het Digiprogramma, een meerjarenprogramma waarin
alle partijen met elkaar afspreken hoe we in de komende tijd die digitale
overheid vormgeven en aangeven wat er nodig is om te presteren naar de
behoeftes van ondernemers en inwoners. Ik wil een eerste concept in
februari 2015 gereed hebben.”

Collectiviteit inzetten
De avond voor de afspraak met GOV magazine had Bas Eenhoorn een gezamenlijk overleg met de hoofddirectie van de VNG en de gemeentesecretarissen van de G4. “Om te praten over de verbetering van de digitale dienstverlening en wat er nodig is om de GDI op te zetten. Want de gemeenten
spelen daarin een heel belangrijke rol. En natuurlijk gaat het dan ook over de
financiering, maar vooral ook over hoe de gemeenten hun collectiviteit kunnen inzetten. Wat mij opviel, was dat er op sommige punten werd geredeneerd vanuit de positie van de overheid. Ik heb de neiging om dat volstrekt
anders te benaderen: gewoon kijken wat er verandert in de maatschappij. Ik
bedoel: er zijn 7 miljard mobieltjes in de wereld.”
Hij vraagt zich af of de overheden zich voldoende bewust zijn van die veranderingen en hoe daarop te reageren. “Zo sprak ik onlangs een horecaondernemer in Utrecht. Ik had tussen twee vergaderingen door even tijd, dus
ik ging een kop koffie drinken. We raakten aan de praat en hij vertelde mij
dat hij en collega’s aan het investeren
zijn in het Ondernemingsdossier. Dat
heeft voordelen voor hen en voor de
inspecties. Als gemeenten moet je
daarin mee en dat is dus precies waarvoor wij bij elkaar zitten. Het i-NUP
programma³ stopt en daarmee ook de
toegekende budgetten, maar de implementatie is nog niet afgerond. Een

“Over twee jaar
moeten wij over
de belangrijkste
vraagstukken een
deal hebben.”
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Bas Eenhoorn, Digicommissaris

heel genuanceerd beeld van het bedrijfsleven en
dat is ook omdat ik er zelf heb gewerkt.”

Een kleine Gideonsbende
Ondertussen is Eenhoorn druk doende het Bureau Digicommissaris op te tuigen. “We zijn bezig
om vooral vanuit de verschillende Manifestpartijen, decentrale overheden en de departementen
mensen te halen, zodat we hier een club krijgen
met alle kleuren en met mensen die weten wat
er speelt bij de verschillende uitvoeringsdiensten
en overheden.” Hij lacht: “Een kleine Gideonsbende die ervoor gaat zorgen dat het voor elkaar
komt.”

probleem op de korte termijn, Digicommissaris los jij dat eens even op. Ook
één van de dingen die hij zei: zorg er voor dat je de nationaal commissaris
bent, voor de hele overheid, en niet de Rijkscommissaris. Zo had Rob een
paar dingen en dat kattenbelletje ligt onder mijn hoofdkussen.”
Het is een nieuwe functie, ook nog een kwestie van pionieren?
“Er is geen voorganger, dat klopt. Pionieren doet lijken alsof we maar kijken
waar we terecht komen, maar we hebben een heel precieze opdracht. We
moeten ervoor zorgen dat die digitale overheid er gewoon staat. In mijn
optiek dus in twee jaar. Natuurlijk maak ik mij niet de illusie dat alle dienstverlening dan allemaal rond is. Maar er kan geen twijfel over bestaan dat
we allemaal die kant op gaan. Soms hoor ik nog wel eens ‘zullen we wel of
zullen we niet’, maar er is gewoon geen keuze.”
De discussie is feitelijk gevoerd.

Gideonsbende, dat zegt ook iets over mentaliteit
en slagvaardigheid. U heeft vier jaar om de klus
te klaren.
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aantal gemeenten loopt nog achter. Dus één van de onderwerpen dat nu
aan de orde is, is: hoe zorgen we dat dit proces voortgaat? Heel belangrijk
ook is, op de algemene ledenvergadering van de VNG, om te zeggen: ‘We
hebben eigenlijk geen keuze, het moet gewoon’. En niet omdat het in het
Regeerakkoord staat, maar omdat de samenleving het vraagt.”
DigiD is mede snel een succes geworden omdat een aantal Manifestpartijen – zoals het UWV, de Belastingdienst en de SVB - ermee aan de slag
gingen; voor uitkeringen, belastingaanslagen, de kinderbijslag. Dat heeft
voor een vliegwieleffect gezorgd. Zoekt u ook naar een dergelijke samenwerking voor de GDI?
“Iedereen zegt me dat de GDI oorspronkelijk niet is ontworpen voor zo’n
intensief gebruik en dat we goed moeten nadenken over de beveiliging
ervan. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de stabiliteit wordt vergroot en dat we de GDI voor talloze doeleinden kunnen gaan gebruiken.
Je zou een voorbeeld kunnen nemen aan de banken. Banken hebben al

een digitale infrastructuur uitgevonden en daar kun je van leren, in plaats
van hetzelfde wiel te willen uitvinden. De techniek gaat snel, maar dat
geldt ook voor de adaptatie in de maatschappij. Dus waarom zou je het
niet op dezelfde wijze organiseren als de banken doen? En wat is daar dan
voor nodig, moeten we een pasje hebben of kunnen we met een pincode
volstaan? Die discussie is heel erg interessant.”
Het is wellicht ook interessant om te kijken naar publiek-private samenwerking? Je zou kunnen zeggen tegen de ICT-branche: wat zijn jullie best
practices, denk eens mee?
“Als ik denk aan DigiD, de problematiek die we nu hebben met het stabiliseren ervan en aan een financiële, structurele basis om dit soort dingen
te doen, dan denk ik ook aan de pensioenverzekeraars en de zorgverzekeraars, sectoren die gebruik maken van DigiD. Laat die mee financieren,
mee ontwikkelen. Zij brengen ook particuliere partijen in die innovatief
kunnen denken en kunnen helpen het goed op te lossen. Ik heb zelf een

“Ik heb een aanstelling voor vier jaar, maar ik
geef mijzelf eigenlijk maar twee jaar omdat ik
vind dat wij dan over de belangrijkste vraagstukken een deal moeten hebben. Ik zeg niet dat het
dan allemaal rond is, maar dan is de governance
geregeld, de financiën, dan hebben we bepaald
wat wel en niet bij de GDI hoort en we hebben
een meerjarenprogramma gemaakt. Die vier dingen moeten we binnen
twee jaar voor elkaar hebben.”
Uw uitgangspunt is het rapport ‘Geen goede overheidsdienstverlening
zonder een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur’ van Rob Kuipers4
waarin hij komt met voorstellen rond de governance en financieringsarrangementen van de GDI, overheidsbreed en in bepaalde aspecten zelfs
maatschappijbreed. In zijn diagnose is Kuipers bepaald niet mild. Zo is er
te weinig sturing op samenhangen, hij refereert in bepaalde zaken aan
‘pupillenvoetbal’ en ‘kameelneuzen’ en ‘een polderaanpak in een polder die
te zompig is geworden’…
“Ik heb twee keer uitvoerig met Rob Kuipers gesproken. Hij heeft mij een
lijstje gegeven met wijze raadgevingen. Eén ervan is: overeet je niet, ga
niet alles tegelijk aanpakken. Vandaar de focus en de prioriteitstelling. Een
andere raadgeving is: zorg dat niet iedereen de aap bij jou op de mouw zet.
Dat gebeurt natuurlijk heel gemakkelijk: oh, we hebben een groot financieel

“Ja, maar het moet nog wel even georganiseerd worden. Het klopt dat men
het over heel veel onderwerpen eens is en er de voordelen van ziet. Dat zie
je ook terug in de begrotingen van de departementen, de bezuinigingen zijn
al ingeboekt. De voordelen die je met digitalisering gaat halen, die staan al
op de balans. Maar er is minder structureel geregeld dan ik dacht.”

“We hebben eigenlijk geen keuze,
het moet gewoon. En niet omdat het
in het Regeerakkoord staat, maar
omdat de samenleving het vraagt.”
1 De Ministeriële Commissie Digitale Overheid wordt voorgezeten door minister-president Mark
Rutte. Overige vaste leden zijn de ministers Ronald Plasterk, Henk Kamp, Jeroen Dijsselbloem en
Stef Blok, alsmede Lodewijk Asscher in zijn hoedanigheid van vice-premier. Bas Eenhoorn rapporteert twee keer per jaar aan de commissie.
2 Het Nationaal Beraad Digitale Overheid, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft als doel

strategische sturing. Hans van der Stelt, directeur van het Bureau Digicommissaris, is voorzitter
van de vier regieraden. Daarin wordt op tactisch niveau gewerkt per cluster: # basisregistraties
plus daarbij behorende stelselvoorzieningen (inclusief ook het BSN-stelsel), # voorzieningen rond
gegevensverkeer tussen overheden en burgers en bedrijven en # authenticatie- en autorisatievoorzieningen.
3 December 2008 ging het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP),

‘Burger en Bedrijf centraal’, van start. Later kreeg het de naam i-NUP.
4 Rob Kuipers, voorheen onder meer DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij BZK en tegenwoordig ABD TOPConsultant bij de Algemene Bestuursdienst. Hij bracht op 14 januari 2014 voornoemd
rapport uit.
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Shared Services Organisatie (SSO)

Hervormingsagenda
Rijksdienst
programma SGO 5

Andere Overheid, Vernieuwing Rijksdienst, Compacte Rijksdienst en nu de Hervormingsagenda Rijksdienst: Hans van der Vlist heeft er soms een ‘Been there done that’ gevoel bij,
bij de programma’s die de verbetering van de bedrijfsvoering van het Rijk opeenvolgend
vorm en inhoud hebben gegeven. “Ik loop natuurlijk al een poosje mee”, glimlacht Van
der Vlist. “Maar we máken slagen en het gáát slagen.”

De Hervormingsagenda Rijksdienst heeft
onder meer als doelstelling om tot een slagvaardige Rijksdienst te komen, meer als één
concern te gaan functioneren. De Secretarissen-generaal (SG’s) hebben daartoe met
elkaar negen programma’s gedefinieerd¹.
Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, zei daarover eerder in GOV magazine: “Ik zat als onderhandelaar aan tafel
bij de vorming van dit Kabinet. De SG’s
kwamen zelf met het voorstel en zeiden:
‘Er is al veel bezuinigd, maar we zien nog
mogelijkheden als we deze trajecten in gang
kunnen zetten en we zijn ook bereid om die
zelf te gaan trekken’. Ik vond het heel chique
dat dit uit de organisatie zelf kwam.”
Hans van der Vlist trekt als SG van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het programma SGO 5, de
‘Governance en sourcing bedrijfsvoering’.
Adrie Kerkvliet is programmadirecteur.

Commitment op eindbeeld
Aanleiding voor SGO 5, licht Van der Vlist
toe, was vooral dat de governance van de
shared services niet goed was ingeregeld.
“In essentie: we hadden de besturing steeds
vanuit de individuele departementen
gehandhaafd waardoor er dus geen professionele besturing op de shared services
zat maar een belangenbesturing vanuit elf
departementen. En als je via belangenbesturing een shared service bestuurt, en je
laat ook toe dat die verschillende belangen
ook nog weer in services worden omgezet,
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Dit is de route en er

dan krijg je geen effectieve shared service.”
Met de SSO’s kwam tevens de discussie op
gang: wat is generiek en wat specifiek, wat
doe je zelf en wat besteed je uit? Kerkvliet:
“Je wilt de kennis van de organisatie en het
primair proces borgen.” Van der Vlist: “We
hebben de kwaliteit van de service voorop
gezet. Eén van de krachtige elementen
van die kwaliteit is service in nabijheid.
De kritiek is doorgaans dat wanneer je
service gaat sharen, de service op meer
afstand komt te staan. De verbinding met de
werkelijkheid, waar het primaire proces zit,
wordt losser en dan gaat men zelf de service
organiseren omdat men zich niet goed
bediend voelt. Wat je eigenlijk doet, is het
clusteren van professionele capaciteit. Maar
de mensen die de service leveren, die moeten de service leveren daar waar het hoort.
Soms is dat op afstand, soms in nabijheid.”
Van der Vlist vertelt dat hij en Kerkvliet een
rondje hebben gemaakt langs de SG’s om
hun plannen uiteen te zetten: “Individuele
gesprekken gevoerd en vastgesteld: er is
commitment hierover. Wij moeten in de top
als SG’s ook gewoon verantwoordelijkheid
nemen door te zeggen: deze service is het en
dit hebben we zo afgesproken. Gebruikers
kunnen de SSO’s alleen aanspreken op wat
is afgesproken. Ze kunnen zo hun wensen
hebben, maar het is aan ons in de top om
te zeggen: die wensen honoreren wij, en
die niet.”
Kerkvliet: “We hebben een eindbeeld
neergezet van waar we naartoe werken

is geen weg terug

Focus van het programma SGO 5
ligt op dit moment op de kerndepartementen en de zes SSO’s op
het terrein van de bedrijfsvoering:
P-Direkt (personeels- en salarisadministratie), FMHaaglanden
(facilitaire dienstverlening), DocDirekt (documentaire informatiehuishouding), SSC-ICT Haaglanden
(o.a. ICT-werkplekdiensten), Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (multidisciplinaire
uitvoerder en ontwikkelaar van
dienstverlening op het gebied van
bedrijfsvoering) en daarbinnen
het Expertisecentrum Organisatie
en Personeel (ECO&P).

voor de bedrijfsvoering: niet elk departement aan tafel in de aansturing van een SSO;
nadruk op harmonisatie en standaardisatie;
kwaliteit dienstverlening voorop; service in
nabijheid, dus daar waar nodig medewerkers
op locatie aanwezig; generieke bedrijfsvoering zoveel mogelijk onderbrengen in SSO’s;
vereenvoudiging van bekostiging; waar
mogelijk centrale budget overheveling.”
Hij licht toe dat een oplossing voor de
complexiteit van de bekostiging en interne
verrekening kan zijn het overhevelen van
het bijbehorende budget, maar ook het
vereenvoudigen van de grondslag, bijvoorbeeld een prijs per werkplek of fte.
Er is een stuurgroep SGO 5 en daarin zitten
de SG’s van de ministeries van OCW, Veiligheid en Justitie (VenJ), Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën.
Ook Simone Roos, directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk (BZK DGOBR)
is lid van de stuurgroep. Kerkvliet over de
samenstelling van de stuurgroep: “Deze
departementen verschillen in hun manier
van werken en hebben te maken met complexe uitvoeringsaspecten. Vanuit de verschillende achtergronden kunnen ze beoordelen of voorstellen toepasbaar zijn.” 
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Het optimaliseren van uw dienstverlening:
zichtbare resultaten in een korte tijd
De dienstverlening van de overheid kan altijd verder worden
geoptimaliseerd en IT speelt daarbij een belangrijke rol.

ServiceNow bij CERN

CERN - de Europese organisatie voor Nucleair
Onderzoek - maakt gebruik van de ServiceNow
dienstencatalogus voor meer dan 300 diensten.
Gebruikers zowel intern als extern hebben toegang tot het dienstenportaal en kunnen via een
‘Google-like’ zoekmachine die diensten zoeken
die zij op dat moment nodig hebben. ServiceNow
staat centraal bij het automatiseren van de
gehele diensten architectuur van CERN, verspreid
over alle afdelingen.

Van belang is echter wel om de vraag van burgers en bedrijven
en het aanbod van die dienstverlening goed op elkaar af te
stemmen. Ook is het belangrijk dat de overheid de controle en
regie houdt, zonder daarbij aan flexibiliteit in te boeten. Want de
vraag naar nieuwe dienstverlening blijft zich verder ontwikkelen.
En de overheid wordt geacht daar adequaat en efficiënt in te
kunnen voorzien.
ServiceNow heeft zich volledig toegelegd op het ontwikkelen
van een centraal portaal, de IT Service Automation-suite.
ServiceNow biedt daarmee aan ruim 2.500 organisaties een
platform met een groot aantal IT-selfservice mogelijkheden.
Het voorziet er in dat de gebruikers één aanspreekpunt krijgen
voor IT, ongeacht hun locatie, en de IT-afdeling één systeem
heeft om de dienstverlening te verzorgen en verder te
verbeteren. Handmatige taken worden daarbij geautomatiseerd
en processen gestandaardiseerd. Dat geldt eigenlijk voor alle
soorten dienstverlening binnen organisaties: HR, Facilities, ICT
en Inkoop. Kortom: een ideale oplossing voor Shared Service
Organisaties.
ServiceNow richt zich, in samenwerking met Atos, op de
overheid in Nederland.
De gemeenschappelijke aanpak van projecten die gaan over
het optimaliseren van die dienstverlening, staat of valt met
het realiseren van zichtbare resultaten in een korte tijd.
Ketenmanagement, service integratie en het meten van de
organisatie-KPI’s staan daarbij centraal; waarbij gebruik wordt
gemaakt van de reeds beschikbare middelen en resources.
Dus uw dienstverleningsloket blijft open tijdens de initiële
opzet, waarbij uiteindelijk alle diensten vanaf één platform
zullen worden beheerd.
Dit komt de beheersbaarheid ten goede, en door uitgebreide
rapportagemogelijkheden kan er ook beter worden gestuurd op
het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Adrie Kerkvliet: “Onze insteek
is: breng partijen bij elkaar in
een overleg en zorg dat ze
daar afspraken maken over het
organiseren en standaardiseren.”

Van der Vlist: “We werken aan een stelsel
waarin de aansturing meer gericht is op de
kwaliteit en de kosten van de dienstverlening van de shared services en waarbij
DGOBR samen met de departementen de
rol heeft om de harmonisatie te bevorderen
binnen en tussen de verschillende dienstverlenende domeinen. Er moet nog veel
gebeuren, maar heel duidelijk is wel: dit is de
visie, dit is de route en er is geen weg terug.
Het gaat om het totaalbelang, concernbreed. We gaan dit de komende twee jaar
afmaken. En de volgende stap is ook dat
bijvoorbeeld het DGOBR, dat nu nog teveel
wordt geassocieerd met BZK, veel meer van
alle departementen is. DGOBR moet dit hele
stelsel gaan beheren.”
Overigens geschiedt alles in goed overleg
met de Interdepartementale Commissie
Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) waarin
de (hoofd)directeuren bedrijfsvoering/pSG’s
van álle departementen participeren en
waarvan Simone Roos de voorzitter is.

Organiseren en standaardiseren

webinar op 22 januari
Wilt u meer weten hoe ServiceNow en Atos uw organisatie
kunnen helpen op het gebied van uw dienstverlening? Doe dan
mee aan het webinar op donderdag 22 januari om 10.00 uur.
Tijdens dit webinar krijgt u aan de hand van klant cases een
duidelijk inzicht in wat het ServiceNow platform voor u en uw
dienstverlening kan betekenen.
Inschrijven kan via: roelof.lamberts@servicenow.com
kees.kranenburg@atos.net

Meer informatie over de oplossingen van ServiceNow:
http://www.servicenow.com/solutions/industry-solutions/public-sector.html

Kerkvliet: “Er lopen allerlei projecten onder
SGO 5 en daarin participeren mensen vanuit
de SSO’s en vanuit de departementen, ook
van andere departementen dan de vier die
in de stuurgroep zitten. We doen ook pilots:
bij een paar departementen - Buitenlandse
Zaken (BZ) bijvoorbeeld - loopt een pilot op
facilitair gebied met een facilitair manager
op locatie. Die is door FMHaaglanden daar
neergezet in het kader van ‘service in nabijheid’. Als die pilot goed gaat, en dat lijkt er
op, dan gaan ze dat straks in elk kantoorpand doen.”
Ook de uitvoeringsorganisaties doen mee,
waarbij de grootste drie: de Dienst Justitiële
Inrichtingen, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst, steeds meer afstemming hebben
met de SSO’s over de systemen, processen

en procedures, maar ook nog hun eigen
SSO’s hebben en die openstellen voor de
departementen en andere uitvoeringsorganisaties.
Kerkvliet: “Onze insteek is: breng die partijen
bij elkaar in een overleg en zorg dat ze daar
afspraken maken over het organiseren en
standaardiseren. Ik ben er geen voorstander
van om met 20 man te vergaderen over een
nieuwe strategie als de uitvoering nog niet
goed is geregeld. Zet de uitvoerders bij elkaar,
want die werkplek of dat datacenter, dat
moet wel op dezelfde manier georganiseerd
worden. Daarom nemen we initiatieven,
geven richting en stimuleren organisaties
om dit gezamenlijk op te pakken.
De verkenning van BZK, OCW en VenJ
(bestuursdepartement) om de samenwerking op P&O terrein vorm te geven, prikkelt
de nieuwsgierigheid van andere departementen, vertelt Kerkvliet. “Het betreft
eerstelijns HR advisering. Mensen die de
DG’s en directeuren adviseren, kennis
moeten hebben van de primaire processen
en de medewerkers en dus dichtbij moeten
zitten. Wat niet betekent dat ze in dienst
moeten zijn van het departement waar ze
werken. Het betekent dat je de mobiliteitsmogelijkheden van die medewerkers
vergroot, je kunt beter op dezelfde manier
beleidskaders implementeren, je kunt je
processen uniformeren. Dat gaan we dus
verkennen, uitproberen met z’n drieën.
Ik hoor anderen nu al zeggen: ‘Goh, misschien moeten wij dan ook maar eens om
tafel gaan zitten’. Dat is een interessante
beweging.”
En dan, dan bent u allen uit-gereorganiseerd?
Van der Vlist lacht: “Dat weet je nooit, want
een organisatie is een levend mechanisme.
En je weet niet wat de digitalisering je nog

Hans van der Vlist over het
programma SGO5: “Deze slag is
echt nodig om er een duurzaam
succes van te maken.”

aan mogelijkheden brengt. ‘Veranderen
blijft’ was mijn slogan in mijn eerste leidinggevende baan, en dat is al meer dan 30 jaar
geleden. Alleen, we maken nu wel een écht
grote slag en natuurlijk hadden we die niet
kunnen maken als al die andere slagen niet
gemaakt waren. Dus je moet ook gewoon
reëel zijn: we bouwen voort op de schouders van de voorganger. Wat ik een mooie
haiku vind: ‘Golven die komen, nemen het
water weer op van golven die gaan’. Dat is
wat we doen en deze slag is echt nodig om
er een duurzaam succes van te maken.”

¹ De negen Secretarissen-generaal overleg (SGO)
programma’s zijn: 1. Intensivering Compacte Rijksdienst; 2. Efficiënt beheer, onderhoud en gebruik
van Rijksvastgoed; 3. Basisregistraties; 4. ZBO’s; 5.
Governance en sourcing bedrijfsvoering; 6. Inspecties en toezicht; 7. Adviesstelsel; 8. Beleidskernen
en 9. Digitaal Rijk 2017.
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Het zijn drukke tijden bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Nadat medio
september de formele ‘go’ is gegeven voor de realisatie van de DICTU cloud,
zijn de eerste opleveringen al in november en december. “We liggen perfect
op schema”, merkt directeur Willem Zwalve tevreden op. De transitie van
een klassieke infrastructuur naar de cloud is niet alleen een technologische
uitdaging, maar ook een majeure organisatieverandering met impact voor
systemen en data, medewerkers en klanten, voegt Zwalve eraan toe. “Dit kan
wel eens een game changer blijken te zijn. Eerder revolutie dan evolutie.”

“DIT KAN
WEL EENS
EEN
GAME
CHANGER
BLIJKEN
TE ZIJN”

DICTU

in de cloud
De transitie naar de cloud moet resulteren
in een betere dienstverlening. Tot de
klanten van DICTU behoren het ministerie
van Economische Zaken en alle daaronder
ressorterende diensten, alsook een aantal
diensten en agentschappen van andere
onderdelen van het Rijk, met name op het
gebied van registers en inspecties. Zij plukken straks de vruchten van een pay-per-use
kostenmodel en het feit dat nieuwe diensten direct beschikbaar zijn, met een hoge
continuïteitsgarantie. Ook ontstaat er een
eenvoudig te bedienen dashboard waarmee self service mogelijk wordt.

Begin van de Rijkscloud
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Willem Zwalve ziet de
realisatie van de DICTU
cloud als onderdeel
van de toekomstige
Rijkscloud. “We zijn al
een poos goed en
efficiënt bezig met
elkaar. Daarop kunnen
we nu voortbouwen.”

Met de transitie naar de cloud realiseert
DICTU meer doelen, stelt Zwalve, zoals een
nieuwe Twin infrastructuur en dat in combinatie met een relevante verlaging van de
operationele kosten mede als gevolg van
besparingen door geautomatiseerd beheer
en minder energieverbruik. De systeem continuïteit is vrijwel maximaal gewaarborgd:
“We gaan 24/7 draaien met een beschikbaarheid van 99,95 procent en vier onderhoudsmomenten per jaar, ergo: een minimale
downtime. Bovendien is er sprake van een
snellere beschikbaarheid vanwege het infrastructure as a service model.” Zwalve lacht:
“ We zijn in feite de automatisering aan het
automatiseren.”
Hij voegt eraan toe dat bewust is gekozen
voor een private cloud, “want kwetsbare
data willen we als overheid graag in eigen

bezit hebben en houden. Waarbij ik wil aantekenen dat de security zeer geavanceerd
is.” Dat is mede om toekomstige koppelingen
naar andere cloud omgevingen mogelijk te
maken, zoals bijvoorbeeld naar de andere
drie overheidsdatacenters (ODC’s). DICTU
start met de inrichting van haar cloud in het
ODC-Noord. In relatie tot dat laatste stelt
Zwalve dat het de bedoeling is dat de DICTU
cloud integraal onderdeel wordt van de Rijkscloud die samen met de andere partijen
wordt gerealiseerd. “Vanaf Q1-2015 verwacht
ik dat we full swing gaan met de DICTU cloud,
een volgende stap is verbinding maken met
de andere drie ODC's.
Deze stap wordt door onze Rijkscollega’s
met grote interesse gevolgd, net zoals wij
hun stappen volgen overigens. Logisch,
want je wilt leren van elkaar. Je bent samen
op zoek naar de beste weg voorwaarts. En
trouwens: als je een Rijkscloud wilt creëren
over vier datacentra heen, dan moet je wel
met elkaar in gesprek. Het is een boeiend
onderwerp, iedereen ziet de voordelen.”

Toekomstperspectief
Terug naar de DICTU cloud: “In 2015 zullen
wij een aantal stevige stappen zetten en dan
in 2016 afronden. Dan draait minimaal 65
procent van het totale aantal applicaties in
de cloud en mogelijk zelfs 90 procent, dus ja:
het gaat hard. Overigens: dit is geen kwestie
van een big bang, maar eerder van de weg
der geleidelijkheid. Zo’n proces kost gewoon
een paar jaar.” Het gaat om de migratie

van duizenden applicaties - van groot tot
klein - met een behoorlijke impact voor de
gebruikersorganisatie, de infradivisie zelf en
het applicatiebeheer, vult Zwalve aan. “En
dit proces gaat niet alleen over technologie,
het betreft een majeure organisatieverandering met veel impact voor het werk
van de betrokkenen. Wij staan dan ook
voor een stevige opleidingsinspanning. Een
eigenschap van de nieuwe cloud-infrastructuur en het nieuwe applicatielandschap is
dat het geïntegreerd is. Dat vereist multidisciplinaire in plaats van monodisciplinaire
kennis in het beheer van de technische
infrastructuur. We gaan ook met elkaar
naar een hogere volwassenheid in beheer,
'a higher level in maturity' zoals de Engelsen
dat zo mooi zeggen. We hebben met zo’n
100 medewerkers gesprekken gevoerd
over waar ze staan qua kennis en waar ze
kunnen en moeten bijleren. Dat is best wel
ingrijpend, maar iedereen is enthousiast
over het toekomstperspectief.”

Ambitie
In dat toekomstperspectief zullen alle vier
ODC’s overgaan naar cloudtechnologie, is
de overtuiging van Zwalve. Hij zegt dat de
partners goed en efficiënt bezig zijn om met
elkaar de ambitie van de Rijkscloud te realiseren. “Het komt steeds meer binnen bereik.
Maar”, plaatst hij een kanttekening, “daarbij
verschilt het tempo individueel enigszins,
bijvoorbeeld omdat je gedane investeringen
in het verleden regulier wilt afschrijven. Dat
het voordelen heeft als je elkaars capaciteit
kunt gebruiken, daarover is iedereen het
eens. Het begin is er, we kunnen nu doorbouwen met elkaar.”
De aanbesteding van de DICTU cloud,
gewonnen door Atos, heeft plaatsgehad
op basis van best value procurement
(prestatie inkoop). “De onderliggende
business case is gebaseerd op snelheid:
hoe sneller live, hoe sneller de applicaties kunnen draaien. Atos heeft getekend
voor die business case. Dat is een win/
win voor onze organisatie en onze klanten, en een mooie showcase voor Atos”,
aldus DICTU-directeur Willem Zwalve.
Qua technologie is gekozen voor een
stack-georiënteerde infrastructuur van
Oracle Exadata en de Flexpod van Cisco
en NetApp . BMC Software levert de software rondom cloud management en
end-2-end monitoring met daarbij een
dashboard.
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Hij is die ochtend met de trein naar het departement gekomen, René Penning de Vries. Als vanzelfsprekend heeft hij
tijdens die treinreis op zijn smartphone de dienstregeling
bekeken, de ochtendkrant gelezen en zijn documenten
geraadpleegd. “ICT is een technologie die al alom aanwezig
is en in toenemende mate aanwezig komt. Het zit heel erg
verweven in het moderne leven.”

“J
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René Penning de Vries is sinds 1 oktober Boegbeeld ICT van het ministerie van
Economische Zaken. Penning de Vries was in het verleden onder meer werkzaam
als CTO bij Philips en NXP Semiconductors. Hij is voorzitter van Health Valley, een
platform voor innovatie in de gezondheidszorg, en mentor bij Startup Bootcamp,
een Accelerator initiatief in de regio Eindhoven om hi-tech business ideeën te
helpen ontwikkelen. Penning de Vries is ook lid van de Raad van Commissarissen
van Neways Electronics en van de BOM, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
en is lid van de Adviesraad van het Holst Instituut.

e zou kunnen stellen dat hierdoor de efficiency en kwaliteit van
het leven enorm is toegenomen”, voegt hij eraan toe. “Als je kijkt
hoe je tegenwoordig via WhatsApp communiceert, onvoorstelbaar
eigenlijk dat dit in een paar jaar tijd is genormaliseerd. Als je vroeger met
vakantie ging, was je een paar weken van communicatie met je achterban
verstoken.” Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat dit soort ontwikkelingen
zullen continueren en nóg belangrijker gaan worden. “Belangrijker in de
zin, dat ze een grote rol gaan spelen in je leven.”

Penning de Vries heeft zijn Boegbeeld ICT Topteam¹ gerekruteerd uit
private en publieke partijen binnen diezelfde dwarsverbanden. Hij vertelt
dat er door het team momenteel hard wordt gewerkt aan een agenda,
“vrij ambitieus en meetbaar”, waarbij het nog te verschijnen rapport ‘De
impact van ICT op de Nederlandse economie’ van het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Dialogic als ‘nulmeting’ geldt. Hij voorziet in de komende periode vele presentaties, “om de agenda uit te leggen”, en hoopt
op dermate impact dat er in de volgende Troonrede aandacht voor is.

Dwarsverbanden

Digitalisering

Penning de Vries is per 1 oktober aangesteld als Boegbeeld ICT van het
ministerie van Economische Zaken, voor een periode van twee jaar.
Minister Kamp motiveerde die aanstelling als volgt: “ICT en internet zijn in
toenemende mate motoren voor innovatieve producten en diensten en
zorgen voor steeds meer banen en inkomsten. Kenmerkend is, dat deze
ontwikkelingen vaak tot stand komen door nieuwe combinaties van bedrijven uit verschillende sectoren. ICT creëert bij uitstek dwarsverbanden.”
De bewindsman stelt dat het Boegbeeld ICT mede als taak heeft om deze
dwarsverbanden binnen Topsectoren te stimuleren en ICT-innovaties
bij te laten dragen aan economische groei. Ontwikkelingen als big data,
3D-printen en gaming zorgen voor een nieuwe industrie van start-ups en
toeleveranciers. “De overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs hebben samen de taak om de kansen die dit soort ontwikkelingen bieden te
benutten”, aldus Kamp.

Zoals marketing vier P’s kent (product, prijs, plaats, promotie), kent digitalisering vier D’s in de visie van Penning de Vries. “Digitalisering is in de
eerste plaats disruptive, het verstoort traditionele ketens en modellen.
Met een ander Engels woord is het ook een beetje deceptive: je ziet een
ontwikkeling eigenlijk niet aankomen, maar ineens is die er en dan ook vrij
prominent. Ik heb nog een D en dat is die van delocalised, wat wil zeggen:
je stopt die mobiele technologie in je achterzak, je neemt die overal mee
naar toe en maakt verbinding. Vroeger moest je toch echt naar je computer toe. En de vierde D is die van democratised. Want iedereen kan er
gebruik van maken, kan er een toepassing mee verzinnen of een business mee opzetten. Dat geldt hier in Nederland, maar ook elders. Als jij in
India op een kantoortje zit en je hebt verbinding met internet, dan heb je
dezelfde toegang tot kennis en kunde als iemand op de beste universiteit
van de wereld. Die ‘D’s’ hebben een enorme invloed op hoe de maatschappij zich zal ontwikkelen.”

Voorafgaand aan zijn formele aanstelling ging Penning de Vries alvast
kwartier maken, of zoals hij zelf zegt: “Kijken wat de spelers vinden en
denken.” Het rondje langs onder meer Economische Zaken, Nederland
ICT, ECP, universiteiten en het CIO-platform sterkte hem in de overtuiging
dat de transitie van de oude naar de nieuwe wereld onomkeerbaar is; dat
technologische ontwikkelingen exponentieel toenemen en wringen met
de lineaire orde van wet- en regelgeving; dat – en hij refereert aan het
Engelse begrip ‘void’: het ‘gat in de markt’ – er ruimte is voor en behoefte
aan “een visie die mensen verbindt en groeikansen voor de economie
biedt.”

De ‘D’ ook van dynamiek.
Penning de Vries lacht: “Ja, en als die D nu ook nog een beetje ‘Dutch’ kan
zijn, dan zou dat fantastisch zijn. Dan ga je als land, als samenleving, daar
veel profijt van hebben. Ik zou het leuk vinden als we in Nederland een
nieuwe wereldleider zouden kunnen ontwikkelen, zeg maar een nieuwe
Booking.com. Dit is dus de context waarin we werken: er komt iets op ons
af dat enorm is, er is heel veel opportunity, maar je moet er wel iets mee
doen.” >

René Penning de Vr ies. Boegbeeld ICT.
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NaaR EEN bETERE DiENsTVERlENiNG

MET CONNECTED GOVERNMENT
EEN OP RENDEMENT GERiCHTE bENaDERiNG VaN TRaNsFORMaTiE
Connected government: vergeet business as usual
Overheden overal ter wereld ervaren de last van een hoge werkloosheid, afnemende belastingopbrengsten en hoge
begrotingstekorten. Deze omstandigheden dwingen overheden op alle niveaus om opnieuw te beoordelen hoe technologie
kan worden gebruikt om de proces- en infrastructuurkosten te verlagen, efficiënter te werken, en de burger beter van dienst
te zijn. Een complicerende factor hierbij is dat diezelfde economische omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de vraag
naar diensten is toegenomen, met name de vraag naar regelingen zoals bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en
bijzondere bijstand.

Dan moeten wij ineens ook denken aan de ‘D’ van Doorbraakprojecten
met ICT. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen
binnen de Doorbraakprojecten aan o.a. beter gebruik van ICT in zorg,
onderwijs, energievoorziening, MKB en Topsectoren. Eén van de doelen
is vergroting van de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven.
De projecten zijn gestart in 2013, dus vormen een rijdende trein.
Hoe verhoudt die zich tot uw toekomstige agenda?
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“De Doorbraakprojecten met ICT kennen hun eigen karakteristieken.
Eén ervan is, als je kijkt naar de mate van ICT-gebruik in heel Nederland,
dat een-derde al vrij goed gebruik maakt van de mogelijkheden van ICT
en twee-derde nog onvoldoende. E-health bijvoorbeeld is zo’n kans van
jewelste, er zijn plekken waar dat al gemeengoed is, maar ook plekken
waar dat nog helemaal niet geadopteerd wordt.” Soms ontbreekt het aan
macht en middelen, stelt Penning de Vries, zo constateert hij dat het MKB
er vaak niet aan toekomt om na te denken over een ICT-oplossing of innovatie. “We kunnen niet zeggen ‘Gij zult…’ en dat willen we ook niet, dus we
proberen mensen mee te nemen in de visie en de ontwikkelingen en de
voordelen te laten zien, zodanig dat die introductie van ICT in den brede
versneld wordt. Het betekent ook dat die Doorbraakprojecten allemaal
een tijdschaal hebben: we proberen iets te doen dat reeds bestaat maar
we proberen het breder te doen. Dat duurt een jaar, misschien twee jaar.
Dat maakt het wel zo overzichtelijk.”

Drie grote groepen
“Hoe relateert dit nu naar ICT in Topsectoren verband?”, stelt Penning de
Vries zelf de vraag. Hij stelt dat er drie grote groepen in Nederland zijn
die zich met ICT bezighouden: dienstenleveranciers, wetenschappers
en professionele gebruikers. “De dienstenleveranciers helpen je met ICT
oplossingen, met het automatiseren van je bedrijfsprocessen. We hebben

daarnaast in Nederland ongeveer 150 professoren die zich met het
vakgebied ICT bezighouden. Tenslotte zijn er de bedrijven die volop
gebruik maken van ICT en er zelfs hun business op hebben gebouwd,
bedrijven als bol.com en booking.com zijn daarvan voorbeelden. In die
categorie zie je ook start-ups als Blendle en zo zijn er nog veel meer
partijen die hun business ideeën ontwikkelen met behulp van ICT.”

“Er is heel veel
opportunity,
maar je moet
er wel iets
mee doen”

Die drie verschillende groepen moeten
elkaar meer opzoeken, waarbij Penning de
Vries en zijn team graag de verbindingen
faciliteren. Hij spreekt van een “gebalanceerde driehoek van dienstenleveranciers,
wetenschappers en gebruikers” en schetst
een beeld van professionals die in dialoog
met elkaar kennis uitwisselen en delen, die
concrete (big data) projecten met elkaar
omarmen, die samenwerken in een context van innovatie en ondernemerschap met nieuwe verdienmodellen voor de BV Nederland. “Stel
bijvoorbeeld patenten vrij beschikbaar en spreek af dat bij succes in de
opbrengst wordt gedeeld.” Als stip op de horizon gloort er een tot wasdom gekomen ‘Dutch ICT’ label dat wellicht net zo’n handelsmerk van
betekenis kan worden als ‘Dutch Design’ op dit moment wereldwijd is.

1 Dat team betreft: Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid bij het directoraat-generaal

Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken; Inald Lagendijk, hoogleraar aan de TU-Delft en directeur van het NIRICT, het Netherlands Institute for Research on
ICT, dat al het ICT onderzoek van de drie Technische Universiteiten van Nederland bundelt;
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter/directeur FME-CWM, werkgeversorganisatie
van bedrijven in de (technologische) industrie en trekker van Smart Industry; Gerben Edelijn,
voorzitter en CEO van Thales Nederland; Ben Woldring, ondernemer en CEO van de Bencom
Group, dit betreft een groep van ondernemingen in de markt voor onafhankelijke vergelijkingssites voor onder meer bellen, internetten, digitale tv, energie en hotelboekingen.

Niet alleen de vraag naar dergelijke diensten is toegenomen, maar ook de eisen die de burger stelt aan het niveau van de
dienstverlening. Commerciële bedrijven zoals Google en Amazon brengen voor consumenten de wereld binnen handbereik,
en hetzelfde wordt van de overheid verwacht. Dit verwachtingspatroon heeft er mede voor gezorgd dat bepaalde instellingen
zich nu begeven op het terrein van sociale media. Sociale netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om in contact te blijven
met probleemjongeren.
Overheden begrijpen dat ze de ‘digitale dialoog’ met de burger moeten aangaan en proberen dan ook al minstens tien jaar
om meer overheidsdiensten online aan te bieden, soms met opvallend succes. Dit fenomeen wordt ook wel de ‘digitale
overheid’ genoemd. Maar zoals uit een recent onderzoek van IDC Government Insights blijkt, “heeft de digitale overheid grote
stappen gezet op het gebied van informatievoorziening, maar is op het meest cruciale onderdeel niet het gewenste resultaat
geboekt: informatie benutten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.”
Overheidsfunctionarissen hebben te maken met een ongelukkig samenvallende fiscale en operationele realiteit. Business
as usual werkt niet meer. De nieuwe slogan voor overheidsinstellingen, die er zelfs onder de beste omstandigheden naar
streven alle risico’s uit te sluiten, luidt pragmatische transformatie. Bij een pragmatische transformatie ligt de nadruk
op het realiseren van rendement door middel van het digitaliseren van informatie en het combineren, stroomlijnen en
automatiseren van activiteiten.
De connected government-strategie van EMC komt tegemoet aan de doelstellingen van een pragmatische transformatie en
brengt internettechnologiemodellen zoals gedeelde diensten en ‘private cloud computing’ binnen financieel handbereik.
Met het connected government-model van EMC kan de manier waarop de overheid werkt, drastisch worden veranderd.

24x7 CONNECTED GOVERNEMENT
Met de oplossingen van EMC kunt u content digitaliseren, activiteiten stroomlijnen, beveiligen en automatiseren,
en de dienstverlening aan de burger verbeteren. Tegelijkertijd bespaart u tijd en kosten, en beperkt u de risico’s.

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

Door: Maurits Gortemaker, Lean Six Sigma Black Belt, Atos Consulting. maurits.gortemaker@atos.net

Door: Egbert-Jan Koekkoek, Director Global Government Market Atos Consulting & Systems Integration egbertjan.koekkoek@atos.net

"Je kunt 'niet goed' op
allerlei manieren
definiëren: te laat, te duur,
niet de juiste kwaliteit.
Six Sigma definieert het
vanuit klantperspectief.”

Aan de juiste gegevens komen is één, ze verwerken tot bruikbare informatie is weer een
andere uitdaging. Hoe kom je van (big) data
naar stuurinformatie? Atos hanteert daarvoor de Six Sigma methodiek.
De naam Six Sigma is ontleend aan de statistische achtergrond van deze gestructureerde
aanpak om op basis van gegevensanalyse
tot de juiste conclusies en beslissingen te
komen. Want helaas worden besluiten in
organisaties te vaak genomen op basis van
aannames en meningen, en niet op basis
van feiten. Six Sigma definieert het vanuit
klantperspectief. Een beschikking van de belastingdienst is niet goed als het bedrag of de
naam niet klopt. Maar een ‘d’ waar ‘dt’ had
moeten staan, hoeft vanuit dit perspectief
niet per se als fout (in Six Sigma termen een
‘defect’) worden gerekend.
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Six Sigma biedt mogelijkheden om deze uitdaging aan te gaan door:
• Het aantonen van een significante verbetering in resultaat na het doorvoeren
van een beleidsmaatregel.
• Het achterhalen van de grondoorzaken
van incidenten en deze voorkomen.
• Het prioriteren van problemen met de
grootste impact en oplossingen met het
grootste effect.
• Het bepalen van bottlenecks in een
proces.
• Het terugdringen van het aantal fouten
of het aantal overschrijdingen van een
afgesproken norm.
• Het verbeteren van de voorspelbaarheid
van uw processen.
• Het borgen van de geïmplementeerde
verbeteringen.
• Het verbeteren van de rapportagestructuur en aansturing.

Big
data

Van gegevens naar

stuurinformatie

Aanpak: DMAIC
De Six Sigma aanpak bevat vijf stappen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control
(DMAIC). In de ‘Define’ fase leggen we vast
wat ons vermoeden is van het probleem of
welke ambitie we hebben. In de ‘Measure’
fase tonen we (de omvang van) het probleem aan of we brengen de uitgangspositie
in beeld. In de ‘Analyse’ fase verkennen we
mogelijke oplossingen of verbeteringen. We
proberen vast te stellen welke factoren van
invloed zijn op het resultaat en komen zo tot
een selectie van maatregelen. In de ‘Improve’
fase voeren we deze verbetermaatregelen
door en tonen we aan wat het effect is van
deze oplossingen. In de ‘Control’ fase tenslotte worden de aantoonbaar werkende
oplossingen definitief doorgevoerd en in de
organisatie geborgd.
Na het doorlopen van de vijf stappen hebben
we een oplossing gevonden voor een specifiek probleem. Er is een nieuwe, verbeterde,
stabiele situatie ontstaan. Hierbij geldt dat
DMAIC cyclisch werkt; vanuit de Control
fase kan weer een nieuw probleem of een
nieuwe uitdaging worden gedefinieerd.

het gaat om het voorkomen van verspilling
en het borgen van continue verbetering.
Hierbij geldt dat Lean Management meer
gebaseerd is op gezond verstand en praktijkervaring, terwijl Six Sigma toegevoegde
waarde biedt als veel variabelen de uitkomst
beïnvloeden en/of als een grote investering
vereist is om het probleem op te lossen. Six
Sigma vereist specifieke kennis en vaardigheden en is daarom het werk van specialisten, de zogenaamde ‘Green en Black Belts’.

Doorbraak in
resultaatgericht werken
Atos Consulting heeft in de afgelopen jaren
tientallen overheidsorganisaties begeleid in
het verbeteren van hun processen en prestaties. We combineren onze vakkennis met
kennis van overheidsprocessen en dat levert
volgens onze opdrachtgevers een doorbraak
in het resultaatgericht werken en sturen op.
“Dankzij de analyse werd feitelijk onderbouwd wat de gevolgen zijn geweest van de
maatregel, waardoor je simpelweg een beter
besluit neemt”, aldus Pleun Schimmelpenninck, Projectleider Mondeling Toelichten,
Dienst Werk en Inkomen Amsterdam.

Lean Management en Six Sigma
Lean Management en Six Sigma vormen een
logische en ijzersterke combinatie daar waar

Zie ook: nl.atos.net/sturen-op-feiten

gaan vooral over een
andere manier van denken
Bij big data gaat het niet alleen om data
volume, maar vooral ook om een manier
van denken. Data kunnen worden gezien
als een essentiële grondstof voor het verbeteren van prestaties of voor het ontwikkelen
van nieuwe diensten. Ook bij overheden
komt het slim gebruiken van data steeds
meer centraal te staan.

"De winst is
dat overheden
veel gerichter
en proactief
kunnen handelen."

De waarde van data zit niet alleen in de potentie die het biedt voor het creëren van
nieuwe diensten. Juist bij bestaande processen en in bestaande situaties kunnen
de principes en technologieën van big data
van grote waarde zijn. Denk hierbij aan het
terugdringen van kosten of aan het verbeteren van dienstverlening. De winst zit er
vooral in dat overheden veel gerichter en
proactief kunnen handelen.

niet langer alleen individuen, maar maken
steeds vaker deel uit van een georganiseerd internationaal verband. Ze gebruiken
vaak meerdere (gestolen) identiteiten om
de fraude te plegen. Traditionele methoden
om deze identiteiten te identificeren en verbanden te zoeken, schieten te kort. Ze zijn
erg tijdrovend, hebben een lage pakkans en
de fraude wordt pas ontdekt nadat deze is
gepleegd. Het is dus zaak om verdachte identiteiten en transacties in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren. Hier komen big
data om de hoek kijken.
Door verschillende databronnen te combineren en gebruik te maken van slimme
algoritmen, kunnen voorheen onzichtbare
verbanden tussen mensen, organisaties,

Fraudebestrijding
Een mooi voorbeeld is de bestrijding van
fraude rondom belastingen, de sociale zekerheid en de zorg. Door globalisering, digitalisering en complexe regelgeving is het
fraudelandschap veranderd. Fraudeurs zijn

evenementen en data worden blootgelegd.
Verdachte transacties kunnen hierdoor
vroeg in het proces worden gescheiden van
de normale transacties en ‘on hold’ gezet. Dit
geeft medewerkers de tijd om de verdachte
transacties nader te onderzoeken, voordat
een aangifte wordt geaccepteerd en subsidies of toeslagen worden uitgekeerd.

Betere ondersteuning voor burgers
Ook voor organisaties met minder indrukwekkende data volumes, kunnen de methoden en technieken van big data grote
waarde hebben. Een voorbeeld hiervan is
te vinden in Zuid-Wales, waar relatief veel
mensen afhankelijk zijn van extra sociale
en medische zorg. Deze zorg werd door verschillende los van elkaar opererende instanties geleverd. Doordat informatie niet werd
gedeeld, vielen regelmatig mensen tussen
wal en schip, soms met tragische gevolgen.
Diverse gemeenten, de politie en gezondheidsorganisatie zijn een project gestart
om hun data in een gezamenlijk systeem
onder te brengen. Met behulp van eenduidige risicoprofielen kan zo beter en proactief worden ingespeeld op individuele
situaties, ook als er een acute aanleiding is.
De burger komt dus nu echt centraal te staan.

Privacy als randvoorwaarde
De mate waarin overheden daadwerkelijk
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die data bieden, hangt natuurlijk sterk
af van de regelgeving rondom privacy en
de maatschappelijke acceptatie. Het belang
om zo goed en efficiënt mogelijk diensten
te leveren en samen te werken, kan botsen
met het belang om de privacy van burgers te
waarborgen. Overheden proberen daarom
gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren,
strikte autorisatie principes toe te passen
en controle mechanismen te hanteren. Een
strenge, structurele externe controle op
het gebruik van data zorgt hierbij voor vertrouwen.
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“Het creëren van
toegevoegde waarde uit
data én het beveiligen
van diezelfde data,
vragen om een nieuwe
benadering van business
analyse en intelligentie.”
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Agenda-technisch lijken ze nog een eind
weg, de Olympische zomerspelen van 2016
in Rio de Janeiro, maar net zoals duizenden
atleten al volop in training zijn, zit ook
Patrick Adiba middenin de voorbereiding op
het grootste sportevenement van de wereld.
Adiba zegt te zijn gefocust op het leveren
van opnieuw een topprestatie. Een interview
met een ‘ervaringsdeskundige’.
Het worden de vierde Olympische zomerspelen op rij voor Patrick Adiba, Group
Executive Vice President Chief Commercial
Officer Olympics & Major Events bij Atos.
Waar de atleten alles in het werk zullen stellen om nieuwe toptijden te realiseren, zullen
naar verwachting ook big data-toepassingen
en gegevens-analyse records breken in Rio
de Janeiro. “Big data vervullen een cruciale
rol tijdens de Olympics”, geeft Adiba aan.
“Ter illustratie: tijdens de zomerspelen in

Londen in 2012 hebben wij 255 miljoen IT
security events geregistreerd. De uitslagen
van de wedstrijden van de winterspelen in
Sochi in 2014 hebben we real-time verstuurd
naar 8 miljard mobiele apparaten over de
hele wereld.”

High-tech stad
GOV ontmoet Adiba op het Atos’ hoofdkantoor in Bezons, een voorstad van Parijs.
Hij opent het gesprek met een anekdote
waaruit blijkt hoe snel de technologische
ontwikkelingen gaan. “Het was pas in 1992,
tijdens de Olympische Spelen in Barcelona,
dat de eerste PC werd ingezet voor het
vastleggen en analyseren van gegevens.
Vanaf dat moment is er een exponentiële
groei geweest van data en technologie. Het
evenement zelf heeft zich ontwikkeld naar
wereldwijde voorzieningen voor gegevensverkeer en connectiviteit.”

Adiba noemt als voorbeeld Sochi, decor
voor de Olympische- en Paralympische
winterspelen begin 2014. “In nog geen zeven
jaar tijd heeft Sochi zich ontwikkeld van
een populaire badplaats aan de Zwarte Zee
tot een ‘high-tech gaststad’ en centrum van
de wereld gedurende die zes Olympische
weken. Wij hebben daar de meest geavanceerde technologie ooit toegepast in de
geschiedenis van de Olympische winterspelen!”
Patrick Adiba is van een generatie die de
digitale revolutie heeft zien aankomen en
zich in volle glorie heeft zien ontwikkelen:
“Vroeger zat je met het hele gezin aan de
radio gekluisterd om te horen wie er goud
had gewonnen”, zegt hij met een glimlach.
“In Sochi hebben we een speciale videoplayer voor de Olympic Broadcasting Service
ingezet. Daarmee konden gebruikers in 91

Big data

breken records tijdens

Olympische Spelen

landen livestreams van wedstrijden bekijken. In totaal 663.142 uur aan beelden. Ook
werden de uitslagen real-time verstuurd
naar 8 miljard smartphones, tablets en
desk- en laptops én tegelijkertijd verspreid
op social media als Twitter. Om je een idee
te geven: er werden 58 miljoen tweets per
dag verstuurd, dat zijn zo’n 2.000 tweets per
seconde. Ongekend!”

Big data analytics
Met de wereldwijd verspreide voorzieningen voor gegevensverkeer en connectiviteit
tijdens de Spelen wordt er ook steeds meer
(on)gestructureerde data gegenereerd,
stelt Adiba. “Big data analytics helpt ons om
trends en ontwikkelingen te duiden en te
voorspellen, en de uitslagen in statistieken
weer te geven. Hiermee kunnen we de
atleten, maar ook de journalisten, de bezoekers, de tv-kijkers en radioluisteraars

van de juiste informatie voorzien. ”Een bijkomstig voordeel - en steeds belangrijker
wordend - is dat big data analytics ook helpt
om cybercriminaliteit te bestrijden, stelt
Adiba. “De Olympische Spelen zijn één van
de meest tot de verbeelding sprekende IT
security projecten ter wereld. En dan heb
ik het over aan IT security gerelateerde
incidenten.”
Die nemen nog steeds toe. Op het hoogtepunt van de Spelen worden de persoonlijke
gegevens van vele duizenden deelnemers
en bezoekers bewaard. Mede door de ontsluiting via het internet, groeit het aantal
security events.
Een goed functionerend big data analytics
systeem is dan onontbeerlijk. Veel van die
security events blijken overigens uiteindelijk loos alarm volgens Adiba, “maar je moet
er wel op zijn voorbereid en dat zijn wij
natuurlijk met zoveel jaar ervaring.”

Prestaties verbeteren
Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie en het gebruik van
social media, zullen de hoeveelheid data
tijdens de Olympische Spelen in Rio de
Janeiro nieuwe recordhoogtes bereiken.
Adiba trekt een parallel met het bedrijfsleven en zegt dat ook in die omgeving data
de kern van alles is. “De 21e eeuw wordt de
eeuw van de informatie, maar het creëren
van toegevoegde waarde uit die data én
het beveiligen van diezelfde data, vragen 
om een nieuwe benadering van business
analyse en intelligentie: nieuwe hulpmiddelen en competenties, en nieuwe innovatieve technologie waarmee volume en
beveiliging van big data, real-time kunnen
worden beheerd. En je de bedrijfsprestaties
kunt verbeteren.”
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Big
data
en scenariodenken
Gaat ‘t in Nederland over ‘officiële
cijfers’, dan gaat ’t over het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
In verschillende gesprekken sinds
zijn aantreden is Tjark Tjin-A-Tsoi
bevestigd dat het CBS een zeer belangrijke en gewaardeerde positie
inneemt in Nederland als het gaat
om het voorzien van de samenleving van betrouwbare informatie.
Toch beoogt de nieuwe directeurgeneraal een verdiepingsslag.
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“Want”, zegt hij in zijn werkkamer in
Leidschenveen, “ik wil er naartoe dat we
niet alleen losse cijfers aanbieden, maar
meer inzicht bieden. Losse cijfers kunnen
gemakkelijk fout geïnterpreteerd worden.
Het gaat om de samenhang. Een maatschappelijk fenomeen is vaak buitengewoon complex.” Hij doelt op fenomenen als: hoeveel
mensen zitten er in de bijstand; hoeveel
mensen zijn werkloos? Economische groei
idem: een complex geheel van samenhangende krachten die maken dat een bepaald
cijfer ‘+ 0,3 procent’ is. “Achter die verandering zit een hele wereld van kleinere bewegingen in de economie. Die heel belangrijk
zijn om écht te begrijpen, wat daar gebeurt.
Wij moeten een samenhang van cijfers presenteren die andere mensen in staat stellen
te interpreteren wat er gebeurt.”

Toegevoegde waarde
“Als men beleid wil maken om bijvoorbeeld
de armoede te verminderen of om mensen
uit de bijstand te helpen, dan heb je niet
alleen maar genoeg aan: hoe groot is die
groep mensen? Je wilt ook weten hoe het
komt dat die mensen daarin zitten. En, wat
is dan sociaal gezien het vraagstuk waar
we tegenaan lopen? Wij willen de onderliggende cijfers in samenhang brengen,
zodanig dat beleidsmakers en politiek die
informatie hebben om beslissingen te kunnen nemen. Het CBS maakt ‘evidence based
governance’ mogelijk door al die feiten - én
dat begrip - aan te dragen. Als je alleen maar

Tjark Tjin-A-Tsoi (1966)
is sinds 1 april directeurgeneraal van het
CBS. “Het is de taak
van een organisatie
als het CBS om zijn
onafhankelijkheid ook
waar te maken.”

cijfers aanlevert op een manier die door
alle partijen op hun eigen manier kunnen
worden geïnterpreteerd, dan heb je wel
cijfers geproduceerd maar geen toegevoegde waarde geleverd.”
Tjin-A-Tsoi spreekt in dit verband ook van
“oplossend vermogen”. Kort samengevat:
net zo lang en diep kijken tot je alle details in
de samenhang ziet. “Dan biedt ons product
inzicht en krijgen de cijfers betekenis en begrijp je ook wat er gebeurt. Je wilt informatie
brengen waar mensen echt wat aan hebben.
Informatie met een handelingsperspectief.
In de militaire wereld heet dat ‘actionable
intelligence’, informatie die tot actie kan
leiden.”
Het CBS heeft in juni al z’n gegevens als open
data beschikbaar gesteld. Die gegevens
waren al beschikbaar via CBS Statline, de
elektronische databank waarmee iedereen
tabellen en grafieken kan samenstellen,
maar staan nu ook op het eigen open dataportal van het CBS. Daarnaast is er binnenkort een CBS-app beschikbaar, feitelijk
een user-interface, om deze open data te
ontsluiten. De gedachte hierachter: iedereen kan de aangeboden CBS-gegevens zo
combineren met andere data, waardoor een
belangrijke verrijking kan plaatsvinden. De
technologie maakt ook real-time applicaties mogelijk waardoor bijvoorbeeld app
bouwers apps kunnen maken op basis van
de data die toegevoegde waarde leveren ten
opzichte van alleen maar die ruwe data.” 
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advertentie

Agentschap Telecom haalt het maximale uit Big Data
dankzij innovatieve Oracle Endeca- en Business Intelligence-oplossingen
“Wij zijn geen
toekomstvoorspellers.
We baseren ons op
feiten die zich hebben
geopenbaard.”

Agentschap Telecom is onderdeel van het ministerie van
Economische Zaken. Het agentschap heeft meerdere
hoofdfuncties: de frequentierechten verwerven voor en verdelen
in Nederland, en de rechten op de frequenties beschermen.
Deze uitvoerings- en toezichtstaken van Agentschap Telecom
worden uitgevoerd door 250 medewerkers. Het hoofdkantoor
van het agentschap zit in Groningen, een nevenvestiging in
Amersfoort. Agentschap Telecom is opgedeeld in drie primaire
hoofdafdelingen: Spectrummanagement,Toezicht en Juridische
Zaken. Het agentschap wordt voor veertig procent gefinancierd
door de overheid en voor zestig procent door de private sector:
bedrijven en personen die frequenties afnemen. Dit varieert
van een bedrijf als KPN tot iemand met een plezierjacht.
De Hoofdafdeling Toezicht van Agentschap Telecom stond voor de
uitdaging om mensen en middelen te beperken, zonder daarbij aan
slagkracht in te boeten. Mr. Mohan Sardjoe, waarnemend Hoofd
Toezicht bij Agentschap Telecom: “De wens om efficiënter te werken
wordt ingegeven langs twee lijnen. Ten eerste langs de politieke lijn.
In het regeerakkoord staat dat de Rijksoverheid moet bezuinigen.
Ten tweede langs de autonome lijn. Intern bestaat de overtuiging
dat de organisatie slimmer kan omspringen met de beschikbare
medewerkers, kapitaal en middelen en veel gerichter toezicht kan
houden. Vandaar ook het streven van Agentschap Telecom om
meer te halen uit de enorme hoeveelheid data die de organisatie
verzamelt bij het continu meten van de etherfrequenties.

Data als kapitaal
Het agentschap richtte zich tot Oracle met deze uitdaging. Oracle
adviseerde Oracle Endeca- en zijn Business Intelligence for
Enterprises-tool. Sardjoe: “De grote hoeveelheid data (ook wel het
leerstuk Big Data genoemd) die wij verzamelen behoort tot een
belangrijk kapitaalmiddel van het agentschap. Tot nu toe hebben
we dit middel suboptimaal gebruikt. Dankzij Endeca en OBI
kunnen we dit optimaal uitnutten. Dat is voor het agentschap een
enorme strategische winst. Bijzonder is ook de integratie tussen
Endeca en OBI en andere Oracle-oplossingen. Wat we heel mooi
met de Oracle-oplossingen kunnen doen, is het 24x7 monitoren
van de frequenties, zowel via het vaste als het mobiele netwerk.
We kijken op twee manieren naar deze data, één door middel
van patroon afwijkingen en twee we vergelijken de meetdata,
de werkelijkheid, met de verwachting van hoe het er theoretisch
uit moet zien. Dat laatste doen we op basis van een frequentieatlas, waarop de afwijkingen te zien zijn. Dit kan wijzen op een
geheime zender, storingen, een hiaat in de dekking, maar ook of
een provider met een GSM-frequentie zijn uitrolverplichting wel of
niet nakomt. Daarnaast kan deze slimme software van Oracle ook
het openbare internetverkeer analyseren en verbanden leggen
die voorheen niet mogelijk waren. Het spreekt vanzelf dat we als
overheidsdienst daarbij alle privacywetgeving in acht nemen.”

Doelmatiger
Volgens Sardjoe zijn de voordelen van Oracle Endeca en Oracle
BI for Enterprises evident. “Met minder investeringen in mensen
en middelen kunnen we veel gerichter toezicht houden op het
werkveld en veel doelmatiger werken. Daarnaast zijn we nu in staat
om onze eigen databerg optimaal te benutten en te combineren
met andere relevante bronnen voor onze taakuitoefening.”
De advisering over en levering van de Oracle-oplossingen en
de implementatie ervan was een driejarig project. Sardjoe:
“Het gaat hier om een zeer innovatieve oplossing en een zeer
innovatief project. Dat moet je als leidinggevende wel aandurven.
Om dingen voor je te zien die er nog niet zijn, heb je visionair
leiderschap nodig. Mohan heeft bewezen dat hij dat bezit.
Daarnaast was dit gewoon een leuk project om te doen. De toon
was altijd positief, ondanks de grote belangen en tijdsdruk. Het
heeft ook de samenwerking tussen de verschillende afdelingen
binnen Agentschap Telecom versterkt.”

Dat zou tot interpretatieverschil kunnen leiden als ik daar als app
bouwer mee aan de slag ga?
“Je kunt als app bouwer gekleurde data verzamelen, alleen maar
data die in jouw straatje passen. Dat was daarvoor ook al zo. Maar als
die data van ons afkomstig zijn en de interpretatie die eraan gegeven
is niet, dan maken we een scherpe scheiding. Ik vind het tot de
taak van het CBS behoren om, waar wij zien dat flagrant verkeerde
interpretaties plaatsvinden van cijfers die wij hebben gemaakt en
als bron worden gebruikt, daar zelf op te reageren. Dat reken ik tot
onze zorgplicht, dat de cijfers niet op een onjuiste manier worden
gebruikt.”

Mathematisch en steekproefsgewijs
“Er wordt wel eens gezegd: op het internet vind je alle informatie,
waar heb je nog een CBS voor nodig? Maar het punt is dat je juist in
die wereld van gekleurde informatie, van geconstrueerde informatie, van onherleidbare informatie, een partij hebt waarvan je echt
op aan kunt dat de informatie klopt. Dat dus het vaststellen van
de officiële informatie, officiële statistieken, goed belegd is op een
transparante, controleerbare, kwalitatief hoogwaardige wijze.
En dat is nou juist de rol van het CBS.”
Betekenis geven aan die enorme berg van big data, in een zee van
social media, informatie filteren op feiten en emotie. Het CBS gaat
daarbij mathematisch en steekproefsgewijs te werk. “Eén van de
dingen waar het CBS in is gespecialiseerd, is het ontwerpen van
steekproeven die echt representatief zijn. Waar we nu zijn begonnen met cijfers meer in samenhang te brengen en meer begrip te
geven, moeten we misschien in de toekomst ook meer gaan denken
in scenario’s. Wat zijn de verklarende scenario’s en welke data heb
je nodig om die scenario’s te onderscheiden? Het is net zoals in de
forensische wetenschap¹: wanneer je je slechts op één scenario
focust, zit je in een tunnelvisie. En dat is niet goed. Het is aan ons om
te proberen breed te kijken en te signaleren dat er ook andere data
zijn die voor de interpretatie van groot belang kunnen zijn: er is een
maatschappelijk verschijnsel en er zijn verschillende groepen die

daar een eigen interpretatie aan geven en een eigen mening over
hebben. Laten we dan de cijfers ernaast houden en kijken wat die
zeggen. Om een voorbeeld te geven: als de werkloosheid daalt, kan
dat komen omdat er banen zijn gecreëerd omdat bedrijven investeren omdat hun afzet is toegenomen, maar het kan ook zijn dat
jongeren geen baan kunnen vinden en daarom besluiten verder te
studeren. Zo kun je aan de hand van de cijfers en feiten, scenario’s
van elkaar onderscheiden. Ik vind het een belangrijke taak van het
CBS om dat mogelijk te maken.”
Neemt daarmee het belang – of de invloed - van het CBS toe?
“Meer in algemene zin ben ik van mening dat het maximaliseren van
het maatschappelijk belang het doel is van een overheidsorganisatie. Wij bestaan omdat we een algemeen, maatschappelijk belang
vertegenwoordigen. De oprichting van het CBS eind negentiende
eeuw had een reden, en die was heel duidelijk: regering, beleidsmakers, bestuurders moeten rationele besluiten kunnen nemen op
basis van wat er écht gebeurt in het land. Wij zijn de ogen en oren van
de stuurmannen. Wij zijn geen toekomstvoorspellers, we zijn gericht
op het nu en het verleden; we baseren ons op feiten die zich hebben
geopenbaard. Dat is nadrukkelijk ook de rolscheiding tussen ons
en bijvoorbeeld het Centraal Planbureau. Die kijken toch meer in
de toekomst en maken daarbij ook gebruik van onze data.
Als je die twee zaken door elkaar zou halen, dan zou het een het
andere aantasten. Juist door ons te beperken tot de feiten die zich al
geopenbaard hebben en heel betrouwbaar zijn vastgesteld, houden
we het gezag van wat we zeggen in stand. Het is de taak van een
organisatie als het CBS om zijn onafhankelijkheid ook waar te
maken. Dat betekent dat je je niet laat beïnvloeden op punten waar
je je niet moet laten beïnvloeden. Je moet niet ‘autistisch’ door het
leven als organisatie, maar je hebt wel een eigenstandige rol.”

¹ Tjin-A-Tsoi was voor zijn indiensttreding bij het CBS algemeen directeur van
het Nederlands Forensisch Instituut. Hij heeft theoretische fysica gestudeerd
en is daarin ook gepromoveerd.
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Big data
niet in rijen maar in kolommen op te slaan.
Door vaak gezochte informatie te clusteren.
Door niet één vast format voor data-input te
eisen maar flexibel te zijn. Door intelligent
spelend nieuwe wegen uit te proberen. En door
niet te kiezen voor snelle symptoombestrijding
maar gefocust en doelgericht de oorzaken van
de problemen te onderzoeken. Door diep te
graven en te begrijpen. Door heel doordacht, in
een open omgeving, onze systemen verder te
ontwikkelen. Gedreven door nieuwsgierigheid
en niet uit effectbejag.

Big data,
de hype
voorbij
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door Jos Baeten
Jos Baeten is algemeen directeur Centrum
Wiskunde & Informatica (CWI), sinds 1946 het
nationale onderzoeksinstituut voor wiskunde
en informatica. Het is deel van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO). Het instituut heeft een sterke
internationale positie. Ruim 150 wetenschappers
doen er grensverleggend onderzoek en dragen de
verkregen kennis over aan de maatschappij. Meer
dan 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan
een universiteit. Het instituut heeft 22
spin-off bedrijven voortgebracht.
www.cwi.nl

Big data zijn overal; big data zijn een
hype. De ICT sector is vol van hypes.
Was het eerst SaaS wat de klok sloeg, toen
werd het agile en scrum waar iedereen
achteraan holde. En nu dus big data. Ook de
overheid en de onderzoeksfinanciers doen er
lustig aan mee. Alles heet big data – ook als het
niet gaat om vele exabytes aan data die te veel,
te snel en te divers zijn om met gewone databasemanagementsystemen te onderhouden of te
doorzoeken. Ik durf wel te stellen dat de hype
op dit moment groter is dan de behoefte.
Maar in ons onderzoek doen we niet aan hypes.
Wij doen aan lange termijn. Al ruim dertig jaar
houden we ons op het Centrum Wiskunde &
Informatica (CWI) in Amsterdam bezig met big
data onderzoek, toen het nog lang niet zo heette. En dus niet omdat het een hype is.
Ons databaseteam ontwikkelde vanaf de jaren
tachtig visionaire en innovatieve manieren
om reusachtige hoeveelheden informatie te
ontsluiten, geschikt voor de verre toekomst – als
gewone systemen al lang niet meer schaalbaar
zijn. Het zette de databasemanagementwereld
op zijn kop. Bijvoorbeeld door de informatie

Het resultaat is dat ons supersnelle MonetDB
databasemanagementsysteem nu overal ter
wereld wordt gebruikt in toepassingen die de
maatschappij en de economie verder helpen.
Het wordt bijvoorbeeld ingezet bij onderzoek
naar computercriminaliteit. Op in beslag
genomen computers van criminelen staan vele
files, waarvan de informatie met een standaard
systeem niet te achterhalen is. De kunst is het
om daar automatisch juist die data uit te halen
die iets vertellen over drugs of kindermisbruik.
Ons MonetDB systeem stond aan de basis van
het XIRAF-systeem van het NFI, dat dit precies
doet. MonetDB helpt ook bij het verwerken van
data uit de gigantische Sloan-sterrendatabase.
Maar ook bij de analyse van ziektekostenclaims
en andere bedrijfstrends.
Ons werk blijft dus niet alleen bij fundamenteel
onderzoek. Uit de databasegroep op het CWI
zijn vier succesvolle spin-off bedrijven ontstaan.
Een is er gespecialiseerd in consultancy voor
business analytics, een ander is overgenomen
door het Amerikaanse bedrijf Actian (voorheen
Ingres), dat onze technieken in haar producten
heeft overgenomen, net als overigens veel
andere bedrijven.
Naast databasemanagementsystemen omvatten big data meer; input, visualisatie en business intelligence spelen ook een grote rol. Op
dat laatste gebied onderzoeken wij op het CWI
manieren om de aanrijtijden van ambulances
in Nederland te verkorten. Met data-analyse en
slimme wiskunde ontwikkelen we methodes
om ongelukken als het ware te voorspellen
en ambulances dynamisch zo neer te zetten
dat ze het snelst bij de plaats zijn waar je – met

data-analyse uit het verleden – volgende
incidenten verwacht. Ambulances kunnen
zo veel efficiënter rijden.
De hele wereld – en vooral Nederland –
willen we laten delen in deze resultaten
en daarom stellen we veel van ons werk
open source beschikbaar. Universiteiten
maken onze succesvolle onderzoekers tot
deeltijdhoogleraar, zodat via onderwijs
nog meer jonge talenten van dit onderzoek
kunnen profiteren. En ook Europa ziet het
belang, getuige de vele Europese projecten.
Verscheidene belangrijke internationale
prijzen werden aan onze onderzoekers toegekend voor hun innovatieve en toonaangevende werk.
Door onze resultaten in big data vindt
iedereen ons nu begeerlijk – maar besef
dat er dertig jaar investering achter zit. We
kunnen niet voorspellen wat er over dertig
jaar een hype is; wij werken op andere
tijdsschalen. Niemand kon voorspellen dat
de programmeertaal Python, ontworpen in
de jaren negentig op het CWI, jaren later wereldwijd miljoenen gebruikers zou hebben
– van Google en NASA tot grote banken.
Een Nederlands onderzoeksresultaat waar
we best trots op kunnen zijn.
Hoewel big data nu vooral een hype zijn, is
het doorzoeken en beheren van enorme
hoeveelheden snel groeiende data in de
toekomst wel een groot probleem. Een
probleem waar Nederland in potentie de
oplossing voor heeft, door onderzoekers vrij
te laten. Aan iedereen wil ik zeggen: laat je
niet meesleuren door de hype maar kijk wat
erachter zit. Zie het belang van lange-termijnonderzoek en investeer erin. Dan blijven big data geen hype maar een realistisch
middel om de maatschappij blijvend verder
te helpen.

dragen bij aan het
vertrouwen van de burger
“De komende decennia zal de wereldeconomie
razendsnel en ingrijpend veranderen. Het gaat om
economische machtsverschuivingen in de wereld
tussen westerse industrielanden en opkomende
economieën. Deze worden vooral opgeschud door
de snelle opmars van digitalisering”, stelt Anwar
Osseyran.
Osseyran schetst een beeld van start-ups
die met een tablet, smartphone en website
de beschikbare data in de clouds goed
benutten en succesvol de concurrentieslag aangaan met bestaande, gevestigde
bedrijven. Daardoor zijn de afgelopen jaren
wereldwijd talloze traditionele bedrijven
ten onder gegaan omdat ze zich niet snel
genoeg hebben aangepast aan de markt.
Denk aan de muziekindustrie, de reissector en de detailhandel.
“Technologische ontwikkelingen zullen
zowel een sterke invloed hebben op economieën als op de bedrijfsresultaten van
een toenemend aantal bedrijven. Van
cruciaal belang daarbij is dat bedrijven
gebruik gaan maken van alle interne- en
externe digitale informatie die relevant en
beschikbaar is.”
“Internationaal onderzoek wijst uit dat veel
ondernemers met een adequate analyse
en de juiste toepassingen van deze big data
hun concurrentiepositie kunnen versterken
en zo hogere winst realiseren. Toch is het
niet bepaald eenvoudig uit de wirwar van
big data trends te filteren en daar waardevolle conclusies aan te verbinden. Wie
daarin slaagt, heeft de sleutel tot onze op
data-gebaseerde toekomst”, aldus Osseyran.

Vertrouwen van de burger
Hij stelt dat in de openbare sector een schat
aan gegevens wordt verzameld. “Bijvoorbeeld op het gebied van energie, gezondheid, belastingen en sociale zekerheid,
sociodemografische informatie en opiniepeilingen. Eén van de aspecten waarvoor
in de overheidssector dringend verbetering
nodig is en waar big data uitkomst kunnen
bieden, is transparantie en het vertrouwen
van de burger.”

Anwar Osseyran is algemeen directeur
van SURFsara (het nationale High
Performance Computing Center in
Nederland), Hoogleraar Business
Analytics and Computer Science
aan de Universiteit van Amsterdam
(UVA) en bestuurslid van diverse
ICT-bedrijven en organisaties.

“De beschikbaarstelling van de enorme
hoeveelheid informatie als open data zal
de transparantie ten goede komen en de
burger meer duidelijkheid geven over
welke gegevens de overheid verzamelt en
wat zij daarmee doet. Meer transparantie
betekent dat de burger de overheidsbestedingen kan volgen en overheden

"De beschikbaarstelling van
de enorme hoeveelheid
informatie als open data zal de
transparantie ten goede komen."
dwingt tot doelmatigheidsverbetering
en kostenverlaging. Dat zou overheden
stimuleren de burgers te respecteren en
publiek-private initiatieven aanmoedigen
innovatieve diensten te ontwikkelen die
beter voorzien in de behoeften van de
samenleving.”
Zoals op veel andere technologische gebieden zal de daadwerkelijke impact van
big data-analyse pas na verloop van tijd
duidelijk worden, zegt Anwar Osseyran.
“De beloften van big data zijn innovatie,
groei en blijvende duurzaamheid. Risico’s
zijn inbreuk op de persoonlijke levenssfeer,
eigendomsrechten, gegevensintegriteit en
persoonlijke vrijheid, maar ook veiligheid.
Bij een open en transparante inzet van big
data is het dus onontkoombaar dat ook de
keerzijde van big data aan het licht komt.
Dus ook hier geldt: bezint eer ge begint...”
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Op de wand achter het bureau van André van der Zande
hangt een foto van hem met groene konijnenoren.
Gemaakt tijdens een groot sportevenement voor de
medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Er is dan ook een prijs voor de
leukste outfit en onze Chief Strategy had bedacht dat wij
ons als directie maar als corporate bunny’s moesten
verkleden. Dan moet je natuurlijk als baas het goede
voorbeeld geven.”

H
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et gaf veel hilariteit ja, en nee: het heeft zijn geloofwaardigheid
niet aangetast. Hij glimlacht: “Het RIVM zit in de hoek van wat ik
noem de medische hiërarchie. Ik kom uit de ingenieurswereld en
die is wat platter.”
Sinds zijn aantreden, 1 januari 2011, als directeur-generaal heeft Van der
Zande een cultuuromslag nagestreefd. “Er was een cultuur van ieder
voor zich en de wetenschap voor ons allen. Ik ben meer van een aanpak
waarin de thematiek centraal staat en we samen de zorg- en omgevingsproblemen van de toekomst aan het oplossen zijn.” Vandaar ook het
credo: ‘De zorg voor morgen begint vandaag.’
Hij wijt de oude cultuur aan de “historische ontstaanswijze” van het 105
jaar oude instituut, dat zijn oorsprong heeft in het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid in Utrecht. “Toen er nog geen riolen waren
en geen water uit de kraan, gingen heel veel mensen dood aan gewone
infectieziektes. De cholera-epidemie heeft veel steden ertoe gebracht
om riolen en waterleidingen aan te leggen en dat heeft die ziektelast
enorm omlaag gebracht. Het oude Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, althans wat daar nog van over is, zit ook bij het RIVM. Drinkwater is overigens nog steeds een verbindend thema, denk aan legionella,
resistente pathogenen – dat zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor
antibiotica – en nieuwe vormen van chemische verontreiniging zoals
residuen van verdovende middelen en geneesmiddelen die mensen
helaas toch nog steeds door het toilet spoelen.”
“We zijn vanouds een soort stormkraai. Als er een crisis is, ontstaat er
een nieuw centrum. En dat blijft dan meestal bestaan. Het RIVM bestaat
uit een enorm complex met veel gebouwen, labjes, verdiepinkjes.
Het was echt nodig om daar weer meer coherentie en samenhang in te
brengen, zingeving ook. Nu hebben we twaalf centra en de overhead
hebben we terug weten te brengen tot 22 procent.”

Innovatieprijsvraag
“Burgers worden meer en meer een bron van kennis en informatie”, stelt
Van der Zande. “Dat noemen we citizen science en dat gaat een grote
vlucht nemen, ook binnen het RIVM. Het leeft sterk bij onze onderzoekers, dat kwam ook naar voren uit een innovatieprijsvraag hier. Tot mijn
grote geluk waren er 36 voorstellen ingediend en bijna 40 procent had
te maken met de wens van onderzoekers om zich op het pad van die
citizen science te begeven. Burgers die zelf dingen gaan meten, door

Citizen
science
neemt een
grote vlucht
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Citizen
science

middel van een app of sensoren, en die informatie aan ons doorgeven.”
Een voorbeeld daarvan is het iSPEX project, een consortium van onder
meer Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA), de Sterrewacht en de Universiteit Leiden, het KNMI, het Netherlands Institute
for Space Research (SRON) en het RIVM waarbij burgers fijnstofmetingen doen met behulp van hun iPhone.
Van der Zande slaat direct een brug naar de Voedselconsumptiepeiling,
een alom bekend onderzoek van het RIVM naar onder meer zouten,
vetten en koolhydraten in ons voedsel. “Bij die 36 prijsvraagvoorstellen
zat ook een leuk voorstel om de streepjescodes op producten te gaan
benutten hiervoor. Zodat mensen die alleen maar even met hun smartphone of tablet hoeven te scannen om aan te geven dat ze dit gegeten
hebben in plaats van dat ze dat in hun
dagboekje noteren.”
Het RIVM heeft als kennisinstituut een
signaleringsrol, stelt Van der Zande,
waarbij steeds meer gebruikt wordt
gemaakt van big data, of zoals hij het
uitdrukt: “Van informatie die we op niet
traditionele wijze aftappen”; en dan
traditioneel in de zin van enquêtes en diepte-interviews of zoals bij de
cohorten (een groep mensen die al jarenlang wordt gevolgd) soms een
plukje haar en een beetje bloed.
Van der Zande herinnert zich de tijd dat de roman Silent Spring van
Rachel Carson¹ de samenleving in hoge mate verontrustte, “maar dat
is anno nu niet meer het tempo waarin wij nieuwe thematieken signaleren en op de agenda krijgen. Dat gaat tegenwoordig met panels, met
analyse van media en social media. Onze signaleringsfunctie, ook voor
de publieke doelen die wij dienen en ook naar de ministeries, maakt
gebruik van heel andere informatiebronnen dan vroeger. Natuurlijk, als
wij dingen signaleren gaan we het daarna bestuderen en dan komen
er ook nog steeds publicaties uit voort. We merken dat de samenleving
ook veel gedetailleerder is geïnteresseerd. Wij hebben een luchtmeetnet
met 60 snuffelpalen door het hele land, maar de mensen willen het voor
hun eigen achtertuintje weten.”
“Wat we met iSPEX doen, met inmiddels 10.000 vrijwilligers, kunnen we
ook doen voor het meten van ammoniak en straling.”

“Burgers worden
een bron van
kennis en
informatie”

Het RIVM, ressorterend onder het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), positioneert zich tegenwoordig als
een ‘trusted advisor’ waarbij de burger
steeds meer een actieve rol speelt.
Iedere vier jaar rapporteert het RIVM over
de ontwikkeling van de volksgezondheid in
Nederland. In juni 2014 verscheen de zesde
editie van deze ‘Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV)’. De inzichten uit de VTV
vormen een aanbeveling voor de landelijke
nota volksgezondheid van het kerndepartement, maar ook voor GGD’s, patiëntenorganisaties, gemeenten en andere stakeholders.
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Er zijn in de appstore voldoende appjes te vinden, maar hoe goed zijn die?
“Validatie en kwaliteitsborging vind ik onze taak. Dat wij kunnen aangeven welk apparaatje geschikt is en welk meetprotocol je moet volgen.
iSPEX werkt alleen onder een bepaalde hoek en met een blauwe lucht,
anders zijn de metingen waardeloos. Alle metingen die verkeerd gaan,
gooien wij opzij. Dus als je praat over richtlijnen en voorschriften dan
verschuift onze rol van een metend naar een validerend instituut. We
zullen altijd wat benchmark metingen zelf blijven doen, maar op den
duur zou misschien 80 procent van al onze metingen gewoon door de
burgers zelf kunnen gebeuren. Milieudefensie, als je bijvoorbeeld denkt
aan het meten van geluidshinder of fijnstof van verkeer, is daar heel
enthousiast over en ook een aantal bevolkingsgroepen zijn daar heel
enthousiast over. Je woont langs die snelweg, dan wil je het weten ook
als burger of bestuurder.”

De technologische ontwikkelingen - denk aan sensoren, aan de ‘internet of things’ – gaan die toepassingen binnen afzienbare tijd mogelijk
maken, voorziet Van der Zande. Hij wijst op de griepprik. “Die is voor
mensen ouder dan 60 jaar en voor een aantal specifieke risicogroepen.
Die groep van boven de 60 is diffuus. Naarmate je ouder wordt, neemt
je weerstand af maar voor de een gebeurt dat vijf jaar eerder en voor
de ander tien jaar later. Die differentiatie zou je met citizen science veel
meer kunnen aanbrengen. Dan zeggen wij: de mensen die uit een app
deze waarde aflezen, die kunnen het prikje gaan halen, want die hebben
het nodig. Maar mensen die eigenlijk die prik niet nodig hebben, die hoeven hem dan ook niet te nemen. Zo besparen we kosten en voorkomen
we moeilijke discussies.”
“Uit die innovatieprijsvraag kwam ook het idee voor mijnrivm.nl waar
mensen dan een account kunnen nemen. Iemand met COPD kan dan
alle publicaties over fijnstof volgen, maar ook waarschuwingsmailtjes
ontvangen. We geven nu al waarschuwingen af over zonnekracht en
uv-straling. We willen kijken of we dat ook per gebied, het ene gebied is
het andere niet in Nederland, kunnen differentiëren.”

maar sommige zijn over drie seconden alweer achterhaald. Dus daaraan
moet duiding worden gegeven. Als data fluïde zijn, moet je met langjarige
gemiddelden gaan werken. Er zijn methodes om van heel dynamische
data weer zinvolle data te maken.”

Open data
Open data – het delen van informatie - is een toekomstperspectief
waarover nu al discussie wordt gevoerd, bijvoorbeeld in het kader van
de nieuwe Omgevingswet, stelt Van der Zande. Op initiatief van minister
Edith Schippers wordt er gewerkt aan een informatiestelsel voor VWS.
“Je hebt de wereld van de langdurige zorg, de wereld van de ziekenhuizen, de wereld van de huisartsen. Systemen zijn anders, de logica is
anders, de privacy of openbaarheid van gegevens is anders. Dit is een
drijvende kracht om orde op zaken te stellen.”
Van der Zande is er ook een voorstander van dat burgers en bedrijven
zelf toegang krijgen tot hun data, waarbij hij ten aanzien van privacy
wetgeving wel een onderscheid maakt tussen milieu en gezondheidszorg. Maar hij noemt als voorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma:
“Eigenlijk is het van de zotte dat een burger niet bij z’n eigen dossier
kan. Dat als je iets wilt weten over het prikje dat je hebt gehad, dat je
dan naar je groene kaartje moet gaan zoeken. Dat is iedereen natuurlijk
kwijt! Dus dan moet je naar het consultatiebureau of naar de huisarts en
die moeten dan bij ons inloggen.”
“Bij open data gaat het niet alleen over de ‘B’ van beschikbaarheid, maar
ook over bruikbaarheid en bestendigheid. Beschikbaarheid is leuk, maar
je hebt niks aan een bak data. De burger niet, een bedrijf niet en een
bestuurder niet. Bruikbaarheid impliceert dat die data transformeren
naar kennis. Je ziet op dit moment heel veel apps ontstaan, en portals,
en die draaien allemaal aan die schroef van bruikbaarheid, want die data
moeten worden bewerkt tot informatie en kennis.”
Daar zit een zeker risico aan, erkent Van der Zande, “en dan kom je dus
bij die derde ‘B’, die van bestendigheid. En daar zit onze rol als ‘trusted
advisor’, dat wij bij materiaal dat voor de rechter komt of bij de Raad van
State kunnen aantonen dat die data met de best denkbare technieken
en meetprotocollen en methodes zijn bewerkt. En dat we ook kunnen
zeggen dat die data niet zijn verouderd. Want dat is ook een punt:
je meet vandaag iets, maar wat zegt dat over morgen en overmorgen.
Is het nog steeds valide? Sommige data zijn heel bestendig in de tijd,
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André van der Zande:
“Burgers worden meer en meer een bron van kennis en informatie. Dat noemen we
citizen science en dat gaat een grote vlucht nemen, ook binnen het RIVM. Burgers
die zelf zaken op het vlak van gezondheid en leefmilieu gaan meten, door middel
van een app of sensoren, en die informatie aan ons doorgeven.”

¹Rachel Carson was een Amerikaanse biologe die verontrust was over het gebruik van synthetische chemische insecticiden na de Tweede Wereldoorlog. Met haar boek Silent Spring (1962)
wilde zij de bevolking waarschuwen voor de effecten van het misbruik van pesticiden op de
volksgezondheid.

“Mijn dochter bleek jaren terug naar een serie te kijken, CSI Miami. Dus toen ben ik
gaan meekijken”, lacht Kees Möhring, directeur externe relaties van het Nederlands
Forensisch Instituut (NFI). “De essenties van het forensisch onderzoek worden er prima
in uitgebeeld. Natuurlijk doen we niet al het werk in 50 minuten en loopt niet iedereen
hier op hoge hakken door de laboratoria en dragen we ook geen vuurwapens, maar
het grote publiek is wel in contact gekomen met een wereld die voorheen als stoffig
en saai werd gezien en door zo’n serie – en die winst incasseren wij blijmoedig – meer
sexy is geworden.”

Analyse en
innovatie bij

NFI
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Medewerkers van het NFI doceren aan hogescholen en universiteiten, vertelt Möhring,
en de collegebanken zitten vol als gevolg
van de nog steeds voortdurende ‘crime
scene investigation hype’. Maar creatieve
programmamakers en tv-producenten die
van een Nederlandse CSI-variant dromen,
zijn bij het NFI aan het verkeerde adres.
“Onze mensen kunnen optreden in de media
als de media daarom vragen. Bijvoorbeeld
over DNA-kwesties en in de zaak van de
Utrechtse serieverkrachter. Maar je hebt
altijd een zekere prudentie in acht te nemen.
In lopende zaken kan dat sowieso niet.
Dus daar trekken we de grens. Het moet
geloofwaardig blijven.”

Innovatieprogramma’s
De primaire opdrachtgevers van het NFI
zijn de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht. Daarnaast werkt het instituut in toenemende
mate voor andere overheidspartijen, denk
aan de IND en de FIOD (fraudebestrijding)
maar ook aan het ministerie van Defensie
(cyber crime).

De ‘i’ van instituut zou ook voor ‘innovatie’
kunnen staan. Want naast loepen, kwasten
en poeders, folie, pincetten en UV-lampen
wordt door de onderzoekers steeds meer
digitaal ‘gereedschap’ gebruikt. Een forensische analyse brengt al gauw 8 Terabyte
(8.000 Gigabyte!) aan data met zich mee en
de hoeveelheid data per onderzoek neemt
nog steeds toe. Ter illustratie: de gemiddelde
hoeveelheid data die in kinderpornozaken
bij verdachten wordt aangetroffen, is gelijk
aan een file van vijf kilometer vrachtwagens,
volgeladen met dubbelzijdig bedrukt papier.
Het NFI werkt met zeven R&D innovatieprogramma’s, één ervan is ‘Big data and
intelligent data analysis’ dat onder leiding
staat van Zeno Geradts. Hij is wetenschappelijk medewerker van het NFI en onlangs
benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de
UvA. Met de UvA wordt samengewerkt om
methodes te ontwikkelen die relevante
gegevens uit ongestructureerde data van
multimedia apparaten kunnen halen.
Kecida (Kennis- en expertisecentrum voor
intelligente data-analyse) is het onderdeel

van het NFI dat is voortgekomen uit een
antiterrorisme aanpak, vertelt Möhring.
“Na 11 september 2001, maar meer nog de
aanslagen in Madrid en Londen in 2004 en
2005, is er een offensief tegen terrorisme
ontstaan en hebben we samen met de
Landelijke Eenheid (Nationale Politie – red.),
NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – red.) en de AIVD
(Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - red.) een programma ‘Verbetering
information awareness’ gedraaid. Daarbij
hebben wij de component patroonherkenning ingevuld. Het komt er in essentie op
neer: zie in een grote hoeveelheid data bestanden een patroon te herkennen. Wanneer
je een terroristische aanslag analyseert en
evalueert, dan is vaak de conclusie: het was
te voorkomen geweest. Want de data waren
er, alleen niet op de goede plek en niet op het
goede tijdstip. Neem 11 september, dat kwam
later naar buiten: informatie over die vlieglessen waaruit bleek dat ze alleen maar het
opstijgen wilden leren en niet het landen.
Als je een patroon kunt ontdekken in data,
kun je mogelijk helpen een strafbaar feit te
voorkomen. Onderzoek vindt alleen plaats
in gesloten datasets. Het NFI gaat niet in het
luchtledige zoeken, maar doet analyses op
basis van een gerichte onderzoeksvraag op
aangeleverd onderzoeksmateriaal (hardware). Dit altijd met toestemming van het
OM.”Dat laatste heeft bijgedragen aan een
mindshift binnen het NFI, zegt Möhring.
“Wij deden altijd de onderbouwing bij de bewijsvoering – en dat zullen we altijd blijven
doen – en een aantal jaren geleden is hulp
bij opsporing erbij gekomen. Maar sinds
de grote terroristische aanslagen, ondersteunen we ook organisaties die preventie
– het voorkomen van strafbare feiten – als
taak hebben, en dan vooral in die hoek van
patroonherkenning in data-analyse.” 
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“Elk delict is zo
langzamerhand
data gedreven”

Kees Möhring is sinds 2005 directeur
externe relaties bij het NFI. “Ik ben jurist
van huis uit en binnengehaald om de
contacten met de klanten op te bouwen
en te onderhouden. Het NFI bestaat voor
99 procent uit bèta’s, onze klantenkring
voor 90 tot 95 procent uit alfa’s: rechters,
officieren van justitie, advocaten,
politiemensen. De brug slaan tussen de
alfa en de bèta werelden, dat is eigenlijk
de kern van mijn bestaan hier.”

Door: Jan Reitsma, Directeur van Sensor City reitsma@sensorcity.nl
Fake Schonewille, Director Business Development Big Data & Analytics bij Atos fake.schonewille@atos.net

Sensor proeftuin en etalage voor
City toepassing sensorsystemen

Internationaal actief
Daarbij is het NFI ook internationaal actief.
“Heel veel criminaliteitsvormen trekken
zich niks aan van de grenzen en dus zoeken
we internationale partnerships. Daar zijn
samenwerkingstrajecten voor. Bijvoorbeeld
in Europa werken we met de collega-forensisch instituten samen in het European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI.
Er zijn ook samenwerkingsverbanden met
overheden in het buitenland, niet alleen in
Amerika, maar in allerlei bevriende landen.”
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Bij dat grensoverschrijdend crimineel gedrag
wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van
computer technologie, en dus data. Is het
aannemelijk dat die kant van jullie business
gaat groeien?
“Ja, we hebben ruim 30 aandachtsgebieden
op dit moment, daar is DNA er één van en
‘digitaal’ ook. Digitaal is de grootste groeier,
in onze terminologie zijn we daarin de
heuvel aan het opgaan die we op het gebied
van DNA al 30 jaar lang hebben bewandeld.
Digitaal is een enorm groeigebied. De digitale wereld verandert onwaarschijnlijk snel
en de hoeveelheden data per zaak nemen
eveneens onwaarschijnlijk snel toe. Elk
delict is zo langzamerhand data gedreven,
dus daar moet je je productaanbod wel op
aanpassen.”
Jullie ontwikkelen veel zelf?
“Daar waar de markt het niet biedt, volgens
onze maatstaven, ontwikkelen we het
zelf. Zoals de Memory Toolkit, dat is een
software extractie apparaat dat in staat is
om chips uit te lezen van mobiele telefoons,
satellietnavigatie apparatuur en USB-sticks.
Dat is in de markt niet te krijgen, althans
niet op een manier die aan de forensische
standaarden voldoet. Voor ons is wezenlijk
dat je het onderzoek in de rechtbank kunt
reproduceren.”

“De digitale wereld verandert
onwaarschijnlijk snel”
Een ander voorbeeld is Hansken¹, een
analysetool voor ongestructureerde data
die worden doorontwikkeld uit Xiraf, “een
in 2008 opgestart R&D subsidietraject. Xiraf
kon als output snel een analyse op het bord
van de tactisch rechercheur brengen van
grote hoeveelheden ongestructureerde
data. In beslag genomen materiaal uit
diverse bronnen, alles door elkaar, geen
enkel systeem; zie daar dan maar eens
wat van te maken. Die innovatie is in een
stroomversnelling gekomen doordat het
is ingezet in de Amsterdamse zedenzaak.
Daar werden enorme hoeveelheden data
aangetroffen die op een professionele
manier waren encrypted. We hebben dat
nu doorontwikkeld en wat Xiraf in 24 uur
deed, doet Hansken in 30 minuten. Dan
hebben we het over een analyse van 24
Terabyte aan data, dus dat is een gigantische
versnelling. En die versnelling is nodig want
onze ketenpartner, de politie, zit in een
kinderpornozaak, een hennepzaak of een
fraudezaak en wil snel resultaat hebben.
Hansken is een product dat we samen met
de Nationale Politie, nationaal en internationaal, bij partners in de overheid onder
de aandacht zullen brengen.”

“Zo’n product moet voldoen aan de hoogste
eisen: transparantie, veiligheid, juridische
borging, privacy bescherming, en robuustheid. Het moet gigantische hoeveelheden
data aankunnen. We hebben de beschikking over een WBP coördinator (Wet
Bescherming Persoonsgegevens –red.)
die als taak heeft onze producten langs
de privacy meetlat te leggen. Het kan niet
gebeuren dat wij in een rechtszaak onderuit
gehaald worden door een tegenpartij met
als argument ‘ze hebben in strijd met de
privacy regels gehandeld’. Een fout bij ons
kan heel grote gevolgen hebben: iemand
wordt ten onrechte veroordeeld of andersom, iemand die het heeft gedaan wordt
niet gezien. Dat heeft rechtstatelijk onwaarschijnlijk veel impact. Dus daar hebben we
heel strikte normen op.”

¹ Hansken is de titel van de eerste schetstekening
van Rembrandt uit 1637 van een Indische circusolifant die toen voor het eerst in Nederland te zien
was. De olifant staat in dit geval symbool voor ‘Big
Data’.

Sensor City is een ambitieus project, geïnitieerd door de provincie Drenthe en de gemeente Assen, waarbij een grootschalig
meetnetwerk is gerealiseerd. Daarmee kunnen zeer verschillende, praktisch bruikbare,
toepassingen van complexe sensorsystemen
worden ontwikkeld. Als proeftuin en etalage
voor toepassing van sensorsystemen vormt
het een unieke faciliteit.
Dit stedelijk meetnetwerk alleen al heeft een
dusdanige omvang (200 meetpunten) en
complexe verwerkingscapaciteit, dat het een
uithangbord is voor de grotere ambities van
de regio binnen de piek ‘Sensortechnologie’.
Daarnaast zal het een directe impuls geven
aan de ontwikkeling van economische activiteiten afgeleid van sensorsysteemtechnologie.

Ontwikkelen van producten
Het project beoogt de zichtbaarheid van
praktische toepassingen van de beschikbare
kennis met betrekking tot sensorsysteemtechnologie te vergroten. Diverse concrete
toepassingen krijgen vorm in deelactiviteiten die een direct nut op het punt van ‘meten
en regelen’ combineren met een faciliteit
voor het bedrijfsleven voor het ontwikkelen
van producten en diensten. Deze deelactiviteiten worden uitgevoerd door consortia
van bedrijven en kennisinstellingen.
Voor bijvoorbeeld het opdoen van kennis en
ervaring op het gebied van sensorsysteemtechnologie worden complexe systemen
ontwikkeld en wordt onderzoek gedaan
hoe uit de meetgegevens patronen kunnen
worden herkend. Daarmee kunnen nieuwe
modellen worden ontwikkeld, de huidige
meetsystemen gekalibreerd en nieuwe technieken worden gevalideerd.

Ambitieus project
op initiatief van
provincie Drenthe en
gemeente Assen

Intelligent parkeerbeheer
De eerste toepassingen die dankzij het meetnetwerk zijn ontwikkeld, zijn het meten en
begrijpen van het stedelijke geluidslandschap en een intelligent verkeersgeleidingssysteem. Deze toepassingen hebben met
elkaar gemeen dat metingen op grote schaal
gecombineerd worden met complexe computermodellen om inzicht in de processen
te krijgen. Het ontwikkelde inzicht vormt
de basis voor terugkoppeling op verschillende tijdschalen: zeer snel bijvoorbeeld ten
behoeve van intelligent parkeerbeheer, of

op langere tijdsschalen bijvoorbeeld door
efficiëntere inrichting van infrastructuur ter
verlaging van geluidsdruk.

Mobiliteit en geluid
Sensor City werkt nauw samen met A.Hak,
Cofely en Atos. De techniek die het mogelijk
maakt om de grote hoeveelheden sensordata op te slaan en voor analysedoeleinden
beschikbaar te maken is op basis van het
open-source software framework Apache
Hadoop door Atos geïmplementeerd.
Sensor City kent op dit moment twee deelprojecten, Mobiliteit en Geluid. In deze
deelprojecten is nadrukkelijk een plaats ingeruimd voor MKB-bedrijven.
Inmiddels zijn meer dan twintig bedrijven en
organisaties betrokken bij Sensor City. Daaronder zijn ook enkele kennisinstellingen en
grote (inter)nationale bedrijven, die kennis
en kunde inbrengen bij de diverse deelactiviteiten. Van de twintig bedrijven is de helft
MKB-bedrijf. Tien daarvan zijn gevestigd in
Noord-Nederland evenals drie van de vier
betrokken kennisinstellingen.
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De stad als
platform

Ger Baron (1978) heeft iets met
stad, technologie en toekomst.
Sinds 1 april 2014 is hij CTO en
kwartiermaker Stedelijke
Innovatie in Amsterdam, een
‘makelaar’ tussen kennisinstellingen,
bedrijven en gemeente voor het
ontwikkelen, testen en uitrollen
van innovatieve oplossingen
voor stedelijke uitdagingen.

De impact van de digitalisering zie je meer en meer terug in het dagelijkse leven. Kijk in de stad: winkels sluiten omdat
internetshoppen steeds populairder wordt. Kantoren staan leeg omdat er tegenwoordig thuis en mobiel gewerkt wordt.
Ger Baron wijst op zelfrijdende auto’s, drones of vormen van deeleconomie als Airbnb en Uber: “Dat heeft impact, ook
op de stad. Daar moeten we dus iets mee, qua beleid, want anders wordt het een puinhoop waarvan veel mensen last
ondervinden.” Reden voor Amsterdam om als eerste Nederlandse stad een CTO aan te stellen die zich bezighoudt met
kansen en uitdagingen van technologie in de stedelijke omgeving.

W

ant wat er nu in snel tempo gebeurt rond winkels, hotels of
taxi’s, zal op termijn ook met zorg en onderwijs gebeuren,
stelt Baron. “Er moet een toekomstbestendig model komen
van hoe je als stad omgaat met de snel toenemende digitalisering en
robotisering. Neem nu bijvoorbeeld drones, voor 500 euro koop je je
eigen vliegende dingetje waar je je camera in kunt hangen. Die laat je
een rondje maken en terwijl jij een biertje drinkt, worden er opnamen
gemaakt van alles om je heen. Maar je zou er ook pakketjes mee kunnen
bezorgen, Amazon is daar op dit moment al mee aan het experimenteren. Of defibrillators vervoeren. Waarom niet, als dat een leven kan
redden?”
Er is een aantal trends - digitalisering is daar wellicht de bron van – maar
het gaat volgens Baron ook over bewegingen als ‘van gemeente naar
gemeenschap’, ‘van inschatting naar informatie’ en ‘van centraal naar
decentraal’.

Ecosysteemvraag
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Feitelijk heeft zijn functie van CTO als doel om (technologische) innovatie te bevorderen op het gebied van maatschappelijke uitdagingen
en om te zorgen voor een goed leef- en werkklimaat. Dat gaat verder
dan alleen technologie. “We geloven erg in open, maar dat betekent ook
dat je over zaken als privacy moet gaan nadenken. City wifi graag, maar
welke data worden waar van wie bewaard en wie mag het gebruiken?
Denk aan standaarden en protocollen, en dat is dan alleen nog maar de
technische kant. De sociale impact is misschien nog wel groter.”
De rol van de gemeente is eigenlijk maar beperkt en toch zijn de ambities torenhoog, glimlacht Baron. “Energie: we produceren het niet,
we transporteren het niet, maar we hebben er wel een mening over.
Gezondheidszorg en onderwijs idem: we verlenen geen zorg, we geven
geen onderwijs, maar toch vinden we er van alles van. Dat is overigens
veel meer een ecosysteemvraag dan een technologievraag. Als we het
over energie hebben: fabrikanten van lokale energieproductie, zonnepanelen, een hele wolk van partijen - 500 denk ik, in Amsterdam - die
daar iets mee doen. We moeten veel meer naar het beeld van de stad als
platform. Een platform waar we moeten zorgen voor open breedband internet en open energie infrastructuren en open data. We zijn ons Smart
City programma begonnen met het idee om zoveel mogelijk partijen bij
elkaar te zetten, in verschillende projectjes, om na te denken over wat
je zou kunnen met slimme technologie. Dus met de woningbouwvereniging, een zorgverzekeraar en zorginstelling, een wegenbouwer, een
afdeling van de gemeente. Een enorm complex ecosysteem, maar ook
een enorme kans als we samen slimme toepassingen bedenken.”

De rol van de gemeente is weliswaar beperkt, maar wel belangrijk,
stelt Baron:
1. Zorgen voor een stabiele infrastructuur in de stad voor energie,
collectiviteit en (big) data;
2. Stimuleren en faciliteren van innovatie (“Grote bedrijven spelen een
heel belangrijke rol, maar innovatie komt toch ook vaak van kleine
bedrijfjes en helemaal als je de stad als platform gaat bekijken. Dan zijn
ze heel complementair aan elkaar”);
3. De kennis ‘gap’ verkleinen door samenwerking met kennisinstellingen
(waarvoor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan
Solutions1 in het leven is geroepen);
4. Allianties vormen, bijvoorbeeld op het gebied van big data (“Typisch,
maar gemeenten zijn traditioneel niet zo van het samenwerken als het
op innovatie aankomt”).
Zet eens een stip op de horizon, de Smart City van 2020?
“Wat wij willen, is dat iedereen in de stad toegang heeft tot zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige diensten en producten en die zullen meer
en meer digitaal gaan worden. Als stad moeten wij zorgen voor een
basisinfrastructuur, de beste van Europa. Geen stad in Nederland heeft
nog een visie op connectiviteit. Alles wat met digitalisering te maken
heeft, gaat uiteindelijk disruptief werken. Ons doel is om te zorgen dat
wij als stad al die snelle veranderingen bij kunnen benen. In wet- en
regelgeving, maar ook fysiek. Mensen gaan anders wonen en werken.
Wij willen borgen dat mensen daarbij op ons kunnen rekenen als het
gaat om zaken als (cyber) security en privacy. Zaken waarover steden
nog nooit zo hebben nagedacht. Wij zijn nu bezig met een point of view:
over hoe wij aankijken tegen datastromen die door de stad gaan en of
dat ‘safe’ gebeurt.”
Er is altijd een spanningsveld tussen gevestigde en nieuwe orde, in de
zin van tempo…
“Ja, helemaal mee eens. Maar het gaat wel gebeuren. Een andere trend
is dat we steeds meer gaan delen, auto’s bijvoorbeeld. En welke impact
gaan zelfrijdende auto’s krijgen? Ik heb zelf in zo’n autootje gereden
in Californië. Het bestaat dus al. Wat betekent dat voor je stad? Voor je
parkeerbeleid? Voor de werkgelegenheid in de logistieke sector? Op het
moment dat economische groei niet meer afhankelijk is van hoe hard
mensen werken, maar hoe je je robot programmeert, krijg je een heel
andere dynamiek.”
1 Samenwerkingsverband van TU Delft, Wageningen University, de Massachussetts Institute of

Technology en een tiental bedrijven voor grootstedelijke oplossingen.
Zie ook www.ams-amsterdam.com
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Door: ir. Albert H. Seubers, Head of Global Strategy & Business Development IT in Cities. albert.seubers@atos.net

Big data

maken de stad slimmer

YOUR INNOVATION
Our technology and expertise help you innovate with information
to make a difference in your world. Innovation occurs anywhere
the right people have the right information. See how to turn your
data into valuable information. Please visit www.HDS.com/innovate.

Veiligheid op straat

"En daarmee is de stad
een nieuwe bron van
gegevens die kunnen
worden ingewonnen
om tot betere informatie
en nieuwe diensten
te komen."
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Big data zijn een veel gehanteerd begrip en in
discussies blijkt dat er nog heel verschillend
gedacht wordt over wat het nu precies zijn.
Over één ding is iedereen het wel eens: ‘het
is een bron van informatie die tot nu toe nog
te weinig wordt gebruikt in steden’. Dit terwijl
big data een stad slimmer kunnen laten werken op het vlak van planning en uitvoering van
thema’s als economische groei, gezondheidszorg, veiligheid, energiegebruik en verkeersregulering.
Juist door verschillende soorten informatie
te ontsluiten en te koppelen ontstaat meer
en beter inzicht hoe te handelen en weten
we sneller wanneer omstandigheden zich
wijzigen. Door de toepassing van big data
analytics kan proactief worden ingespeeld
op deze veranderingen en kunnen we zelfs
leren voorspellen welke veranderingen
plaats gaan vinden. Hiermee ontstaat ook de
mogelijkheid om nieuwe diensten te creëren
op basis van de verzamelde (on)gestructureerde informatie.

Verkeersvoorspellingen
Een goed voorbeeld hoe big data tot beter inzicht kunnen leiden zijn verkeersvoorspellingen waarbij sensorinformatie van verkeerslichtsystemen, wegkantsystemen en
mobiele telefoons wordt gecombineerd met
informatie over het weer, evenementen,
(verkeers) incidenten en alternatieve vervoersmogelijkheden.
Door deze data te combineren en in te voeren
in een ‘zelf lerend’ model kan de verkeerssituatie in een stad al tot een aantal uren
vooraf feilloos worden voorspeld. Door
aansluitend deze resultaten te combineren
met informatie over bijvoorbeeld parkeren
en alternatieve vervoer opties, ontstaat de
mogelijkheid voor een nieuwe, actuele verkeersinformatiedienst in de stad. Ook kunnen op deze wijze, proactief, alternatieve
mobiliteitsdiensten worden geboden om de
verkeeroverlast in die stedelijke gebieden te
reduceren.

Een ander voorbeeld is om door de combinatie van big data uit verschillende bronnen
veiligheid in het uitgaansleven te verbeteren. Door actuele gegevens in te winnen
- zoals het aantal mensen in een straat, de
gemiddelde snelheid van wandelen, geluid
en pieken in geluid in de openbare ruimte en de combinatie hiervan met bezoekersinformatie van kroegen en clubs, vormt zich
een beeld over de situatie op straat en in die
uitgaansgelegenheden.
Door deze informatie weer te combineren
met informatie die verkregen wordt via
social media (zoals bijvoorbeeld Twitter),
ontstaat er een beeld wat bezoekers zien,
horen en vinden van de situatie op straat.
Deze gecombineerde informatie is een bron
voor acties die in het kader van zorg voor
veiligheid genomen kunnen worden. Acties
kunnen de-escalerende maatregelen zijn
zoals het aanpassen van de straatverlichting
met lux/lumen instellingen, het richten van
straatcamera’s of de inzet van de politie.

Koopgedrag analyseren
Ook voor het stimuleren van de economische groei, zijn big data goed inpasbaar. De
integratie van smartphones en wifi is bijvoorbeeld een belangrijke bron van informatie voor grote winkelketens om het klantgedrag te analyseren en de omzet te maximaliseren. Daarnaast kan een stad met big
data en city wifi het winkelende publiek verleiden om de lokale middenstand te steunen
met aankopen. En daarmee is de stad een
nieuwe bron van gegevens die kunnen
worden ingewonnen om tot betere informatie en nieuwe diensten te komen.

Voor meer informatie en een video over ‘The Ideal City’ kijk op atos.net/mycity
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big data

analytics
van informatie naar inzicht en actie
‘Big data’ zijn ook bij de overheid niet
meer weg te denken. Met nieuwe analysetechnieken worden big data op het juiste
moment omgezet in relevante informatie .

analyseren en inzichtelijk te maken. Deze
inzichten zijn belangrijk om handvatten
voor besluitvorming te kunnen bieden op
strategisch, operationeel en beleidsniveau.

Voorbeelden zijn statistieken, digitaal onderzoek in strafzaken, bestrijding van infectieziekten, milieu- en veiligheidsproblemen,
maar ook de dienstverlening aan burgers
en bedrijfsleven.

Verschillende overheden over de hele wereld
gebruiken Atos big data analytics al. Atos past
deze zelf ook succesvol toe zoals bij de
Olympische Spelen, veiligheid in steden en
bij verkeersvoorspellingen. Atos business
technologists bieden big data analytics
oplossingen en advies die de overheid
kunnen helpen om trends en patronen
te identificeren en hun service aan burgers
te verbeteren.

De exponentiële groei van data stellen de
overheid wel voor nieuwe uitdagingen: het
continue investeren in intelligente data-analyse
met methoden voor tijd- en kwaliteitswinst.
Big data analytics is de manier om grote
hoeveelheden (on)gestructureerde data te

www.atos.net/bigdata
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