i estuur
a

g

a

z

i

n

e

estuur
verslag in woord & beeld

a m b t e n a a r

2.0

i

> Ronald Plasterk:
Verantwoordelijk voor
de digitale overheid

> Post-Elias
De eerste
lessen

> V aarwel blauwe envelop

Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de iOverheid. iBestuur Congres Special, februari 2016.

m

i n

d i t

n u m m e r

6

Vooruitgang met
kanttekeningen
- plenair verslag

10

Dat kan alleen
in Rotterdam én in
Amsterdam

14

Het Gemeente Collectief
Digitale Agenda 2020

20

Ondernemingsdossier
Het roer moet om

24

Samen aan
de ontwerptafel

12

8

Europa:
Digital Single
Market

18

Met zachte dwang
naar de Berichtenbox

22

BIT: Automatiseren
zonder brokken

26

iBestuur Congres 2016:
terugkijken op een dag
vol inspiratie en
verwondering

O

p het iBestuur Congres op 20
januari liet ik de verlanglijst
van mijn nog heel jonge grootvader
zien voor zijn verjaardag in 1924. Als
vooroorlogse gadgetman vroeg hij
onder andere om een stoommachine
en een duikboot. Wat zou hij blij en
trots geweest zijn als hij het afgelopen iBestuur Congres had kunnen
meemaken. Zijn hang naar vernieuwing is ruim overtroffen door alle
boeiende zaken die in Nieuwegein de
revue passeerden.

mensen en hun verhalen. En
natuurlijk aan al het design
om ons heen. Goed design
inspireert en doet verwonderen. Onze eindspreker,
lichtontwerper Rogier van
der Heide, liet zien hoe hij
met zijn unieke ontwerpen letterlijk zaken in een
ander licht zet. Nieuwe
gedachten zijn belangrijk. Zeker nu
het hoge tempo van veranderingen
vraagt om herziening van vele zaken.

Ik denk met veel plezier terug
aan de energie, de inspiratie, de

In de reacties tijdens het congres
viel mij de grote bereidheid op om
samen te werken aan de overheid en
de maatschappij van de toekomst.
De aanwezige bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, media en wetenschap, zagen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat deed mij als burger in ieder
geval erg goed.

RoboValley in Delft
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V o o r w o o r d

Smart Partners B
 ouwen aan de iOverheid in
publiek-private setting

Eppo van Nispen tot Sevenaer |
dagvoorzitter iBestuur Congres
2016 | directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek en onder
andere voorzitter van de ECP Big
Data Denktank

Ook de ideeën van de jongere
generatie waren inspirerend, merkte
ik tijdens de twee Lagerhuisdebatten.
Jonge ambtenaren en hun counterparts van het ICT-bedrijfsleven kruisten in debat hun intellectuele degens
over dilemma’s waarin ICT een grote
rol speelt. Ze legden unieke verbin-
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dingen naar
de digitale wereld. Open,
bewust en enthousiast over de vele
(on)mogelijkheden van het digitale
leven. Met een traan en een lach,
maar vooral met een goed oog voor
de maatschappelijke dimensie.
Het mooie aan zo’n dag is dat je
zoveel meekrijgt; jammer is dat je
tegelijkertijd van alles mist. Gelukkig kunnen we in deze digitale tijd
later van alles terugvinden. Bijvoorbeeld in deze speciale digitale
congreseditie van iBestuur Magazine.
Voor dat éxtra stukje inspiratie en
verwondering.
Het was een eer en genoegen uw
dagvoorzitter te zijn. Ik groet u nogmaals in de geest van één van mijn
inspiratiebronnen, mister Spock van
Star Trek: ‘Live long and prosper’!

3

We gaan beginnen
Geanimeerd geroezemoes in de plenaire
zaal van de Woonindustrie in Nieuwegein,
enkele minuten voor de opening van het
iBestuur Congres 2016. De drie plenaire
sprekers op een rijtje van rechts naar links
en in volgorde van opkomst: minister
Ronald Plasterk, Constantijn van Oranje
Nassau, Digicommissaris Bas Eenhoorn.
De ruim 450 publieke deelnemers en 150
uit het bedrijfsleven zwermen na de plenaire opening uit naar de 50 deelsessies
om te luisteren naar 110 sprekers.
Bij de evaluatie spreken ze waardering uit
voor de opening in het algemeen en de
speech van Bas Eenhoorn in het bijzonder.
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Plenaire opening

Vooruitgang met
kanttekeningen
We boeken echt vooruitgang met de e-overheid,
poneerde minister Ronald Plasterk tijdens
de opening van het iBestuur congres. Maar
fundamentele zaken gaan niet goed, riposteerde
Digicommissaris Bas Eenhoorn. Financiering,
sturing en samenwerking moeten beter.
Freek Blankena

M

inister Ronald Plasterk begon zijn speech ‘als minister
verantwoordelijk voor de digitale overheid’ met een
schets van de vooruitgang die is geboekt, onder andere met het
aantal malen dat is ingelogd op via DigiD (200 miljoen keer) en
op Ondernemersplein.nl (6,2 miljoen). “De doelstellingen van
Digitaal 2017 komen dichterbij.”
Digicommissaris Bas Eenhoorn haakte later vooral expliciet
in op het begin van Plasterks speech: “Ik ben ontzettend blij
dat door de minister van BZK is gezegd dat hij de minister van
de digitale overheid is. U weet: ik ben een groot voorstander
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van een informatieminister. Toen hij dat zei, sloeg mijn hart
even een slagje over.” Eenhoorn ziet graag een minister “met
bevoegdheden én budgetten waardoor hij richting kan geven,
regie voeren, stimuleren, aanjagen.”
Net als Plasterk benadrukte Eenhoorn het belang van het
centraal stellen van degene ‘voor wie we het doen’, de burger.
Dat gaat in de praktijk nog niet helemaal zoals het moet. Hij
noemt de Berichtenbox als voorbeeld, waar reageren niet mogelijk is. “Dat gaat natuurlijk niet. We hebben dingen nodig die
interactief zijn. Die kloof moet minder.”
Civil servant
Constantijn van Oranje-Nassau, adviseur van de Europese
Commissie, was ook iets minder positief naar aanleiding van
zijn ervaringen met de overheid. Hij moest onlangs voor een
vergunningaanvraag drie keer dezelfde gegevens invullen. “Dat
moet toch beter kunnen.” De overheid zit te vast in haar eigen
processen, meent hij. De term ‘civil servant’ heeft dan ook zijn
voorkeur boven de term ambtenaar. “Het gaat om dienstbaar
zijn aan de burger.” Hij gaf vanuit zijn Brusselse ervaringen een
aantal adviezen mee:
hou het simpel, denk vanuit de klant, gebruik de slimme

Ronald Plasterk - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Constantijn van Oranje-Nassau adviseur Europese Commissie
Bas Eenhoorn - Digicommissaris
Nederlandse overheid
Simone Roos - DG Organisatie en
Bedrijfsvoering Rijk, min. BZK
Jeannine Peek - Voorzitter Nederland
ICT | Algemeen Directeur Dell
Marjolein Steffens-van de Water Wethouder gemeente Haarlemmermeer
mensen van buiten, wees dienstbaar, durf jezelf te laten evalueren, experimenteer en test steeds. En tot slot: vind de innovaties en stimuleer ze daar waar ze ontstaan. “Als je een smart
overheid wilt zijn, moet je daar niet alleen maar over praten.”
Eenhoorn zei blij te zijn met twee speeches “die ons een
stapje verder helpen in het denken over de digitale overheid. De
indruk die ik had is dat het toch wel heel erg gericht was op die
overheid zelf, namelijk ‘wij gaan papier vervangen door iets wat
digitaal is’. Zo werkt het tot nu toe.”
Drie drempels
De Digicommissaris ziet drie grote drempels voor een goede
uitvoering van zijn opdracht. “Mijn grote frustratie is dat er
geen budgettering is geregeld.” Daar was Eenhoorn mede voor
aangesteld, maar het geconstateerde financiële gat is nog
niet structureel gedicht. “We hebben in feite geen cent voor
doorontwikkeling.” Dat geldt ook voor eID/Idensys, het volgens
hem belangrijkste onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Eenhoorn suggereert dan maar meer samen te

werken met het bedrijfsleven.
Een tweede probleem is het behoorlijk organiseren van de
sturing. “We krijgen een Wet GDI, maar die is eigenlijk maar een
mager compromis. Want eigenlijk had er moeten staan dat er
één minister was die aanwijzingen zou kunnen geven aan ande-
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ren in het openbaar bestuur.” Maar die centrale bevoegdheid
ontbreekt in de wet en dus is geen goede sturing mogelijk,
denkt Eenhoorn.
Een derde drempel is dat al die overheden zich meer als
één overheid zullen moeten opstellen. “Daar hebben we
governance voor opgesteld. Maar we zijn nog maar even op
weg, en her en der zijn we al uit de bocht aan het vliegen,
gebeuren er al dingen die niet overlegd zijn.”
Niet zelf doen
De drie vrouwen die op de plenaire afsluiting van presentator Eppo van Nispen tot Sevenaer de vraag kregen hun
belangrijkste boodschap voor deze dag te verwoorden, hoefden daarover niet lang na te denken. “Mijn indruk is dat we
die burgers vaak vergeten te vragen wat ze nodig hebben om
op de digitale snelweg mee te kunnen – ‘waar maken we het
u makkelijk mee?’, zei wethouder Marjolein Steffens-van de
Water van de gemeente Haarlemmermeer. “We moeten blijven
stilstaan bij voor wie we het eigenlijk doen.”
DG Simone Roos van BZK ziet nog vaak de neiging bij overheden om alles op het gebied van de e-overheid zelf te doen.
“Het is goed dat hier inmiddels wordt herkend dat dat niet de
weg is.”
Op Jeannine Peek van Nederland ICT maakte de sessie
‘Young ICT Professionals in debat met Jonge Ambtenaren’ de
meeste indruk. “Ik zag daarin een mooie parallel met het door
Constantijn van Oranje-Nassau opgemerkte verschil tussen de
ambtenaar en de civil servant.”

Lees hier de speech van Constantijn van Oranje-Nassau
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Digitaal 2017: de
implementatie-agenda

Simone Roos (DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk) leidt de discussie over
de implementatie van Digitaal 2017.

‘Alleen
met veel meer

Digitaal 2017:
In 2017 kunnen burgers en bedrijven al
hun zaken met de overheid digitaal doen.
Voor die tijd moet nog 32 procent van de
overheidsproducten en -diensten gedigitaliseerd
worden. “We zijn goed op weg, maar als we
zo doorgaan, halen we het niet”, waarschuwt
programmamanager Anja Lelieveld. Een
gezamenlijk pleidooi voor samenwerking.
Mariëlle de Groot

V

an de meest gebruikte overheidsdiensten en producten is 68 procent inmiddels digitaal beschikbaar. De
resterende 32 procent moet volgend jaar zijn afgerond. Doet de
tachtig/twintig-regel zijn intrede bij de digitalisering van de
overheid en kost de laatste twintig (of in dit geval dertig) procent tachtig procent van de tijd? Programmamanager Digitaal
2017 Anja Lelieveld ( BZK) legt de vinger op de zere plek. “Ieder
wil nog te veel zijn eigen agenda voeren. Daardoor maken we te
weinig tempo, het kost te veel geld en het wordt te ingewikkeld.
Die laatste 32 procent kan alleen worden ingeboekt als er veel
meer dan nu samengewerkt wordt.” Ze geeft een voorbeeld: “De

8

gemeente Haarlem is onlangs uitgeroepen tot Nederlands meest
digitale gemeente. Bereikt door veel en goed jatwerk; het kan
dus prima, overheden hoeven het niet allemaal zelf te doen.”
Urgency
Larissa Zegveld: algemeen directeur King/VNG onderstreept
het belang van samenwerken. “Gemeenten verschillen niet
zoveel. Maar als iedereen het op zijn eigen manier wil doen, ligt
het tempo te laag.” Ze is ervan overtuigd dat die tijden echt
voorbij zijn. “Ook bij gemeenten is de sense of urgency er. De
Digitale Agenda 2020 van de VNG kun je zien als één grote ‘collectiveringsafspraak’, om samen dingen op te pakken. We gaan
elkaar meer aanspreken, doen bijvoorbeeld visitaties op informatiebeveiliging. Er lopen ook vier concrete pilots op het gebied
van digitale dienstverlening. Als de pilots succesvol zijn, schalen we eerst op naar vijf gemeenten, dan naar dertig en als het
allemaal werkt, geldt het voor iedereen.” Ook zijn er initiatieven
op het gebied van inkoop, zoals op het geied van telefonie. “We
gaan enorm besparen.”
De uitdaging ligt niet alleen in verdere digitalisering, maar
ook in het verbeteren van de kwaliteit ervan, schreef minister
Plasterk eind vorig jaar in de Kamerbrief met de voortgangsrapportage van Digitaal 2017 aan de Tweede Kamer. ‘De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van digitale diensten vergroten de bereidheid van burgers en bedrijven om die diensten ook

Simone Roos - DG Organisatie en
Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van BZK
Frits Beckerman - Wethouder dienstverlening, gemeente Veenendaal
Larissa Zegveld - algemeen directeur
King/VNG

haalbaar
samenwerking’
daadwerkelijk digitaal af te nemen.’
Wethouder Dienstverlening Frits Beckerman (gemeente
Veenendaal) gelooft in het centraal stellen van de klant. “Ik
hoor het mensen vaak zeggen. Maar, wees heel eerlijk: doen we
dat echt? Denk dus steeds na over de vraag: zou je klant willen
zijn van je eigen organisatie? Voor een Identiteitsbewijs moet
je nog naar de gemeente bij de aanvraag. Maar waarom kan die
daarna niet gewoon thuis of op je werk bezorgd worden? We
moeten dan wel organiseren dat de bezorger de identiteit kan
checken.”
Postkamer
Moderator Simone Roos (DG Organisatie en Bedrijfsvoering
Rijk) vraagt wethouder Beckerman om een goed en een slecht
voorbeeld uit de eigen praktijk. “Goed voorbeeld is het digitale
burgerpanel, met 500 mensen, waarmee we intensief overleggen over de kwaliteit van website en dienstverlening.” En de
minder digitale burger? Voor Beckerman is het niet ingewikkeld.
“Als testcase gebruik ik zelf mijn ouders. Ik roep ook vaak mijn
collega’s op in hun eigen omgeving naar voorbeelden te zoeken.
De buitenwereld is veel dichterbij dan we vaak denken.” Bovendien moét het niet digitaal. “Het blijft en-en-en.” En waar gaat
het fout bij de digitale dienstverlening van Veenendaal? “In de
postkamer, een belangrijke schakel, want vaak het startpunt
van de gemeentelijke dienstverlening. Iedere afdeling heeft nu
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nog eigen afspraken over de manier waarop de post wordt aangeleverd. Uniformering van poststromen hoort ook bij goede
dienstverlening!”
Deadline?
Voor wie dacht dat de digitale overheid vanaf 1 januari
volgend jaar helemaal klaar is, heeft het mis. Het hele jaar 2017
doet ook mee in de planning. 31 december 2017 is dus ook nog
2017. “Maakt de datum iets uit?”, vraagt Roos. Beckerman: “Zo’n
deadline helpt om samen het gesprek aan te gaan; het geeft een
sense of urgency.” Zegveld voegt toe: “Helemaal af is het dan
niet. Dat is het overigens ook niet in 2020. We zijn nooit helemaal klaar, dat idee moeten we loslaten.”
Roos haalt de speech van Digicommissaris Bas Eenhoorn
aan uit het openingsprogramma van het iBestuur Congres. “De
Digicommissaris noemde als lastige punten onder andere het
geld en de samenwerking. In hoeverre herkennen jullie dat?”
Beckerman: “Hoeveel geld verliezen we door alleen met onszelf
bezig te zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan de Berichtenbox. Waarom zouden wij als gemeenten dan zelf iets ontwikkelen voor het
versturen van onze digitale post? We hoeven niet steeds zelf het
wiel uit te vinden.”
Tijdens de sessie Digitaal 2017 werd het filmpje ‘Ervaar het gemak van
MijnOverheid’ voor het eerst getoond.

9

HaMIS: ‘Dat kan alleen
in Rotterdam
én in Amsterdam!’
Om de grote hoeveelheid informatie te
verwerken die verband houdt met de vele
tienduizenden schepen die jaarlijks de haven
van Rotterdam aandoen, is in 2013 een nieuw
systeem in gebruik genomen. Dat voldoet zo
goed, dat ook de haven van Amsterdam interesse
toonde en sinds vorig jaar het systeem gebruikt.
Frits de Jong

R

otterdam. Onder meer bekend door zijn drie betaaldvoetbalclubs, de Erasmusbrug, de ‘Rotterdam’, maar zeer
zeker ook door de haven. Nog altijd is de haven van Rotterdam
de grootste van Europa en staat hij in de top-tien van grootste
havens ter wereld. Jaarlijks brengen circa 32.000 zeeschepen en
ruim 110.000 binnenvaartschepen een bezoek aan de Rotterdamse haven, een gebied dat ongeveer 12.500 hectare groot is.
De containerschepen die Rotterdam aandoen hebben gemiddeld 12.000 containers aan boord, waarbij per container circa
twintig berichten richting haven worden verstuurd. Bijvoorbeeld over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het zijn cijfers
die aangeven dat goede informatievoorziening, naast een goed
opererend verkeersgeleidingssysteem, in en rond de haven van
cruciaal belang is. Sinds kort vindt de informatievoorziening
plaats met behulp van HaMIS (Havenmeester Management
InformatieSysteem).
HaMIS is de vervanger van het Informatie Verwerkend Systeem, een systeem dat na ruim twintig jaar dienst toe was aan
vervanging. Een van de belangrijkste beslissingen bij de start
van het nieuwe systeem (2009) was om de opdracht daartoe
neer te leggen bij de havenmeester, in en rond de haven de
persoon met de meeste autoriteit. Andere eisen die aan het
nieuwe systeem werden gesteld waren dat het in ieder geval de
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Dat kan alleen in
Rotterdam!
Herman Hanekamp - programma
manager HaMIS in Rotterdam

mogelijkheden moest bevatten van het oude systeem, en het
moest een eind maken aan de grote hoeveelheid applicaties die
tegen het oude systeem waren ‘aangeplakt’. Ook werd afgesproken dat HaMIS uiterlijk in 2015 operationeel zou moeten zijn. De
ontwikkeling van HaMIS verliep echter zo voorspoedig, dat op 1
juli 2013 het oude informatiesysteem IVS officieel uitgezet kon
worden en HaMIS het roer overnam.

gefaseerd software te ontwikkelen. “Groot voordeel
daarvan was onder meer dat de kosten per periode
vastlagen. Agile oogt altijd chaotisch, maar voor ons
was de methode van groot belang. Een van de eerste
maatregelen die wij hebben genomen is hameren op
kwaliteit en in het proces werd dat continu door een
externe partij gemeten. Dan zie je ook dat onafhankelijke meting beter is dan wat je zelf zegt over de kwaliteit van software. Wat voor ons ook wennen was, was
de manier waarop wij de stuurgroep moesten vertellen waar we stonden in dit proces en waar we naartoe
gingen. Uiteindelijk speelde de havenmeester richting
directeur en stuurgroep een belangrijke rol. Hij maakte
ook uit wat het belangrijkste thema was.”

Gesloten systeem
HaMIS is een (gesloten) éénrichtingssysteem, waarbij
alleen informatie van het schip, rederijen, et cetera naar de
haven wordt gestuurd. Een omgekeerde berichtenstroom is
er (nog) niet, maar onderzocht wordt wel of het ook wenselijk is om informatie terug te geven. Dat het systeem gesloten
is, heeft met name te maken met wettelijke regelingen, aldus
Herman Hanekamp, programmamanager HaMIS in Rotterdam.
“In die regelingen staat onder meer dat alle gegevens die wij
van de schepen, de agenten van de schepen, de rederijen krijgen, alleen voor een bepaald doel verzameld mogen worden.
Daarnaast mogen alleen de mensen die daartoe bevoegd zijn
de informatie bekijken. Schepen, rederijen, et cetera moeten
vertellen wat zij aan boord hebben, inclusief bijvoorbeeld commerciële geheimen. Dat maakt dat het niet zomaar toegankelijk
is voor andere partijen. Ook niet voor ketenpartijen, als zij daartoe niet bevoegd zijn.”
De ontwikkeling van HaMIS is gedaan onder eigen regie.
Hanekamp zegt daarover: “Wij weten zelf het beste hoe een
haven en havenmeester werken en wij hebben gemerkt dat
marktpartijen die kennis vaak ontberen. Bovendien stelden zij
tal van voorwaarden, die voor ons niet goed zouden uitpakken.
Bijvoorbeeld het laten oplopen van de teller op het moment dat
wij niet snel genoeg beslissingen zouden nemen.”

Succesfactoren
Dat het nieuwe informatiesysteem sneller dan
gedacht ingevoerd kon worden, was te danken aan een
aantal succesfactoren. Het benoemen van de havenmeester tot opdrachtgever was daarbij de belangrijkste, maar ook het strikt sturen op rapportages, het
vooraf afspreken van een vaste prijs en het plaatsen
van alle ontwikkelaars in één ruimte mogen gezien
worden als factoren waarom het systeem in 2013
relatief soepeltjes kon worden ingevoerd. Die kwaliteit
werd ook elders opgemerkt. In september 2014 kwam
het systeem bij een jaarlijkse meting van vergelijkbare
systemen als een van de beteren uit de bus. Misschien
is nog veelzeggender de interesse die de haven van
Amsterdam toonde in HaMIS. Die heeft ertoe geleid
dat sinds augustus 2015 de havens van Rotterdam en
Amsterdam beschikken over hetzelfde informatiesysteem voor het administreren, begeleiden en inspecteren van schepen.

Scrum agile
Bij de ontwikkeling (en het beheer) van HaMIS is gebruikgemaakt van Scrum, een Agile-techniek om snel, flexibel en

Download hier de presentatie: ‘Dat kan alleen in Rotterdam’
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Digital Single Market
Tonnie De Koster - Europese Commissie, Directoraat F (Digitale economie &
coördinatie)

‘Een digitale markt is
voor
Het gebrek aan uniforme Europese regels op
digitaal terrein is voor ondernemers en burgers
een belemmering. Geharmoniseerde regels zijn
nodig voor ‘één digitale markt’ en er worden
al stappen gezet op dat gebied. Maar met
e-commerce gaat dat minder vlot.
Petra Pronk

S

tel: je bent in een Duitse winkel op zoek naar een nieuwe
jas. De winkelier vraagt naar je paspoort. Als blijkt dat je
uit Nederland komt, weigert hij jou de jas te verkopen... Dat zou
je in de fysieke wereld niet pikken, maar in de digitale wereld is
dergelijk gedrag schering en inslag. Discriminatie op grond van
nationaliteit is maar een van de vele hobbels in de digitale economie. Hoog tijd dus voor een digitale interne markt in Europa,
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stelt Tonnie de Koster van Directoraat F (digitale economie &
coördinatie) van de Europese Commissie.
Digitale transformatie
De wereld wordt steeds digitaler en daarmee ook de economie. Maar de wet- en regelgeving is daar nog niet echt op afgestemd. Dat leidt tot allerlei problemen. Vorig jaar mei publiceerde de Europese Commissie haar strategie voor het bereiken van
een Europese digitale markt: een actieplan met 16 agendapunten, waarvan de meeste nu in de fase van concrete regelgeving
zitten. Een mooie kans voor voorzitter Nederland, vindt Tonnie
de Koster, want het gaat hier om een belangrijk onderwerp. Het
realiseren van die ene digitale markt is één van de prioriteiten van de Europese Commissie en dat is niet voor niets, stelde
Koster. “Er is op wereldschaal een transformatie aan de gang.
We gaan van een industriële economie en een diensteneconomie
naar een digitale economie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor
de ICT-sector, maar ook voor de meer traditionele sectoren. De
businessmodellen van bedrijven veranderen in hoog tempo en
dat heeft ook zijn weerslag op de macro-economie. Dat roept de
fundamentele vraag op hoe we als Europa in die overgangsfase
de beste kansen kunnen creëren voor onze industrie en onze
consumenten. Het antwoord op die vraag is absoluut essentieel voor het concurrentievermogen van Europa, nu en in de
toekomst.”

essentieel
Europa’
Die transformatie biedt overheid en bedrijfsleven allerlei kansen. Al was het alleen maar omdat de hoeveelheid data
explosief toeneemt. Daarnaast is er een groeiende markt van
connected devices: producten die onderling verbonden zijn. De
schatting is dat dat er in 2020 50 miljard zullen zijn. “Wil je als
Europa die producten makkelijk op de markt krijgen en globaal
een sterke speler zijn in het digitale verkeer, dan is het cruciaal
dat producenten zich niet hoeven aan te passen aan de regels
van 28 verschillende landen, maar dat ze kunnen rekenen op
één interne markt van 510 miljoen consumenten, waarbinnen
dezelfde spelregels gelden”, stelde De Koster. “En datzelfde
geldt voor de dienstverlening van de overheid.”
Werk aan de winkel dus voor de EU.“Geharmoniseerde regels
zijn zeker voor kleine bedrijven een belangrijke voorwaarde om
de stap naar het buitenland te zetten en vanaf het begin te kunnen groeien.”
Om die ene digitale markt te realiseren staan er allerlei
wetsvoorstellen op stapel. Bijvoorbeeld op het gebied van
toegang en connectiviteit. Zo zit er beweging in het realiseren
van een geïntegreerde markt voor telecomdiensten. Vanaf 2017
vallen in Europa de kosten voor dataroaming weg en wordt de
netneutraliteit gegarandeerd. Ook vertrouwen en veiligheid
zijn een issue. Zo wordt er bijvoorbeeld een gemeenschappelijk
Europees kader gecreëerd voor certificatie van elektronische
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handtekeningen en authentificatie. Daarmee liggen we volgens De Koster voor op de VS die op dit gebied geen reglementair kader hebben. Ook het copyright staat dit jaar hoog op de
agenda. Er ligt nu een voorstel op tafel dat ervoor moet zorgen
dat mensen de content die ze legaal hebben aangeschaft, zoals
films of een abonnement bij een video on demand service, ook
in het buitenland kunnen gebruiken onder dezelfde voorwaarden als in hun eigen land.
Geoblocking
Met het weghalen van hindernissen van e-commerce gaat
het helaas wat minder voorspoedig, en ook op het gebied van
digitalisering van de industrie moet nog veel gebeuren. En
dan is er nog het hete hangijzer van geoblocking (geografische
discriminatie). Niet acceptabel, vindt De Koster. “We vinden
het vanzelfsprekend dat we in het gewone leven niet gediscrimineerd worden op basis van woonplaats of nationaliteit. Maar
vreemd genoeg is juist in de internetwereld, waar factoren als
tijd en afstand totaal onbelangrijk zijn, discriminatie op basis
van land of woonplaats heel normaal. Dat zorgt ervoor dat je als
Nederlander op een Duitse website niet onder dezelfde condities kunt kopen als Duitsers, of dat je Nederlandse creditcard
geweigerd wordt. Dat soort praktijken moeten we echt de wereld
uit helpen, want die staan een vrij verkeer van goederen en
diensten op basis van eerlijke concurrentie in de weg.”
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Dutch Design: Het
Gemeente Collectief
Jan Westmaas - Burgemeester Meppel,
Voorzitter commissie Dienstverlening
en Informatiebeleid VNG
Arjen Gerritsen - Burgemeester De Bilt

Bestuurders,
digitaliseer!
Bestuurders moeten nog steeds overtuigd
worden van de noodzaak van digitalisering en
het VNG-programma Digitale Agenda 2020 moet
daarbij helpen. Vooral door gemeenten zich te
laten realiseren dat ze onderdeel zijn van een
netwerk en dingen samen moeten oppakken.
Peter Mom

D

e notie dat verdere digitalisering nodig is komt bij
bestuurders maar moeilijk tussen de oren of, indien
toch, ze handelen er niet naar. Hoe het ook zij, feit is dat de
Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni vorig jaar met
de Digitale Agenda 2020 instemde, volgens Jan Westmaas zelfs
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met niet minder dan 99,9 procent.
De VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid,
waarvan Westmaas voorzitter is, is twee jaar geleden gestart en
onderscheidt zich van andere, vakinhoudelijk gerichte commissies (werk en inkomen, ruimte en wonen) doordat zij een
faciliterende rol speelt. Er zitten naast bestuurders ook gemeentesecretarissen in, benadrukte hij. “Wij hebben in die twee jaar
steeds gezegd: bestuurders moeten zich ervan bewust worden
dat digitalisering moet.”
Zijn Digitale Agenda 2020 heeft drie ambities. Ten eerste:
open en transparant in de participatiesamenleving staan. Het
is niet meer zo dat de gemeente beslist, aldus Westmaas. De
gemeente is onderdeel van het netwerk dat de samenleving
tegenwoordig is. De VNG formuleert het (in het voorstel voor
genoemde ledenvergadering) zo: gemeenten ‘benutten de
kracht van inwoners, ondernemers, wijken en buurten door
(digitale) participatie in de democratie, bestuur, beleid en uitvoering’. Het komt ook terug in de tweede ambitie: werken als
één efficiënte overheid. “Gemeenten zien zichzelf als onder-

deel van een netwerk van alle overheidslagen en organisaties
gezamenlijk. Hierin maken overheidsorganisaties gebruik van
elkaars voorzieningen om inwoners en ondernemers optimaal te
bedienen”, zoals de VNG het omschrijft.
Ambitie drie: massaal digitaal, maatwerk lokaal. Ofwel, in
VNG-termen: “Door de inzet op collectiviteit in de informatievoorziening wordt lokaal maatwerk mogelijk gemaakt. Door het
collectief organiseren van de informatievoorziening waarop
gemeenten zich niet van elkaar onderscheiden, creëren zij maximale ruimte voor lokale autonomie in de uitvoering van hun
kerntaken. Bovendien wordt door uniformiteit de dienstverlening van de overheid voor inwoners eenduidiger.”
“Samen kun je meer”, vatte Westmaas samen, welke stelling ook in de naam van deze congressessie (‘Dutch Design: het
Gemeente Collectief’) tot uitdrukking was gebracht. Onder de
vlag van Digitale Agenda 2020 vindt een reeks projecten plaats,
bottom-up en top-down, waarbij bruikbare resultaten via KING
breder uitgerold worden. “Opschaling via een business case”,
aldus Westmaas.
Leveranciers
Je kunt als gemeente dingen samen willen doen, leveranciers blijven nodig. Dat betekent noodzakelijke aandacht voor
inkoop en opdrachtgeverschap. Daarover sprak in deze sessie
Arjen Gerritsen, lid van Westmaas’ commissie, burgemeester van
De Bilt en voorzitter van de Gebruikersvereniging Centric. “We
slagen er maar niet in grip te krijgen op de inkoop van ICT. Vaak
wordt dan gewezen op de markt. Bedrijven creëren een lock-in
of smeren applicaties aan, waar je niks aan hebt. Maar we kijken
te weinig naar onze eigen rol. In een gemeente is er één, soms
zijn er twee of misschien zelfs drie met verstand van ICT-inkoop.
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We moeten zorgen dat we voldoende knowhow in huis hebben.”
Gerritsen gaf enkele zaken aan, waaraan een goede
opdrachtgever aandacht moet geven en waarmee een individueel gemeentelijk belang is gemoeid. Het basale karakter van
deze aanbevelingen kan ook illustreren dat kritiek op leveranciers vergezeld moet gaan van een hand in eigen gemeenteboezem. Weet wat je nodig hebt, aldus het eerste advies. De ICTfunctie is nogal eens te laag in de organisatie belegd. Weet hoe
je dat wilt organiseren: zelf doen, make or buy, cloud, outsourcing. Regel de inkoop goed: alleen door de (algemene) afdeling
inkoop of met ICT’ers erbij. Weet hoe je ICT wilt inregelen in de
organisatie en zorg voor voldoende knowhow om de leverancier
daarin te begeleiden. Weet welke eisen je aan de leverancier
moet stellen aangaande onderhoud en continuïteit. Spreek iets
af over of je bij een leverancier weg kunt.
Landschapsfoto
Ook een aanbeveling: weet wat je al in huis hebt. Daarvoor
kan KING een ‘foto’ maken van het lokaal-gemeentelijke ICTlandschap. Gerritsens eigen gemeente had dat ook laten doen
en op drie aspecten groen gescoord, op zeven oranje, op één
rood en op vier zwart. Zwart betekent: onbekend. Gerritsen
noemde De Bilt ‘een goede middenmoter’. Hij projecteerde zijn
score op een scherm, maar stelde aanwezigen gerust: “Natuurlijk is het niet openbaar.” Open en transparant in de participatiesamenleving staan heeft zijn grenzen. Maar intern geeft
het de gemeente inzicht in hoe het er met de ICT voor staat
en dat kan ‘het gesprek op gang brengen tussen bestuur en
management’.
Download hier de presentatie van de sessie: ‘Het gemeentecollectief’
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Smart zoeken
Tijdens de lunch is het zaak om vast de
route te bepalen naar de verschillende
sessies. De sessies zijn opgedeeld in
verschillende Disciplines: Smart Society,
Smart Government, Smart iDesign, Smart
Europe, Smart People en Smart Partners.
Niet altijd eenvoudig om een keuze te
maken. Achterin dit digitale magazine
vindt u de links naar de beschikbare
presentaties netjes gerangschikt.
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Met zachte
dwang naar de
Berichtenbox

Vaarwel blauwe
envelop, welkom
Berichtenbox
Hans Blokpoel - directeur
Belastingdienst
Bob Papenhuijzen - directeur Logius

straks ‘no touch’ aangifte doen. “Het ingevulde formulier staat klaar in de portal. Je hoeft
alleen op het groene knopje te drukken.”

Wie kwam luisteren naar een verhaal over de kosten van de digitale Berichtenbox versus die van de
blauwe envelop was bij de iBestuur congres-sessie van Hans Blokpoel aan het verkeerde adres. Het
betoog van de directeur van de Belastingdienst ging over de interactie van de Belastingdienst met
burgers en de samenwerking daarin met Logius.
Martine Hemstede

D

e Belastingdienst is de afgelopen vijftien jaar de interactie kwijtgeraakt, stelde Blokpoel. “Je kunt tegenwoordig alles online regelen. Wij hebben ook een geweldige digitale
dienstverlening, bijvoorbeeld de vooringevulde aangifte. En
dan gaan we 160 miljoen brieven sturen. Elk juridisch feit moet
in een aparte brief. Dat betekent dat mensen hun informatie
van ons altijd met horten en stoten en in kleine brokjes krijgen.
Eerst een voorlopige aanslag, dan een definitieve…”
Geen reactie
Met brieven is iets bijzonders aan de hand, zo blijkt. Tien
procent van de geadresseerden reageert nooit op een brief
van de Belastingdienst. Ook niet als de Belastingdienst een
bankrekeningnummer controleert. Zelfs niet als het financiële gevolgen heeft. “Dat is interessant”, zegt Blokpoel. “Post
komt niet altijd aan. Mensen geven hun adres niet door aan de
Belastingdienst. Terwijl ik toch een amorele dienst ben: als u
huurmoordenaar bent, wil ik vooral weten of dat in loondienst of
op freelance-basis is.”
Een complicerende factor: tien procent van de mensen is
functioneel analfabeet. “Deze mensen nemen dozen vol ongeopende enveloppen mee naar het Belastingkantoor. Straks krijgen ze dezelfde informatie digitaal. Dat moet te volgen blijven.
Daarom stoppen we stroom voor stroom met papier. Twee jaar
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Berichtenbox:
voor alle
communicatie
met de
overheid
Het gebruik van de
Berichtenbox door de Belastingdienst neemt fors toe de
komende jaren, verwacht Bob Papenhuijzen van Logius.
Het afgelopen jaar werden 40 miljoen berichten verstuurd,
volgend jaar mogelijk 73 miljoen. De box wordt gebruikersvriendelijker door een Berichtenbox App, waarin DigiDwachtwoord en -inlogcode vervangen worden door een
zelfgekozen pincode.
De verwachting is dat andere overheidsdiensten ook
gebruik gaan maken van de Berichtenbox. Het wordt mogelijk schikkingen van CJIB te bekijken en meteen te betalen
via iDeal. Je kunt straks een rijbewijs of paspoort afhalen
via de app, of iemand via de app machtigen. Vooral die
laatste toepassing wordt groot, verwacht Papenhuijzen.

lang kun je kiezen waar je de informatie leest of laat lezen: op
papier of in de portal.”
Ordners
De reacties op deze plannen waren voor Blokpoel een verrassing: “Vijfennegentig procent was positief, vijf procent was
principieel tegen. Maar dan vooral voor anderen: de buurvrouw,
een oude opa. Wat ik niet zag aankomen is dat veel ouderen
graag de enveloppen van de Belastingdienst in een ordner stoppen tot hun kind langs komt om ze af te handelen. Dat geeft ze
een gevoel van onafhankelijkheid.” Daarom wil Blokpoel onderzoeken hoe hij mensen tegemoet kan komen. “Hoe erg is het om
ouderen een brief te blijven sturen, ook al loggen de kinderen
gewoon in op de portal? Moet je daar nou zo radicaal in zijn?”
De komende vier jaar werkt de overheid aan een beveiligde
Berichtenbox voor de hele overheid. Dat maakt de overheid
digitaal voorspelbaarder. Mensen die moeite hebben met digitale communicatie krijgen ondersteuning. Binnenkort wordt
besloten over een pakket computercursussen bij de Koninklijke
Bibliotheek die voor alle burgers toegankelijk is.
Het digitaal communiceren brengt ook nieuwe mogelijkheden. Blokpoel: “We kunnen onze informatie op de portal verrijken met links. In een beveiligde omgeving kan dat beter dan
op een website.” Mensen met een eenvoudige aangifte kunnen
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Machtigingen
Bij digitaal communiceren moet duidelijk zijn wie wat mag regelen voor een ander.
“Machtigingen zullen in de toekomst fijnmaziger worden”, verwacht Blokpoel. “Iemand
kan bijvoorbeeld zijn zoon vragen de aangifte
in te vullen, maar een buurvrouw voor het
PGB.”
De Belastingdienst is in gesprek met gemeenten, kerken en
bibliotheken over fijnmazige ondersteuning bij digitale communicatie. Mensen zonder computer kunnen altijd hulp krijgen
op het Belastingkantoor. Ook voor bizarre uitzonderingen, zoals
een Nederlandse digibeet die in het buitenland werkt, wordt een
oplossing gezocht.
Digitaal kunnen mensen straks hun eigen authenticatie
kiezen. Naar verwachting wordt de Berichtenbox interactief:
terugmailen wordt mogelijk. Ook worden zakelijke en particuliere berichten voor een individu op dezelfde portal getoond.
Digitaal bezwaar maken moet ook mogelijk worden.
Twee procent
Bereikt de Belastingdienst via de portal straks wél alle
Nederlanders? Nee, helaas. “Ik voorspel dat we 98 procent van
de mensen goed kunnen helpen. Er zullen altijd mensen zijn die
we niet bereiken”, zegt Blokpoel. Toch is dat een verbetering ten
opzichte van de blauwe envelop: “Brieven zijn heel duur en ze
veroorzaken gebrekkige communicatie. Na elke brief hangen er
weer mensen aan de lijn die de context missen. Als mensen in het
portaal het overzicht hebben, hoeven ze niet meer te bellen.”
Download hier de presentatie van deze sessie ‘Wat komt eraan?’
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Stroomlijnen digitale
overheidsvoorzienin
gen voor bedrijven

Ondernemingsdossier op de schop:

Mark Bressers - directeur Regeldruk en
ICT-beleid, ministerie van EZ

‘Het roer moet om’

nog drie jaar pionieren is, dan moeten we als SZW
een eigen middel verzinnen.”
Bressers laat weten dat SZW het dossier morgen
al kan gebruiken als ze dat wil. Dat werpt de vraag
op of Economische Zaken wel voldoende in gesprek
is met andere overheden. Een van de gasten: “Voor
de ondernemer is er maar één overheid. Zorg dat
je alle overheden aansluit. Daarmee vergroot je de
toegevoegde waarde voor de ondernemer. Je moet
hier met zijn allen achter staan en ervoor gaan.” Een
andere tip luidt: “Maak het niet te complex en zet
jezelf niet klem. De grote uitvoeringsorganisaties
zijn op een hand te tellen. Begin daarmee. En misschien is een Mijnoverheid-app ook al goed.”

Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid bij Economische Zaken, waarschuwt zijn
toehoorders in de iBestuur congres-sessie op voorhand: “Dit wordt geen gelikt verhaal.” Hij
valt meteen met de deur in huis. “De digitale voorzieningen voor bedrijven en met name het
Ondernemingsdossier moeten anders.”
Nicole van der Steen

B

ressers illustreert de staat van het Ondernemingsdossier
met een foto. Er is een te zwaar beladen kar te zien. Het
muildier dat de kar trok, zweeft door de zwaarte van de lading
boven de grond. Hij vertelt: “Dit was de situatie waarin we een
halfjaar geleden waren aanbeland. Een topzwaar dossier waarmee we niet meer vooruit konden.” Het dossier gaat volgens
hem te veel de diepte in en doet dat voor een beperkte groep
ondernemers. Wat erin staat werkt wel. “Alle milieugerelateerde
onderwerpen voor ondernemers staan bijvoorbeeld op één plek.
Voor een aantal branches werkt het. Maar je wilt niet weten wat
het kost aan investeringen om op deze manier verder te gaan.
Het werd een te zwaar systeem voor een te kleine groep.”
Geringe toegevoegde waarde
Het is nog niet duidelijk hoe de bakens precies verzet moeten worden. Bressers roept zijn gasten dan ook op om mee te
denken en ideeën aan te dragen. De reacties in de zaal onderschrijven dat het dossier te weinig wordt gebruikt. Eén van de
toehoorders: “In onze gemeente brengt het dossier ons twee tot
drie vragen in de maand. De toegevoegde waarde is gering. Voor
die paar aanvragen moeten wij ook het systeem beheren.”
Bressers geeft aan dat verschillende brancheorganisaties
hebben gevraagd om door te gaan in de huidige vorm. “Maar we
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willen digitale voorzieningen die voor álle bedrijven toegevoegde waarde hebben.” Een probleem is volgens Bressers dat
ondernemers vaak niet de moeite doen om het dossier te vullen. “Ze wachten blijkbaar liever op de inspecteur.” Een andere
belemmering is onduidelijkheid over het onderscheid tussen de
digitale overheidsdiensten. “Ondernemers zien door de bomen
het bos niet meer. Ze weten niet wat het verschil is tussen het
Ondernemingsdossier, de Berichtenbox en het Ondernemersplein.nl.”
Terug naar de kern
Een van de gasten reageert: “Mijn suggestie is om lessen te
leren van de ondernemers. Die helpen enorm om vanuit ondernemersperspectief te denken. Ik ben bang dat het weer misgaat
als je als wijze mannen nu iets nieuws bedenkt.” Bressers erkent
dat de voorzieningen beter moeten aansluiten bij de beleving
van de ondernemer. “Ondernemerservaringen moeten we absoluut meenemen. We willen de ondernemer centraal zetten, en
inspelen op zijn ‘customer journey’. De digitale dienstverlening
voor ondernemers moet bovendien terug naar de kern.” Economische Zaken haalde vorig jaar de functionaliteit van verschillende regelhulpen uit het dossier zoals de Legionellaregelhulp.
Bressers: “De regelhulpen zijn goed en we moeten hiernaar

verwijzen, maar de transacties hiervoor hoeven niet binnen het
dossier.”
Ga ervoor!
Economische Zaken is nu bijna vier jaar bezig met het Ondernemingsdossier, Ondernemersplein.nl en de Berichtenbox.
Onder meer om aan de doelstelling van het kabinet te voldoen
om in 2017 ook ondernemers online zaken te kunnen laten doen
met de overheid. Een ambtenaar van SZW benoemt de urgentie:
“Begin nu, zorg dat je vooruitkomt. Het mag niet zo zijn dat er
nu jarenlang weinig gebeurt. Het lijkt alsof het dossier nog in
een conceptuele fase zit. Wij zouden het graag gaan gebruiken
voor onze communicatie naar de ondernemer. Maar als het nu
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Verplichtstelling
Bressers worstelt met de vraag of het nieuwe
Ondernemingsdossier straks verplicht moet worden
gesteld. De gasten in het publiek denken hier verschillend over. Een afgevaardigde van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) koos hier voor
hun digitale dienstverlening niet voor. Ze vertelt:
“Het belangrijkste is dat je toegevoegde waarde biedt, dat de
ondernemer ondervindt dat je dienst voordeel oplevert.” Volgens de onderzoekster die het rapport Massaal Digitaal schreef,
een onderzoek naar de digitale dienstverlening van de overheid,
is onbekendheid de belangrijkste reden voor ondernemers de
voorzieningen niet te gebruiken. Ondernemers zeggen: ‘vraag
het me en verplicht het’.”
Bressers is blij met de discussie die is ontstaan en wil graag
in gesprek blijven met de verschillende partijen. Voor wie denkt
dat het huidige dossier direct stopt, is er een geruststelling.
Bressers: “Het huidige dossier blijven we nu beheren. Alleen de
schaal waarop we dit aandacht hebben gegeven, zetten we niet
door. We richten onze energie op iets nieuws.”
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De eerste
lessen uit het
post-Elias
tijdperk
De commissie-Elias voegde twee
nieuwe elementen toe aan het
automatiseringslandschap van de landelijke
overheid: het bureau ICT-Toetsing en een reeks
aanbevelingen om de CIO-functie verder te
professionaliseren. John Schattorie en Berthil
Köster trekken de eerste lessen uit het werken
met de nieuwe aanpak.
Fred Teunissen

John Schattorie - Hoofd Bureau ICTtoetsing (BIT) a.i.
Berthil Köster - Directeur Bedrijfsvoering, organisatie en informatiebeleid /
CIO Ministerie van IenM

de kwaliteit van het hele proces. Neem Big Data.
Ons Ministerie beschikt over een veelheid aan kernregistraties. Over verkeer, weer, klimaat, kadaster,
van alles. Over wat daar allemaal mee kan moet je
voortdurend goed beleidsmatig nadenken.”
Een andere prioriteit betreft het beter benutten van de bestaande informatievoorziening. Hij
noemt als voorbeeld Schiphol, waar alle informatiestromen helder in kaart zijn gebracht. “Met zo’n
kaart kun je in één oogopslag zien wat je niet of
nog onvoldoende benut.”

J

ohn Schattorie begint met te onderstrepen dat het rapport-Elias sterk gefixeerd is op falende projecten, terwijl
er ook veel projecten zijn die goed verlopen. Ook daaruit dienen
lessen getrokken te worden in de vorm van best practices.
Het doel van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is te adviseren
over de risico’s en slagingskans van projecten. “Wij wijzen de
plekken aan waar de bananenschillen liggen”, vat hij samen.
Het bureau heeft geen permanent karakter. Het is de bedoeling dat de opgedane kennis weer wordt overgedragen aan de
departementen, waarna het BIT weer opgeheven kan worden.
Projecten worden met name getoetst op de hoofdvragen of het
project daadwerkelijk wat toevoegt aan de BV Nederland en
of het project kans van slagen heeft . De adviezen die daaruit
voortvloeien worden in een rapport van vier pagina’s samengevat. Dat gebeurt in een taal die ook voor niet ICT-ingewijden
toegankelijk is. Dit rapport is altijd openbaar en wordt altijd
gepubliceerd, aldus Schattorie. Afdwingen van naleving van de
aanbevelingen kan het BIT niet, antwoordt hij op een vraag uit
de zaal. “De vakminister moet wel schriftelijk reageren en daarbij aangeven wat hij met het advies gaat doen.”
Wie is ervan?
Uit de eerste toetsingen blijkt dat het niet alleen om techniek gaat, maar bijvoorbeeld over de organisatie. Heel belangrijk is de vraag van wie een project is. Wie is de hoofdverantwoordelijke? Verder signaleert Schattorie dat de business case
vaak nogal dun is. “Waarom doe je iets? Is het wel verstandig?
Kan het ook op een andere, eenvoudiger manier? Dat zijn sim-
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Automatiseren
zonder brokken

pele vragen die soms intern niet meer worden gesteld, omdat
de zaken al in gang zijn gezet en hun eigen dynamiek hebben
gekregen.” Ook ziet hij dat soms besloten wordt om voort te gaan
in een traject, terwijl de basis nog te zwak is. “Op overgangsmomenten moet je alle basisvragen opnieuw stellen.”
Uit de zaal komt de vraag of de betrokkenheid van de Tweede
Kamer wel zo handig is, omdat de Kamer zelf boter op het hoofd
heeft en in het verleden soms aanvullende eisen stelde aan projecten, waardoor deze enorm uitliepen. Schattorie reageert door
het belang van de Kamer als stok achter de deur te onderstrepen.
“Bovendien staan er in onze rapporten ook aanbevelingen over
de rol van de Tweede Kamer.”
Spilfunctie
Berthil Köster trapt af met de opmerking dat het zijn ambitie
is om het BIT overbodig te maken. “De sleutel daarvoor is een
sterkere verbinding van de informatievoorziening met het beleid.
De CIO vervult daarbij een spilfunctie.”
Het Ministerie van IenM heeft een toekomstscan gedaan en
op basis daarvan haar koers uitgestippeld voor de periode 20152020. “Het gaat erom dat beleid goed te doordenken naar de consequenties voor de automatisering. Daar ligt het beginpunt van
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Integratie
Betere afstemming is een flinke uitdaging, beseft Köster. “De
informatievoorziening neemt op dit moment beleidsmatig nog
niet de centrale plek in die nodig is.” Om hier verandering in te
brengen is een pakket van maatregelen getroffen. Om te beginnen is er in de Bestuursraad aan de hand van een kwadrantenmodel gewerkt aan het fenomeen taal. “Het is van het grootste
belang dat we dezelfde taal spreken. Dat we met bepaalde termen
hetzelfde bedoelen.” Vervolgens zijn er masterclasses georganiseerd over thema’s als trends en goed opdrachtgeverschap. Ook
de rol van de CIO’s binnen het departement wordt nader gedefinieerd. Heel belangrijk daarbij is integratie met de financiële cycli,
benadrukt Köster. “Het financiële proces is bij uitstek geschikt als
instrument bij het beter inrichten van de informatievoorziening.”
Net als Schattorie wijst hij op het belang van fase-overgangen. “Bij elke overgang hoort een CIO betrokken te zijn. Tijdens
zo’n overgang raken de I- en de FEZ-kant elkaar. De CIO heeft
dan de rol van toetser. Als we dit goed inrichten hebben we het
Bureau ICT-Toesting niet meer nodig. Maar voor het zover is hebben we nog wel een aardige weg af te leggen.”
Download hier de presentatie en notities van Berthil Köster
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Samen aan de
ontwerptafel
Nicole Stolk - pSG en CIO Ministerie
van Veiligheid en Justitie
Marcel Meijs - Gemeentesecretaris
Enschede & Lid VNG-Commissie ‘Informatie en Dienstverlening’

Samenwerking
Tijdens de sessie met als titel ‘Samen aan de ontwerptafel’ schetsten Nicole Stolk en Marcel Meijs
de omvang en complexiteit van hun dienstverlening en de grote actuele maatschappelijke thema’s
(zoals migratie) die daarmee verbonden zijn. Hun slotsom: meer co-creëren, standaardiseren en
elkaar de helpende hand bieden. “Niemand kan dit alleen.”
Fred Teunissen

B

eter samenwerken begint intern, benadrukt Stolk,
plaatsvervangend secretaris-generaal en CIO van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat ministerie telt meer
dan 100.000 medewerkers, verdeeld over een 25-tal onderdelen,
zoals de Nationale politie (NP), de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Openbaar
Ministerie. “Elk onderdeel heeft een eigen CIO. Samen vormen
zij een CIO-Raad die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het informatiebeleid. Dit is samengevat in het I-Plan VenJ 20141017, dat uit vier sporen bestaat. Afhankelijk van het spoor is
daarvan inmiddels 60 tot 80 procent gerealiseerd.”
Als voorbeeld van beter samenwerken noemt zij de portalstrategie die is ontwikkeld in het tweede spoor (’Digitale
uitwisseling documenten’). “We hebben te maken met een
veelheid van portalen met grote verschillen in look-and-feel,
inrichting en onderliggende infrastructuur. Met alle onderdelen
van het departement zijn afspraken gemaakt om daar een meer
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gezamenlijke lijn in te brengen. Ook gaan we goede onderdelen
voortaan hergebruiken. Deze portalstrategie is ook voor andere
organisaties beschikbaar.”
Een ander, eenvoudig, maar zeer effectief middel om beter
samen te werken is samen opleidingen volgen, aldus Stolk. “We
hebben deze aanpak gevolgd met onze CIO’s. Zo worden de processen, de werkwijze en ook de taal meer uniform. Dit heeft zijn
weerslag gekregen in onze enterprise-architectuur. En ook deze
is beschikbaar voor derden.”
Game change
Een nieuwe ontwikkeling ten opzichte van het I-Plan is
dat inmiddels door de Bestuursraad van VenJ is besloten om
informatiegestuurd te gaan werken, vertelt Stolk. Ze noemt dit
een ware ‘game change’. “Het betekent dat we een datalaag
ontwikkelen over de verschillende onderdelen heen die we dan
vervolgens kunnen gebruiken voor een reeks toepassingen. Van

is de sleutel
opsporing tot en met het snel terugvinden van bonnetjes als de
Kamer daarom vraagt.”
Dat wordt geen langdurig en kostbaar traject met een onduidelijke slagingskans, verzekert ze. “We doen eerst een pilot in
een sprint van drie weken. Als dan blijkt dat dit kansrijk is, gaan
we over tot implementeren.”
Ook met gemeenten zal VenJ de samenwerking intensiveren.
Soms zal dit de vorm aannemen van directe personele hulp. “Dat
is eerder gebeurd bij gemeenten die achterliepen met implementaties en die dan assistentie kregen via de organisatie van KING.”
Gezamenlijke backbone
De roep om meer samenwerking is Marcel Meijs uit het hart
gegrepen. “Kwaliteit heeft voor mij twee dimensies. De eerste is
dat je persoonlijk betrokken bent, dus dat het je ter harte gaat.
Dat houdt in dat je je werk opvat als een ambacht. De tweede
dimensie is waar je werk voor is bedoeld. Aan welke verwachtingen moet het voldoen? Enschede heeft kwaliteit in het DNA.”
Net als het Ministerie van VenJ gaat het in Enschede om
een veelheid van processen. Meijs onderscheidt daarin – wat de
gemeentelijke organisatie betreft – drie groepen: enkelvoudige
producten (zoals paspoorten), complexe producten (meest in
het sociale domein) en beleidsprocessen (het meest complex).
En daarnaast is er, in breder verband, sprake van een gezamenlijke backbone van drie werelden: gemeente met Rijk, het
bedrijfsleven en het wetenschappelijk onderwijs. “Als ik dit terrein overzie, dan is mijn conclusie dat we geen tijd te verliezen
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hebben. We moeten dit samen doen. Niemand kan dit alleen.”
Meijs zegt optimistisch te zijn over de mogelijkheden om een
veel hogere kwaliteit van dienstverlening te realiseren. Hij geeft
drie Enschedese voorbeelden, te beginnen met de Digitale Innovatie Arbeidsmarkt. Er loopt nu een project waarbij werkzoekenden
mobiel informatie kunnen opvragen over vacatures. Als dit slaagt,
kan het ook worden opgepakt door andere gemeenten. En dan zijn
er de wijkteams die werken volgens het principe één gezin, één
hulpverlener. Daarbij wordt op een nieuwe manier samengewerkt
met een IT-dienstverlener: niet uitbesteed, maar als co-creatie. En
ten slotte noemt hij de gemeentelijke backoffice in het kader van
de Participatiewet. Deze wordt in een samenwerkingsverband met
elf andere gemeenten ontwikkeld. Samen bestrijken zij 45 procent
van alle mensen die onder deze wet vallen.
“Nederland telt 390 gemeenten”, besluit Meijs. “Die zijn
allemaal bezig met het beter inrichten van hun werkprocessen
en informatievoorziening. Ik vind dat pilots dan zo ingericht
moeten worden dat ze schaalbaar zijn en ook elders kunnen worden toegepast. En achterblijvers kunnen we hulp aanbieden.”
Staat de VNG hier wel achter, wordt vanuit de zaal gevraagd.
Meijs, die deel uitmaakt van twee ICT-gerelateerde commissies
van de VNG, bevestigt dit. “We wachten niet meer op hekkensluiters. We kunnen deze processen alleen gezamenlijk tot een goed
einde brengen.”
Download hier de presentatie van deze sessie van Nicole Stolk
Download hier de presentatie van deze sessie van Marcel Meijs
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Robotisering: de
invloed van nieuwe
technologieën op de
samenleving

TU Delft trekt
grote broek aan:
RoboValley

Martijn Wisse - Hoogleraar Biorobotica, TU Delft

Vergeet Sillicon Valley, vergeet de Japan Robot Association, Delft wordt het brandpunt van de
robotica. Dat is althans de ambitie van de TU Delft. Ze timmert hard aan de weg, maar is niet de
enige in Nederland.
Cyriel van Rossum

H

et was Martijn Wisse, hoogleraar biorobotica aan de TU
Delft, die de ambities van de universiteit enthousiast
uit de doeken deed op een druk bezocht sessie op het iBestuurcongres. Robotica zal de maatschappij stormenderhand
veranderen, zo valt het beeld dat Wisse schetste van de nabije
toekomst samen te vatten. In alle sectoren en geledingen van
de maatschappij is de vierde industriële revolutie begonnen.
Zelfrijdende auto’s, zelflerende algoritmes, cyber physical systems, de versmelting van het internet of things met het internet
of services: er is veel beweging. Maar de media-aandacht is
erg beperkt. “De focus ligt toch vooral op de bedreiging van de
werkgelegenheid”, aldus Wisse. “Op zich wel begrijpelijk, want
in de komende drie à vier decennia kan het aantal banen met
wel de helft afnemen.” Demografische diagrammen tonen volgens hem echter aan dat dat geen dreiging is, maar een noodzaak. “Anno nu onderhouden elke vier werkenden één bejaarde,
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in 2035 is de verhouding twee staat tot een! Het is goed dat er
robots komen.”
Robots omarmen is één ding, maar Nederland zou meer
moeten doen: “Wij moeten de leiding nemen op het gebied
van robotica, anders trekken Silicon Valley, Japan en Duitsland
alles naar zich toe en zijn wij alleen maar gebruikers. Nederland
moet profijt trekken uit de ontwikkelingen.” Volgens Wisse heeft
Nederland een ideaal innovatieklimaat om een leidende rol te
spelen: “Alleen al onze eigenwijsheid ten opzichte van de bazen
is een groot voordeel.”
De TU Delft voegde drie jaar geleden een aantal laboratoria
organisatorisch samen en gaf een paar maanden geleden een
visitekaartje af in de vorm van een strakke promo. Daarin presenteert rector magnificus Karel Luyben Delft als het epicentrum
van ‘RoboValley’, met als regionale partners het European Space
Agency in Noordwijk, composietmaterialenspecialist KVE in

Ypenburg, scheepsbouwer RDM in Rotterdam en de robobusiness
in Westlandse kwekerijen. “Wij hebben de kennis, de ambitie,
de hardware, de software, het ondernemerschap en de creativiteit om van de platste plek op aarde een valley te maken”, aldus
de voiceover. RoboValley gaat de wereld de veranderen als het
gaat om zorg, veiligheid, onderwijs, mobiliteit, industrie en
landbouw.
Hand
Wisse noemde een aantal Delftse successen, zoals een
hypergevoelige robothand die zelfs de teerste groente (witlofstronkjes) kan selecteren zonder te kneuzen, een robot die het
hart wegsnijdt uit elke krop ijsbergsla – hoe vreemd gevormd
ook, een zelfdenkende rollator en robots die in acht weken tijd
door studenten werden ontwikkeld, zoals een blikjesopruimer en
een robot die bagagekarretjes ophaalt op Schiphol.
“Ik vraag u om ons te helpen bij de verwezenlijking van
RoboValley”, aldus Wisse tot de aanwezigen. “Ik begrijp goed
dat ondernemers nog huiverig zijn voor de investeringsrisico’s
maar misschien kan de overheid die risico’s helpen verkleinen.”
Diezelfde overheid riep de hoogleraar op om het concept de
helpen promoten in het buitenland.
Maar nog belangrijker: “De overheid zou in het publieke
domein omgevingen moeten durven faciliteren waarin we robo-
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tica kunnen uittesten. Dat zou geweldig zijn voor het startupklimaat.” Dat klimaat zou ook moeten worden verbeterd door
falende startups niet als een smet te zien op iemands blazoen,
maar als een teken van durf en groei.
Samenhang
Wisse gelooft sterk in open source software en vroeg zich
openlijk af of de uitvindingen die RoboValley moet opleveren
wel zo nodig gepatenteerd moeten worden. “Er gaat ontzettend veel energie, geld en tijd heen met het verdedigen van je
patenten. Dat is doodzonde. Elon Musk (Tesla, PayPal, SpaceX)
heeft onlangs al zijn patenten vrijgegeven. We leven in een
nieuwe tijd, een tijd van delen. Je kunt in plaats van je uitvindingen beter je ontwikkelcultuur en je eigen mensen proberen te
behouden.”
Net als de TU Delft profileren de TU Eindhoven en TU Twente
zich sterk op het vlak van robotica, met hun eigen successen en
kopstukken. Trekt Delft niet een veel te grote broek aan in de
concurrentie met Silicon Valley en is een nationale RoboValley
niet veel levensvatbaarder, zo klonk het vanuit de zaal. Wisse
beaamde dat, maar “Dit concept was nodig om samenhang te
brengen in onze ambities en onze eigen identiteit eens goed
neer te zetten.”
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Op niveau
In het CIO Café elk uur een talkshow op
niveau. Zoals deze waarin van links naar
rechts bestuurders André Regtop, Gerdine
Keijzer-Baldé en Hans Houdijk de strategische alliantie bespreken tussen hun respectievelijke organisaties RvIG, ICTU en DICTU.
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Lessen
uit de
Gateway
Reviews
Wat maakt IT-projecten bij de overheid
succesvol? De driehonderd Gateway Reviews die
inmiddels zijn gehouden leveren waardevolle
lessen op, waar overheid en markt van kunnen
leren.
Marieke Vos

I

n het najaar van 2015 werden twee besloten Gatewaysessies georganiseerd waarin markt en overheid ervaringen deelden. Tijdens de Gateway-sessie op het iBestuur congres
worden de meest prangende conclusies en stellingen uit deze
bijeenkomsten besproken. Pieter Frijns, verantwoordelijk voor
de Gateway Reviews bij de Nederlandse overheid, vertelt in zijn
inleiding over de generieke inzichten uit de Gateway Reviews. In
zijn korte presentatie onderscheidt hij twee fases: de fase voorafgaand aan het contract en de fase van de realisatie van het
contract. Op basis van de rode draden uit de Gateway Reviews
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Gateway Reviews:
lessons learned!
Marcel Thaens - Hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit
Pieter Frijns - Hoofd van Bureau Gateway, Ministerie van BZK
Heleen Mosselman - Interim-manager
Algemene Bestuursdienst, Ministerie
van BZK
Jan Willem Boissevain - Senior
Account Executive, Pegasystems

concludeert hij dat het nodig is goede afwegingen te maken,
zowel door de overheid als de markt, in beide fasen. Daarnaast benadrukt hij het belang van een goede samenwerking
en afstemming tussen de overheid en de markt. Rolvastheid en
vertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden.
Bouwen aan een goede relatie
De relatie tussen overheid en markt, ofwel opdrachtgever
en opdrachtnemer, kwam ook tijdens de twee besloten sessies
uitgebreid ter sprake. Heleen Mosselman, Gateway Reviewer en
interimmanager Algemene Bestuursdienst, vertelt tijdens deze
sessie over het belang van het bouwen aan een goede relatie.
“Het contract is getekend en men denkt dat men klaar is. Maar
dan begint het pas. Er zullen altijd onvoorziene omstandigheden zijn tijdens een project, waardoor de relatie onder druk
komt te staan. Val je dan terug op een contract of op een goede
onderlinge relatie en opgebouwd vertrouwen, waarmee je het
project verder helpt?” Ze benadrukt het belang van een goede
en gelijkwaardige relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, op elk niveau. “Weet elkaar te vinden, kom je afspraken na.
Het zijn open deuren, maar het is ongelooflijk belangrijk om een
project verder te helpen tijdens de obstakels die je onherroepelijk tegenkomt.” Ze sluit af met een stelling: “Eigenaarschap van
het contract is veel meer dan het zetten van een handtekening.”
Vanuit de zaal wordt hier positief op gereageerd. Een deelnemer merkt op dat ze graag wil samenwerken met gelijkgestemde
leveranciers, maar dat het lastig is om dit in een aanbestedingsprocedure te vangen. Toch zijn daar wel mogelijkheden voor, zo

wordt geopperd. Bijvoorbeeld door in een concurrentiegerichte
dialoog elkaar te leren kennen.
Goede aanbesteding of een goed team
Mosselman benadrukt dat er commitment moet zijn van
alle partijen in een project, op elk niveau: “We zien dat heel
vaak misgaan.” Michiel Struijk, Vice President Strategie bij CGI,
vult aan: “Ik heb de nodige ervaring met contracten waarin
alles uitstekend beschreven was, maar waar het project toch
haperde: zodra er grote risico’s ontstonden begonnen mensen
op de hogere niveaus weg te duiken. Zowel bij de overheid als de
markt. Dat is fnuikend. Dit gaat om cultuur en commitment naar
elkaar; je hebt goede mensen nodig die het verschil maken, op
basis van vertrouwen. Als ik gedwongen zou worden om te kiezen tussen een goede aanbesteding of een goed team, dan kies
ik voor het laatste. Want daarmee kan een project altijd verder,
ook als de aanbesteding niet honderd procent is of als zich nieuwe, onverwachte risico’s voordoen.” “De neiging bestaat om de
discussie te voeren over dichtgetimmerde aanbestedingen en
over de rol van inkopers en juristen. Maar doorslaggevend is het
gedrag van mensen”, concludeert Mosselman.
Toch is er wel het nodige te zeggen over aanbestedingen,
zo bleek uit de voorgaande Gateway-sessies. Aanbestedingen
overlaten aan juristen en inkopers is het recept voor een falend
IT-project, zo is een stelling. Dat wordt door de deelnemers
aan deze sessie genuanceerd. “We hebben inkopers en juristen nodig, maar we hebben de aanbestedingsregels te complex
gemaakt. Het is verworden tot een dichtgetimmerde systematiek
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die je alle vrijheid en mogelijkheid tot partnership ontneemt”,
zegt een deelnemer. Anderen stellen dat de aanbestedingsregels rigide zijn, maar dat je zelf wel grotendeels kunt bepalen
hoe je hiermee omgaat. Wouter Stolwijk, directeur van PIANOo,
het expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken, stelt dat het vooral een kwestie is van expertise: “De overheid moet echt werken aan zijn kennis over hoe
de markt werkt en wat er mogelijk is met ICT. Die expertise is nu
onvoldoende. De focus ligt daardoor te veel op de regels en de
procedures, niet op de inhoud.”
Kloof beleid en uitvoering
Jan Willem Boissevain, Senior Account Executive Pegasystems, merkt op dat de Deense overheid inmiddels twee jaar op
een agile manier werkt binnen de bestaande aanbestedingsregels. “Het is belangrijk voor het slagen van IT-projecten dat die
projecten wendbaar zijn. We zouden als overheid en markt meer
in wendbaarheid moeten investeren.” Ook pleit hij ervoor om de
kloof die nu bestaat tussen beleid en uitvoering te verkleinen.
“Tachtig procent van de regelgeving die begint met beleidsvorming slaat neer in ICT. En dat is in veel gevallen een lastige,
soms onmogelijke taak. Als je aan de voorkant de disciplines
meer bij elkaar brengt, dan verklein je dit risico.” Een deelnemer, werkzaam bij het UWV, is het met hem eens: “Wij zouden
heel graag meer met het ministerie willen bespreken welke
impact nieuwe regelgeving op de uitvoering heeft.” Meer overleg ‘aan de voorkant’ kan problemen zoals bij de uitkeringen van
het persoonsgebonden budget voorkomen, zo is een gedeelde
conclusie in deze sessie.
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In principe zullen alle bestuursorganen verplicht zijn om aan
te sluiten op de genoemde voorzieningen. Uitzonderingen zul-

Toetsgroep
In juli begint er een internetconsultatie en zal
de Autoriteit Persoonsgegevens een advies over het
voorstel geven. In het najaar is er dan tijd voor verdere
bestuurlijke besluitvorming en het advies van de Raad van
State. Gedurende het hele proces is er een ‘Toetsgroep wGDI’
waarin alle overheden zijn vertegenwoordigd.
Wie in de Wet GDI zoekt naar termen als DigiD, MijnOverheid.nl of bepaalde technische standaarden, zal ze niet vinden.
“De wet is techniekonafhankelijk. Alleen de functie van voorzieningen is erin omschreven.” Dat kan dan nog voor complicaties
zorgen, verwacht een van de toehoorders. “De impact is alleen
goed te beoordelen als je weet om welke voorzieningen het precies gaat. DigiD is bijvoorbeeld wat anders dan Idensys.”
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e gemiddelde burger zal niet veel merken van de Wet
GDI. “Het is eigenlijk een wet voor overheden”, stelt
programmamanager John Newton. De wet regelt het gebruik van
het geheel van voorzieningen, standaarden en basisregistraties
die sinds de komst van de Digicommissaris de Generieke Digitale
Infrastructuur zijn gaan heten. Ondanks het feit dat het de Wet
GDI heet, komt er overigens geen definitie van de GDI in die wet
te staan, verzekert Newton.
Waarom is die wet voor ‘de wettelijke verankering van de
GDI’ nodig? Uiteraard om Digitaal 2017 mogelijk te maken.
Zonder de verplichtingen uit de Wet GDI zal de doelstelling dat
iedereen digitaal zaken moet kunnen doen met de overheid in
2017 niet haalbaar zijn. De wet moet ook een democratische
legitimatie geven aan wat er tot dusver voor de elektronische
overheid is ontwikkeld en al in gebruik is genomen. “Die verschillende bouwstenen zijn nooit door het parlement gegaan.”
Daarnaast moeten de verantwoordelijkheden van ministers voor
die bouwstenen formeel worden vastgelegd. Ook regelt de wet
de verplichtingen die bestuursorganen hebben rond het gebruik
van de voorzieningen; verplichtingen die nu nog in losse
bestuursakkoorden zijn verwerkt. En ten slotte regelt de Wet GDI
de gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld wie er recht heeft op een
DigiD, een BSN et cetera.
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len wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld als met aansluiting onevenredige kosten zijn gemoeid, of in de uitzonderlijke gevallen dat
het onverantwoord of onzinnig is om aan te sluiten.
Het blijkt geen eenvoudige wet die in één keer door de
Haagse molen kan; hij wordt ‘in tranches’ doorgevoerd. “Met
name dingen die belangrijk zijn voor Digitaal 2017 en waar
veel persoonsgegevens mee gemoeid zijn, zullen erin verwerkt zijn.”
Minister Plasterk heeft de Kamer beloofd het voorstel voor de Wet GDI eind 2016 in te dienen. Tot die tijd
moet er nog heel wat overleg en toetsing plaatsvinden.
Tot de zomer vindt er een Privacy Impact Assessment
plaats en wordt het wetsvoorstel opgesteld, evenals
een invoeringsplan. Dat laatste is voor veel overheden
belangrijk, blijkt uit vragen uit de zaal. Welk onderdeel wordt wanneer en voor wie verplicht? “Voor dat
invoeringsplan zoeken we nog naar handige clusters
van bestuursorganen en processen. De situatie kan
dan dus verschillen per soort bestuursorgaan.”
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De Wet GDI moet de het gebruik van de
Generieke Digitale Infrastructuur wettelijk
regelen. John Newton van BZK gaf alvast een
korte vooruitblik op wat die wet gaat betekenen.
Er blijkt nog heel wat overleg nodig voordat hij
definitief kan worden ingevoerd.
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John Newton - Programmamanager
Wet generieke digitale infrastructuur,
Digikoppeling ministerie van BZK
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Download hier de presentatie van deze sessie ‘Wet GDI’

iBestuur Congres Special, februari 2016

33

PinkRoccade LG

Smart Partners Bouwen
aan de iOverheid
in publiek-private setting
Acht Smart Partners van
iBestuur helpen de oplossingen
voor de nieuwe digitale
realiteit te realiseren.
Hieronder een overzicht van
hun presentaties, waarvan
uitgebreide versies zijn terug te
vinden op de site van iBestuur.
Klik op de links!
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IBM

Nat, droog en digitaal.
Degelijke én innovatieve
samenwerking
Perry van der Weyden - Hoofdingenieur-directeur CIV, RWS
Hans Deijkers - Executive Partner Public Sector, IBM

Be smart, join the
journey of selfservice!
Carla Lambregts - Projectmananager gemeente
Bergen op Zoom
Mat Keijers - Product Manager Burgerzaken,
PinkRoccade LocalGovernment

KPN

De verbonden samenleving
in de slimme stad

De avonturen van Bergen op Zoom op weg naar
selfservice
De gemeente Bergen op Zoom wilde goedkopere
én betere dienstverlening voor haar burgers.
Digitaal, met zelfredzaamheid als uitgangspunt.
“Soms is het een kwestie van de juiste wegen
zoeken om bepaalde groepen mee te krijgen”, is
de ervaring van Carla Lambregts, projectmanager Dienstverlening.
Klik hier voor het volledige verslag.

Jasper Snijder - Executive Vice President New Business, KPN
Brian Benjamin - Programma manager Smart City, Den Haag

Water, wegen, werken én informatievoorziening
De informatievoorziening bij Rijkswaterstaat moet stabieler
en meer gestandaardiseerd, om ook in de toekomst bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te kunnen garanderen.
Alleen dan kan de infrastructuur slimmer worden en dus op
peil blijven, legt de CIO van Rijkswaterstaat uit.

Den Haag op weg naar de ‘smart economy’
Hoe kan de stad zijn kritische burgers een betere dienstverlening leveren, tegen lagere kosten? Gemeenten moeten
economische groei verenigen met leefbaarheid, veiligheid
en bereikbaarheid. Daar zijn slimme ICT-oplossingen voor,
leggen Jasper Snijder en Brian Benjamin uit. Zo kun je winkelleegstand en het vertrek van ambtenaren voor zijn.

Klik hier voor het volledige verslag.

Klik hier voor het volledige verslag.
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Everest

Vervolg van pagina 35

TrendRede 2016:
wat doet u morgen met
de technologie van
vandaag?
Tony Bosma - Trendwatcher, Extend Limits
Hans de Preter - Public Sector Sales Manager,
Everest

Smart Partners Bouwen
aan de iOverheid
in publiek-private setting
Centric

Pegasystems

‘We hebben geen schapen, maar rebellen
nodig’
“De grootste crisis van onze samenleving is
waarschijnlijk de vertrouwenscrisis. Deze is
een barrière voor digitalisering”, zegt Tony
Bosma. Volgens deze trendwatcher lijdt Nederland aan een virtuele jetlag. Kritisch denkvermogen en nieuwsgierigheid worden de
belangrijkste eigenschappen van deze eeuw.
Klik hier voor het volledige verslag.

CGI Nederland

Bevorder zelfredzaamheid bij
calamiteiten

Toekomstbeelden die ons leven
zullen veranderen

Jeroen van Venrooij - Coördinator veiligheidsstaf,
Gemeente Moerdijk
Frederick de Wit - Senior Accountmanager, Centric

Gerben Feddes - Senior Advisor Product Development, RDW
Jan Willem Boissevain - Senior Account Executive,
Pegasystems

Calamiteitbestendig met het Omgevingsdashboard
Als gemeente zit je niet echt op calamiteiten te wachten.
Maar als er onverhoopt toch eentje plaatsvindt, kun je
daar maar beter goed op voorbereid zijn. Daarom ging de
gemeente Moerdijk na de ramp bij Chemie-Pack aan de
slag om de zelfredzaamheid van haar inwoners bij calamiteiten te bevorderen.

Beter toezicht met dynamische data
Moderne auto’s zitten vol sensoren en dat maakt ze tot rijdende datamachines. Die data worden doorgegeven aan de
bestuurder maar bijvoorbeeld ook aan de fabrikant. Of aan de
RDW. Dat biedt volop mogelijkheden, vertelt Gerben Feddes
tijdens de sessie van de RDW met Pegasystems, zoals niet langer jaarlijks een APK.

Openheid over eigen kwetsbaarheid als wapen tegen cybercrime
De samenleving wordt met de stormachtige digitalisering van
bijna alles uiterst kwetsbaar voor cyberonheil. Bedrijven en
organisaties moeten zo snel mogelijk leren informatie over
aanvallen met elkaar te delen. Han Schutte: “Anders worden
we razendsnel ingehaald door de realiteit.”

Klik hier voor het volledige verslag.

Klik hier voor het volledige verslag.

Klik hier voor het volledige verslag.
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Publiek-private partnerships
voor een sterke cybersecurity
Han Schutte - Hoofd Marktontwikkeling en Partnerschappen,
NCSC
Eelco Stofbergen - Cyber Security Thoughtleader, CGI
Nederland
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Capgemini

Geavanceerde Fraudebestrijding:

kansen en bedreigingen in
het digitale tijdperk

Evert Voorn - Advisory Project Manager, Capgemini
Zsolt Szabó - Executive, Capgemini
Bedreigingen en kansen van fraude bij de overheid
De overheid digitaliseert en daarmee wordt de kans op
fraude vergroot. Tegelijkertijd ligt in de digitale mogelijkheden ook de oplossing, aldus Evert Kroon van Capgemini. Bijvoorbeeld door een tool te gebruiken waarmee internationale btw-fraude kan worden opgespoord.
Klik hier voor het volledige verslag.
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Bij de borrel
Na de plenaire afsluiting is het tijd voor de
borrel. De deelnemers geven in de evaluatie
aan naar het congres te komen vanwege
‘het interessante programma’ en ‘de
mogelijkheid om te netwerken’. Het is net
werken!
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• ‘Dat kan alleen in Rotterdam’ - Herman Hanekamp
• ‘Het gemeentecollectief’ - Jan Westmaas en Arjen Gerritsen
• ‘Wat komt er aan?’ - Bob Papenhuijzen over de Berichtenbox
• Automatiseren zonder brokken - Berthil Köster
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> Ronald Plasterk:
Verantwoordelijk voor
de digitale overheid

> Post-Elias
De eerste
lessen

> Vaarwel blauwe
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iBestuur magazine is een
onafhankelijke uitgave van
de Nieuw Domein Uitgever.
Uitgever Peter Lievense

• Samen aan de ontwerptafel: IV bij V&J - Nicole Stolk
• Samen aan de ontwerptafel: Digitale Frontoffice - Marcel Meijs
• ‘Wet GDI’ - John Newton

/
/

Presentaties overige sessies:
E-factureren
• E-factureren: wat valt er te leren van een koploper uit de zorg?

/

Overheidsdata uitwisselen in Europa
• Hoe doe je dat? Met RINIS
• Grens overschrijdend inloggen met eIDAS 2018

Aanbesteden

/

• Aanbesteden: een kruistoch tegen juridisering - Wouter Stolwijk

Trends in de zorg
• Het nieuwe welbevinden. - COMMIT / CGI

Digitale dienstverlening

/

• Massaal Digitaal

Smart Partners:

/

PinkRoccade LocalGovernment
• Be smart, join the yourney of selfservice - Bergen op Zoom

IBM
• Nat, droog en digitaal - Rijkswaterstaat

/

Pegasystems
• Het voertuig als interacterende databron - RDW

KPN
• Verbonden samenleving in een slimme stad - Den Haag

/

CGI
• Samen naar een veilige digitale overheid - NCSC

Centric
• Zelfredzaamheid bij calamiteiten - Moerdijk

Capgemini
• Geavanceerde fraudebestrijding in de publieke sector
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• Lees hier de speech van Constantijn van Oranje-Nassau
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