
>   Kathalijne Buitenweg: 
‘Digitalisering wordt 
niet politiek gemaakt’
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t h e  c h i e f

Is waarheidsvinding nog mogelijk vandaag de dag? Ik 

vrees dat een ieder van ons al weleens in nepnieuws gestonken is. Niet alleen slimme 

online media, ook onze politici kunnen er wat van. Doel? Geld verdienen, aandacht krijgen, 

polarisatie creëren. Ik ben de laatste tijd fan van media die uitspraken of berichten kritisch 

onderzoeken: factchecking. Klopt het of klopt het niet? Maar ja, de afzender wordt soms 

ook weer niet vertrouwd. Kunnen we niet een plek inrichten waarin we dit als Nederlanders 

samen doen? Een soort Wiki-factchecker. Als we het samen opbouwen ontstaat er een bron 

waarop we kunnen vertrouwen. Daar gaat het uiteindelijk om.

Wie heb ik aan de lijn? Ook in het online verkeer moet je scherp 

zijn. Met de coronapandemie is het aantal nepwebshops, vriend-in-nood-fraude via 

WhatsApp en valse meldingen over de bezorging van pakketjes flink toegenomen. Banken 

en overheidsdiensten waarschuwen voor valse berichten. ‘Let op de extensie van de 

afzender’ staat er steeds bij. Het zou helpen als de overheid een klinkklaar helder adres 

had. Maar niets is minder waar. Het Verenigd Koninkrijk heeft gov.uk, Italië gov.it, maar 

de Nederlandse overheid heeft een wirwar aan domeinnamen. Je moet eerst even googelen 

om zeker te weten dat je met een officiële overheidsorganisatie te maken hebt. Larissa 

Zegveld startte net voor de kerst een discussie hierover op onze website. Hoe zullen we dit 

eens verder brengen? Suggesties zijn welkom.

De Wob wordt Woo in 2021. Overheden wordt verplicht 

documenten actief en snel openbaar te maken. Dus niet meer wachten tot ernaar wordt 

gevraagd, maar actief aanbieden. De informatiehuishouding wordt meer dan ooit een 

factor van aandacht. En zo hoort het ook. We geven overheden macht om besluiten over 

ons te nemen, dat kan alleen als daar controle tegenover staat. In december organiseerden 

we de Dag van de Actieve Openbaarmaking (je kunt de video’s terugkijken op onze site), in 

dit nummer gaan we er in ons katern dieper op in. Lezen!

Heleen Hupkens
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Society 5.0 
– Naar een Superslimme 
Samenleving?

Er dient zich een nieuw tijdperk aan: de superslimme samenleving - Society 
5.0. Een samenleving waarin de grens tussen mens en computer steeds 
vager wordt en de fysieke en digitale wereld meer dan ooit met elkaar 
verbonden zijn. 

Society 5.0 zet de combinatie van de fysieke en digitale wereld in bij de 
aanpak van maatschappelijke vraagstukken met behoud van de menselijke 
maat. Hoe kunnen we de kwaliteit van leven verhogen, onze ecologische 
voetafdruk verlagen, de economie duurzaam ontwikkelen en de samenleving 
weerbaar maken en houden? 

In Society 5.0 zijn overheden er niet langer louter voor inwoners, maar vooral 
ook met inwoners. Een nieuwe verstandhouding, die mede wordt gedreven 
door de technologische ontwikkelingen. Ontwikkelingen die het fysieke 
domein verbinden met het digitale en als basis kunnen dienen voor nieuwe 
(publieke) diensten.   

Bij het toepassen van technologieën voor maatschappelijke vraagstukken 
hoort ook een continu (maatschappelijk) debat. Over de voor- en nadelen. 
Meer en meer gaat het daarbij om het behoud van de menselijke 
maat en publieke waarden zoals waardigheid, waarachtigheid, privacy, 
toegankelijkheid en transparantie. De regels die we afspreken gaan onze 
Society 5.0 bepalen. 

Capgemini gelooft in een positieve toekomst waarbij door continue 
dialoog tussen burgers, wetenschap, bedrijven en politiek een superslimme 
samenleving kan ontstaan. En een samenleving waarin technologie onze 
waarden weerspiegelt. Met ‘Society 5.0: Naar een Superslimme Samenleving’ 
hopen we aan deze dialoog een bijdrage te leveren.

Het rapport is te downloaden via de volgende link: 
www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/ 
society-5-0-naar-een-superslimme-samenleving/ 

Voor meer informatie: 

Erik Hoorweg (erik.hoorweg@capgemini.com)
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>  Ron Roozendaal: Open ontwikkelen kan dus wél
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>  Het onzichtbare archief

> Meer data minder asfalt
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Door Rineke van Houten
Beeld Lex Draijer/De Beeldredaktie

Kathalijne Buitenweg komt gehaast de gesprekskamer van de fractie 
van GroenLinks binnen, in elke hand een kop thee. Als ze plaatsneemt 

aan de lange tafel verklaart ze de stress: de drukte voor het kerstreces en 
vanavond nog een debat over de Europese top twee dagen later. Ze zal in haar 
spreektijd onder meer onderstrepen dat Nederland de rug recht moet houden 
als het gaat om schending van de mensenrechten in Hongarije en Polen. En 
waarschuwen dat schending van de rechtsstaat in die landen de Europese 
justitiële samenwerking bedreigt. Typische thema’s voor Kathalijne Buiten-
weg (1970), van 1999 tot 2009 lid van het Europees Parlement voor Groen-
Links, daarna lid van het College voor de Rechten van de Mens en sinds 2017 
Tweede Kamerlid met de portefeuilles justitie, politie en veiligheid. Afgelopen 
voorjaar maakte ze bekend zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe 
periode in de Tweede Kamer. 

Waarom verlaat u de Tweede Kamer na vier jaar?
“Ik moest in mei de brief schrijven voor de kandidatencommissie van 

GroenLinks. Er was geen enkele externe reden dat ik zou stoppen. Alles liep 
goed. Maar ik realiseerde me: ik ben vijftig, heb achttien jaar voor Groen-
Links gewerkt, wat wil ik nog meer ontdekken in mijn werkzame leven? Ik 
dacht terug aan de periode dat ik voorzitter was van de Branchevereniging 
Maatschappelijke Kinderopvang [2016-2017 red.] en hoe leuk ik dat vond. 
Ook heel interessant: grote bedrijven die maatschappelijke veranderingen 
voorstaan.”

Kathalijne Buitenweg

Kathalijne Buitenweg vertrekt na 
vier jaar uit de Tweede Kamer, met 
als nalatenschap een nieuwe Vaste 
Kamercommissie voor Digitale Zaken. 
“Digitalisering wordt niet politiek 
gemaakt”, constateert de parlementariër 
voor GroenLinks die naar eigen zeggen 
meer op haar plaats was in Brussel  
dan in Den Haag.    ‘We denken te snel dat 

controleren vanuit        data gemakkelijk is’
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immers altijd verbonden met een minister of staatssecretaris. Toen dachten 
we: we kunnen zeggen dat we als parlement vinden dat er een Vaste Kamer-
commissie moet komen en het op te hangen aan een bestaand ministerie. De 
minister van BZK bijvoorbeeld. Als er andere bewindspersonen zijn met het 
onderwerp in hun portefeuille hebben we als parlement het recht hen ook uit 
te nodigen. Zo heb je de positie van de Vaste Kamercommissie verankerd. En 
slaag je er toch in als leden een breed beeld te houden.”

 Een andere aanbeveling is dat er extra aandacht moet zijn voor wetgeving 
uit de Europese Unie. Waarom?
“Op veel terreinen volgen we te beperkt wat er in Europa gebeurt en wat de 

Nederlandse inbreng is. Dat is niet overal even erg. Want op veel beleidster-
reinen is de Nederlandse inbreng wel uitgekristalliseerd, en weet het kabinet 
hoe de verhoudingen in de Tweede Kamer liggen. Dat is niet het geval bij digi-
talisering. Willen we een Europese cloud of niet? We hebben amper nagedacht 
over de concurrentiestrijd over zeekabels, laat staan hoe we dat gaan uitven-
ten in Europa. Er zullen veel meer ideeën ontwikkeld moeten worden over 
welke positie Nederland gaat innemen in Europa. Wij moeten accepteren dat 
digitaliseringsbeleid op Europees niveau gevoerd moet worden omdat Europa 
de schaal heeft om een deuk in een pakje boter te slaan.”

 U pleit ook voor meer Europese samenwerking. Een nieuwe 
industriepolitiek?
“Absoluut. Neem de strijd voor de G5-netweren. Nokia en Ericsson zijn 

Europees. De Chinese overheid pompt van alles in Huawei om de markt te 
overheersen. Als wij alleen maar naar de prijs kijken zijn we snel klaar en heb-
ben we over een tijdje niet eens meer de keus tussen een Europese 6G en een 
Chinese 6G. Dan is het een 6G van China of niets. Daar moeten we ons bewust 
van zijn.”

Wat is daarvoor nodig in Nederland?
‘Je moet veel meer gaan nadenken over de keuze voor aanbestedingen. 

C2000, het communicatienetwerk van de politie, is van KPN naar het Chinese 
bedrijf Hytera gegaan. Waarom? Alleen omdat het goedkoper is, maar is het 
ook verstandig op de lange termijn? Maken we onszelf niet afhankelijk en zor-
gen we er wel voor dat we de techniek opbouwen. En we zullen ook in al die 
organisaties die de protocollen en standaarden vastzetten heel nadrukkelijk 
aanwezig moeten zijn.”

Het onderwerp Europa passeert eveneens in het boek van Kathalijne 
Buitenweg, dat na de verkiezingen verschijnt bij De Bezige Bij. Ze heeft het 
manuscript net ingeleverd en vertelt enthousiast over de inhoud. In Data en 
macht (voorlopige titel) zal ze ook waarschuwen voor het effect van digita-
lisering op de autonomie van mensen. “We denken te snel dat controleren 
vanuit data gemakkelijk of handig is”, legt ze uit. “Neem bossware, waarmee 
werkgevers werknemers kunnen volgen via hun computer of tablet. Kun je 
iemand beoordelen op het aantal aanslagen per minuut? Is het de bedoeling 
dat iedereen zich blauw gaat typen? Ik ben niet tegen het gebruik van data, 
maar pleit ervoor dat we meer nadenken over wat data doen, hoe je het goed 
inzet en wat het langetermijneffect is. Je hoeft geen nerd te zijn of veel te 

En, wat wordt het?
Ze lacht. “Dat weet ik nog niet.” 

 Hoe kijkt u terug op uw ervaringen als volksvertegenwoordiger?
“Als een enorme roller coaster! Ik werd meteen betrokken bij wat de lang-

ste kabinetsformatie ooit zou worden, gevolgd door een paar jaar hard werken 
als justitiewoordvoerder voor GroenLinks onder twee ministers, Grapperhaus 
en Dekker.”

In de zomer van 2019 werd bij Buitenweg darmkanker geconstateerd. Tot 
haar opluchting bleken bestralingen en een chemokuur een operatie onno-
dig te maken. In februari keerde ze terug in de Tweede Kamer. “Toen kwam 
de lockdown”, vult ze aan. “Mijn Kamerlidmaatschap was een periode met 
extremen.”

Al snel na haar entree op het Binnenhof constateerde ze een gebrek aan 
kennis over digitalisering in de Tweede Kamer. “De kennis is versnipperd, 
dat ervaar ik ook in mijn eigen werk. Als justitiewoordvoerder houd ik me 
bezig met privacy en cyberveiligheid bij gemeenten. Dat laatste hoort thuis 
bij staatssecretaris Raymond Knops van BZK. Als het over de cloud gaat komt 
staatssecretaris Mona Keijzer van EZK in beeld. Er is geen aanspreekpunt voor 
het kabinet. Er wordt weinig kennis opgebouwd. We hebben een onvoldoende 
breed beeld en we investeren er te weinig in omdat het maar een klein deel 
van ieders portefeuille is. Het is meer iets dat geregeld moet worden, het 
wordt niet politiek gemaakt. Ik zei meteen: hier moeten we iets mee doen.” 

Kamerbreed groeide het besef dat meer grip nodig is op ontwikkelingen 
in de digitalisering vanwege de grote gevolgen voor de samenleving. De digi-
tale transitie raakt alle onderdelen van de maatschappij. In opdracht van de 
Tweede Kamer werd in 2019 de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst geïn-
stalleerd. Buitenweg werd voorzitter. 

In het afgelopen voorjaar verschenen rapport constateert de commissie dat 
de politiek er onvoldoende in slaagt sturing te geven aan digitale ontwikkelin-
gen. Met als gevolg dat de kwaliteit van de wetgevende en controlerende macht 
ondermaats is. 

“Ja.”

Dat is best serieus. 
“Zeker.”

De meest opvallende aanbeveling is de installatie van een Vaste Kamer-
commissie voor Digitale Zaken. Digitale ontwikkelingen zullen in de breedte, 
in de diepte en in samenhang besproken moeten worden, aldus het eindrap-
port. ‘Het is nodig goed zicht te hebben op de agenda in de Europese Unie, 
op internationale ontwikkelingen en de noden van decentrale overheden die 
vragen om een actieve kaderstellende Kamer.’ 

 Waarom heeft de commissie niet geadviseerd een minister van digitalisering 
in te stellen?
“Daar gaan we niet over als Tweede Kamer. We hebben heel lang gedubd 

hoe we dat moesten omzeilen. Een Vaste Kamercommissie is in Den Haag 

Wij moeten 
accepteren dat 
digitaliserings-
beleid op  
Europees  
niveau gevoerd 
moet worden
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weten van technologie om mee te denken over hoe we een digitaliserende 
samenleving willen vormgeven.” 

Autonomie is een terugkerend thema in uw leven. 
“Ja. Voor mij gaat het erom dat iedereen de vrijheid heeft zijn eigen leven 

vorm te geven. Vrij van vooroordelen en vrij van manipulatie en armoede. 
Maar ook dat iedereen de keuze heeft zich te kunnen verbinden en met ande-
ren de samenleving vorm te geven.” 

Ze constateert een verschuiving van de macht van de burger naar de over-
heid. “In plaats van dat de burger de overheid voldoende controleert, contro-
leert de overheid in toenemende mate de burger. Met alle positieve gevolgen 
zie ik dat ook als gevaar. Burgers worden steeds transparanter voor de over-
heid en de overheid wordt steeds minder transparant voor de burger. Gisteren 
spraken we in de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet 
samenwerkingsverbanden gegevensverwerking. Er is iets voor te zeggen om 
gegevens te delen, maar er komt ook de mogelijkheid om via algoritmes aan de 
hand van profielen bijvoorbeeld potentiële fraudeurs aan te merken. Wat bete-
kent het voor je relatie met de overheid als je het stempel hebt gekregen van 
‘potentieel fraudeur’ of ‘potentiele dader van huiselijk geweld’?  Daar maak 
ik me zorgen over. Ik vind het ook ingewikkeld dat we profielen van mensen 
maken op basis van allerlei groepen waartoe ze behoren, zoals gender, inko-
men, adres. En we vervolgens hun problemen alleen individueel beschouwen.”  

Wat zult u missen uit de periode in de Tweede Kamer?
“De fijne en hechte fractie, ik behoor graag tot een team. En ook de 

kans om fundamentele discussies te voeren. Je bereikt niet alles via moties 
of amendementen. Ik geloof dat het voeren van het juiste gesprek net zo 
belangrijk is. Ook voor de mensen die meeluisteren, voor de voortgang van de 
besluitvorming.”

Geen hartenkreet in 280 tekens?
“De focus op social media ligt mij minder. Als ik het achteraf bekijk past 

Europa beter bij mij dan de Tweede Kamer. Als Europarlementariër zit je op 
een aantal terreinen veel dieper in de dossiers. Je moet veel nieuwsgieriger 
zijn naar anderen, want je weet niet hoe de situatie in bijvoorbeeld Italië 
is. Je moet elkaar constant bevragen in plaats van dat je zegt: ik weet wat je 
vindt en ik ben het niet met je eens. Die open en permanente onderhandeling 
vond ik erg leuk.” 

Dat ontbreekt in de Tweede Kamer?
Ze pareert het antwoord. “Daarom ga ik niet weg hoor. Deze vier jaar 

waren ook heel bijzonder en eervol.” 

Had de fractie u op geen enkele wijze kunnen behouden?
Glimlachend: “Als ik een besluit neem, neem ik een besluit.”

Als nummer 1 op de lijst misschien?
“Haha, die plaats was al bezet.”

Burgers  
worden steeds 
transparanter 
voor de  
overheid en de 
overheid wordt 
steeds minder 
transparant 
voor de burger

centric.eu/stempassen
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Bijna twaalf procent van de Nederlandse stroom gaat naar 
datacentra. En dat percentage groeit snel. Als we niet oppassen 
dan gaat straks een meerderheid van onze stroom naar het 
verwerken van data. Een regelrechte bedreiging van onze 
klimaatdoelen? Volgens hoogleraar Ton Backx is ICT juist 
onmisbaar in een duurzame wereld.

           Het datacentrum: 

klimaatkiller of 
wereldredder?

Vijf jaar geleden stapte Ton Backx op de mensen van de 
Topsector Energie af, die proberen om onze energie-

voorziening te verduurzamen. Hij vroeg de onderzoekers, 
ambtenaren en bedrijfsvertegenwoordigers hoe zij het aan-
stormende energieprobleem gingen oplossen: dat van de sterk 
groeiende datacentra die veel energie verbruiken. Backx is 
emeritus hoogleraar elektrotechniek Modelgebaseerde Regel-
techniek van de Technische Universiteit Eindhoven en zegt dat 
de aanwezigen hem verbaasd aankeken. “Ze vroegen zich af 
waar ik het over had. Er was toch niks aan de hand?”, zegt hij. 
Inmiddels staat dit energievraagstuk hoog op de agenda. Het 
elektriciteitsverbruik van datacentra in Nederland is in die tijd 
van zo’n 5 naar 12 procent van het totaal gegaan. Verdere uit-
breiding van het informatienetwerk staat op sommige plekken 
zelfs onder druk. Dat terwijl die gigantische grijze dozen je 
misschien dierbaarder zijn dan je denkt. Ze bewaren je foto’s, 

ze distribueren de series die je kijkt en verzorgen het contact 
met familie, vrienden en collega’s. Datacentra zijn nauwe-
lijks nog los te knopen van het leven dat we leiden. Het zijn 
de spinnen in het web van het internet. Ze regelen niet alleen 
het webverkeer zoals dat van sociale media, websites en apps, 
maar maken financiële transacties mogelijk, zorgen voor goe-
de doorstroming op de weg en het spoor, verzorgen digitale 
vergaderingen en de soepele aanlevering van levensmiddelen.

Als je het zo bekijkt dan valt die twaalf procent van de 
elektriciteit misschien nog mee. Maar de verwachte verdere 
groei leidt tot problemen. “Ons dataverbruik verdubbelt onge-
veer ieder jaar en de ontwikkelingen in elektronica gaan snel 
maar houden dat niet bij. De enige oplossing om de datagroei 
in goede banen te leiden is méér elektronica installeren”, zegt 
Backx. Die apparatuur staat in grote datacentra waarvan de 
grootste worden aangeduid met de veelzeggende term hyper-
scale. Zo’n datacentrum heeft al gauw de oppervlakte van een 
paar voetbalvelden.

Vooral in de Nederlandse polders zoals in de Noord-Hol-
landse Wieringermeer en de Groningse Eemshaven vinden 
grote technologiebedrijven zoals Google en Microsoft ruimte 

om hun datareuzen te bouwen voor de Europese markt. Maar 
er is ook wat anders dat ze lokt: groene stroom. Zo’n datacen-
trum slurpt met gemak de energie op van een windmolenpark, 
of neemt een flinke hap uit de elektriciteitsproductie van een 
energiecentrale. Zó’n grote energieverbruiker zet je het liefst 
dicht bij de bron. Dat gaat overigens niet zonder slag of stoot. 
Lokaal is er verzet tegen de oprukkende grijze dozen en lan-
delijk wordt de vraag gesteld of we de (voornamelijk Ameri-
kaanse) technologiereuzen de door ons gesubsidieerde groene 
stroom massaal moeten laten opkopen. En naast dat verzet, 
ondervinden technologiebedrijven dus nog een probleem: een 
tekort aan energie. Veel ICT-bedrijven trekken naar de regio 
Amsterdam, inmiddels het belangrijkste internetknooppunt 
van Europa. “Maar momenteel lukt het daar nauwelijks nog om 
nieuwe grootschalige datacentra aan de sluiten op het energie-
netwerk”, zegt Backx.

Naar nul
Ondanks het energieverbruik denkt Backx dat ICT straks 

een cruciale rol speelt in een duurzame wereld, in bijvoorbeeld 
de op het eerste gezicht misschien niet zo voor de hand lig-

gende sector van afvalverwerking. “We recyclen materialen al 
jaren, maar de manier waarop we dat doen is vrij grof”, zegt hij. 
Backx bedoelt bijvoorbeeld dat al het plastic op een hoop wordt 
gegooid, terwijl er zeker zeven categorieën plastic bestaan 
die lastig te hergebruiken zijn zonder scheiding. Ook zijn er 
veel samengestelde producten, zoals elektronica, waarvan de 
onderdelen in allerlei verschillende categorieën vallen. Als we 
al ons afval willen hergebruiken dan moeten we dat veel fijner 
sorteren, zegt hij. Dat kan op de eerste plaats met geavan-
ceerde scheidingsmachines. Apparaten die de afvalstroom op 
een lopende band razendsnel analyseren en de verschillende 
soorten plastic er met een gerichte luchtstoot uitblazen en 
sorteren. 

Afgezien van het feit dat die machines afhankelijk zijn van 
elektronica is er nog grotere rol voor ICT in de afvalstroom: 
die van boekhouder. “Bij het recyclen komen op de ene plek 
materialen en componenten vrij die op een andere plek nut-
tig zijn. Er ontstaan ketens tussen aan de ene kant de bedrij-
ven die afval verwerken en aan de andere kant bedrijven die 
producten maken. Je moet iedere verwerkingsstap vastleg-
gen en bijhouden wat de eigenschappen en kwaliteit van de 

Door Roel van der Heijden
Beeld Shutterstock

Google opende in 2016 zijn eerste datacenter  
in de Eemshaven in Groningen. beeld: shutterstock
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Sander Klous 
Hoogleraar Big Data  

Ecosystems , UVA  
en partner bij KPMG

materialen zijn”, zegt Backx. Recycled plastic kan bijvoorbeeld 
niet de kwaliteiten hebben om er een boterpakje van te maken, 
maar wel goed genoeg zijn voor de productie van tuinmeubels. 
“Dit soort ketens zijn complex en kun je alleen met ICT beheer-
sen. De hightech-industrie werkt op deze manier en kan zo met 
tientallen gespecialiseerde bedrijven een complex product als 
een mobiele telefoon of auto maken. ICT bewaakt dit proces”, 
zegt hij.

Een ander rol van informatietechnologie is weggelegd bij de 
opwekking en verdeling van energie. Ook hier hebben computers 
de rol van boekhouder. Waar het energienetwerk in het verleden 
bestond uit een aantal centrales die elektriciteit leverde voor 
een groot aantal verbruikers, zijn diezelfde gebruikers inmiddels 
ook energie aan het opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Afhankelijk van het weer komt die elektriciteit het netwerk op, 
samen met een aantal andere variabele bronnen zoals windmo-
lens. Ook ons stroomverbruik verandert met de introductie van 
elektrische auto’s en huizen die zijn verwarmd met elektriciteit. 
Deze grote knoop van energieaanbieders en gebruikers – waar 
namen zoals het smart grid of het internet of energy voor zijn 
bedacht – kan alleen opgelost worden door een verregaande 
integratie van informatietechnologie.

Groene ICT
Goed, dat zijn twee voorbeelden van hoe elektronica de 

wereld een stukje groener maakt. Maar wat schieten we daarmee 
op als diezelfde elektronica een groot deel van de beschikbare 
energie opslurpt? De wereld wordt alleen groener als ook de 
datacentra groen worden. 

Backx denkt in oplossingen en noemt de zogenoemde foto-
nica als een belangrijke ontwikkeling in het groener maken van 
ICT. Het is een onderzoeksgebied waar hij zelf veel aan werkt. De 
fotonica is het verwerken van informatie niet met stroom (ook 
wel elektronen zoals in elektronica) maar met licht (ook wel foto-
nen). Een glasvezelkabel is een simpel voorbeeld van informatie 
verzenden met korte lichtpulsen.

De beloftes zijn groot. Niet alleen kan het transport van 
informatie pakweg een factor duizend zuiniger, ook is fotonica 
veel sneller. Backx geeft als voorbeeld het experiment waar 
door een haardikke glasvezelkabel ruim 230.000 gigabyte per 
seconde werd verstuurd. Dat is weliswaar onder laboratoriumom-
standigheden en over een testcircuit van enkele tientallen kilo-
meters, maar het kan volgens hem de volledige communicatie 
tussen Noord-Amerika en Europa verzorgen. Het is niet gek dat 

datacentra al veel gebruikmaken van deze technologie, zeker 
op de plekken waar de datastromen groot zijn. De toekomst van 
dataverwerking zal volgens Backx nog veel meer op licht- dan op 
elektriciteitssignalen leunen.

Ondertussen draait de wereld voornamelijk op elektronica, 
met het bijbehorende (hogere) energieverbruik. Ingenieurs 
kijken daarom ook naar andere oplossingen voor het energiege-
bruik, zoals het op stand-by zetten van (delen van) het datacen-
trum op het moment dat de capaciteit niet nodig is. In datacen-
tra in Amsterdam zijn hiermee succesvolle proeven gedaan. Dat 
klinkt gek, waarom is hier niet eerder naar gekeken? “Data-
centra zijn complex en veel verschillende bedrijven spelen een 
rol bij de bouw en het draaiende houden ervan. Als je naar het 
totale kostenplaatje kijkt dan is energie niet een grote kosten-
post”, zegt Backx. “Het dreigende energietekort in Amsterdam is 
een extra reden om daar nu naar te kijken.”

Weerbarstige werkelijkheid
Het energieverbruik van datacentra zal wereldwijd blijven 

stijgen. Het ING Economisch Bureau berekende eerder dat het 
stroomverbruik voor data over tien jaar weer verdubbeld is, en 
dat was voor de coronacrisis die digitalisering een flinke duw 
gaf. Volgens Backx zit er weinig anders op dan het toenemende 
energieverbruik voor lief nemen om uiteindelijk groener te 
worden. Backx vindt het lastig om te zeggen waar dat omslag-
punt precies ligt. “Uiteindelijk moeten we naar nul uitstoot, 
maar hoeveel tijd de samenleving zich gunt om door de bocht 
te gaan weet ik niet. Gevestigde partijen verdienen geld met de 
status quo en willen eigenlijk niet veranderen. Er is daarom een 
verschil tussen het snelste tempo waarin dingen kúnnen, en tijd 
waarin dingen werkelijk gebeuren.” Toch heeft hij vertrouwen in 
de toekomst: “Ik merk dat de jongere generaties hiermee bezig 
zijn, dat zie je in enquêtes maar ook in gedrag. Ik denk zij dit 
gaan afdwingen.”

Kudde
dier

K l o u s

Kuddedier mens

People are more predictable than par-
ticles, zo zei de Britse natuurkun-

dige Stephen Wolfram jaren geleden al. Zijn 
gelijk wordt steeds duidelijker zichtbaar 
in hoe bedrijven omgaan met data over 
ons gedrag. Mocht u denken dat u uniek 
bent en dat uw gedrag niet voorspelbaar 
is: u zit ernaast. De werkelijkheid is dat we 
allemaal kuddedieren zijn en ook dat daar 
veel geld mee te verdienen is door Big Tech. 
Populaire en veelbesproken documentaires 
zoals The Social Dilemma (Netflix) leggen 
dat bloot voor een breed publiek. De ver-
ontwaardiging erover is groot en dat is niet 
gek gezien de ‘Hollywood Style’ in derge-
lijke documentaires. Big-techmedewerkers 
staan als schurken samen voorovergebogen 
over een scherm jouw surfgedrag te bekij-
ken om vervolgen te high-fiven als ze je 
weten te verleiden nog even langer op een 
website te blijven.

Arjen Lubach liet in zijn wekelijkse 
tv-show zien dat je je punt niet 

Hollywood style hoeft te maken om toch 
messcherp te fileren hoe de activiteiten 
van big tech leiden tot complottheorieën. 
Toch ontstaat ook daar een wat uit het 
lood geslagen beeld van de werkelijkheid. 
Want hoe mooi Lubach zijn punt over de 
fabeltjesfuik ook maakte, het was verre van 
nieuw. Internetactivist Eli Pariser sprak 
vijftien jaar geleden al over de gevaren van 
deze zogenaamde filter bubble en schreef 
er daarna een gelijknamig boek over. Pas 
nu het wordt verpakt als fabeltjesfuik en 
opgepakt door mainstream media lopen we 

er achteraan. De realiteit is dat de meeste 
big-techspelers zich al heel lang realise-
ren dat er een schaduwkant zit aan hun 
bedrijfsmodel – dat is gebouwd op de strijd 
om aandacht – en dat het al jaren erg lastig 
blijkt om die weeffout op te lossen, vooral 
door de enorme belangen die er op het spel 
staan.

Wat me daarom mateloos irriteert is 
dat de overgrote meerderheid van 

de hoofdrolspelers in The Social Dilemma 
tot voor kort zelf miljoenen verdienden aan 
het mechanisme dat we hierboven als weef-
fout bestempelen. Nu de tijd er rijp voor is 
bekeren ze zich tot een ander bedrijfsmodel 
waarin ze op podia mogen vertellen over de 
nadelen van dat mechanisme en vinden ze 
waarschijnlijk manieren om ook daar weer 
een slaatje uit te slaan. Misschien moeten 
we ook eens vanuit dat perspectief naar 
de oprechtheid van hun oneliners kijken. 
Eigenlijk hebben we een regisseur of pro-
grammamaker nodig die een scherp verhaal 
vertelt en tegelijk de ruimte biedt voor 
de broodnodige nuance. Niet Hollywood 
style, maar meer gericht op het filmfestival 
in Cannes, zeg maar. Mocht u nog iemand 
weten die aan dat profiel voldoet, dan kom 
ik graag met hem of haar in contact.

 
 

Hoogleraar Ton Backx: “De enige oplossing 
om de datagroei in goede banen te leiden  
is méér elektronica installeren.”
beeld: lex draijer/de beeldredaktie
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Ondervraagde politici en ambtenaren gaven de systemen 
regelmatig de schuld. Het hele stelsel in Nederland werd 

zelfs een stelsel genoemd ‘zonder enige druppel menselijke 
maat’. Het gaat alleen om het afvinken van velden in formulie-
ren, volgens oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in het 
verhoor. “Ik moest direct denken aan de catchphrase ‘Computer 
says no’ uit de Engelse satirische serie Little Britain”, vertelt 
Frits van Endhoven, relatiemanager bij Blueriq. “Als het systeem 
het niet kan, kan het niet. Wat de verhoren opnieuw glashelder 
maken, is dat informatiesystemen bij de overheid gebouwd zijn 
voor de massa. Een maatwerkgerichte aanpak, die bij de toesla-
gen maar ook bij veel andere overheidsdiensten veel problemen 
had kunnen voorkomen, is kennelijk niet mogelijk. En dat terwijl 
de technologie en processen al ruim voorhanden zijn. ”

Traditionele aanpak
“Technologie krijgt de schuld, maar met de technologie an 

sich heeft het niet te maken. Het heeft te maken met de manier 
waarop veel overheden en ook bedrijven nog steeds te werk gaan 
bij hun ICT-projecten”, vertelt Van Endhoven. Meestal wordt de 
traditionele aanpak gebruikt: eerst een gedetailleerde analyse 
van de bestaande situatie, vervolgens een uitvoerige lijst van 
requirements en een uitgebreide beschrijving van de nieuwe 
situatie. Frits van Endhoven: “Uiteindelijk deelt de organisatie 
een enorm aanbestedingsdocument waar maanden over gedaan 
is, en dat door alle voorbereidingen op het moment van uitko-
men allang door de tijd is ingehaald. Zorg dan maar eens voor 
dienstverlening die past bij hetgeen er vandaag de dag speelt.”

Zo’n aanpak is bepalend geweest voor veel grote projecten 
bij overheden en bedrijven. Voorbeelden van een verkeerde 
afloop zijn overal terug te lezen in de media. “De overheid pro-
beert dit te voorkomen en heeft bijvoorbeeld in 2015 het Bureau 
ICT-toetsing ingesteld naar aanleiding van een advies van de  
Tijdelijke commissie ICT, onder voorzitterschap van Ton Elias. 
Maar ook het BIT hanteert in veel gevallen de traditionele meet-
lat, waardoor innovatieve projecten die niet de verre stip op de 
horizon plaatsen maar juist voor de korte termijn praktische 
doelen stellen, een negatief advies krijgen. Terwijl juist die  
projecten laten zien hoe het in de toekomst zou moeten. ”

Met modelleren sneller vooruit
Als de overheid maatwerk wil kunnen aanbieden, zoals nodig 

is bij de kinderopvangtoeslag, is een andere aanpak nodig van 
IT-ontwikkeling. Een iteratieve aanpak, waarbij je applicaties 
niet codeert maar modelleert op basis van een zero code-bena-
dering. “Door op deze manier IT voort te brengen, is het veel 

gemakkelijker om zaken aan te passen. Maar ook is het heel 
gemakkelijk om andere stakeholders binnen de organisatie mee 
te nemen in de verandering”, weet Van Endhoven. “Met deze 
aanpak geeft de business aan wat er nodig is en kan de model-
leur in heel korte tijd zichtbaar maken wat de functionaliteit 
concreet levert. De applicatie is zo niet langer, zoals voorheen, 
een black box waar aanpassingen alleen mogelijk zijn als een 
developer ermee aan de slag gaat.” Dat deze aanpak werkt, blijkt 
uit ervaringen bij andere klanten, zoals bij gemeente Tilburg 
(zie het Blueriq-partnerartikel in de vorige editie van iBestuur 
magazine over het aanvraagformulier aanvraag Tozo). 

Koppelen in groeimodel
Duidelijk is dat IT-ontwikkeling anders moet. Ook bij de 

Belastingdienst. Maar wanneer dat gaat gebeuren is de vraag. 

Wat er gaat gebeuren met het toeslagenstelsel, de fabriek 
zonder menselijke maat, wordt pas na de komende Kamer-
verkiezingen besloten. Toch hoeven we niet te wachten tot dan 
meent Van Endhoven: “Het veranderen van IT-voortbrenging 
gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Zo kan het voor de 
IT-afdeling als een bedreiging worden ervaren dat alles anders 
moet. Ook staan grote softwarehuizen en system integrators 
waarschijnlijk niet direct te trappelen. Daarnaast wordt vaak 
gewezen op de interne legacy die niet zomaar opgegeven kan 
worden. Maar opgeven of vervangen is niet altijd nodig. Kop-
pelen kan wel. Kies voor een groeimodel waarbij je nieuwe 
functionaliteit koppelt aan legacy en de legacy langs deze weg 
waar mogelijk langzaam afschaalt. Wanneer je zo naar je IT-
voortbrenging kijkt en klein begint, kan er morgen al gestart 
worden. ” 

De toeslagenaffaire:
‘Computer says no’

‘Technologie krijgt  
de schuld, maar met de 
technologie an sich heeft  
het niet te maken’

p a r t n e r  B l u e r i q

Je kon er niet omheen eind november van het inmiddels 
voorbije jaar: de toeslagenaffaire werd onder de loep genomen in 
de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. 

De verschillende verhoren brachten verschillende zaken aan het 
licht. Zo hadden alle ambtenaren ‘last van buikpijn’ en zagen ze 

jarenlang ‘dat de bal richting het ravijn rolde’. Maar er werd niets 
gedaan. En de schuld? Die werd regelmatig gegeven aan  

‘de systemen’. Is dat niet wat kort door de bocht?

Premier Mark Rutte tijdens het verhoor door de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. beeld: barry hage

17Nummer 37, januari 202116



19

p a r t n e r  C a p g e m i n i

Society 5.0 verwijst naar de vierde industriële revolutie: 
Industry 4.0, waarin het gaat om de digitalisering van 

de productieprocessen. De volgende fase is om alle systemen 
met elkaar te verbinden en te laten communiceren Dit kan met 
technologieën als het Internet of Things, intelligente machines 
(robotisering), big data (analyse), cloud, kunstmatige intelli-
gentie en immersive technology (VR, AR). 

 Society 5.0 gaat een stap verder door diezelfde technologie-
en in te zetten bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken 
met behoud van de menselijke maat: hoe kunnen we de kwaliteit 
van leven verhogen, onze ecologische voetafdruk verlagen, 
de economie duurzaam ontwikkelen en de samenleving weer-
baar maken en houden? Hoe zorgen we ervoor dat de nadelen 
van de platformeconomie worden opgevangen? Dat burgers en 
bedrijven regie en eigenaarschap hebben over hun eigen data? 
Dat ethische afwegingen worden gemaakt bij het toepassen van 
nieuwe technologieën? 

Veranderende rol van de overheid
In de superslimme samenleving verandert de rol van de over-

heid. De overheid krijgt een veel grotere rol in innovatie en het 
stimuleren van nieuwe oplossingen. Oplossingen die zich steeds 
meer in ecosystemen ontwikkelen. Bij die nieuwe rol hoort ook 
een nieuwe rolopvatting. De klassieke opdrachtgeversrol van 
de overheid is niet meer toereikend. Inwoners zijn niet langer 
alleen kiezer, belastingbetaler of klant die zich aan de regels 
heeft te houden, maar zijn in toenemende mate ook partner bij 
het vinden en cocreëren van nieuwe oplossingen. Tegelijker-
tijd kunnen veel inwoners niet zomaar mee in de tijd van snelle 
digitalisering: mensen op hogere leeftijd, laaggeletterden of 
mensen met een beperking kunnen minder makkelijk meekomen 
dan voorheen. 

Society 5.0 gaat ook over dit soort vraagstukken: maatschap-
pelijke participatie, inclusiviteit, behoud van democratie en 
publieke waarden. Waar de inwoners niet alleen consumenten 
zijn, maar ook prosumenten (consument en producent); denk aan 
nieuwe verdienmodellen voor zonnepanelen, verhuur van kamers, 
gereedschappen, het huis of de auto.  Bij het vormgeven van 
Society 5.0 dient de menselijke maat dan ook centraal te staan. 

Overheden zijn er niet langer louter voor inwoners, maar 
vooral ook met inwoners. Een nieuwe verstandhouding, die 
mede wordt gedreven door de al genoemde technologische ont-
wikkelingen. Ontwikkelingen die het fysieke domein verbinden 
met het digitale en als basis kunnen dienen voor nieuwe (publie-
ke) diensten.   

Coronacrisis als aanjager
Momenteel bevinden we ons in een ongekende crisis als 

gevolg van het coronavirus. De impact op mensen, economie en 
samenleving als geheel is enorm. Toch was de impact nog groter 
geweest als onze samenleving zich inmiddels niet had ontwik-
keld van een zuiver fysieke samenleving tot een verknoopte 
samenleving. Binnen de kortste keren kon een groot deel van 
werkend Nederland thuis aan de slag, dankzij digitale plat-
formen als MS Teams, Skype, Zoom, Mural en Deon. Onderwijs 
wordt massaal gegeven via videoverbindingen. Dankzij moderne 
chat apps zoals FB Messenger, Skype, WhatsApp en FaceTime 
lukt het om social distancing te veranderen in distant socializing. 

Het mooie is dat al die bovengenoemde ontwikkelingen en 
initiatieven niet of nauwelijks hebben geleid tot overbelasting 
van de digitale infrastructuur. De cloud- en hostingproviders, 
de datacenters en talloze digitale dienstverleners zijn in staat 
gebleken om Nederland te ondersteunen in deze nieuwe reali-

teit. Dit geeft veel vertrouwen in de volwassenheid en veerkracht 
van de digitale samenleving. 

Toepassing van nieuwe technologieën
Nederland heeft een goede uitgangspositie als het gaat 

om de inzet van nieuwe technologie bij de aanpak van maat-
schappelijke uitdagingen. We behoren tot een selecte groep 
landen die een hoge mate van digitalisering koppelt aan een 
grote gebruikersgroep. Nederland is koploper van landen met 
het grootste aandeel inwoners met meer dan basale digitale 
vaardigheden. In ons rapport Society 5.0: Naar een Superslimme 
Samenleving? gaan we in op een aantal toepassingen van tech-
nologieën in onze samenleving: nieuwe manieren van werken, 
sociale inclusie, toegankelijkheid van overheidsdiensten, duur-
zaamheid, security & privacy én hoe dat alles bij elkaar komt in 
smart cities.

Continue dialoog
Bij het toepassen van technologieën voor maatschappelijke 

vraagstukken hoort ook een continu (maatschappelijk) debat 
over de voor- en nadelen. Meer en meer gaat het daarbij om het 
behoud van de menselijke maat en publieke waarden zoals waar-
digheid, waarachtigheid, privacy, toegankelijkheid en trans-
parantie. Algoritmes vormen een spiegel voor en van de mens. 
Onze impliciete vooroordelen worden door de gegevens die we 
aan (zelflerende) systemen aanbieden vertaald naar beslisbo-
men van deze systemen. Als we ons dit realiseren, biedt kunst-
matige intelligentie een kans om boven onze eigen beperkingen 

uit te stijgen. Denk aan het betrekken van alle belangen tijdens 
het ontwikkelproces, aan het toetsen op de (Nederlandse) regel-
geving, waarden en normen. De regels die we afspreken gaan 
onze Society 5.0 bepalen. 

Wij geloven in een positieve toekomst waarbij door continue 
dialoog tussen burgers, wetenschap, bedrijven en politiek een 
superslimme samenleving kan ontstaan. En een samenleving 
waarin technologie onze waarden weerspiegelt. Met Society 5.0: 
Naar een Superslimme Samenleving? hopen we aan die dialoog 
een bijdrage te leveren.

Erik Hoorweg is verantwoordelijk voor de 
Publieke Sector binnen Capgemini Invent. 
Hij zoekt daarbij naar de verbinding tus-
sen maatschappelijke vraagstukken en de 
waarde die nieuwe technologieën daarin 
kan toevoegen.

 

Society 5.0: 
Naar een superslimme samenleving?

Figuur 1. De ontwikkeling naar Society 5.0

Het rapport is te downloaden via:  
www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/
society-5-0-naar-een- 
superslimme-samenleving

De afgelopen decennia stonden in het teken 
van ongekende verandering. Digitalisering 

heeft onze manier van werken, produceren, 
consumeren, reizen, ontspannen en wonen 

ingrijpend veranderd. Nu dient zich een nieuw 
tijdperk aan als superslimme samenleving: 

Society 5.0. Een samenleving waarin de grens 
tussen mensen en computer steeds vager 

wordt en de fysieke en digitale wereld meer 
dan ooit met elkaar verknoopt raken.
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‘Dit onderwerp leeft!’

Openbaarmaking
Actieve

Al in 2012 adviseerde de Raad voor het openbaar 
bestuur: ‘Gij zult openbaar maken’. Belangrijk doel 

van actieve openbaarmaking is het vergroten van het vertrou-
wen van de burgers in de overheid. Vertrouwen dat onder druk 
staat; denk maar aan de toeslagenaffaire. De burger moet beter 
geïnformeerd worden en dat vraagt om een actieve houding 
van de overheid bij het openbaar maken van alle overheids-
informatie waarvoor geen geheimhoudingsplicht geldt. En 
actieve openbaarmaking veronderstelt en vereist een goede 
informatiehuishouding, legt Rutjens uit. “De overheid heeft 
informatie in beheer. Die moeten we altijd kunnen terugvinden 
en gebruiken om onszelf te verbeteren. Daarbij moet de ont-
vanger van informatie centraal staan. Dát is duurzame, digitale 
informatiehuishouding.” Tijdens de implementatiefase van de 
actieve openbaarmaking wordt vooral van elkaar geleerd, con-
stateert Rutjens. “Wat lukt goed, wat is ingewikkeld en wat kan 
de ene organisatie van de andere organisatie leren? De Dag van 
de Actieve Openbaarmaking bijvoorbeeld, die komt voort uit de 
organisaties zelf.

Het RDDI ontstond twee jaar geleden omdat ministeries en 
andere rijksonderdelen hulp vroegen bij het inrichten van hun 
informatiehuishouding. “Nog steeds besteden wij ambtenaren 
veel tijd aan het zoeken naar informatie. Dus als we onze infor-
matie op orde hebben, scheelt dat werk. Plus: een goede infor-
matiehuishouding maakt het makkelijker om verantwoording 
af te leggen. Als de juiste informatie duurzaam en toegankelijk 
is vastgelegd, is het handelen van de overheid later makkelijk 
te reconstrueren. Dat betekent bijvoorbeeld een snellere afhan-
deling van Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur). 

Daarbij is het belangrijk dat we in onze genen hebben dat de 
ontvanger van de informatie centraal staat.” 

“Ambtenaren vinden het over het algemeen geen probleem 
om hun werk openbaar te maken”, vervolgt ze. “Maar waar en 
hoe vinden ze de laatste informatie als ze bijvoorbeeld een 
Wob-verzoek krijgen? We verdrinken bijna in de data. Het is de 
doelstelling van het RDDI om het bewaren en vinden van data 
makkelijker te maken. Die laatste nota, die ene e-mail of dat 
ene app-bericht.”

Goed bewaard
Ambtenaren moeten informatie dus goed bewaren,  

vastleggen en gebruiken. “Daar is misschien niet iedereen  
zich altijd van bewust. Zeker in deze tijden van thuiswer-
ken door het coronavirus. ”Het RDDI maakt onder meer tools 
voor e-mailarchivering en websitearchivering. Zo hebben we 
bijvoorbeeld de campagne ‘Goed bewaard’ ontwikkeld.” Deze 
rijksbrede campagne over werken met overheidsinformatie 
heeft als boodschap: alle informatie waar je mee werkt is nu 
en in de toekomst belangrijk voor jezelf, voor collega’s én voor 
Nederland.

“Actieve openbaarmaking kan meer geautomatiseerd wor-
den. Dan zijn sommige Wob-verzoeken wellicht niet eens meer 
nodig”, zegt Rutjens. Zo maakte het RDDI onder meer de ‘Hand-
reiking Actief openbaar maken doe je zo’. Ook is er een platform 
voor geautomatiseerde openbaarmaking. 

Vooruitkijkend naar de volgende Dag van de Actieve Open-
baarmaking besluit Rutjens: “Hopelijk zeggen journalisten en 
andere burgers dan ‘Gelukkig, we kunnen het vinden!” 

De eerste Dag van de Actieve Openbaarmaking 
is een feit. De primeur was op 11 december 2020, 

deels in een coronaproof Nieuwspoort, deels online. 
Jacqueline Rutjens, directeur van het Rijksprogramma 

Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), 
is initiatiefnemer. “Dit onderwerp raakt steeds weer 

het nieuws. Het leeft! De overheid maakt nu al veel 
informatie actief openbaar; ambtenaren zijn trots 

op hun werk en willen de samenleving daar graag bij 
betrekken. Maar wordt die informatie ook gevonden?” 

Door Marieke Serruys

Jacqueline  
Rutjens, direc-
teur van het 
Rijks programma 
Duurzaam Digitale 
Informatiehuis-
houding (RDDI)

Bied de beste klantervaring 
met ons FMIS

Meer weten?
Kijk op topdesk.com/nl/fmis

Waarom zou jij kiezen voor ons FMIS? Simpel. Dienstverlening 
hoort leuk te zijn. Daarom is onze applicatie toegankelijk en 
eenvoudig in gebruik: zo kun jij de beste dienstverlening aan je 
klanten bieden. Win-win, want blije klanten dragen bij aan het 
succes van je organisatie. 

Wil je behalve blije klanten, ook zelfredzame klanten? Dan helpt 
TOPdesk je graag om je kennis met klanten te delen.
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Marieke van Wallenburg:

“We kunnen tevreden terugkijken op de Dag van de 
Actieve Openbaarmaking”, opent Van Wallenburg. 

“Vele collega’s belden digitaal in om zich te informeren en ken-
nis te delen over de implementatie van actieve openbaarmaking. 
Dit laat zien dat het onderwerp leeft, maar het wijst ook op een 
behoefte: collega’s hebben de behoefte van elkaar te leren tij-
dens dit traject.”

 Waarom is de aandacht voor actieve openbaarmaking nu van 
belang?
“De actualiteit laat zien dat de verbinding tussen de over-

heid en de samenleving in de huidige maatschappij ongelooflijk 
belangrijk is. We willen een transparante overheid die haar werk 

op zo’n manier doet dat ze in verbinding is met haar omgeving 
en daarin met alle inwoners in ons land. Vanuit die omgeving 
klinkt de roep om transparantie dan ook steeds luider. Kijk 
bijvoorbeeld maar naar het toenemende aantal Wob-verzoeken. 
Niet voor niets maakt het wetsvoorstel open overheid actieve 
openbaarmaking straks tot een verplichting. Volgens het Meer-
jarenplan Verbetering Informatiehuishouding moeten in 2021 
de eerste informatiecategorieën al openbaar en vindbaar zijn.”

 En dat in een tijd waarin er veel aandacht is voor de 
informatie huishouding van de overheid.
“Dat klopt. De context waarin we aan de slag gaan met de 

implementatie maakt de opgave urgent. Het advies van de Raad 

van State en het rapport van de Parlementaire ondervragings-
commissie Kinderopvangtoeslag, bevestigen het grote maat-
schappelijke belang van de informatiehuishouding van de over-
heid. De informatiehuishouding komt ook steeds vaker in het 
nieuws. Ontwikkelingen worden ook vanuit de omgeving kritisch 
gevolgd en het is belangrijk om zichtbaar constructieve stappen 
te maken. Met de aankomende Wet open overheid die wordt 
behandeld in de Kamer, maar ook met ingezet kabinetsbeleid 
werken we aan meer actieve openbaarmaking.” 

 Wat is het verband tussen de informatiehuishouding en 
openbaarheid?
“Onderdeel van de opgave is dat de informatiehuishouding 

op orde is. In het wetsvoorstel open overheid staat niet voor 
niets dat overheden een meerjarenplan moeten opstellen ter 
verbetering van de informatiehuishouding. Dat is niet alleen 
een randvoorwaarde om informatie efficiënt openbaar te kunnen 
maken, het is ook essentieel om als ambtenaar je werk te kunnen 
doen. Nog steeds besteden we te veel tijd aan het zoeken naar 
informatie. Daarnaast maakt een goede informatiehuishouding 
het makkelijker om verantwoording af te leggen. De juiste infor-
matie wordt duurzaam toegankelijk vastgelegd, waardoor het 
handelen van de overheid later gereconstrueerd kan worden.”

En wat is er nodig om uiteindelijk transparant te werken?
“Allereerst is het belangrijk om actief aan de slag te gaan. 

Het is van belang dat rijksorganisaties daadwerkelijk vorm en 
uitvoering geven aan het openbaar maken van de categorieën 
voor actieve openbaarmaking uit het wetsvoorstel open over-
heid. Komend jaar moeten de eerste informatiecategorieën al 
openbaar en vindbaar zijn! Gelukkig hoeven we het niet alleen 
te doen. Ondersteund door het Rijksprogramma Duurzaam 
Digitale Informatiehuishouding (RDDI), gaan rijksorganisaties 
aan de slag met de implementatie. Het RDDI heeft hiervoor een 
aantal generieke producten ontwikkeld die hen daarbij helpen. 
Zie bijvoorbeeld de ‘Handreiking Actief openbaarmaken doe je 
zo’ die je kunt vinden op informatiehuishouding.nl.”

Wat wilt u organisaties meegeven voor deze implementatie?
“Tijdens de implementatiefase is het belangrijk dat organi-

saties van elkaar leren en kennis en ervaring uitwisselen. Wat 
gaat er goed? Wat is ingewikkeld en wat kan de ene organisatie 
van de andere leren? Dat doe je door de dialoog aan te gaan en 
ervaringen uit te wisselen. En elkaar op deze manier te verster-
ken in de implementatie van actieve openbaarmaking.”

“Wat dat betreft was de Dag van de Actieve Openbaarma-
king een mooie start. De organisatie van deze dag kwam voort 
uit de rijksorganisaties zelf. Zij gaven aan te willen delen waar 
we nu staan. Tijdens het ochtendprogramma kwam de bredere 
context ter sprake, waarin ook bleek dat er al de nodige stappen 
worden gezet. Dat laatste werd in het middagprogramma nog 
eens bevestigd: verschillende organisaties deelden hun praktijk-
ervaring omtrent de implementatie van actieve openbaarma-
king.  Een mooi voorbeeld van het delen van kennis en ervaring, 
zoals dat in het vervolg van de implementatie ook erg belangrijk 
gaat zijn.”

Op 11 december werd de Dag van de Actieve Openbaarmaking 
geopend door directeurgeneraal Overheidsorganisatie 
Marieke van Wallenburg. Op deze digitale conferentie werd 
de implementatie van actieve openbaarmaking binnen 
rijksorganisaties afgetrapt. Een opgave die plaatsvindt in 
een context die het belang van de informatiehuishouding 
onderstreept. Van Wallenburg roept dan ook op om samen  
aan de slag te gaan: van elkaar te leren tijdens de 
implementatie. We spraken haar naar aanleiding  
van de Dag van de Actieve Openbaarmaking, voor  
een reflectie op de opgave die voor ons ligt.

Een transparante 
overheid  
is cruciaal

Marieke van  
Wallenburg  
(directeur-gene-
raal Overheids-
organisatie):  
“Een goede infor-
matiehuishouding 
maakt het makke-
lijker verantwoor-
ding af te leggen.”
beeld: arenda oomen
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Informatiecategorie Beschrijving

1 Kamerbrief Overzicht Kamerbrieven 

2 Nota Intern beraad

3 Jaarresultaten Jaarverslag met belangrijkste resultaten van 
NFIA

4 Jaarverslag Bevat interessante en relevante informatie

5 Strategie ‘Invest in Holland’

6 Enquête vestigingsklimaat Biedt inzicht in signaalfunctie NFIA

7 Surveys, realisatie investeringsprojecten Meer communiceren over resultaten na 3 jaar

8 Evaluatie NFIA Iedere 5 jaar

9 Evaluaties mbt Investor relations Programma Concurrentiegevoelige informatie

10 Openbare onderzoeksrapporten

11 Onderzoeksrapporten in opdracht van NFIA Deels niet, bij concurrentiegevoeligheid

12 Nieuwsberichten

13 Bidbooks of proposities op sectoraal niveau Van sommige sectoren (Life Science) is bidbook 
of propositie reeds beschikbaar

14 Bidbooks individuele bedrijven Concurrentiegevoelige informatie

15 Rulings Verantwoordelijkheid Belastingdienst. 
Geen rol NFIA

16 Verslagen van contacten met EZ, FIN en BZ 
over vestigingsklimaat

Gebundelde signalen van NFIA richting beleid 
over vestigingsklimaat

17 Jaarplan NFIA Concurrentiegevoeligheid

18 Aansturingsoverleg, 3-maandelijks Intern beraad

19 Verslagen Werkgroep Vestigingsklimaat Samenvatting op hoofdlijnen, deels intern 
beraad

20 Kamervragen

21 Wob-verzoeken

22 Bedrijfsontvangsten, lijst bezoeken 
bedrijven.

Verschilt per situatie. Wens van bedrijf is 
daarbij leidend

23 WEF Davos Verschilt per situatie

24 Bezoeken van Minister aan buitenland Verschilt per situatie

25 Mails met bedrijven Concurrentiegevoelige informatie

26 Mails tussen EZK en NFIA Intern beraad

27 SMS Intern beraad

28 Tweets

29 Apps Intern beraad

30 Successtories, testimonials.

31 Fact finding missions Concurrentiegevoelige informatie

32 Informatie over activiteiten buitenkantoren Periodiek verslag is wenselijk

33 Informatie over toegevoegde waarde  
buitenlandse bedrijven voor NL economie 

34 Feitenrelaas/reconstructie onderhandeling Vaak concurrentiegevoelige informatie

35 Customer journey Geeft een beeld van werkzaamheden NFIA

36 CEO diner Op hoofdlijnen openbaar 

Pilot actieve 
openbaarheid EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het afgelopen 
jaar enkele pilots gestart op het gebied van actieve openbaarheid. 

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is een 
uitvoeringsorganisatie van EZK. Het informeert buitenlandse bedrijven 

over het Nederlandse investeringsklimaat en ondersteunt hen bij het 
openen van een Nederlandse vestiging. Jaarlijks worden zo honderden 
bedrijven geholpen om zich in Nederland te vestigen. Dat is goed voor 

duizenden extra banen en miljarden euro’s aan investeringen in de 
Nederlandse economie.

Office en NFIA is een scan gemaakt van 
informatiecategorieën. Vervolgens is een 
afweging gemaakt van de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van actieve open-
baarheid per categorie. Daarbij was er ook 
aandacht voor de vraag of reeds open-
bare informatie wel vindbaar is voor de 
doelgroep. Dit resulteerde in het schema 
rechts. Inmiddels zijn de eerste categorie-
en informatie actief openbaar gemaakt op 
Rijksoverheid.nl, zie www.rijksoverheid.
nl/contact/contactgids/netherlands-
foreign-investment-agency. De komende 
tijd zullen ook andere genoemde catego-
rieën actief openbaar gemaakt worden.

Het werk van de NFIA staat 
tegenwoordig steeds meer in de 

maatschappelijke belangstelling, zowel 
van de zijde van de Tweede Kamer als van 
onderzoeksjournalisten. De huidige  
informatie op de website van NFIA is  
met name gericht op het bedienen van 
buitenlandse bedrijven die overwegen  
in Nederland te investeren. Minder aan-
dacht is er tot dusver geweest voor het 
bedienen van Nederlandse Kamerleden, 
journalisten of NGO’s die bezorgd of 
kritisch zijn over het Nederlands vesti-
gingsbeleid, zeker wanneer het fiscali-
teit betreft. Het afhandelen van Wob- 

verzoeken en Kamervragen kost steeds 
meer tijd.

Vanuit deze achtergrond is een  
pilot gestart op het gebied van actieve 
openbaarheid. Dat vergt een zekere 
balanceerkunst, omdat vertrouwelijkheid 
van groot belang is in de besprekingen 
met bedrijven. Zij willen niet dat  
bedrijfsvertrouwelijke – vaak beurs-
gevoelige – informatie over potenti-
ele investeringsprojecten openbaar 
wordt. Daarnaast opereert de NFIA in 
een context van ‘beleidsconcurrentie’ 
met buitenlandse zusterorganisaties in 
West-Europa. 

De doelstelling voor de pilot is: 
1)  Informatie over het werk van NFIA voor 

politici en journalisten beschikbaar 
stellen.

2)  Helderheid scheppen over verant-
woordelijkheden van NFIA (zo is EZK 
verantwoordelijk voor het vestigings-
klimaatbeleid en niet NFIA).

3)  Het terugbrengen van het aantal Wob-
verzoeken en Kamervragen op het ter-
rein van NFIA.

Informatiecategorieën NFIA 
In samenspraak met betrokken amb-

tenaren van de EZK-beleidsdirectie, CIO-

Links: In besprekin-
gen met buitenland-
se bedrijven die zich 
in Nederland willen 
vestigen, is vertrou-
welijkheid van groot 
belang.
beeld: shutterstock

Rechts: Een scan 
van informatie-
categorieën en 
(on-)mogelijk-
heden van actieve 
openbaarheid. 

Reeds actief openbaar

Toekomst actief openbaar

Niet actief openbaar
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1 Waarom PLOOI?
“Burgers, bedrijven, journalisten en wetenschappers 

kunnen overheidsinformatie – beleidsstukken, onderzoeksrap-
porten, jaarverslagen – vaak lastig vinden. PLOOI biedt hun 
een betrouwbaar overheidsportaal. De informatie van ministe-
ries, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en 
provincies is dan op één plek op dezelfde manier zichtbaar en 
vindbaar.” 

2Voor wie is PLOOI bedoeld?
“PLOOI is bedoeld voor wie geïnteresseerd is in over-

heidsinformatie. We willen het de eindgebruiker zo makkelijk 
mogelijk maken. Door ze te helpen om te bepalen bij welke over-
heidsorganisatie ze precies moeten zijn en te voorkomen dat ze 
op meerdere websites moeten zoeken. Als overheidsorganisatie 
kun je laten zien wat je in huis hebt aan openbare informatie.”

3Hoe staat het er nu voor?
“Afgelopen zomer hebben we een pilot gedaan met de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en de gemeenten Utrecht  
en Tilburg. Heel praktisch: we hebben de functionaliteiten 
getest die we nodig hebben om live te gaan. De deelnemers 
waren over het algemeen tevreden, we zetten nu de laatste 
puntjes op de i.”  

4Wanneer gaat PLOOI open?
“Het is de bedoeling dat we maart 2021 live gaan,  

dan kunnen organisaties bij ons terecht met hun informatie. 
Overheidsorganisaties die al geïnteresseerd zijn om aan te  
sluiten kunnen vanaf februari 2021 contact opnemen via  
servicedesk@koop.overheid.nl.”

5Wat kunnen we zelf alvast doen?
“Je kunt je alvast inlezen in de Wet open overheid. Wat 

betekent die voor jouw organisatie? Zoek uit wat jullie al open-
baar maken en wat nog niet. En wie er in jouw organisatie ook 
mee bezig zijn. Werk samen en deel jullie kennis.”

6Is PLOOI verplicht?
“Er is nog geen verplichting om te publiceren via PLOOI. 

Je kunt PLOOI wel als het mogelijk verplichte register vanuit de 
Wet open overheid zien. Dat kunnen we natuurlijk veel beter 
samen oppakken.”

7Waarom moeten we zeker meedoen?   
“Je kunt op veel websites op zoek naar informatie, maar 

als we het op één centrale plek aanbieden, wordt informatie 
écht toegankelijk en vindbaar. En PLOOI is natuurlijk van de 
overheid zelf.” 

PLOOI in 7 vragen

Zou er één rijksambtenaar zijn die niet een 
moment kan aanwijzen in haar of zijn loopbaan 

waarin zich de vraag aandiende: hoe ga ik om met de 
openbaarheid? Net zo min als er overheidsbeleid is  
waarin spanningen ontbreken, kun je als overheidsdie-
naar heen om de vraag wat openbaarheid met je doet. 
Dat heeft alles te maken met het gegeven dat overheid 
doet wat over is, schaarste verdeelt, als vrije krach-
ten tekort schieten. En er dus spanning ontstaat, die 
onmiskenbaar de vraag uitlokt: hoe maak je over dat 
wat schuurt contact? 

Aan Hannah Arendt, die zo prachtig over het 
werk van mensen kon schrijven, ontleen ik dat 

je bij medewerkers goed kunt zien of ze gespitst zijn op 
iets maken of op handelen. In het eerste geval ben je 
individueel aan de slag en gericht op productie, in het 
tweede geval beken je jezelf aan anderen. Je openbaart 
jezelf, schrijft ze dan, en introduceert in die context het 
begrip inter-esse als het vermogen om letterlijk er tus-
sen te zijn. Oftewel, wie er niet tussen staat, zit er gauw 
naast.  

Eind 2017 vroegen de secretarissen-generaal aan 
de VoorlichtingsRaad om mee te denken over de 

kramp die ze signaleerden rond actieve openbaarheid. 
In het gesprek hierover passeerden het omstreden eige-
ne van de overheid, de betekenis van openbaar han-
delen en de timing van contact met het publiek. Naar 
voren halen, was de uitkomst. ‘Dilemmalogica’ doopten 
we de manier van denken om bij heikele maatschappe-
lijke opgaven de kaarten van de borst te halen. Veron-
derstelling: wie zelf contact zoekt over het waarom van 
bemoeienis, helpt te overzien wat schuurt en wat bindt, 
en dan door te pakken naar denkbare perspectieven, 

oogst minimaal de ervaring van 
billijkheid. Dit is ook wel bekend 
als procedurele rechtvaardigheid. 
Het geldt ook in de privécontext 
natuurlijk.

In de afgelopen jaren is een 
stroom aan ervaringen op 

gang gekomen, die bewijst hoe 
dilemmalogica en dus actieve openbaarheid helpt om 
legitimiteit te versterken, draagvlak zo je wilt. Actieve 
openheid over wat je wel én niet doet appelleert aan 
basale welwillendheid. En die is groot: zo’n 80 pro-
cent van de bevolking staat loyaal ten opzichte van de 
overheid. Al jaren is sprake van een constante lijn. Ja, 
mensen zijn sceptisch over wat de overheid doet, en 
in mindere of meerdere mate wantrouwig. Dat is heel 
gezond, want wie macht heeft, heeft tegenmacht nodig. 
‘Hoezo verbinding. Tegenbinding!’ noteerde ik een keer 
bij rechtssocioloog en staatsraad Kees Schuyt. En ja, je 
kunt het gesprek over de logica van overheidsbemoeie-
nis natuurlijk aan de media overlaten, met alle media-
logica van dien. Maar uit arbeidsmarktonderzoek weten 
we dat wie de overheid dient, houdt van powering and 
puzzling. Contact over wat zich rond een dilemma ont-
spint: eigenlijk wil je niets liever.  

Guido Rijnja is adviseur communicatiebeleid bij de  
Rijksvoorlichtingsdienst. Meer informatie over  
dilemmalogica: www.communicatierijk.nl/vakkennis/
dilemmalogica 

Openbaren. Een kwestie 
van interesse

Bij actieve openbaarmaking 
wachten overheden niet op 
vragen, maar publiceren ze 

zelf hun openbare informatie. 
Wanneer ze dat samen 

organiseren, wint zowel 
overheid als gebruiker. Dat is 

precies wat het Platform Open 
Overheidsinformatie (PLOOI) 

gaat doen. Zeven vragen aan 
projectleider Jelle Verburg van 
Kennis en Exploitatiecentrum 
Officiële Overheidspublicaties 

(KOOP).

Eén plek om openbare overheidsinformatie te vinden
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 Hoe belangrijk is een goede informatiehuishouding van de 
overheid?
“Gigantisch. Het is essentieel voor de integriteit van de 

overheid, de geschiedschrijving en voor de analyses en even-
tuele onderzoeken achteraf. Ik illustreer het met een negatief 
voorbeeld: Donald Trump heeft aangekondigd de Amerikaanse 
informatiewet aan zijn laars te lappen. Dat kan betekenen dat 
hij alle informatie die hem niet goed uitkomt, laat vernietigen 
voordat hij het Witte Huis verlaat. Denk je eens in wat dat bete-
kent.” (Dit interview is gehouden voor de recente installatie van 
Joe Biden, red.)

 De overheid moet informatie actief openbaar maken. Waarom 
is dat nuttig?
“Voor burgers, journalisten, onderzoekers, wetenschappers 

en NGO’s – zoals Transparency International – is het van groot 
belang om de overheid te kunnen controleren. Wij, de burgers, 
hebben de overheid namelijk – en dat is heel bijzonder – een 
machtsmonopolie gegeven. We hebben gezegd: in bepaalde 
omstandigheden mag jij ons van onze vrijheid beroven of ons 
salaris afpakken. Die macht kun je alleen maar weggeven als daar 
controle tegenover staat, controle op wat de overheid doet.”

 In een recent rapport was de Anti-Corruptie Werkgroep van de 
OESO kritisch over de nieuwe Nederlandse wetgeving ten aan-
zien van klokkenluiders. Wat is het belang van klokkenluiders 
in die controle?
“Het kunnen melden van misstanden is essentieel voor een 

goed functioneren van de democratie. Kijk maar naar de Kinder-
toeslagaffaire. Als je alleen wetten hebt en mensen signaleren 
dat in de uitvoering dingen fout gaan, dan moeten zij serieus 
genomen en beschermd worden. Anders houden ze hun mond en 
dan heb je nog niks.”

Hoever moet actieve openbaarmaking gaan?
“Advocaten en burgers dienen om de haverklap Wob-ver-

zoeken (Wet openbaarheid van bestuur, red.) in en ze krijgen 
vrijwel altijd hun zin. Waarna de overheid de informatie alsnog 
openbaar moet maken. Dan zeg ik: doe dat gewoon meteen. 
Nederland heeft daarin een terughoudende cultuur. Ik denk dat 
de regel moet zijn: je maakt álles actief openbaar, tenzij er een 
goede reden is om dat niet te doen. En die goede reden is: alles 

in de privésfeer, dus gezondheidsgegevens, personeelsdossiers, 
dat soort dingen. Zorg er dan ook voor dat de informatie goed 
vindbaar en toegankelijk is. Je hebt er niets aan als je terabytes 
aan informatie over mensen uitstort zonder context en orde-
ning. Dan zijn ze nog verder van huis.”

 Leden van de Eerste en Tweede Kamer moeten informatie 
geven over nevenfuncties, geschenken en buitenlandse reizen. 
Dat gebeurt veel te weinig, bleek uit jullie recente rapport 
‘Integriteit onder nieuw toezicht’. 
“Ja, dat klopt. Een groot deel van de Tweede Kamerleden 

en het overgrote deel van de senatoren heeft een nevenfunctie. 
Alleen vermeldt ongeveer een kwart niet of dat een betaalde 
functie is. Wat volgens de regels wel zou moeten. Om beter 
inzicht te verkrijgen heeft TI-NL een tool ontwikkeld, Integrity 
Watch, waarmee je real time en per partij informatie daarover 
krijgt. We hopen dat meer transparantie helpt.”

Hebben jullie ook wensen voor de komende verkiezingen?
“Ja, we willen graag dat kandidaat-Kamerleden proactief 

en volledig melden wat hun nevenfuncties en commissariaten 
zijn. Van de huidige 150 Kamerleden hadden 20 dat eind vorig 
jaar nog steeds niet gedaan. Door een Zembla-uitzending zijn 
ze in actie gekomen. Van al die mensen kun je je afvragen: zit 
die persoon namens mij in de Kamer, of voor zijn persoonlijke 
gewin? Die twijfel ondermijnt het vertrouwen in de politiek.  
Een nieuw kabinet moet álles wat met transparantie en integri-
teit te maken heeft, hoog op de politieke agenda zetten, vinden 
wij.”

 Draagt nieuws over fraude niet juist ook bij aan vermindering 
van het vertrouwen van de burger?
“Nederlandse banken die meewerken aan witwaspraktijken, 

ambtenaren die niet correct vergunningen verlenen, wethou-
ders die vriendjes bevoordelen, politici die snoepreisjes maken; 
berichten daarover ondermijnen inderdaad het systeem en  
het vertrouwen in de politiek en de overheid. Dat is aan het 
afkalven. In het buitenland zie je hoe snel dat kan gaan. Maar 
dat is geen reden om gevallen van corruptie niet naar buiten te 
brengen. Om de cultuur van integriteit te bevorderen is onder 
meer nodig dat mensen niet het gevoel krijgen: iedereen doet 
het, dus ik mag het ook. Dan zak je allemaal af naar een lager 
niveau. Een van onze – Europese – projecten gaat over subnati-
onale integriteit, van provincies, gemeenten en waterschappen 
bijvoorbeeld. Er zijn in Europa maar liefst 90.000 subnationale 
autoriteiten en daar werken zo’n 1 miljoen politici. Die politici 
komen en gaan. Het is een essentieel onderdeel van de rechts-
staat als de ambtenarij die integriteit op lokaal niveau goed kan 
bewaken.”

Speelt actieve openbaarmaking ook daarbij een rol?
“Ja. Een van de grootste risico’s bij lokaal bestuur zijn  

de aanbestedingen. Die gaan vaak over veel geld en het  
gevaar bestaat dat bestuurders informatie doorspelen aan 
bevriende ondernemers. Het is een van de redenen waarom 
bedrijven zich bij TI-NL aansluiten: ze hebben contracten  
verloren omdat de tegenpartij het spel niet eerlijk speelde. 
Hoe meer informatie overheden over hun wensen en eisen 
actief openbaar maken, des te eerlijker kan zo’n aanbesteding 
verlopen.”

Openbaarmaking
Actieve

‘Álles actief 
openbaar, 
tenzij...’

De democratie, de onafhankelijke rechtsstaat, 
een ambtenarenapparaat zonder corruptie: 

in Nederland vinden we het vanzelfsprekend. 
Toch is het dat niet; het kan snel aftakelen en 
het moet altijd beter, waarschuwt Lousewies 

van der Laan, directeur van Transparency 
International Nederland. TINL streeft naar 

een samenleving zonder corruptie en wil 
integriteit, transparantie en verantwoording 

verbeteren. 
 

Door Els Wiegant

Lousewies van der Laan, directeur TI-NL:

“Je hebt er niets aan als je terabytes aan informatie 
over mensen uitstort zonder context en ordening.”

Nummer 37, januari 2021
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De Rijksoverheid hanteert al jaren een ‘open tenzij’-beleid voor haar 
software. In zijn dit jaar gepresenteerde beleidslijn doet staatsse-

cretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties /Digitale Over-
heid) er een schepje bovenop. Als overheden de broncode van hun software 
vrij beschikbaar stellen, creëren ze een open source ontwikkelmarkt voor 
overheidssoftware waar zoveel mogelijk partijen op in kunnen haken. Ze kun-
nen nieuwe toepassingen bedenken, maar ook fouten en kwetsbaarheden 
elimineren. Denk ook aan transparantie. Neem het omstreden SyRi (Systeem 
Risico Indicatie) voor de bestrijding van fraude bij uitkeringen, toeslagen 
en belastingen. SyRi bepaalt op basis van data-analyse wie mogelijk fraude 
pleegt. Maar wie wel en wie niet als potentiële fraudeur wordt bestempeld, is 
niet helder. Als zo’n systeem in een open setting zou worden ontwikkeld, kan 
de buitenwacht de vinger aan de pols houden hoe de software tot zo’n conclu-
sie komt.

 Tot zover de pluspunten en vergezichten. De uitwerking van het ‘open’ 
beleid voor overheidssoftware is nog lang geen vanzelfsprekendheid, weet 
directeur Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade, een onafhankelijke orga-
nisatie die de impact van ICT op het openbaar bestuur onderzoekt. Widlak 
ondersteunt het dit najaar gestarte project ‘Over de drempel’ samen met het 
ministerie van BZK en iBestuur. Doel: zien waar overheden barrières ervaren 
en aftasten in hoeverre ze met andere wijzen van aanbesteden willen expe-

rimenteren. “Overheden zullen uit hun ‘comfort zone’ moeten 
stappen”, zegt Widlak. “De koudwatervrees is nog groot, maar 
dat is begrijpelijk. De argumenten voor het openen van over-
heidssoftware worden weliswaar door velen onderschreven, 
toch is het een lastig vraagstuk om handen en voeten te geven. 
Het vergt een andere rol van de overheid en hoe ga je zoiets 
organiseren? Het huidige systeem is gericht op ‘ontzorgen’. Je 
besteedt software aan, koopt het vervolgens in en zet de ver-
antwoordelijkheid ervoor zoveel mogelijk weg bij één partij.” 
Deze werkwijze staat de door de staatssecretaris gepropageerde 
vernieuwing danig in de weg, aldus Widlak.

Ontwikkelplatform
Zelf kent Widlak een geslaagd voorbeeld van ‘open’ werken 

met overheidssoftware. Met zijn vroegere ICT-bedrijf nam hij 
begin deze eeuw deel aan een open source  ontwikkelplatform 
met een dertigtal bedrijven, die software bouwden voor het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Dat functi-
oneerde goed. Bedrijven bleken prima bereid met elkaars soft-
ware te werken en het ministerie werd op maat bediend na dui-
delijke uitvragen naar de markt. Helaas gooide de economische 
crisis van 2008 roet in het eten, naast een reorganisatie op het 
departement en het vertrek van ambtenaren met ICT-kennis.”

Een dergelijk ontwikkelplatform kan als voorbeeld dienen 
voor de invulling van Knops’ beleidslijn voor open overheids-
software. “Het is aantrekkelijk om zoveel mogelijk partijen 
om je systemen te verzamelen. Ook de overheid zelf spint daar 

Nog veel dilemma’s rond          ‘open’ werken

Staatssecretaris Knops 
roept overheden op hun software te delen met de 
samenleving. Goed voor innovatie, economie en 

maatschappij. Maar hoe organiseer je zoiets; denk ook 
aan aanbesteding van software? Met een thuisdebat 

trapte iBestuur begin november de discussie af. Enkele 
deelnemers lichten hun standpunt toe. 

garen bij”, zegt Widlak, die een parallel 
ziet met de honderden datakoppelingen 
die inmiddels zijn gerealiseerd tussen 
overheidssystemen op onder meer het ini-
tiatief van de Manifestgroep, de bundeling 
van uitvoeringsorganisaties. “Daar was 
een belangrijke driver voor: geld. De wens 
om de kosten omlaag te brengen kreeg zo op uitvoeringsniveau 
gestalte. Het is ook niet zo dat de overheid de broncodes in één 
keer allemaal open gaat stellen. Ik voorzie dat het in stapjes zal 
gaan, met telkens kleine plukjes software die worden uitge-
breid of vernieuwd.”

Thuisdebat 
Als aftrap van het ‘Over de drempel’-project organiseerde 

iBestuur begin november een thuisdebat. Widlak leidde het 
digitale debat. Onder de zo’n zeventig live toehoorders waren 
medewerkers van ministeries, uitvoeringsorganisaties, een 
enkele gemeente, een netbeheerder en het KNMI. De laatste is 
een trouw volger van het open-databeleid van de overheid. Bij 
Alliander, blijkt uit een van de chats, wordt de discussie over 
open source intern nog gevoerd, maar de netbeheerder heeft 
nog geen officiële visie vastgesteld. Ook organisaties die open 
source toejuichen, zoals Open State Foundation, Open Neder-
land en Free Software Foundation Europe FSFE, volgden het 
thuisdebat. Deze categorie is begrijpelijkerwijs zeer positief, 
maar denkt genuanceerd mee, blijkt uit de chatwisseling. Er 
zijn nog veel uitdagingen. Hoe kan een overheid, binnen het 
huidige juridische kader, bijvoorbeeld vrije software aankopen 
of ontwikkelen? Een voorwaarde lijkt dat de overheid auteurs-
rechtelijk eigenaar is en niet de partij die het systeem als eerste 
bouwt, zodat andere partijen een volgende ontwikkeling zou-
den kunnen doen. Dat geldt bijvoorbeeld wel voor de beheers-
systemen van de grote uitvoeringsorganisaties, zoals het UVW, 
het Kadaster en de Belastingdienst, maar niet voor de circa 500 
gemeentelijke ICT-systemen voor primaire processen, die in 

O v e r  d e  d r e m p e l

Door Pieter van den Brand
Beeld Barry Hage

Als SyRi in een open setting 
zou worden ontwikkeld,  

kan de buitenwacht de vinger 
aan de pols houden

<
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eigendom zijn van markpartijen als Centric en PinkRoccade. 
Een alternatief is de software onder een open source licentie 
uit te brengen. Uiteindelijk gaat het er om dat meerdere 
partijen inzicht in de werking van de software kunnen krij-
gen, zonder dat daar direct de vendor voor nodig is.

Transparant
Programmamanager coronadata Tamas Erkelens van het 

ministerie van VWS was een van de sprekers tijdens het thuis-
debat. Erkelens is bij VWS gedetacheerd vanuit de gemeente 
Amsterdam, waar hij onder meer werkte aan een beeldherken-
ningssysteem om afval op straat te detecteren voor de stads-
reinigingsdienst. Deze software is open source gemaakt voor 
hergebruik, om andere diensten en producten op te ontwik-
kelen. “Doordat we open source en transparant werken, lukt 
het om de expertise die er in ons land is te verbinden aan grote 
maatschappelijke uitdagingen”, spreekt Erkelens zijn voor-
keur voor open software uit. Maar ook hij ziet hindernissen. 
“We moeten meer inzetten op de herbruikbaarheid van code. 
Code die je kunt snappen. Onleesbare codes vrijgeven of maar 
een klein deel ervan publiceren, leidt alleen maar tot ‘open 
washing’.” Vaste aanbestedingscriteria over open source soft-
ware kunnen de professionalisering en standaardisering van 
de OSS-markt volgens Erkelens een boost geven. “We moeten 
inkopers zonder ICT-kennis niet alleen eigenwijs vertellen dat 
ze hun werk anders moeten doen. Beter is hen het leven mak-
kelijker te maken, doordat ze bijvoorbeeld minder gedetail-
leerde aanbestedingen hoeven te maken en minder vaak een 
nieuwe aanbestedingsronde hoeven te doen. Open source 
maakt het mogelijk flexibeler te werken tijdens de lifecycle van 
ICT-producten en op die manier verleng je de levensduur van 
applicaties. Dat soort voordelen moet je meenemen in het bere-
kenen van de businesscase”, zegt Erkelens.

Grip
Volgens Ivonne Jansen Dings heeft de overheid nog weinig 

kaas gegeten van open source software. De strategisch adviseur 
technologie en samenleving bij de provincie Zuid-Holland was 
een van de andere sprekers. Jansen doet onder meer onder-
zoek naar het gebruik van data en kunstmatige intelligentie in 
maatschappelijke sectoren. Ook de provincie wil grip krijgen 
op technologie, omdat je er maatschappelijke doelen mee kunt 
realiseren. Open source software is daar het instrument voor, 
zegt ook Jansen. De provincie was een van de eerste leden van 
de Foundation for Public Code. “De overheid heeft gemiddeld 

‘Over de drempel’ is een project van iBestuur, stichting 
Kafkabrigade en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Doel: het stimuleren van de beeld-
vorming over de inzet van open source en de mogelijkheden 
tot flexibilisering van de aanbesteding van software.

O v e r  d e  d r e m p e l
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genomen te weinig kennis en expertise van open source 
in huis en snapt ook de processen niet die ermee zijn 
gemoeid. Met de huidige manier van aanbesteden leg je als 
overheid alles volledig bij één marktpartij. Daar bevindt 

zich de kennis over jouw software. Je hebt ook geen 
inzicht in hoe de software werkt. Het is toch maar code 
en die hoef ik als ambtenaar niet te snappen, is de rede-
nering. Nogal wiedes, dat je dat wél moet begrijpen. Bij 

Rijkswaterstaat lopen toch ook veel mensen rond die alles van 
asfalt weten…”

Maar wat is er nodig? Allereerst moeten overheden een 
samenhangende visie vaststellen”, zegt Jansen, “op hoe je 

software zich moet ontwikkelen. Stel vervolgens een serieus 
transitieplan op en neem mensen aan die met open source 
software uit de voeten kunnen. Daar is zeer specifieke kennis 
voor nodig, ook in het afstemmen met ontwikkelaars. Je kunt 
vanuit alle delen van de wereld input krijgen, want iedereen 
kan met jouw codes aan de slag.” Volgens Jansen zal een auto-
matiseringsafdeling nooit uit zichzelf overgaan op open source 
software. “Daar is de huidige ICT te zeer voor verstrengeld met 
de grote spelers als Microsoft. Open software behelst veel meer 
dan puur een appje dat je op je telefoon zet en gebruikt.”

Met de huidige manier van 
aanbesteden leg je  

als overheid alles volledig bij 
één marktpartij

Hoe gaat uw
gemeente om met
identiteitsfraude?
#veiliggevoel

Documentcontrole, gezichtsvergelijking en klantgeleiding in 1

De gemeente Zwolle, ORIBI id-solutions en JCC Software zijn samen de strijd aangegaan tegen 

Ook de strijd aanbinden tegen identiteitsfraude? 
Neem contact op met JCC Software of ORIBI ID-Solutions.

identiteits- en look-a-likefraude. Het resultaat: een gloednieuwe aanmeldzuil waarin klantgeleiding en 

de identiteitscontrole worden gecombineerd. Het klantgeleidingssysteem koppelt de resultaten van de 

controle terug aan de juiste medewerker.

“Als poortwachter van de identiteitsketen hebben we een extra verantwoordelijkheid. We willen als preventief 

middel al een controle uitvoeren vóórdat de klant aan de balie komt. De aanmeldzuil is een perfecte integratie 

van documentcontrole, gezichtsvergelijking en klantgeleiding.”

Gerard Reijgersberg, adviseur burgerzaken gemeente Zwolle

+31 (0)541 62 70 62
info@jccsoftware.nl • www.jccsoftware.nl

+31 (0)13 52 11 256 
info@oribi.nl • www.oribi.nl
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Door Pieter van den Brand

De eindstreep voor Rutte-III is in zicht. Hoe heeft de Tweede 
Kamer de kabinetsinspanningen op ICT-gebied beleefd?  
Is een ‘tweede Elias’ voorkomen? Is de Kamer zelf ook beter 
beslagen ten ijs gekomen? Zes ICT-woordvoerders blikken terug.

Lessen in Den Haag:        
betere grip op ICT

Kees Verhoeven, D66: ‘De overheid 
moet nu digitaal doén’

Geboren: 1976
In de Tweede Kamer sinds: juni 2010
Portefeuille: Europa, inlichtingen-
diensten, ICT, privacy en cyberveilig-
heid, marktordening en mededinging

“Drie jaar terug stelde ik 
dat de overheid digitaal 

moet gaan denken. Op dat vlak is 
veel winst geboekt. Digitalisering 
is gestegen in de Haagse pikorde 
en onderdeel van het politieke 
denken geworden. We zijn nu bij 
de volgende fase: de overheid moet 
digitaal doén. We moeten digitali-
sering serieus gaan organiseren en 
vormgeven. Er komt nu een vaste 
Kamercommissie. Ook in het kabi-
net is sterkere digitale coördinatie 
nodig, liefst bij één bewindsper-
soon en één ministerie dat nadruk-
kelijk de naam Digitale Zaken in 
zich heeft. Er zijn vast tien argu-
menten te bedenken om het niet te 
doen, maar ik zie zoiets wel zitten. 
Nu heeft elk ministerie zijn eigen 
digitale kokertje. In tachtig procent 
van de gevallen gaat dat goed. 
Maar er zijn ook departement-
overstijgende onderwerpen. Denk 
aan de discussie over de voorspel-
lende algoritmes die de overheid 
op tal van terreinen inzet, of aan 
de ontwikkeling van het 5G-net-
werk. 5G gaat over gezondheid en 

economische groei maar ook over 
veiligheid en vitale infrastructuur. 
Dan heb je iemand nodig die voor al 
deze vraagstukken samen digitaal 
leiderschap toont. Laten we verder 
alle software van de overheid open 
gooien, want dat levert ontzettend 
veel op. Het maakt de overheid niet 
langer van leveranciers afhankelijk 
en dat was een van de redenen voor 
het mislukken van grote ICT-projec-
ten. Gewoon afdwingen in aanbe-
stedingen. Overigens zie ik dat de 
nieuwe lichting Kamerleden vrijwel 
geen achtergrond in ICT heeft. 
Maar dat kan groeien. Gewoon een 
kwestie van veel met deskundigen 
praten en goed luisteren. En je 
moet elk jaar minimaal drie recente 
boeken over digitalisering lezen. 
Zelf verlaat ik de Kamer, maar ik wil 
beslist verder in de digitalisering, 
maar dan wel bij een bedrijf dat 
daar maatschappelijke meerwaarde 
mee wil realiseren, bijvoorbeeld 
door te adviseren bij de aanleg van 
digitale infrastructuur. Ik ambieer 
nog steeds een rol om Nederland 
digitaal sterker te maken.” 

Kathalijne Buitenweg, GroenLinks:
‘Fout om apparatuur van Huawei toe 
te staan’

Geboren: 1970
In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: digitalisering, politie,  
veiligheid en justitie, AIVD

“Bij het ministerie van 
Justitie en Veiligheid 

mis ik nog altijd het urgentiege-
voel als het om digitale veiligheid 
gaat. Er verschijnen mooie plannen, 
maar in de praktijk wordt te weinig 
getest of de kritische infrastructuur 
robuust genoeg is tegen hackers. 
We hebben gezien dat een aantal 
grote bedrijven in de Rotterdamse 
Haven tot tweemaal toe is gehackt, 
met grote economische schade. De 
aanvallen en bedreigingen nemen 
alleen maar toe en dat wordt onvol-
doende opgepakt. Onduidelijk is ook 
waar de verantwoordelijkheid ligt, 
maar dit is niet alleen een taak van 
bedrijven. Ook bij het 5G-netwerk 
wordt onvoldoende doorgepakt. 
Als puntje bij paaltje komt, worden 
geen scherpe keuzes gemaakt om 
de kwetsbaarheid te verkleinen. In 
mijn ogen is het een fout om appara-
tuur van Huawei toe te staan. Het 
kabinet maakt ook niet duidelijk tot 
welke onderdelen het bedrijf toe-
gang krijgt. Dan wordt wel gezegd 

dat Huawei goedkoper is. Dat is niet 
gek, omdat de Chinese overheid 
volop in dat bedrijf investeert. We 
moeten daar niet te naïef in zijn. 
Waarom investeren we niet in eigen 
Europese alternatieven? Dat is ook 
goed voor het Europese verdienver-
mogen op de lange termijn. Hetzelf-
de geldt voor een Europese cloud. 
Dat komt maar niet van de grond. 
Terwijl we allemaal weten, dat we 
dat nodig hebben. Kijk ook naar de 
Tweede Kamer. Ook onze gegevens 
gaan mogelijk naar de cloud. Dan is 
het wel prettig als het een Europese 
en geen Amerikaanse of Chinese 
cloud is. Er is te weinig commitment 
bij de lidstaten om hier werk van te 
maken. Ook Nederland zie ik niet zo 
hard lopen. Investeerders haken dan 
af. Terwijl we weten dat we daar nu 
mee moeten beginnen. Het is zaak 
dat we veel actiever in onze eigen 
toekomst investeren, met een sterke 
rol voor de overheid om de juiste 
condities te scheppen en grenzen te 
stellen.”
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Maarten Hijink, SP: ‘Leer nou van 
succesvolle ICTprojecten’

Chris van Dam, CDA: ‘Kamer heeft te 
lang achter de feiten aangelopen’

Geboren: 1963
In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: politie, openbaar ministe-
rie, rechtspraak, de juridische beroepen 
(incl. rechtsbijstand), crisisbeheersing, 
digitalisering

“Met de Tijdelijke Commis-
sie Digitale Toekomst is 

een flinke slag gemaakt. We heb-
ben de digitale paraplu veel breder 
getrokken dan sec de ICT van de 
overheid. Net als de vaste Commis-
sie Financiën hebben we straks een 
Commissie Digitale Zaken, die breder 
reikt dan andere commissies. Dan 
voorkomen we bijvoorbeeld, zoals 
laatst gebeurde, dat een belangrijk 
onderwerp als het toezicht op het 
gebruik van algoritmes door de over-
heid in drie aparte commissies door 
drie verschillende woordvoerders 
wordt behandeld. We moeten af van 
de ICT-versnippering en dit soort 
dossiers bij één algemene commis-
sie stallen. Als je door het rietje van 
afzonderlijke commissies kijkt, mis 
je het totaalplaatje. Alleen zo kun je 
de bovenliggende thema’s oppakken. 
Een actuele vraag is bijvoorbeeld wie 
de eigenaar is van data. En dan heb 
ik het niet alleen over privégegevens. 
Als een boer een systeem koopt om de 
teelt van zijn gewassen beter te stu-

ren, komen al zijn data vaak automa-
tisch in handen van de ICT-leveran-
cier. Data zijn goud waard. Daarom 
moeten we grondwettelijk vastleggen 
dat iedere burger eigenaar is van 
zijn eigen data. We moeten een vuist 
maken tegen de macht van de grote 
platforms als Google en Facebook. 
Een belangrijke taak van de commis-
sie Digitale Zaken is een permanente 
digitale agenda te maken met de 
pregnante onderwerpen die spelen. 
We hebben als Kamer te lang achter 
de feiten aangelopen. Pas als een ICT-
project uit de klauwen liep, kwamen 
we in actie. Je moet voor op het schip 
staan, wil je de ijsberg zien aanko-
men. Als ik de nieuwe kandidatenlijs-
ten zie, maak ik me wel zorgen. Met 
de komende verkiezingen verdwijnt 
er veel ICT-kennis uit de Kamer. En 
dat liep al niet over. Bij een eerder 
overleg over cybersecurity waren Kees 
Verhoeven en ik de enigen. Reden 
voor mij me bij de verkiezingen terug 
te knokken in de Kamer. Dat is mijn 
opdracht.”

Geboren: (1983)
In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: volksgezondheid, welzijn 
en sport

“De overheid heeft beslist 
beterschap in het managen 

van ICT-projecten getoond. Maar ik sta 
er nog dubbel in. Als je kijkt naar hoe 
het ministerie van VWS de afgelopen 
jaren PGB 2.0 heeft aangestuurd, kun 
je concluderen dat er nog altijd klas-
sieke voorbeelden zijn van hoe het 
niet moet. Minister De Jonge nam veel 
te laat de verantwoordelijkheid op 
zich, pas toen het allang een hoofd-
pijndossier voor de zorgverzekeraars 
en de Patiëntenfederatie was gewor-
den. Het portaal zelf zag er goed uit, 
maar vergeten werd de belanghebben-
den mee te nemen, zoals de gemeen-
ten die ermee moeten gaan werken. 
Tot voor de zomer was de minister nog 
hoopvol, maar nu is duidelijk dat het 
nog jaren gaat duren en dan zijn we 
tientallen miljoenen euro’s verder. 
Terwijl aanvragers van een persoons-
gebonden budget al die tijd op een 
goed systeem zitten te wachten. Veel 
beter ging het met de CoronaMelder-
app. In het begin was ik kritisch. De 
app moest met stoom en kokend water 

worden ingevoerd, terwijl de testcapa-
citeit niet orde was en de minister de 
capaciteit voor bron- en contactonder-
zoek wilde afbouwen. Onduidelijk was 
wat de app dan zou kunnen toevoe-
gen, nog los van de veiligheid. Daar-
mee werd de betrouwbaarheid van de 
app te grabbel gegooid. Later werden 
tijdens het ontwikkelproces ontwerp-
documenten en broncodes gedeeld 
en werden audits en penetratietests 
van de software openbaar. Dat heeft 
enorm veel opgeleverd. Uiteindelijk 
heeft staatssecretaris Knops gehoor 
gegeven aan mijn verzoek om te 
onderzoeken of andere ICT-projecten 
hier in de toekomst niet van kunnen 
leren. Ook de plannen van (voormalig)
minister Bruins om ziekenhuizen veel 
meer gezamenlijk op te laten trek-
ken bij de inkoop van hun ICT zijn 
veelbelovend. Zo kun je de macht van 
grote leveranciers als Chipsoft te bre-
ken. Er gaan miljoenen over de balk 
aan premiegeld. Maar deze wet moet 
nog steeds naar de Kamer komen. Het 
duurt intussen wel erg lang.” 

Geboren: (1975)
In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: digitalisering en overheid,  
e-identiteit, grensregio’s, rijksdienst en 
normering topinkomens

taak voor een volgend kabinet is 
ervoor te zorgen dat dit voor meer 
onderwerpen rond technologie, 
innovatie en digitalisering gebeurt. 
De overheid moet op een andere 
manier beleid en wetten gaan 
maken en niet gefragmenteerd 
alleen naar problemen blijven sta-
ren. Ook moeten we goed opletten 
in Europa. De Europese Commis-
sie is in razend tempo regels aan 
het maken op digitaal vlak, neem 

het misbruik van sociale media. 
Natuurlijk moeten we samenwerken 
in Europa, maar we moeten niet 
achter Brussel aan gaan lopen. Ons 
beeld van de vrijheid van menings-
uiting – online en offline – verschilt 
van dat van andere lidstaten. We 
moeten als Nederland met ken-
nis en kunde input geven op de 
Europese discussies hierover, zodat 
die regelgeving straks past bij ons 
land.”  

Jan Middendorp, VVD: ‘Eindelijk integraal                               aandacht voor algoritmes’

“Toen ik in 2017 begon, nam 
de aandacht voor ICT af. 

Er was nauwelijks belangstelling 
voor belangrijke onderwerpen als 
kunstmatige intelligentie, digitale 
democratie en algoritmes. Met mijn 
Initiatiefnota Menselijke Grip op 
Algoritmen heb ik dat laatste inte-
graal op de agenda willen zetten. 
Het duurde een jaar, voordat er een 
reactie op kwam, puur vanwege de 
versplintering in visie op dit onder-

werp bij de ministeries. Aan die 
reactie wordt nog steeds gewerkt, 
want pas weer zes maanden later 
heeft het kabinet besloten dat een 
interdepartementale taskforce het 
beleid op algoritmes vorm moet gaan 
geven. Van belang is ook de positieve 
kanten van algoritmes en technolo-
gie in algemene zin te belichten. In 
de politiek is het zo gemakkelijk om 
de gevaren te benoemen. Mensen 
moeten in de online wereld veilig 

zijn, maar besef wel dat de grote 
meerderheid van algoritmes helpt om 
de samenleving mooier te maken. Ze 
zijn belangrijk voor het toekomstig 
verdienvermogen van ons land. Maar 
waar het ene ministerie kijkt naar de 
kansen voor het bedrijfsleven, kijkt 
het andere juist naar hoe de over-
heid er prudent mee om moet gaan. 
Daarom ben ik blij dat er nu dankzij 
mijn initiatiefnota een overheidsbre-
de werkgroep komt. Een belangrijke 
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Geboren: 1971
In de Tweede Kamer sinds: maart 2017
Portefeuille: Wonen en rijksdienst, 
veiligheid en justitie, infrastructuur en 
milieu en financiën

“De overheid heeft nog 
altijd veel te leren bij 

alles wat met digitale technologie 
te maken heeft. Nu is het ook niet 
makkelijk, want de ontwikkelingen 
gaan razendsnel. Probeer jezelf 
maar eens te weren tegen grote 
databedrijven als Google, Apple en 
Facebook, die elk een economische 
macht vertegenwoordigen die gro-
ter is dan alle Afrikaanse landen bij 
elkaar. Ik heb zelf recent voorge-
steld om een wettelijk kader te  
ontwikkelen voor het gebruik van 
technologie. Er is een betere con-
trole nodig op de bedrijven waar 
je als overheid iets van vraagt. 
De kennis van de overheid schiet 
tekort en de overheid is zich er 
onvoldoende van bewust van hoe 
zaken uitwerken. Dan ben je niet 
in staat misbruik van technolo-
gie tegen te gaan. Kijk naar het 
Sensing-project van de politie in 
Roermond, die grote hoeveelheden 
data en algoritmes gebruikte om 
winkeldiefstal en zakkenrollerij te 
voorspellen, maar wat bij controles 
van voertuigen etnisch profileren 

in de hand bleek te werken. Juist 
als overheid moet je ervoor zorgen 
dat je zelf op een eerlijke manier 
ICT toepast. Want op het eerste oog 
neutrale technologie kan toch ver-
keerd uitpakken. Terwijl je techno-
logie ook in kunt zetten, weten we 
uit onderzoek, om vooroordelen bij 
mensen weg te halen, bijvoorbeeld 
bij de selectie van nieuw perso-
neel. De vraag waarom je ICT toe 
wilt passen en welke impact er is  
op de samenleving, moet veel eer-
der en breder aan bod komen. Stel 
een rechtvaardige verklaring op 
waar je ICT voor wilt inzetten. Die 
eerste stap gaat al heel vaak fout. 
Er moet veel beter worden nage-
dacht. Zo was het dramatisch dat 
minister De Jonge in één weekend 
wel even dacht de corona-app te 
kunnen realiseren. Organisaties 
voor privacybescherming stonden 
meteen op hun achterste benen. 
De Jonge had eerst zijn business-
case aan moeten leveren bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Het 
gebruik van de app was niet eens 
te toetsen.”

Farid Azarkan, DENK: ‘Pas als overheid 
ICT op een eerlijke manier toe’
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Door Karina Meerman
Beeld Barry Hage

Toen Ronald Barendse in baan verhuisde van Justitie en Veiligheid naar 
Binnenlandse Zaken, meldde hij zich af bij het ene ministerie in Den 

Haag en aan bij het andere. Hij leverde zijn laptop in, zijn e-mailadres en de 
Rijkspas waarmee hij toegang had tot zijn (digitale) werkplek. Om vervolgens 
in zijn nieuwe overheidsfunctie weer een laptop te krijgen, een e-mailadres en 
een Rijkspas. “Dat is niet heel wendbaar werken”, aldus Barendse.

Als er één ding is dat de plaatsvervangend directeur-generaal Vastgoed en 
Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) wilde, dan is het dat zulke handelingen niet meer 
nodig zijn wanneer ambtenaren ergens anders binnen de overheid aan de slag 
gaan. Hij wenst voor zijn collega’s van de Rijksoverheid een bedrijfsvoering die 
geruisloos en kwalitatief hoogwaardig is. 

Samen met Edgar Heijmans van P-Direkt denkt hij hardop over de Rijks-
bedrijfsvoering die ambtenaren ondersteunt waar en wanneer zij het nodig 
hebben, ongeacht tijd en plaats. “Feitelijk zou het zo moeten zijn dat - na de 
verkiezingen in maart - ongeacht het aantal ministers en staatssecretarissen, 
het beleid, de uitvoering en de bedrijfsvoering zich bijna als vanzelf om de poli-
tieke opgaven of portefeuilles organiseren.”

Faciliteren 
De zes Shared Service Organisations (SSO’s) die onder DGVBR vallen (zie 

infographic) leveren allemaal verschillende diensten en producten die nodig 
zijn om als overheid te kunnen functioneren. De meeste liggen in het verlengde 
van elkaar. In een goed gefaciliteerde overheid kunnen ambtenaren bellen, 
e-mailen en vergaderen wanneer dat nodig is. Dat doen in gebouwen die goed 
onderhouden zijn, waar de liften werken, de broodjes op tijd in de vergader-
zaal staan en de videoverbinding niet hapert. Ondersteuning betekent ook dat 
ambtenaren eenvoudig hun pensioengegevens kunnen opvragen en daarover 
advies krijgen, indien gewenst. Dat historische documenten gearchiveerd 
zijn en toegankelijk voor wie ze nodig heeft. Na de eerste lockdown in maart, 
zorgde DGVBR ervoor dat tachtig procent van ambtelijk Nederland binnen zes 
dagen volledig vanuit huis kon werken. En dat zij die nog wel op kantoor moes-
ten zijn, dat coronaproof konden doen. Geen sinecure in een periode waarin 
informatie over het virus in Nederland nog summier was. 

Wat de pandemie in 2020 heeft bereikt is de urgentie van digitalisering bij 
iedereen onder de aandacht brengen. Edgar Heijmans is directeur P-Direkt en 
hij pleit er samen met Barendse voor om die digitalisering nu naar het volgende 
niveau te brengen. Hij zegt: “De overheid is geen ‘early adaptor’ en dat willen 
we ook niet zijn, maar we moeten inmiddels wel bijtrekken. Digitalisering is 
de hype voorbij. Het nieuwe coronavirus heeft ons duidelijk gemaakt dat daar 
enorme kansen liggen. Het heeft ons het besef gebracht dat we op een andere 
manier kunnen werken.” Zaak is wel dat technologie gebruikt moet worden 
waar ze echt meerwaarde oplevert. “Waarom zouden we bijvoorbeeld in een 
gebouw toiletten reinigen die niet worden gebruikt? Dat kunnen we meten.  

Stond jarenlang 
efficiëntie van de 

bedrijfsvoering 
centraal, nu is het tijd 

om te investeren in 
kwaliteit: noodzakelijk 

om de wendbaarheid 
en effectiviteit van 

de rijksdienst te 
verhogen. Dan wordt 

de dienstverlening nog 
beter en het geluk van 

de rijksambtenaren 
groter.

Rijksbedrijfsvoering: 
Wat zit er in  
het DGVBR?

Het DirectoraatGeneraal Vastgoed en 
Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) heeft zes 
Shared Service Organisations (SSO) of 
expertisecentra, die de bedrijfsvoering 

verzorgen voor de Rijksoverheid. 

Het Rijksvastgoed bedrijf 
(RVB) is verantwoordelijk 

voor het beheer  
en de instandhouding  

van de grootste  
vastgoed portefeuille  

van Nederland.

FMHaaglanden (FMH) 
levert voor 30.000  

ambtenaren in Den Haag 
werkplekken waar  

mensen comfortabel  
kunnen werken.

DocDirekt beheert, 
bewerkt en digitaliseert 

de informatiehuishouding 
van (een deel van) de 

Rijksoverheid.

PDirekt biedt  
gestandaardiseerde  

dienstverlening op het gebied 
van geautomatiseerde  

administratieve afhandeling 
van personele processen voor 

alle circa 140.000  
ambtenaren.

SSCICT ondersteunt als 
ICT-dienstverlener meer dan 

40.000 werkplekken en  
mobiele devices in Nederland 

en 160 (ambassade)posten 
over de gehele wereld.

Uitvoeringsorganisatie  
Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is  

een multidisciplinaire uitvoerder  
en ontwikkelaar van dienstverlening  

en richt zich op het leveren van 
advies-, transitie-, innovatie- en  

interimprojecten binnen ICT,  
Personeel, Organisatie, Inkoop  

en Facilitair.

focus verschuift van                   efficiency naar kwaliteit
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We kunnen met sensoren ook ‘predictive maintenance’ gaan toepassen op 
gebouwen, dus onderhoud plegen wanneer het nodig is, niet omdat het routine 
is.” Daar zijn besparingen te realiseren zonder af te doen aan kwaliteit.  

Goede digitalisering
Een van de pilots die loopt bij Doc-Direkt is het slim digitaliseren van 

papieren archief met behulp van artificial intelligence. In de kelders van het 
Rijk liggen nog kilometers papier die bewerkt en geselecteerd moeten wor-
den, maar wat moet er nu daadwerkelijk voor langere tijd worden bewaard? De 
snelste manier om daarachter te komen is door eerst alleen de inhoudsopgaven 
of paklijsten van de dozen te scannen en daar machine learning op los laten. Zo 
ontstaat een overzicht van de inhoud en diens relevantie, nog voordat er een 
doos is geopend. “Dat kon drie jaar geleden nog niet”, vertelt Barendse. “Dit is 
een relatief eenvoudige ingreep, waarmee we de boel aanzienlijk versnellen.” 
Nog een voorbeeld van Barendse: “Ik kreeg mijn nieuwe iPad thuisbezorgd, ik 
druk op drie knopjes en de iPad richt zich vanzelf helemaal in. Dat is toch mooi? 
We komen uit een situatie waar je je aan de balie moest melden. Welkom in de 
21e eeuw!” 

Heijmans waarschuwt dat digitalisering nooit het doel is, slechts het middel 
om de bedrijfsvoering goed te organiseren zodat dit de primaire processen ten 
goede komt. “Ik krijg vaak de vraag wanneer P-Direkt een chatbot krijgt en dan 
zeg ik: alleen als er ooit te weinig personeel is in Nederland. Steeds meer bedrij-
ven zetten hun chatbots uit en gaan weer voor de telefoon. DUO heeft twee jaar 
geleden extra mensen aangenomen omdat bleek dat studenten vaak hele-
maal geen zin hebben om digitaal te kijken of het geld al is gestort. Die willen 
iemand aan de lijn hebben.” Beide directeuren pleiten voor gericht investeren, 
daar waar echte winst gehaald kan worden. 

Ook politieke organisatievorming speelt een grote rol in de dienstverle-
ning. Heijmans vindt dat het voor de bedrijfsvoering niet moet uitmaken voor 
welk departement – of twee – iemand werkt. Hij legt uit: “Het kan bijvoorbeeld 
een positief politiek besluit zijn dat de Omgevingswet van departement A naar 
departement B gaat, maar in de bedrijfsvoering leidt deze beslissing tot onge-
lofelijk veel drukte en kosten. Als dat niet meer nodig zou zijn, dan krijgt de 
politiek veel meer mogelijkheden om langs eigen politieke dossiers te sturen, 
zonder zich te moeten afvragen of het in de praktijk wel kan.” 

Van vraag naar aanbod
Zonder investeringen verouderen de huidige systemen tot onwerkbaar 

niveau. Barendse pakt de naamsverandering van VenJ naar JenV als voorbeeld. 
“Waarom kostte dat 3,6 miljoen euro? Onder andere omdat e-mailadressen 
functioneel zijn gekoppeld aan applicaties en Active Directories die nog weinig 
flexibel en onderhouden zijn, dus een conversie heeft grote gevolgen onder de 
motorkap.” 

De slag om de efficiency is al zo vaak gestreden, zegt Barendse. Diezelfde 
aandacht en inspanning moet er nu zijn voor kwaliteit. Met precisie kijken waar 
geld verdiend kan worden, om het geld dat vrijvalt te benutten om kwaliteits-
verbetering te financieren. “Die weer nodig is om onderling nauwer samen te 
werken, zodat we op een professioneler niveau wendbaarder en meer in samen-
hang dingen met elkaar kunnen doen. Investeren in de bedrijfsuitvoering 
levert op de lange termijn echt enorm veel rendement op.” 

De overheid 
is geen ‘early 
adaptor’ en 
wil dat ook 
niet zijn
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Door Peter Olsthoorn
Beeld Barry Hage

Rathenau duikt in desinformatie

Waarom is jullie rapport zo technologisch?
Van Boheemen: “Dat was de opdracht van Binnenlandse Zaken, teneinde 

voorbereid te zijn op de nieuwe technieken die een rol kunnen spelen bij de 
productie en distributie van desinformatie. Eerder al hebben we het probleem 
vanuit een bredere insteek benaderd. Nu is er een veel beter inzicht in de 
mechanieken die aan desinformatie ten grondslag liggen. Ook om na te gaan of 
er haakjes zijn voor ingrijpen in de technologie.”

Zijn er voorbeelden van deepfakes die van grote invloed waren?
Van Boheemen: “Ja, er zijn internationaal goede voorbeelden, maar ook 

Nieuwscheckers, het factcheckproject van de afdeling Journalistiek en Nieuwe 
Media van de Universiteit Leiden, komt regelmatig met onthullingen zoals over 
de Indonesische desinformatiecampagne om het onafhankelijkheidsstreven 
van West-Papoea te ondermijnen.”

Wat vindt u zelf gevaarlijk?
Van Boheemen: “Dat distributie van desinformatie op steeds kleinere doel-

groepen of zelfs persoonlijk wordt gericht. Ook bij spam en later bij phishing 
zag je die tendens: eerst schoten ze met hagel op een miljoen mensen en 
daarna speelden ze in op specifieke omstandigheden, en vervolgens weten ze 
je op naam te vinden. Deepfakes die in kleine groepen en persoonlijk wor-
den verspreid op bijvoorbeeld WhatsApp kunnen grote invloed hebben. In de 
breedte wordt een vals bericht of een valse video vrij snel ter discussie gesteld 
of ontkracht, maar op kleine schaal is dat een stuk moeilijker. Dat vind ik 
verontrustend.”

En de combinatie van de onderzochte technologieën?
Van Boheemen: “Zeker, dat maakt het ontrafelen van desinformatie nog 

ongrijpbaarder. Denk aan een combinatie van psychographing, waarmee je 
gericht kunt targetten op personen met bepaalde kenmerken, met chatbots die 
zich voordoen als betrouwbare personen en bronnen en stemcloning-technie-
ken, het manipuleren van spraakberichten door kunstmatige intelligentie.” 

Het Rathenau Instituut  
onderzocht op verzoek van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties de productie 

en distributie van desinformatie. Dat 
leverde het rapport ‘Digitale dreigingen 

voor de democratie. Over nieuwe 
technologie en desinformatie’ op. 

iBestuur sprak met Pieter van Boheemen, 
hoofdauteur van het rapport, en met 
Mariëtte van Huijstee, sinds kort bij 
Rathenau verantwoordelijk voor het 

onderzoeksthema maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

             ‘We moeten  
 vooral de heimelijke 
 desinformatie bestrijden’
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Het tv-programma Zondag met Lubach legde de oorzaak van desinformatie 
eenzijdig bij de algoritmes van sociale media. Dat werd weerlegd in een artikel 
van techjournalist Dimitri Tokmetzis van de Correspondent. Hoe beoordelen jullie 
deze discussie?

Van Boheemen: “Die uitzending bevestigde onze bevindingen over de 
krachtige rol van aanbevelingsalgoritmes, want die zijn de grote boosdoener in 
de distributie. Maar de productievoorbeelden waren niet sterk; ik weet niet of 
ik de video’s van Lange Frans als desinformatie zie. Probeert hij doelbewust de 
Nederlandse samenleving en het politieke debat te ontwrichten? Of is het een 
visie of ideologie waar je het al dan niet mee eens kan zijn? Bovendien zijn die 
video’s openbaar en Lubach weerspreekt ze in een publiek debat. Overigens is 
de theorie die Lange Frans en anderen verkondigen, door de FBI wel aange-
merkt als een oproep tot geweld.”

De grens tussen vrijheid van meningsuiting en desinformatie speelt hier op. 
Moeten platforms die grens steeds trekken?

Van Boheemen: “Ons rapport somt vooral technische middelen op, niet 
zozeer het toepassen van inhoudelijke filters. Zo kunnen platforms detecteren 
of een originele video vervalst is met stemcloning of deepfake. Ook kunnen ze 
hun algoritmes anders instellen om het bereik van discutabele video’s te beper-
ken. Maar meningen en feiten beoordelen is een heel ander terrein.”

Van Huijstee: “Het Rathenau Instituut heeft zich met dit rapport geconcen-
treerd op de technologie en bestrijding van ongewenste toepassing; de inhoud 
van de boodschappen staat op ons lijstje om te onderzoeken. Ik deel de zorg dat 
we platforms voor censuur gaan inzetten. Er ligt zeker een verantwoordelijk-
heid bij de platforms omdat desinformatie ook bijdraagt aan hun verdienmo-
del. Maar waar die verantwoordelijkheid begint en ophoudt, is onderwerp van 
discussie en onderzoek.”

Twitter greep in bij tweets van de Amerikaanse president. Terecht?
Van Huijstee: “Daar zijn we niet uit. Je wilt graag tevoren criteria hebben 

voor een heldere beoordeling. We zijn voorbij het punt dat we de platforms zien 
als neutrale doorgeefluiken, maar weten niet welke maatschappelijke verant-
woordelijkheid ze kunnen en idealiter zouden moeten dragen. Traditionele 

Europees actieplan
Op 3 december 2020 presenteerde Vera 
Jourová, de Tsjechische eurocommissaris 
voor Waarden en Transparantie, haar 
offensief tegen desinformatie: het 
European Democracy Action Plan (EDAP). 
Dit moet voorzien in een intensieve 
samenwerking door factcheckers van 
media, non-gouvernementele organisaties 
en onderzoekers met toegang tot de 
algoritmes van grote internetplatforms 
die nieuws en informatie selecteren. De 
EDAP is een verlengstuk van de Digital 
Services Act, het grote plan van aanpak 
voor de uitwassen van de digitale markten. 
Die kan echter nog jaren op zich laten 
wachten, terwijl er haast is met bestrijding 
van desinformatie met het oog op de vele 
verkiezingen in Europa. EDAP voorziet 
in een combinatie van regulering en – 
opgelegde - zelfregulering tot stand 
brengen. 
Platforms als Twitter, Instagram en  
Facebook moeten openheid geven over  
hun algoritmes zodat ze die eventueel  
kunnen aanpassen. Ook moeten ze de 
manipulatie van de publieke opinie door 
bots en valse accounts mordicus tegen-
gaan. Betrappen ze partijen die desinfor-
matie verspreiden, dan wil Brussel deze 
partijen met sancties treffen. Ook moet 
er wetgeving komen die transparantie 
afdwingt over politieke advertenties: 
qua afzender, betalingen en selectie van 
doelgroepen.

‘Genoeg rapporten nu’
De belangrijkste desinformatie-expert, 
Peter Burger van de Universiteit 
Leiden, is enerzijds lovend over het 
rapport van Rathenau: “Het instituut 
doet doorgaans goed onderzoek naar 
de literatuur en de breedte van het 
terrein. In die zin is dit een nuttig 
rapport voor beleidsmakers. De 
informatie over psychographing was 
zelfs voor mij nieuw. Ik denk wel dat de 
dreiging van deepfakes wellicht wordt 
overschat; ook cheapfakes (simpele 
video-editing, zonder gebruik van 
kunstmatige intelligentie) kunnen 
hun verwarrende werk al doen, zoals 
beelden van Russische verkiezingen die 
werden ingezet om zogenaamde fraude 
bij Amerikaanse verkiezingen aan te 
tonen.”
Maar Burger laakt anderszijds de Haagse 
rapportenepidemie: “Er zijn onderhand 
wel genoeg rapporten. Overheden doen 
er nu beter aan om eens actie te onder-
nemen, bijvoorbeeld door te investeren 
in tools en samenwerkingen om des-
informatie te bestrijden.”
Als voorbeeld noemt Burger het hulp-
middel Invid, gefinancierd door de 
Europese Commissie, waar je foto’s en 
video’s mee kunt controleren op echt-
heid en herkomst: “Een fantastische 
tool, en een uitstekende besteding van 
gemeenschapsgeld.”
Burger heeft met een Vlaams-Neder-
lands consortium een aanvraag voor 
subsidie ingediend voor een Observato-
rium voor desinformatie. Met Edmo is  
er al een Europees centrum en er is  
9 miljoen euro beschikbaar voor  
nationale centra. “Ook de Nederlandse 
overheid zou actief dit soort samenwer-
kingen in uitvoerende expertise kunnen 
ondersteunen.”

Maatregelen  
van Ollongren
Half november kwam minister Kajsa 
Ollongren van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties met een pakket 
maatregelen om desinformatie in het 
licht van de Tweede Kamerverkiezingen 
2021 actief te bestrijden. Een aantal van 
die maatregelen:
•  Een Nederlandse gedragscode trans

parantie politieke advertenties, op 
voorstel van de Kamerleden Jan Mid-
dendorp (VVD) en Attje Kuiken(PvdA). 
Een onafhankelijke partij maakt, in 
samenwerking met politieke partijen 
en deelnemende bedrijven  Facebook/
Instagram, Snapchat en Google/
YouTube regels voor het transpa-
rant maken van de herkomst van 
advertenties, en het voorkomen van 
valse reclame en van partijen buiten 
Nederland.

•  Er komt een openbare plek met alle 
politieke advertenties. De Universi-
teit van Amsterdam krijgt geld voor 
een dashboard op grond van data van 
de website Who Targets Me.

•  Intensiveren van de detectie van 
desinformatie, vooral van de dis-
tributie. Een onafhankelijke derde 
partij krijgt geld om dat te monitoren. 
Inhoudelijke beoordeling blijft een 
journalistieke taak waar de overheid 
de vingers niet aan wil branden.

•  Een website van het Netwerk Media
wijsheid die bewustwording over 
online invloeden moet bevorderen bij 
alle stemgerechtigde Nederlanders.

•  Wijzigen van Wet financiering poli
tieke partijen: giften aannemen van 
buiten de EU worden verboden. De 
grens van 4.500 euro voor open-
baarmaking van giften uit EU-landen 
vervalt. Ook giften in natura, zoals 
betalen van digitale advertenties, 
moeten openbaar worden.
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media hebben hun codes en redacties. Willen we dat model achterna? Maar dan 
verliezen we misschien de vrije uitwisseling van meningen zonder tussenkomst 
van professionele poortwachters, en daar waren we juist blij mee. Dit is een 
groot vraagstuk.”

Van Boheemen: “De heimelijkheid moet en kun je bestrijden. Platform-
bedrijven moeten de herkomst van uitingen controleren.”

Van Huijstee: “Dan blijf je met de vraag zitten: welke partij geef je wel en 
niet toegang en waarom? Kun je van tevoren zien of een verspreider kwaadwil-
lend is? Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort gedegen onder-
zoek naar de integriteit van partijen waarmee bedrijven werken. Dat zouden 
digitale platforms ook moeten doen.”

In een ECP-debat zeiden Marietje Schaake en Ronald Prins dat het stichten 
van verwarring al een eerste doel en resultaat vormen van fakenews-campagnes. 
Welke rol speelt dan de technologie?

Van Boheemen: “Verwarring stichten noemen we ook ‘liars dividend’: als je 
maar vaak genoeg onwaarheid verspreidt, komt de waarheid ook ter discussie 
te staan. Dat is een grote bedreiging en de techniek kan flink bijdragen aan die 

verwarring. Een goed voorbeeld was de onrust die in 2018 in Gabon ontstond. 
Het gerucht ging dat de president van het Centraal-Afrikaanse land was over-
leden, maar dat dat bewust werd stilgehouden. Om de geruchten de kop in te 
drukken verscheen er een video van de president online, maar de oppositie 
claimde dat het een deepfake was. Of dat daadwerkelijk zo was, weten we niet, 
maar de verwarring alleen al werd aangegrepen voor een couppoging.”

Welke ministeries deden mee in de interdepartementale klankbordgroep 
rondom jullie onderzoek en met welk doel?

Van Boheemen: “Het onderwerp desinformatie snijdt door verschillende 
departementen. BZK, J&V, Defensie en EZK keken mee. Ze waren erg te spreken 
over  de quicksan, een mooi overzicht van technologische ontwikkelingen die 
de komende jaren een rol kunnen gaan spelen bij de productie en verspreiding 
van desinformatie; plus de bestaande maatregelen die de negatieve effecten 
van desinformatie moeten tegengaan. Dat hadden ze in die vorm nog niet 
gezien.”

Hadden de ministeries zinnige inbreng?
Van Boheemen: “EZK lichtte toe hoe het zit met de Europese e-Commerce 

Richtlijn met beperkte aansprakelijkheid voor de platforms die destijds nog 
niet als aparte categorie werden erkend. Europa heeft een Digital Services Act 
in voorbereiding die meer verantwoordelijkheid voor de platforms zal bren-
gen.” [Zie kader]

Dat is weinig. Den Haag etaleert vooral onmacht ten aanzien van desinforma-
tie. Minister Ollongren blunderde nogal met onbewezen beschuldigingen aan het 
adres van Rusland over inmenging in de Nederlandse Kamerverkiezingen alvorens 
tot haar actielijnen en inmiddels heldere maatregelen [zie kader] te komen. 
Heeft het Haagse wel een clou?

Van Boheemen: “Ze zijn goed geïnformeerd, en met ons rapport nu ook op 
de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen.”

Het rapport: www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-10/RAPPORT_Digitale_
dreigingen_voor_de_democratie_Rathenau_Instituut.pdf

Leugenlabel helpt 
nauwelijks
Waarschuwingen op Facebook bij de valse uitingen 
uit kamp-Trump over verkiezingsuitslagen hadden 
een gering effect: ze werden gemiddeld slechts 8 
procent minder gedeeld dan uitingen zonder waar-
schuwing. Al afgelopen zomer kwam binnen Face-
book een sterke beweging op van werknemers die 
CEO Mark Zuckerberg vroegen wat hij zou gaan doen 
als Trump verkiezingsuitslagen met desinformatie 
zou ondermijnen. Openbaarmaking van manipulatie 
leidde zelfs tot ontslag van een interne klokkenlui-
der. Zuckerberg is altijd tegenstander van ingrijpen 
in de vrije meningsuiting geweest.
Zijn collega Jack Dorsey van Twitter is minder 
terughoudend. Twitter greep hard in tijdens de 
verkiezingen: 300.000 Tweets zijn gelabeld als 
(mogelijk) vals onder de Civic Integrity Policy voor 
betwiste en mogelijk misleidende inhoud. Bijna 500 
daarvan konden niet geretweet of beantwoord wor-
den, zelfs niet geleukt. Het quoten van deze tweets 
was wel mogelijk, maar volgens Twitter nam dat met 
30 procent af door de waarschuwingen. Overigens 
kwam de waarschuwing te laat voor 25 procent van 
degenen die een gewraakte tweet zagen, want filte-
ren op Twitter vraagt om razendsnelle reactie.

Angst overdreven
Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 
kwam naar voren dat desinformatie in Nederland 
tijdens de provinciale en Europese verkiezingen 
van 2019 geen rol van betekenis speelde. Ook ver-
scheen er een artikel van wetenschappers op Slate 
dat de angst voor desinformatie wordt overdreven: 
ze kan een ontwrichtende werking hebben op poli-
tieke en sociale verhoudingen, maar er ontbreekt 
bewijs dat ze de keuze en overtuigingen van men-
sen aanmerkelijk beïnvloedt. Sociale identiteit, 
locatie en religie blijven krachtiger factoren. Ook 
blijkt dat de invloed van massamedia ten opzichte 
van sociale media niet grootscheeps afneemt.
Wel zegt expert Whitney Phillips van de Syra-
cuse University in een recent artikel in New York 
Times dat onze hersenen overbelast raken als we 
voortdurend worden geconfronteerd met veront-
rustende of verwarrende informatie. In feite maken 
we allemaal onderdeel uit van deze mallemolen. 
Overigens produceerden de makers van South Park 
een onderhoudende deepfake video: www.youtube.
com/watch?v=9WfZuNceFDM

Desinformatie
technologie uit de 
quickscan van het  
Rathenaurapport

PRODUCTIE
Tekstsynthese: algoritmes die 
leesbare en logische (nieuws)berichten 
genereren.
Voice cloning: manipulatie van 
spraakberichten met behulp van 
kunstmatige intelligentie.
Beeldsynthese en deepfakes: 
genereren en aanpassen van video’s met 
behulp van kunstmatige intelligentie.

DISTRIBUTIE
Aanbevelingsalgoritmes van 
socialemediaplatforms.
Bots: (deels) automatisch aangestuurde 
accounts op sociale media.
Distributed autonomous  
applications: online platforms zonder 
centrale aansturing.
Microtargeting: boodschappen 
afstemmen op groepen en personen.
Psychographing: berichten afstemmen 
op persoonlijkheidskenmerken.
CampaignGrid: software voor 
gespecificeerde benadering van 
doelgroepen en personen.
Dynamic prospecting: uit gigantische 
datasets automatisch doelgroepen 
selecteren, het effect van advertenties 
bepalen en bijstellen.

Als je maar vaak  
genoeg onwaarheid 
verspreidt, komt de 

waarheid ook ter  
discussie te staan
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Bouwen aan nieuwe 
informatievoorziening

Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekun-
dige visie op de informatievoorziening binnen en tussen 

gemeenten krijgt steeds meer vorm. Om de ontsluiting van 
gegevens makkelijker te maken is één van de belangrijkste ken-
merken het toepassen van Application Programming Interfaces 
ofwel API’s. Dit zijn de stekkers die passen in de gemeentelijke 
stekkerdoos. 

Het uitwisselen van gegevens tussen applicaties onder-
ling en het uitwisselen met landelijke voorzieningen is aan het 
veranderen. Er zijn veel initiatieven waarbij gegevens via API’s 
beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd hebben we ook te 
maken met de traditionele manier van gegevensuitwisseling en 
de huidige standaarden die vaak als complex worden ervaren 
door interpretatieverschillen. De verwachting is dat de transi-
tie van een traditionele manier van gegevensuitwisseling naar 
API’s en de Common Ground-principes meerdere jaren in beslag 
neemt. In de tussentijd blijven beide situaties bestaan. 

Informatiehuishoudingsvragen
Ook al wordt het Common Ground-gedachtegoed door  

de lokale overheid en veel leveranciers onderschreven, we  
stellen ook vast dat dé gemeente niet bestaat. Er is onderling 
verschil in prioriteit, ambitie, tempo en capaciteit bij gemeenten 
om er mee aan de slag te gaan. Een deel van de gemeenten  
wil graag vooroplopen en ziet directe kansen om de dienst-
verlening te verbeteren. Een ander deel heeft wellicht minder 
personele of financiële middelen of wil pas instappen als er meer 
praktijkvoorbeelden succesvol zijn; zij onderschrijven ondertus-
sen wél de ambities en principes. Het levert dus best wat uit-
dagingen op het gebied van de informatiehuishouding op. Met 
vragen als ‘Hoe komt u van de huidige koppelingstandaarden 

(zoals StUF)1 naar API-koppelingen?’ en ‘Wat doet u met Haal 
Centraal?’2

Verantwoord van oud naar nieuw
Wij willen als Centric deze vernieuwingen samen met 

gemeenten en ketenpartners tot een succes maken. We spelen 
daarop in door onze klanten te ondersteunen in de transitiefase 
door innovatieve oplossingen en API’s te ontwikkelen die aan-
sluiten bij Common Ground. Daarnaast zorgen we voor continu-
iteit op de traditionele wijze van berichtenuitwisseling zolang 
dit nodig is. Met deze aanpak helpen we gemeenten in een gelei-
delijke en verantwoorde transitie van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Een 
mooi voorbeeld hiervan is een oplossing voor een transformatie 
van nieuwe API’s naar de oude standaard. Hiermee ondersteu-
nen we zonder grootscheepse aanpassingen zowel de oude als 
de nieuwe standaard, zodat aangesloten systemen in een eigen 
tempo kunnen innoveren. Hierdoor blijven de kosten voor onze 
klanten beperkt en bieden we oplossingen om wel alvast aan te 
kunnen sluiten gedurende de transitieperiode. 

Centric denkt graag mee over Common Ground en de route 
naar een moderne informatievoorziening. Wij investeren in 
oplossingen die de Common Ground-transitie mogelijk maken en 
waarmee de dienstverlening geborgd blijft.

Jacob Versteeg, Productmanager Datamanagement Centric

Hoe mooi zou het zijn als we in de nabije toekomst  
geen integratieuitdagingen meer hebben in het 

gemeentelijk applicatielandschap. Dat we samen de 
complexiteit van interoperabiliteit kunnen wegnemen en 

de gegevens uitwisselingsrevolutie als evolutie kunnen 
doormaken. Een mutatie op een dossier kan gewoon direct 

bij de bron worden gedaan, zonder redundante opslag 
van gegevens en transformatie van gegevens. Samen 

vernieuwen terwijl de gemeentelijke winkel open blijft. 
Centric investeert fors in oplossingen die dit mogelijk 

maken om hiermee Common Ground mogelijk te maken. 
Waarom en hoe wij dit doen leggen we graag uit. 

1  De Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) is een berichtenstandaard en bevat 

de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen 

applicaties in het gemeentelijke veld.

2  Het programma Haal Centraal is een initiatief van de G5 gemeenten (Amsterdam, 

Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht) samen met VNG Realisatie, de Kamer 

van Koophandel, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het Kadaster

p a r t n e r  C e n t r i c

… terwijl de winkel openblijft!

Jacob Versteeg (Centric): 
in eigen tempo innoveren. 
beeld: wouter keuris
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Door vooraf een tijdstip en locatie te reserveren, kan drukte bij stemlocaties worden vermeden. beeld: shutterstock

Reserveer mijn stemtijd, hoe werkt dat precies?
“Via een online portaal kunnen kiezers een tijd reserveren 

voor het stemmen. Inwoners kunnen kiezen uit diverse tijdstip-
pen en stemlocaties. Ze doorlopen een eenvoudige wizard en 
maken binnen 1 minuut een reservering. Via een e-mail krijgen 
ze gelijk een bevestiging van de reservering. Het online portaal 
is te benaderen via bijvoorbeeld de verkiezin-
genwebsite die veel gemeenten 
al in gebruik hebben tijdens de 
verkiezingen.”

 Waarom hebben jullie dit 
bedacht?
“Vanwege de coronapande-

mie zit niemand te wachten op 
drukte bij de stemlocaties. Wij 
willen gemeenten graag helpen om 
spreiding te creëren en drukte te 
voorkomen tijdens het stemmen.”

Moeten kiezers verplicht een reservering maken?
“Het uitoefenen van het kiesrecht is een typisch ‘vrije inloop’ 

product. Het maken van een reservering is daarom uiteraard 
niet verplicht. Feit is wel: bij elke reservering neemt de kans op 
onverwachte drukte af en neemt de spreiding toe. De gemeente 
biedt de inwoner dus een extra service voor het veilig en corona-
proof stemmen.”

 Dus hoe meer kiezers gebruikmaken van het portaal,  
hoe kleiner de kans op drukte?
“Precies, dat het is idee! Het is niet verplicht, maar het kan 

het verschil maken tussen lange wachtrijen of een mooi versprei-
de bezoekersstroom. Hoe meer kiezers er gebruik van maken, 
hoe meer spreiding er ontstaat. Een WIN-WIN oplossing dus.”

 Jullie doen daarmee ook een beroep op de verantwoordelijk-
heid en bereidheid van de kiezer zelf?
“Klopt! Samen moeten we er tijdens de verkiezingen voor 

zorgen dat de kans op verspreiding van het coronavirus wordt 
geminimaliseerd. Vanuit deze gedachte hopen we dat zoveel 
mogelijk kiezers hun stemtijd reserveren.” 

 Aan gemeenten dus de taak om het portaal actief te 
promoten?!

“Absoluut, dat is een belang-
rijke voorwaarde voor succes. 
Gemeenten kunnen het portaal 
actief promoten via alle communi-
catiekanalen, bijvoorbeeld via een 
brief, sociale media of de regionale 
krant. Het is erg belangrijk om de 
inwoners te wijzen op de voordelen 
van het reserveren en te benadruk-
ken dat ze daarmee juist drukte 
kunnen voorkomen. En dat wil toch 
iedereen in deze tijd?!”

 Moet iedereen een reservering maken om drukte te 
voorkomen?
“Dat is niet per se nodig. Het portaal kan ‘slim’ worden  

ingericht, zodat kiezers op de populaire stemtijden minder of 
zelfs geen reserveringen kunnen maken. Hierdoor creëer je al 
spreiding, ook als niet iedereen een reservering maakt.”

 Zijn er nog meer voordelen, behalve het spreiden van de 
drukte?
“Het spreiden van de drukte is het grootste voordeel van 

‘reserveer mijn stemtijd’. Maar er zijn meer voordelen: zo krij-
gen kiezers die een reservering hebben gemaakt netjes een 
bevestiging en kunnen kiezers worden geattendeerd op de 
gezondheidscheck.”

Is de gezondheidscheck niet verplicht?
“Het invullen van een gezondheidscheck is niet verplicht, 

dat is in de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 zo geregeld. 

Ook hier doen we dus een beroep op de verantwoordelijkheid 
van de kiezer.”

 En als één van de vragen van de gezondheidscheck met ‘ja’ 
wordt beantwoord?
“Dan wordt een bezoek aan de stemlocatie afgeraden en zien 

de kiezers gelijk op welke alternatieve manieren ze alsnog kun-
nen stemmen. Je kunt het zien als een stuk begeleiding vooraf-
gaand aan het stemmen.”

 Kunnen gemeenten zien wie van te voren een reservering  
hebben gemaakt?
“Jazeker, gemeenten kunnen eenvoudig een digitale lijst 

inzien met alle reserveringen. Handig, ook bijvoorbeeld voor 
een eventueel bron- en contactonderzoek!”

 
Meer informatie? Ga naar www.jccsoftware.nl

Coronaproof verkiezingen: 
reserveer je stemtijd

p a r t n e r  J C C  S o f t w a r e

In maart 2021 vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Maar hoe zorgt 
u ervoor dat deze verkiezingen coronaproof 
verlopen? En hoe voorkomt u dat het 
te druk wordt bij de stemlocaties? JCC 
Software, gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van software waarmee gemeenten hun 
dienstverleningsdoelstellingen kunnen 
realiseren, heeft daar iets op bedacht: reserveer 
mijn stemtijd. We vroegen aan Jan Willem 
Bolkesteijn, coördinator afdeling verkoop bij 
JCC Software, hoe dit nieuwe concept drukte 
kan voorkomen tijdens de uitvoering van de 
verkiezingen.
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Door Karina Meerman
Beeld Shutterstock

Iedereen met een creditcard kan gebruikmaken van de cloud. Investerin-
gen in eigen hardware zijn niet nodig wanneer applicaties en data draai-

en op servers van anderen, ergens in de wereld. Onderhoud en beveiliging zijn 
geregeld, opslagruimte en rekencapaciteit kunnen naar wens worden op- en 
afgeschaald. Lekker makkelijk. Maar terwijl het gemak van werken in de wolk 
stijgt, neemt ook de behoefte aan zekerheid toe. “Juist omdat de cloudprovider 
zoveel voor zijn rekening neemt, heeft de afnemer geen idee wat die provider 
precies doet”, zegt Michiel Steltman, directeur van DINL (Digitale Infrastruc-
tuur Nederland) en projectleider bij ECP | Platform voor de Informatiesamen-
leving. “En dan kan het zomaar zijn dat je meer zekerheden nodig hebt dan 
worden geboden. Bijvoorbeeld omdat je cruciale data opslaat in de cloud of 
persoonsgegevens verwerkt.”  

Reden voor Steltman om een aantal jaren geleden de Online Trust Coalitie 
te starten, dat een eenduidige methode zoekt waarop leveranciers van cloud-
diensten kunnen aantonen dat hun diensten betrouwbaar en veilig zijn. Hij 
vindt het vreemd dat het gebruik van clouddiensten laagdrempelig is, maar 
het krijgen van zekerheid nog niet. “Een leverancier kan zeggen ‘ik ben heel 
betrouwbaar’, maar hoe weet je dat? Hoe weet je zeker dat jij al jouw financiële 
en persoonlijke data bij een partij kunt stallen?”

De coalitie is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van 
ongeveer twintig publieke en private ondernemingen, waaronder auditors, 
brancheorganisaties, drie ministeries (Binnenlandse Zaken, Economische 
Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid) en aanbieders van clouddiensten. 
Dat ondernemers en overheidsorganisaties steeds minder vaak genoegen 
nemen met de bestaande certificaten en keurmerken, is grotendeels te wijten 
aan de AVG. Met die verordening stelde de wetgever immers dat de afnemer 
verantwoordelijk is voor het verwerken van gegevens. En dus sturen afnemers 
van clouddiensten eigen auditors op pad om te controleren of alles veilig en 
betrouwbaar is. “Cloudproviders krijgen tientallen keren per jaar inspecties van 
verschillende partijen om te controleren of het allemaal wel klopt. Dat kost han-
denvol tijd en geld. Een bedrijf met 30 of 40 cloudapplicaties is tonnen kwijt om 
ze allemaal te laten doorlichten. De overheid heeft het gedaan met Microsoft en 
alleen voor die leverancier kostte dat al twee jaar.” 

Cloud is een klein 
woord voor een  

complexe wereld  
waarin betrouwbaar-

heid en veiligheid 
van groot belang zijn, 
maar niet altijd zeker. 

Samen werkings verband 
de Online Trust Coalitie 
zoekt naar een manier 
waarop betrouwbaar-

heid en veiligheid  
relatief eenvoudig  

aangetoond kunnen 
worden. Bijvoorbeeld 
door een keurmerk of 
certificaat en liefst op 

Europees niveau. De 
weg daarheen is niet 

zonder obstakels.  

Complexe wereld
Dat geeft direct een van de grootste problemen aan in de zoektocht naar 

meer zekerheid: achter dat kleine woord ‘cloud’ schuilt een complexe wereld 
met een rijkgeschakeerd landschap aan dienstverleners. Jan Matto is Register 
EDP auditor en partner bij Mazars Nederland. Hij vindt dat de simplistische term 
meer verhult dan onthult. “Wat is die cloud? En waar is hij?  Wie zijn de partijen 
die de clouddiensten leveren en met wie werken ze samen?” Over die laatste 
vraag weet hij: de cloud is nooit van één bedrijf. “De infrastructuur, de toegang, 
de beveiliging, de software, de data – het zijn allemaal schakels in de keten 
en meestal van verschillende aanbieders. De afnemer wil zekerheid, maar zijn 
dienstverlener is weer afhankelijk van derden. Dat maakt vertrouwen zeer inge-
wikkeld. Als er maar één schakel in de keten breekt of faalt, heeft iedereen een 
probleem. Wat we dus zoeken is zekerheid voor de risico’s in het hele ecosys-
teem.” Risico’s op het gebied van privacy, compliance en governance. “Het gaat 
ons om veel meer dan cybersecurity”, waarschuwt Steltman. “Digitale veiligheid 
is bijna altijd prima geregeld, waar het om gaat is of ik kan bouwen op de ver-
klaringen die een leverancier afgeeft en of de hele keten daarin zit. Dus ook de 
leveranciers van mijn leverancier. Er is meer nodig dan beloftes.” 

Geïnformeerde keuze
Met die laatste uitspraak is Petra Oldengarm het zeker eens, maar dat 

digitale veiligheid bijna altijd prima is geregeld, daar durft deze directeur van 
Cyberveilig Nederland wel wat vraagtekens bij te zetten. “Onze ervaring is dat te 
veel afnemers ervan uitgaan dat aanbieders de zaken op orde hebben, zonder 
dat ze controleren wat ‘op orde’ dan precies betekent en of dat hetzelfde is als 
wat zij nodig hebben. Hoeveel garantie biedt de leverancier werkelijk? Staan de 
maatregelen in verhouding tot de risico’s? Wij vragen ons af of dat gesprek in 
alle gevallen wordt gevoerd.” Oldengarm pleit in de eerste plaats voor duide-

Zekerheid  
in de cloud:  
bestaat  
dat wel?
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lijkheid. “De provider is niet per se verantwoordelijk voor alles wat de 
afnemer wenst, maar wees daar transparant in zodat de afnemer een 

geïnformeerde keuze kan maken. Te vaak nog spreek ik onderne-
mers die denken dat het allemaal wel goed zal zitten. Ik zou zelf 
niet van dat toeval afhankelijk willen zijn.” 

Dogmatisch jaardenken
Een uitstekend moment voor Matto om zijn stokpaardje te 

beklimmen: “Ik maak me al jaren zorgen over schijnzekerheden. 
Neem bijvoorbeeld een ISO 27000. Wij zien een vlucht in dat soort 

certificeringen, die iets zeggen over managementprocessen en niets 
over de IT-werkelijkheid.” Matto verbaast zich over het gebrek aan 

aandacht voor de technologie zelf. “Als IT-auditor hoor ik bijvoorbeeld 
vaak dat de mens de zwakste schakel is in de IT, maar dat is niet zo. De impact 

van technologie is gewoon heel groot. Als ik iemand een auto geef met slechte 
remmen en hij krijgt een ongeluk, dan kan ik niet zeggen dat de chauffeur 
de zwakste schakel is. Dat is dat oude barrel waarmee we hem op weg hebben 
gestuurd.” 

Als er meer aandacht was voor de rol van IT in compliance, dan zou er ook 
anders geaudit worden, meent Matto. “Als NOREA-auditors geven wij zeker-
heid over het afgelopen jaar. Dat vindt de accountant fijn, die kan dan in het 
jaarverslag stellen dat alles heeft gewerkt in zijn financiële jaar. Maar dat soort 
‘jaardenken’ is niet langer geschikt voor ICT. Technologie is veel te dynamisch 
voor één audit per jaar en moet frequenter worden gemonitord. Liefst continu. 
Daar zijn digitale instrumenten voor nodig, zoals dashboards, en een rigou-
reus andere manier van denken. Wereldwijd.” Een grote eis, maar Matto ziet al 
beweging in die richting. “De Online Trust Coalitie denkt er ook zo over en de 
gedachte verspreid zich steeds verder in de community.” 

Afspraken in plaats van aannames 
Ook Oldengarm ziet op het gebied van security een verschil tussen IT-wer-

kelijkheid en -beleving. “In de praktijk zien we nog te veel aannames over ver-
antwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Laten afnemers en leveranciers eerst 
samen duidelijke afspraken maken over de beveiligingseisen en afstemmen wie 
verantwoordelijk is voor wat.” Oldengarm ziet daar zeker een rol voor de Online 
Trust Coalitie, waar Cyberveilig Nederland ook lid van is. Haar advies zou echter 
zijn om niet op zoek te gaan naar de heilige graal, maar pragmatisch te werk te 
gaan. “Kijk naar wat er wel kan. Wat zijn de minimale eisen waaraan security 
in de cloud zou moeten voldoen voor de verschillende typen clouddiensten? 
Ga daar dan een certificaat voor afgeven en bouw vervolgens uit. Wij werken 
bijvoorbeeld in breed verband aan een keurmerk voor het certificeren van pene-
tratietesten. We hebben ook een security woordenboek gemaakt, waarin defini-
ties staan waar onze leden het wél over eens zijn. Normeninstituut NEN wil het 
gaan gebruiken, bijwerken en uitbreiden in het kader van ISO 27000. Zo komen 
we stapje voor stapje samen verder.” Zoek niet de tien verschillen, maar pak 
de drie overeenkomsten en ga daar mee verder, stelt Oldengarm voor. “Laten 
we zo’n keurmerk ook agile ontwikkelen; een begin maken en gaandeweg het 
proces verbeteren.”

Chris Verhoef  
Hoogleraar informatica 

aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en wetenschap-

pelijk adviseur voor  
overheid en bedrijfsleven

Expert
V e r h o e f

Iedereen expert

Steekhoudende argumenten, feiten, 
en logische redeneerlijnen lijken er 

niet meer toe te doen. De eigen waarheid, 
de persoonlijke bubbel is het uitgangs-
punt. Beweringen kunnen zonder modus 
ponens per tweet, virale video of soundbyte 
worden afgedaan. Niet iedereen slikt het 
voor zoete koek. Dilan Yesilgöz-Zegerius 
zette Joost Eerdmans flink op zijn nummer 
voor de manier waarop hij een uitgaans-
verbod in twijfel trok: als hij ’s avonds naar 
buiten ging zag hij niet veel mensen dus 
een corona-avondklok is onnodig. Dilan 
riposteerde zijn overhaaste generalisatie 
eloquent: ‘laat het aan echte experts over’. 
Mooi gedaan.

Het is opmerkelijk dat mensen 
tegenwoordig over wiskundige, 

niet triviale zaken een mening denken 
te hebben. De wiskunde trekt zich daar 
gelukkig niets van aan. Of zoals John Fet-
terman (Pennsylvania Lt. Governor) het zei 
naar aanleiding van Trump’s gang naar de 
rechter: “The bottom line is math doesn’t 
care about your feelings, math doesn’t care 
about your baseless lies and allegations, 
and math has made Joe Biden President-
elect and you are standing in the way of an 
orderly transition.”

Bij coronamaatregelen is wiskunde 
vaak de spil tot inzicht; niet je 

gevoelens, ongefundeerde beweringen, of 
naïviteit. Op 25 maart 2020 riep Diederik 
Gommers dat de piek eind mei zou zijn met 
2200 IC-bedden. Wiskunde voorspelde dat 
de piek aanstaande was en die zou nooit 

boven de 1400 komen. Bij de tweede golf 
een soortgelijk geval: een tsunamiwaar-
schuwing van Ernst Kuipers, maar een paar 
dagen later kwam er zo’n enorme u-turn 
dat de politieke commentatoren Vullings en 
Van der Wulp zich hardop afvroegen of dit 
draaiend PvdA-lid soms politieke aspiraties 
had. Zij voegden er aan toe dat het kabinet 
weleens gek kon worden van dit soort 
experts.

Niemand schijnt te begrijpen dat 
het besturen van een virus is als 

het besturen van een voertuig op Mars. De 
joystick heeft pas na 20 minuten effect. 
Bij corona duurt dat alleen nog langer. 
Ter illustratie de sympathiek ogende Eat-
out-to-Help-Out maatregel. Boris John-
son betaalde de helft van je pub grub tot 
10 pond.  Na een week steeg het aantal 
besmettingshaarden significant. Twee 
weken na het afschaffen ervan daalde het 
gelukkig weer. ‘Subsidizing the spread of 
COVID19’  kopte een datagedreven rapport.

De coronacijfers zijn een echo uit het 
verleden. Naïeve extrapolaties zijn 

zinloos of domweg gevaarlijk. Met geavan-
ceerde wiskunde kun je met slagen om de 
arm het verloop duiden. De wiskundige 
kennis zit bij het RIVM. Vullings en Van 
der Wulp zouden eens kunnen uitzoeken 
waarom Gommers en Kuipers niet gewoon 
bij het RIVM te rade gaan.

In de praktijk 
zien we nog  

te veel  
aannames 

over verant-
woordelijk-

heid en aan-
sprakelijkheid
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Een eerlijke kilometerprijs     voor vrachtvervoer
veroverd op de daar opererende hoofddienstaanbieder. In 
Nederland is het de ambitie dat ze van meet af aan een groter 
deel van de markt gaan bedienen.

Lessen uit het buitenland
In de praktijk blijkt het best ingewikkeld om op een goede 

manier vrachtwagenheffing in te voeren. In Duitsland werd het 
systeem jaren te laat opgeleverd. Je zou kunnen zeggen: dat was 
het eerste systeem. Maar ook in België, de laatste implemen-
tatie, kampte het systeem in de beginjaren met problemen. De 
kranten stonden vol met klagende Nederlandse vrachtwagen-
bedrijven die onterecht boetes kregen of hun OBU’s niet op tijd 
binnen hadden. Ook de gebruikersvriendelijkheid liet te wensen 
over. In een rapport van Panteia uit 2018 is dit onderzocht. 
Over de Belgische OBU was 24 procent van de geënquêteerden 
ontevreden over de eerste ingebruikname, 22 procent over het 
gebruiksgemak onderweg, 33 procent over de zichtbaarheid van 
storingen en 38 procent over de betrouwbaarheid.

Het kan ook anders. Een goed voorbeeld is de invoering 
van ‘free flow’ spitsheffing in Stockholm in 2005. Hier werd het 
systeem in een keer aangezet voor een proefperiode. Dit werkte 
vlekkeloos en automobilisten en omgeving ervoeren direct het 
effect van minder verkeer en een betere leefomgeving. Na de 
proefperiode werd het systeem uitgezet en een referendum 
gehouden. De aanvankelijk overwegend sceptische houding ver-
anderde in een duidelijk draagvlak, waarna het systeem weer in 
werking werd gesteld. Hieruit zijn belangrijke lessen te trekken: 
zet het gebruiksgemak centraal, zorg dat het systeem vanaf het 
eerste moment goed werkt en maak het resultaat van de imple-
mentatie duidelijk zichtbaar voor de betrokkenen. Het draag-
vlak en daarmee de kansen voor verduurzaming en verbetering 
van de concurrentiepositie van de Nederlandse transportsector 
nemen hierdoor toe. Lees daarover meer in de blog: ibm.biz/
BlogTruckTolling

Kortom, door de juiste aanpak te kiezen komt het doel van 
bewuste en verantwoorde vervoersmobiliteit eerder in zicht. 

De gereden kilometers van een vrachtauto op tolwegen 
worden bijgehouden door een on-board-unit (OBU) 

met behulp van satellietbepaling zoals GPS en Galileo. Deze 
data worden verstuurd naar de backoffice van het toldienstver-
leningsbedrijf dat door het vrachtwagenbedrijf is gekozen. Dit 
bedrijf berekent de verschuldigde tol, stelt een factuur op en 
incasseert die. Deze heffing wordt vervolgens afgedragen aan 
de overheid, waarvoor het bedrijf een vergoeding ontvangt. De 
vrachtwagen betaalt dus alleen de heffing; de incasseringskos-
ten betaalt de overheid. De ambitie is hoog: de meeropbreng-
sten van de heffing zullen worden teruggesluisd naar de sector 
voor verduurzamingsprojecten. Op deze wijze kan de sector 
zijn sterke internationale positie behouden en wellicht zelfs 
uitbouwen. 

Acceptatieplicht
De ambitie blijkt ook uit het feit dat vol wordt ingezet op 

commerciële aanbieders die tegen een vaste vergoeding de tol 

(vrachtwagenheffing) namens de overheid moeten gaan innen. 
Voordeel van het benutten van deze commerciële partijen is dat 
ze de afnemers tevens de mogelijkheid bieden om met dezelfde 
apparatuur in meerdere landen hun tol te betalen. Nadeel is dat 
deze aanbieders geen acceptatieplicht hebben, dus niet alle 
vrachtwagenbedrijven zullen er naar verwachting terecht kun-
nen. Daarom wordt er ook een ‘hoofddienstaanbieder’ aanbe-
steed, die deze acceptatieplicht wel krijgt. De taken van deze 
partij zijn heel vergelijkbaar met die van commerciële aanbie-
ders. Alleen zullen niet zo zeer de grote solide internationale 
vrachtwagenbedrijven zich erbij aansluiten, maar eerder de 
minder solvabele partijen, de incidentele buitenlandse vracht-
wagens en de puur binnenlands rijdende vrachtwagens. Daarom 
ontvangt de hoofddienstaanbieder een hogere vergoeding dan 
de commerciële partijen.

Op dit moment zijn er al enkele commerciële aanbieders  
aanwezig in de Europese markt. In Duitsland zijn ze nog niet 
actief. In België hebben ze inmiddels een beperkt markt aandeel 
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De landen om ons heen heffen 
een tolprijs per kilometer voor 

vrachtauto’s. Duitsland doet dit 
al sinds 2005 en België sinds 

2016. Daarbij zijn met name de 
hoofdwegen belast. Nederland 

vraagt tot nog toe een prijs 
per jaar voor het zogenaamde 

eurovignet, maar gaat in 2024 
ook een vrachtwagenheffing per 
kilometer invoeren. Omdat dan 

het gebruik in plaats van het 
bezit wordt belast, ontstaat er 

een eerlijker heffing. Dit kan niet 
zonder goede systemen erachter.

IBM 80 jaar in tolling
Op 1 oktober 1940 opende 
een van de eerste tolpro-
jecten van de nieuwe tijd: 
de Pennsylvania Turnpike 
vlakbij Pittsburgh. De 
apparatuur en software in 
de tolhokjes werden door 
IBM geleverd. Vele implementaties volgden met steeds nieuwere 
versies van de apparatuur. Tegenwoordig is circa 8000 kilome-
ter snelweg in de Verenigde Staten betold. Voor een significant 
deel hiervan gebruiken de diverse tol-operators de nieuwste 
IBM-backoffices.
In Europa was IBM een van de eerste die in 2005 een volledig 
free flow tolsysteem neerzette, namelijk de stadscongestietol 
in Stockholm. Geen slagbomen, noch de noodzaak tot snelheid 
verminderen. Wel gebruiksgemak en effectief. Vele implementa-
ties volgden, zoals rondom steden in Noorwegen en Zweden en in 
Londen. Daarnaast gebruikt de grootste tol-operator de back-
offices van IBM.
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Hoe klimaatverandering 
de digitale transformatie 

noodzakelijk maakt

Technologie
DELTA is ontworpen met het 
oog op het Nederlandse land-
schap en hoe dit door de tijd 
verandert. De oplossing wordt 
aangeboden binnen ERDAS 
IMAGINE®, de standaard beeld-
verwerkingstechnologie van 
Hexagon’s geospatial divisie. 
Door gebruik te maken van 
ruimtelijke modellen die in een 
overzichtelijke gebruikersinter-

face zijn geïntegreerd, wordt het zoekproces volledig geau-
tomatiseerd en kan een controleur eenvoudig en gericht de 
gevonden veranderingen beoordelen. Het resultaat is een 
open geografisch bestand dat direct kan worden ingelezen 
in andere geografische informatiesystemen, waarmee het 
naadloos in de bestaande architectuur past.

Bronnen:

1.  Toename neerslag in meeste seizoenen, KNMI, 2019: https://www.knmi.nl/

over-het-knmi/nieuws/toename-neerslag-in-meeste-seizoenen 

2.  Vaker droogte in het binnenland, KNMI, 2020: https://www.knmi.nl/

over-het-knmi/nieuws/vaker-droogte-in-het-binnenland

De wereld om ons heen verandert alsmaar rapper. Belangrijke oorzaak: 
klimaatverandering. Ook in Nederland zijn de gevolgen daarvan niet te 

onderschatten. Periodes van hevige regenbuien afgewisseld met periodes van 
extreme droogte, met als gevolg wateroverlast of uitdroging van de bodem. 

Genoeg water is van levensbelang en het is aan de waterschappen om de toevoer 
optimaal te houden.

Elk waterschap heeft te maken met een enorm beheer-
gebied: duizenden watergangen, keringen en kunstwer-

ken, maar ook de natuur zelf. En in zo’n beheergebied verandert 
er elk jaar van alles. Ook het weer heeft daar invloed op. In de 
afgelopen 60 jaar is de jaarlijkse neerslag toegenomen met  
14 procent (KNMI, 2019). Daar tegenover staat dat door kli-
maatverandering Nederland landinwaarts met meer droogte 
te maken krijgt (KNMI, 2020). Om te zorgen dat Nederland 
voorzien is van schoon en voldoende water en de waterveilig-
heid gegarandeerd wordt, is het van belang dat de genoemde 
assets in de natuurgebieden actueel bijgehouden worden. Maar 
handmatige inspecties in het veld kosten veel tijd, inspanning 
en middelen. Data-automatisering biedt uitkomst.

Eén van de waterschappen die te maken heeft met het 
bijhouden van geo-registraties, is De Dommel. De Dommel 
beheert geen grote waterkeringen, maar zien zichzelf als een 
‘water’ waterschap, of beter gezegd een afwaterend waterschap. 
Yvonne Menten is er Projectleider Digitale Stelsel Omgevingswet 
en overziet alles wat met geo, de Basisregistratie Grootscha-
lige Topografie (BGT) en de Omgevingswet te maken heeft: “We 
zitten in bosrijk gebied en daar willen we de natuur haar gang 
laten gaan. Door verwildering en obstakels, zoals omgeval-
len bomen of dichte groei, kun je niet altijd iemand het veld 
insturen ter inspectie. Maar we willen wel graag weten of het 
water goed vastgehouden of juist goed afgevoerd kan worden. 

Daarvoor zijn de registratie van de ligging van c-watergangen 
(watergangen met een bergende functie) en duikers (buizen die 
twee watergangen met hetzelfde waterpeil verbindt) belangrijk, 
én dat mutaties snel gevonden en vast gelegd kunnen worden.”

Dataautomatisering
Om toch inspecties uit te kunnen voeren vroeg De Dommel 

of IMAGEM een onderzoek wilde starten. IMAGEM koos voor de 
oplossing DELTA: een mutatiesignalering-oplossing die gebruik-
maakt van data-automatisering met verschillende detectie-
modellen (zie kader). Marcel van der Weerd, geospatial  
solutions specialist bij IMAGEM implementeerde de oplossing: 
“Met behulp van DELTA is er 607 kilometer aan watergangen 
geanalyseerd. Met een getraind Machine Intellect zijn er 5.517 
lijnstukken van minimaal 4 meter gedetecteerd waarin geen 
watergang is gevonden. Deze detecties bestaan uit 1.855 dui-
kers, 242 dempingen en 3.474 lijnstukken waarbij de watergang 
wel aanwezig is in de data, maar dus niet goed op zijn plaats 
ligt.”

In de analyse wordt gebruikgemaakt van een hoogtemodel. 
Hiermee kan van boven door vegetatie heen gekeken worden 
en wordt de analyse compleet uitgevoerd in elk gebied; ook in 
bosrijke gebieden, zoals De Dommel, worden watergangen goed 
waargenomen in de remote sensing analyse. De Dommel is onder 
de indruk. Yvonne Menten: “We waren verwonderd dat duikers zo 

goed gevonden werden en dat het resultaat zo nauwkeurig was 
vanuit de verschillende kaartlagen, zoals infrarood. Dat gold ook 
voor de dempingen die zo goed te zien waren, omdat we AHN 
(Algemeen Hoogtebestand Nederland) en andere bestanden 
combineerden.”

Digitale transformatie
Data-automatiseringsoplossingen zoals DELTA helpen  

waterschappen bij hun digitale transformatie. Steeds meer 
waterschappen kampen met een toenemende vraag en een 
afnemende beschikbaarheid van personeel om de werklast te 
beheren. Door kunstmatige intelligentie te combineren met het 
sterk groeiende aanbod aan digitaal verworven data zijn we in 
staat om velddetectieprocessen te automatiseren. 

Bij De Dommel benadrukken ze dat: “Je mist de tijd om 
buiten te kijken: wat je hebt liggen, waar je verantwoordelijk 
voor bent, wat je beheert en wat er gemuteerd is. Je moet heel 
snel actuele gegevens binnenhalen. Dat lukt gelukkig door heel 
veel databronnen te combineren en achter je bureau fouten te 
detecteren en op te zoeken. Zo ben je veel actueler bezig.” Door 
de registraties binnen een waterschap op orde te hebben, kun-
nen de waterveiligheid en toevoer beter gecontroleerd worden 
met het oog op klimaatverandering én klimaatadaptatie: water 
vasthouden en afvoeren wanneer dat echt nodig is. 

Patrick de Groot, Sales Director bij IMAGEM: “Wij geloven 

in het automatiseren van detectieprocessen, waarmee je je 
aandacht vooral kunt richten op die plekken waar echt iets aan 
de hand is. Deze aanpak, waarbij we gebruikmaken van machi-
ne learning en data science, stelt waterschappen en andere 
gebiedsbeheerders in staat significant op handhavingskosten te 
besparen en sneller te acteren op ongewenste veranderingen. 
Alle benodigde bouwblokken zijn in de basissoftware aanwezig, 
zodat we snel detectiemodellen kunnen configureren op basis 
van nieuwe klantvragen. Die modellen vinden hun weg richting 
DELTA, zodat ook andere aangesloten gebruikers hiervan kun-
nen profiteren. Zo gaan we efficiënt om met overheidsgeld en 
helpen we om innovatie te versnellen.”

Tieme de Jonge, Marketing Communicatie  
Specialist bij IMAGEM 

Weten hoe u uw digitale transformatie  
kunt versnellen?  
Ga naar www.imagem.nl/waterschappen
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>  Het onzichtbare archief

> Meer data minder asfalt

>   Kathalijne Buitenweg: ‘Digitalisering wordt 
niet politiek gemaakt’
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>  Actieve Openbaar making leeft
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#100BESTPRACTICES

WWW.100BESTPRACTICES.NL

Met meer dan 100 best practices vind je altijd iNSPIRATIE om jouw (gemeentelijke) 
dienstverlening te optimaliseren. Verschillende gemeenten delen praktijkervaringen 
vanuit uiteenlopende onderwerpen en invalshoeken: 
co-creatie, selfservice, procesoptimalisatie, communicatie en aansturing. 

Ga naar www.100bestpractices.nl en gebruik de �lters en je eigen zoekwoorden om te 
bekijken welke best practice op dat moment bij jouw situatie, jouw vraagstuk past. 
Ga je liever even of�ine? Blader dan door het magazine iNSPIRATIE. Heb je er nog geen? 
Vraag je exemplaar aan via: www.pinkroccadelocalgovernment.nl/inspiratiemagazine
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iBestuur is nu een jaar onder dak bij Sijthoff Media, hoofdkwartier  

Capital C. Toeval natuurlijk, maar wie kon op 1 januari 2020 weten dat die letter C ons  

leven zou gaan beheersen. Enfin, vult u maar in… 

Maar de C staat voor meer dan dat vermaledijde virus – inclusief complottheorieën 

en chaos. Complex is wat mij betreft het woord van het voorbije jaar. Met als meest in 

het oog springende voorbeeld de ellende rond de kinderopvangtoeslag. Een complex 

belastingstelsel, gemengd met een bozig wetgevend en mediaklimaat (let op: fraude!) en 

een informatiehuishouding die verre van op orde is. En dat allemaal geprint in ‘het ICT-

systeem’. Maar is het niet te makkelijk om de nee-zeggende computer de schuld te geven?

We organiseren al  die complexiteit en verwachten dat ICT het voor 

ons regelt. De realiteit is dat de technologie door de manier waarop we organiseren, 

aanbesteden, bouwen, altijd een stap te laat is. In het geval van de toeslagen een oceaan 

te laat: het toeslagenstelsel werd ingevoerd terwijl de ICT-systemen daar helemaal nog niet 

klaar voor waren. Dat zou nog een jaar of zes duren…

En nu is er dus een driejarig ICT-verbeterprogramma bij de Belastingdienst. 

Tegelijkertijd wordt ‘Toeslagen’ een aparte afdeling (innen blijkt toch andere koek dan 

uitkeren), met deels nieuwe ambtenaren. En de winkel blijft open. Een opmaat voor nieuwe 

rampspoed?

Ik ga iets geks zeggen. Ik kom in mijn werk voor iBestuur zoveel 

knappe koppen tegen (ja, jij inderdaad), zowel bij de overheid als bij marktpartijen en 

wetenschappers. Er is zoveel idee en daadkracht. Dwarsdenkers ook. Het besef dat het 

anders moet. De durf om het anders te doen. Complex blijft het, maar iBestuur-community, 

ik geloof in jullie! Met het verzoek om één letter terug te gaan bij alles wat u ontwikkelt: de 

B van barmhartigheid. 

Quita Hendrison, plv hoofdredacteur
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Meer weten?
Lees het hele artikel in deze uitgave van 

iBestuur magazine of bezoek onze website.

www.imagem.nl/waterschappen

DATA AUTOMATISERING HELPT BIJ 
BIJHOUDEN VAN REGISTRATIES IN 

WATERSCHAPPEN

Geo-registraties moeten actueel, betrouwbaar en compleet zijn. Dit geldt ook in 
watergangen en -keringen. Zo kunnen waterschappen zorgen voor voldoende en 

schoon water en garanderen ze de waterveiligheid. Waterschap De Dommel onderzocht 
hoe ze met data automatisering dit bijhoudproces efficiënter kunnen maken.
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Door Fred van der Molen
Beeld Lex Draijer, de Beeldredaktie

De corona-app. Nooit werd de wordingsgeschiedenis 
van een app in Nederland nauwlettender gevolgd. 

Niet alleen door de pers. Maar ook door ontwerpers, 
programmeurs en experts in privacy en beveiliging. Dat 
kon dankzij het volledig open ontwikkelproces. Nu het 

stof is neergedaald maakt iBestuur de balans op met de 
hoofdverantwoordelijke, Ron Roozendaal, die daarbij 

de omslag maakte van ‘hoe verantwoord ik me’ naar 
‘wij gaan dit samen doen’. Is dit de blauwdruk voor de 

toekomst?   

“Ik kijk er met veel plezier op terug”, zegt Ron Roozendaal, directeur 
Informatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, zonder aarzeling over de zogeheten appathon die 18 en 19 april werd 
gehouden. En dat terwijl Kamerleden en niet de minste experts tevoren ruim-
schoots kritiek uitten op de snelle jacht op een corona-app. Aan belangstel-
ling voor de appathon was geen gebrek, niet bij de media en evenmin bij de 
ICT-sector. Zo vallen er bij de voorselectie meer dan 700 voorstellen af voordat 
zeven ’finalisten’ hun app konden komen presenteren. Een bruikbare corona-
app levert het niet op. “Het was ook nooit de bedoeling om in een weekend 
een app in elkaar te sleutelen”, stelt Roozendaal. “Het was een marktverken-
ning, in alle openbaarheid. Mijn idee was: als je zoiets als overheid gaat doen, 
moet je vanaf de start laten zien dat je intenties integer zijn. En dus alles in de 

Open ontwikkelen
CoronaMelder, the making of…

    kan dus wél
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laars mee met de ontwikkeling. Roozendaal: “Er zijn duizenden 
uren van vrijwilligers in CoronaMelder terechtgekomen. Het is 
echt heel bijzonder hoeveel mensen belangeloos hebben bij-
dragen. Het product is daardoor op elk terrein heel veel beter 
geworden.” Zo’n samenwerking blijft niet vanzelf in stand. Er 
wordt een communitymanager aangesteld die het contact met 
de gemeenschap en het bouwteam voedt en onderhoudt.

Tegenslagen
Het bouwteam werkt onder hoge druk. Iedereen begrijpt 

dat er haast is. De Winter is onder de indruk van de toewijding. 
“Je kreeg om half twaalf ’s avonds nog van drie kanten ant-
woorden.” Die toewijding geldt ook voor hem zelf. In die peri-
ode overlijdt zijn moeder. Hij neemt alleen vrij de dag na haar 
overlijden en die van de begrafenis. “Je voelt zo’n groot belang 
dat je er verder bij wilt zijn.” Hij heeft de ontwikkelperiode ook 
om andere redenen als ‘best heftig’ ervaren. Het nadeel van 
openheid is dat je bij elke stap die je doet er ook wel iemand is 
die het met je oneens is. “Je vaart op zee en krijgt steeds weer 
een golf over je heen.”

Dan doelt hij ook op de onvermijdelijke tegenslagen. Zo 
laat de Belastingdienst in een laat stadium weten dat ze de 
backend toch niet kunnen hosten; zo wordt het testbeleid 
aangepast vanwege capaciteitsproblemen: wel een melding 
maar geen klachten? Dan geen test en wel tien dagen quaran-
taine. En er ontstaat grote beroering - tot in de Tweede Kamer 
- als vanuit het ministerie van VWS naar diverse organisaties, 
waaronder die van maaltijdbezorgers, een e-mail wordt ver-
zonden met het advies het personeel de app te laten downloa-
den. ‘Dit moet onmiddellijk stoppen,’ twittert D66-Kamerlid 
Kees Verhoeven geagiteerd: “Tegen kraakheldere afspraken in 
oefent het ministerie van Volksgezondheid druk uit (..) om de 
corona-app te installeren.” “Een fout van een al te enthousiaste 
medewerker”, erkent Roozendaal.

Spoedwet
Ook de Autoriteit Persoonsgegevens betoont zich een hor-

zel in de pels. De AP concludeert - in afwijking van de Lands-
advocaat en de Raad van State - dat de app toch niet goed kan 
worden ingevoerd zonder onderliggende wetgeving. Dat zorgt 
eind augustus voor een forse vertraging: in allerijl moet een 
spoedwet worden opgetuigd en door het parlement geloodst. 
“Hebben we ons daar maandenlang voor uit de naad gewerkt”, 

openbaarheid doen. Maar het is ons destijds niet goed gelukt 
duidelijk te maken wat het doel was.” Geen van de voorstel-
len voldeed bij benadering aan de eisen. Roozendaal: “Onze 
conclusie na het weekend was: we moeten het zelf gaan doen.” 
Over de soms smalende berichtgeving over de appathon zegt 
hij: “Als je iets transparant doet, kun je verwachten dat je af 
en toe in de storm staat. Maar mijn beeld is niet veranderd. 
We hebben echt iets bijzonders gedaan. Het was een intensief 
weekend met heel veel deskundigheid in de zaal en online, 
ook op het gebied van gedragswetenschap, epidemiologie, 
ethiek, privacy, enzovoort. Er is veel kennis bij elkaar gebracht 
en overgebleven.” Het weekend doet ook iedereen definitief 
beseffen dat privacy de hoogste prioriteit moet krijgen om van 
de app een succes te maken. Eén van belangrijkste critici, pri-
vacy- en beveiligingsexpert Brenno de Winter, wordt zelfs bij de 
verdere ontwikkeling betrokken.

Dreamteam
Kort na het appathon-weekend kondigen Apple en Google 

aan een uniforme oplossing voor nabijheidsmeldingen in te 
bouwen in IOS en Android. Dit verlost appbouwers van veel 
technische kopzorgen. De ‘Exposure Notification API’ maakt 
het mogelijk een ‘domme’ app te ontwikkelen die op de ach-
tergrond draait en de privacy borgt. Het lost niet alle beperkin-
gen op: de gebruikte Bluetooth-technologie zit niet in oudere 
telefoons en gaat soms door wanden heen. Ook de afhankelijk-
heid van big tech wordt er niet minder op. Voor de ontwikke-
ling wordt vanuit overheidsperspectief een bijzondere route 
uitgezet. In plaats van een reguliere aanbesteding wordt er 
een ‘dreamteam’ van interne en externe experts geformeerd. 
Bovendien wordt volledige openheid de norm, om volstrekt 
duidelijk te maken dat de overheid integere bedoelingen heeft, 
in weerwil van allerlei complottheorieën.

De keuze voor open broncode helpt om bekende namen 
uit de IT-gemeenschap aan boord te krijgen. Mensen als Jelle 
Prins (app design, bouwde voor Booking en Uber), Dirk-Willem 
van Gullik (backend, medeoprichter Apache Foundation), Ivo 
Jansch (architectuur, PHP-expert). Sommigen zijn tot dan kri-
tische volgers. Maar een team van toppers samenstellen; is dat 
niet in strijd met de aanbestedingsregels? Daar blijkt een mouw 
aan te passen. ‘Bij dwingende spoed’ mag afgeweken worden. 
Roozendaal: “Daar zijn we in het begin op teruggevallen, maar 
over het algemeen hebben we ons bij alle deelcontracten netjes 

aan de regels gehouden. De landsadvocaat en de inkooporgani-
satie HIS hebben daar steeds op meegekeken.”

Github
Erkende specialisten aan je verbinden, maakt soms direct 

het verschil, merkte Roozendaal: “We moesten iets essentieels 
van Apple gedaan krijgen. Van Gullik is iemand voor wie ook 
een Amerikaanse topman de telefoon opneemt.” Ongekend is 
ook dat leden van het bouwteam zich laten interviewen. Zo 

verschijnt De Winter in het Stamcafé van GeenStijl. “Ik ben 
nooit beperkt in wat ik in het openbaar mocht zeggen, afgezien 
van politieke uitspraken.” Roozendaal: “Juist die transparantie 
geeft vertrouwen. Maak het zo persoonlijk dat de buitenwereld 
begrijpt dat er mensen van vlees en bloed achter zitten.” Vanaf 
de start is de ontwikkeling een openbroncode-project dat via 
het versiebeheerplatform GitHub met elke belangstellende 
wordt gedeeld. “Dat is super bijzonder voor de overheid”, bena-
drukt Roozendaal. “En we hebben niet alleen de code, maar 
alles openbaar gemaakt. Dus ook de architectuur, de resultaten 
van de penetratietesten, de andere beveiligingsonderzoeken, 
de architectuur, echt alles.”

Via GitHub is niet alleen het bouwteam aangesloten maar 
kijkt ook een enorme gemeenschap van vrijwillige ontwikke-

En we hebben 
niet alleen de 

code, maar alles 
openbaar gemaakt
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is de publieke reactie van de teleurgestelde Jasper Hauser, lei-
der van het ontwerpteam. Anderhalve maand later wordt de app 
dan toch in bedrijf genomen. De gevreesde tweede golf is dan 
al stevig onderweg. In de maand daarop wordt de app 4 miljoen 
keer gedownload. Technische problemen blijven uit, maar in de 
maatschappij ontstaat wel ruis op de lijn. Vakbonden melden 
dat er werkgevers zijn die hun personeel ontmoedigen om de 
app te installeren omdat ze vrezen dat veel personeel onnodig 
in quarantaine moet. Roozendaal: “Daar horen we niet veel 
meer van. Het kwam ook voort uit misverstanden over de wer-
king. Het ging onder andere over een busmaatschappij. Maar 
een buschauffeur heeft niet zomaar last van meldingen, omdat 
passagiers zelden een kwartier lang zo dicht in de buurt zijn. 
En zorgpersoneel dat coronapatiënten verpleegt hoeft evenmin 
te vrezen voor dagelijkse waarschuwingen. Meldingen hebben 
alleen betrekking op contactmomenten in het verleden. Na 
registratie van een besmetting stopt het.”

Breder toepasbaar?
Het is het eind van het jaar als we met Roozendaal terug-

kijken. De app is in recordtijd ontwikkeld en de kwaliteit is top 
horen we van veel kanten. Is dit geen lichtend

voorbeeld voor andere ICT-projecten? “De route die we 
hebben gevolgd zou normaal gesproken aan de voorkant al zijn 
afgekeurd: we zijn gestart zonder goedgekeurd projectplan 
of architectuur. We zijn niet gestart op de oude manier met 
een programmabureau, risicolijsten, enzovoort. We hebben de 
omslag gemaakt van ‘hoe verantwoord ik me’ naar ‘wij gaan dit 
samen doen’. Als je de juiste mensen hebt, moet je erop ver-
trouwen dat het goed komt.

Normaal kan je niet zomaar de beste mensen aantrekken. 
Dat is echt een verademing. We hebben in een recordtempo 
misschien wel een van mooiste corona-apps gebouwd, voor 
minder dan 5 miljoen euro. Ik zou vaker zo willen werken, maar 
ik heb ook het antwoord nog niet hoe we binnen de aanbeste-
dingsregels toch kunnen werken met de beste mensen. Maar bij 
situaties van ‘dwingende spoed’ liggen er in ieder geval moge-
lijkheden.” Een appathon als alternatief voor een marktconsul-
tatie leent zich volgens Roozendaal zeker voor herhaling. En 
open broncodeontwikkeling kan volgens hem binnen de over-
heid zeker veel breder worden toegepast. “De software wordt er 
echt veel beter van.”

Nadelen zijn er ook. Zo kan de pers meekijken en interne 

discussies uitvergroten of verkeerd interpreteren. Bovendien 
worden betrokken ambtenaren zichtbaar. “Dat is ongebruike-
lijk. Daar moet je politiek-bestuurlijke steun voor hebben. Het 
maakt ambtenaren en andere leden van het team ook kwets-
baar. Het leverde bijvoorbeeld online bedreigingen op. Dat is 
echt wel een ding.” Nog zo’n ‘ding’: “Normaal besluit de minis-
ter wanneer iets bekend wordt gemaakt en informeren we de 
Kamer eerder dan de samenleving. Dat staat haaks op volledige 
transparantie en dus moet je voortdurend afwegingen maken. 
Een enkele keer ben je dan een paar dagen even minder trans-
parant. Het is niet anders.”

CoronaMelder - zo zit het

“Op 22 oktober (6 dagen geleden) ben jij misschien 
besmet geraakt. Je was die dag minstens 15 minuten 
dicht bij iemand met corona.” Dit is het soort waarschu-
wing dat CoronaMelder geeft, waarna de telefooneige-
naar het advies krijgt om thuis te blijven en zich te laten 
testen. Op 29 december hadden 4.382.980 mensen de 
app gedownload. De strenge privacybescherming maakt 
het niet mogelijk andere statistieken te verzamelen. 
Gebruiks- en besmettingsgegevens moeten indirect wor-
den vergaard via marktonderzoek en aanmeldingen bij de 
GGD. In de eerste maand meldden zich gemiddeld 5.000 
mensen per week bij de GGD met het verzoek zich te laten 
testen naar aanleiding van een melding. Via de GGD zijn 
begin november ruim 30.000 mensen in staat gesteld om 
via de app de waarschuwingsmelding uit te sturen. Vol-
gens onderzoek in de proefperiode wordt minimaal drie-
kwart van de mensen die in aanmerking komen voor een 
melding ook gewaarschuwd. Dat klinkt nogal onnauw-
keurig maar volgens Ron Roozendaal is het ‘gigantisch 
hoog’ als aanvulling op regulier bron- en contactonder-
zoek. “Mensen verwachten van techniek 100 procent 
precisie, maar dat gaat hierbij niet.” Bovendien geldt die 
accuratesse voor de Nederlandse anderhalvemeternorm. 
Van de mensen die zich een kwartier binnen drie meter 
van een besmet persoon bevinden zou 90 procent worden 
gewaarschuwd.

Word jij ook blij als je écht
goed geholpen wordt?
Op een persoonlijke manier?

Blueriq voor de centrale overheid

Persoonlijke én efficiënte dienstverlening. Dat kan volgens ons gewoon hand in hand 

gaan. Ook als je klant niet het standaard proces van A tot Z doorloopt. Met Dynamic Case 

Management zetten we jouw klant centraal. En zorgen we dat aanvragen zo efficiënt 

mogelijk worden verwerkt. Omdat iedereen werkt in één gecentraliseerde omgeving, 

werken ambtenaren en burgers beter en efficiënter samen. Dit zorgt ervoor dat er tijd en 

ruimte is om te doen waar het echt om gaat: je klanten écht helpen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden van Dynamic Case Management? Bekijk onze website of 

neem contact op met één van onze experts. 

www.blueriq.com/dynamic-case-management
Make it personal
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zijn over hun werk aan een betere informatiehuishouding. De 
urgentie wordt door steeds meer bestuurders gevoeld!

Drie thema’s
Samen met gemeenten werkt de VNG aan oplossingen voor 

drie thema’s: 
1) het op orde brengen van de informatiehuishouding 
2) het actief openbaar maken van overheidsinformatie en 
3)  het duurzaam toegankelijk houden van 

overheidsinformatie.

 In de context van de bestuurder betekent dit dat alle infor-
matie die hij of zij nodig heeft om het werk te doen, betrouwbaar 
is en eenvoudig beschikbaar. Ook wanneer het om historische 
gegevens gaat. Daarvoor wordt het ook steeds noodzakelijker 
om data te delen met partners. In Zeeland werken alle der-
tien gemeenten samen met het Zeeuws Archief om in 2021 alle 
omgevingsvergunningsdossiers digitaal beschikbaar te hebben. 
Een mooi voorbeeld waarin beleid en uitvoering hand in hand 
gaan. De gemeente Utrecht maakt datasets actief openbaar en 
zet ze online op utrecht.dataplatform.nl. Geïnteresseerden kun-
nen daar zelf naar antwoorden zoeken op vragen over hun stad. 
En de gemeente Delft ontwikkelde een nieuw raadsinformatie-
systeem samen met inwoners, voor de ontsluiting van raadsstuk-
ken voor burgers en bestuurders. Deze voorbeelden zijn afkom-
stig uit het boekje Grip op Informatie van de VNG, te vinden op 
de website van VNG Realisatie

Tanend vertrouwen 
Ongeacht het tijdspad van de Woo, moeten gemeenten hun 

informatiehuis op orde brengen. Het is onmogelijk om goed 
beleid te maken met verkeerde of ontbrekende gegevens, maar 
er is nog een reden. Door de manier waarop de overheid nu met 
informatie omgaat, verliezen burgers hun vertrouwen, aldus 

Kees Duijvelaar, gemeenteraadslid in IJsselstein. Dit zei hij in 
een webinar voor bestuurders en gemeenteraadsleden tijdens 
de tweede week van Grip op Informatie. Als een van de oorza-
ken van het tanende vertrouwen in de overheid noemde hij het 
verschil in informatiepositie van “de onmachtige burger en de 
machtige overheid”. Hij verwoordde het als “de gemeente heeft 
alle informatie over de burger, maar de burger heeft niet alle 
informatie over de overheid.” Gebrek aan transparantie leidt 
tot argwaan bij en een grotere ontvankelijkheid voor ondermij-
nende desinformatie, die door sociale media snel onder groot 
publiek wordt verspreid. De gevolgen daarvan zijn niet altijd te 
overzien. Denk aan de vele verschillende theorieën die inmid-
dels de ronde doen over 5G-technologie, COVID-19 en vaccinatie 
en hoe dit het handelen van mensen beïnvloedt. “De overheid 
moet de informatiepositie van de burger versterken,” stelde 
Duijvelaar. 

Hulp via de Woo
Dat kan bijvoorbeeld door openheid te geven over raads-

vergaderingen: hoe verlopen die bijeenkomsten en wat wordt 
daar besloten? Maar ook aan financiële gegevens rondom lokale 
infrastructuur: wat kost die nieuwe brug of de verbouwing van 
het station? Inwoners van een gemeente hoeven geen eigen 
theorieën te bedenken, wanneer hun gemeente de feiten helder 
presenteert en dus niet diep verstopt in rapporten. De instru-
menten die de Woo moet gaan verschaffen gaan echter alleen 
werken wanneer bestuurders het ethisch besef hebben dat 
informatie betrouwbaar en vindbaar moet zijn. Om Duijvelaar 
nog een keer te citeren “De burger heeft het recht op informatie, 
maar kan die rechten slechts met moeite effectueren.” En: “Je 
kunt niet alles zwart lakken.” Duijvelaar adviseerde zijn publiek 
eens na te denken over wat zij in hun eigen gemeente aanvaar-
den aan transparantie. Oftewel: kijk ook eens naar de balk in het 
eigen oog.

De Wet open overheid (Woo) gaat nog meer 
vragen van de hoeders en beheerders van de 
gemeentelijke informatiehuishouding. De regels 
worden strenger voor het openbaar maken van 
informatie en de duurzame opslag van digitale 
documenten. Dat kan alleen maar als de basis 
op orde is. En dat kan alleen maar wanneer ook 
bestuurders zich actief gaan bemoeien met een 
betere grip op informatie. 

Door Karina Meerman

Het is niet voor niks dat het wetsvoorstel Wet open over-
heid (Woo) een grote inspiratie is voor het project ‘Grip 

op Informatie’ van de VNG. Ook al hebben gemeenten de afgelo-
pen jaren stappen gezet in digitalisering, vergeleken met andere 
sectoren is er nog steeds een inhaalslag te maken. Vergelijk 
bijvoorbeeld het gemak waarmee we online een bankrekening 

kunnen openen en mobiel bestellingen betalen, met het regelen 
van een vergunning of het reserveren van een bruiloftsdatum. 
En over de beveiliging van de persoonsgegevens hoeven we het 
na Lochem en Hof van Twente niet lang meer te hebben. Natuur-
lijk hebben lokale overheden andere drijfveren in het dagelijks 
werk dan het bedrijfsleven en ook zijn budgetten vaak anders, 
maar één ding is gelijk: het belang van correcte en betrouwbare 
digitale informatie wordt alleen maar groter, niet kleiner. 

Week van Grip op Informatie
In 2019 en 2020 namen zo’n zeventig gemeenten deel aan 

het project proeftuinen Woo van VNG Realisatie, waarin zij 
nadachten over het verbeteren van de gemeentelijke informa-
tiehuishouding in het algemeen en als voorbereiding op de 
mogelijke komst van de Woo. De resultaten van de verschillende 
projectgroepen werden gepresenteerd aan het publiek in de eer-
ste en tweede week van ‘Grip op Informatie’. In de tweede week 
waren er aanzienlijk meer bestuurders aanwezig die actief deel-
namen aan de webinars. De VNG heeft ook het boekje Grip op 
Informatie uitgebracht, waarin juist bestuurders aan het woord 

Bestuurders, 
informatiehuishouding 

             is ook uw zaak
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p a r t n e r  P e g a s y s t e m s

Bij crises moeten organisaties improviseren en snel schakelen. 
Dat dit geen vanzelfsprekendheid is bleek bij de uitrol van het 
Nederlandse coronatestbeleid. Ook Transavia kreeg de nodige 

stormen over zich heen toen de wereldkaart rood en oranje kleurde. 
Wat zijn de lessen?

                                                                  Door Fred van der Molen

Het was makkelijker aangekondigd dan gedaan: tes-
ten, testen, testen. De GGD’s stonden ineens voor de 

immense taak teststraten in te richten, onderzoek van enorme 
aantallen tests te coördineren, bron- en contactonderzoek op 
te zetten en op dagbasis besmettingscijfers te produceren. Dat 
daarbij het nodige misging, is inherent aan crisisbeleid. Naast 
alle organisatorische en personele beperkingen bleek ook de 
bestaande digitale infrastructuur niet optimaal om de plotseling 
noodzakelijke werkprocessen te ondersteunen. Daarbij bleek de 
decentrale organisatiestructuur van 25 autonome GGD’s niet het 
ideale uitgangspunt om een pandemie het hoofd te bieden.

Transavia beschikte wel over een goede digitale infrastruc-
tuur. Maar ook bij de luchtvaartmaatschappij hielp er even geen 
lief moedertje meer aan toen het ene na het ander land in lock-
down ging: “We kwamen in een ongekende crisis terecht”, aldus 
Angelo Fentener van Vlissingen, product owner bij Transavia 
van PEGA software en verantwoordelijk voor de digitalisering 
van klantgerelateerde processen. “We kregen te maken met snel 
opeenvolgende maatregelen van overheden. In de heksenketel 
die toen ontstond waren we op bepaalde momenten moeilijk 
bereikbaar en regelmatig niet in staat onze klanten tijdig te 
informeren over wijzigingen, voucherregelingen en refundmo-
gelijkheden. Tegelijkertijd moesten we onze procedures en pro-
posities aanpassen. Overal uit het bedrijf sprongen mensen bij 
om die klus te klaren. Daarbij is natuurlijk lang niet alles goed 
gegaan. We hebben veel geleerd.”

Waar Transavia volgens hem wel veel baat bij heeft gehad is 
het nieuwe Interaction Platform dat vanaf 2016 is geïmplemen-
teerd. Daardoor kon men veel meer doen met dezelfde groep 
mensen. “De meest fundamentele wijziging is de verschuiving 
van een incident- naar een klantgeoriënteerd systeem. Dat je 
bijvoorbeeld weet als een reiziger belt vanwege een vertraging 
of annulering, met wie hij reist, of hem dat al eerder is over-
gekomen, op welke vlucht hij zit, enzovoort. We hebben een 
360-gradenbeeld van de klant. Dat zou ik organisaties als de 
GGD ook toewensen. Wij zijn zeker bereid onze kennis te delen.”

De hele klantreis
Jan Willem Boissevain van PEGA: “Bij Transavia is de hele 

‘klantreis’ vanaf de boeking tot en met thuiskomen in beeld. Bij 

elke stap of wijziging wordt niet alleen de klant, maar ieder-
een die daarmee te maken heeft automatisch geïnformeerd. 
Medewerkers bij het callcenter, de operatie, de incheckbalie, 
of in de cabine worden via geautomatiseerde processen via elk 
gewenst digitaal kanaal geïnformeerd over voor hen belangrijke 
informatie.” 

“Vergelijk dat nu eens met hoe een GGD het bron- en con-
tactonderzoek moet organiseren. Hoeveel handmatige arbeid 
daar in zit; in het verdelen van de werkvoorraad, het indelen van 
teams, het communiceren van wijzigingen, het inregelen van 
nieuwe procedures bij alle 25 GGD’s enzovoort, enzovoort. Daar 
gaan zoveel arbeidsuren in zitten. En het is bijvoorbeeld niet 
mogelijk om de huisarts van een patiënt automatisch te informe-
ren als die positief is getest.”

Processen digitaliseren
 Maar is een zorgorganisatie wel vergelijkbaar met een 
luchtvaartmaatschappij?
“Fundamenteel zie ik geen verschil”, zegt Fentener van Vlis-

singen. “Een patiënt is net als een klant iemand die een dienst 
afneemt. Die zou je toch optimaal willen informeren tijdens zijn 
klantreis? En ook alle andere betrokkenen, zoals huisartsen en 
specialisten? En als je inzicht wilt hebben in de kwaliteit van je 
dienst moet je al die processen rond de klant digitaliseren.”

Boissevain vervolgt: “Vergis je niet. Transavia heeft ook 
verschillende silo’s. Wat het bij de GGD’s natuurlijk complexer 
maakt is dat het allemaal autonome organisaties zijn. Maar juist 
dan zou het zoveel eenvoudiger zijn als ze van een centrale 
infrastructuur gebruik zouden kunnen maken. Ze gebruiken ver-
schillende kleinschalige registratiesystemen voor bron- en con-
tactonderzoek en niet dezelfde procedures. Elke nieuwe richtlijn 
van het RIVM geeft dus overal veel werk.”

 Is een crisis niet een zeer ongeschikt moment om nieuwe soft
ware te gaan gebruiken?  
Fentener van Vlissingen: “Ik denk dat het juist het beste 

moment is. Heb je een proces gedigitaliseerd, dan heb je ook 
direct een concrete stap gezet. Techniek is niet het probleem. 
Het zijn vaak de meningen en besluitvorming eromheen.” 

Boissevain: “Je hoeft niet aan de kernsystemen te komen 
om de proceslaag te automatiseren. En dat kun je stap voor stap 
doen. Om het wat algemener te trekken. Zorgorganisaties slaan 
heel veel informatie op, maar er komt weinig uit. Dat komt door-
dat het zorgveld is verkokerd en het IT-landschap versnipperd. 
Daardoor ontbreekt een eenduidig beeld van de patiënt en is de 
informatievoorziening binnen de keten gebrekkig. Dat wreekt 
zich nu bij deze pandemie. Er zullen meer virusuitbraken komen. 
Er is echt een andere aanpak nodig binnen de zorg.”

Hoe Transavia 
                omging met 
           de pandemie

Goede digitale infrastructuur onmisbaar bij crisisbeleid

Jan Willem Boissevain van PEGA: “Bij Transavia is de hele ‘klant
reis’ vanaf de boeking tot en met thuiskomen in beeld. Bij elke 
stap of wijziging wordt niet alleen de klant, maar iedereen die 
daarmee te maken heeft automatisch geïnformeerd. 
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Door Martine Hemstede
Beeld Shutterstock

De overheid is de grootste data-industrie van ons land. Data en informatie 
zijn immers onmisbaar voor het maken van goed beleid en het beantwoorden 

van maatschappelijke vragen. Maar de overheid kan die stroom informatie 
maar moeilijk beheersen. Daarom zet zij in op het goed inrichten van data- en 

informatieprocessen. Het zijn de ambtenaren die daartoe aan de lat staan. In twee 
digitale Future Lab werkateliers hebben medewerkers uit verschillende hoeken 

van de overheid hun creativiteit losgelaten op de informatiehuishouding van de 
toekomst. 

Wat doen we met 
het onzichtbare 

archief in de 
kelder?

De informatiesamenleving is complex, maar biedt ook 
mogelijkheden om de samenleving beter van dienst 

te zijn: informatie kan eerder openbaar gemaakt worden, het 
selecteren van belangrijke informatie kan veel vroeger in het 
proces. Daarbij is het de kunst ervoor te zorgen dat informatie 
authentiek en betrouwbaar is.

Stel je voor dat het 2030 is. Hoe ga je dan om met data 
uit het verleden, het heden en de toekomst? Die vraag stelt 
Reframing Studio in het rapport ‘Future Lab, De informa-
tiehuishouding van het Rijk in 2030’ aan iedereen die met 
overheidsdata te maken heeft. En welke functies zijn er straks 
nodig om de informatie in goede banen te leiden? Waar nu 
een archivaris achteraf kijkt wat er bewaard moet worden en 
hoe, worden medewerkers straks allemaal informatieverwer-
kers die veel eerder in het proces beslissen wat bewaard moet 
worden en openbaar gemaakt. Wat betekent dat voor je eigen 
werk? In opdracht van het Rijksprogramma Duurzaam Digi-
tale Informatiehuishouding (RDDI) werkte Reframing Studio 
deze vragen verder uit in twee interactieve werkateliers voor 
uitvoeringsorganisaties.

Zo’n dertig collega’s van verschillende organisaties – van 
politie tot Nationaal Archief – deden mee. In het eerste wer-
katelier hebben zij met behulp van mogelijke toekomstige 
functies, zoals de Verhaalhaler en de Beleidsarcheoloog, ver-
kend welke informatiehouding voor hun organisaties het meest 
gewenst is. Vervolgens hebben ze de competenties gedefinieerd 
die ontwikkeld moeten worden om tot die informatiehouding 
te komen. In het tweede werkatelier kozen de deelnemers voor 
een van de toekomstige functies en hebben ze ideeën ontwor-
pen voor tools, omgevingen en routines die overheidsorga-
nisaties helpen vorm te geven aan de informatiehuishou-
ding van het Rijk in 2030.

Dorien Huiskens is 
projectleider Awareness 
Medewerkers bij ENIGMA, 
ze begeleidt mensen naar 
een duurzaam digitaal 
informatiebeheer bij het 
ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
Zij kroop in de huid van de 
Dataprototyper en bedacht 
het  datascheidingsstation. 
Data kunnen al bij de bron worden ‘gescheiden’, net zoals je 
afval scheidt in verschillende stromen. “De transformatie naar 
een goed lopend informatiebeheer dat voldoet aan wet- en 
regelgeving is niet alleen een ICT-opdracht. Als mensen niet 
weten wat er van ze verwacht wordt, werken de systemen niet.” 
Daarnaast is ze zich bewust van de grote hoeveelheid digitale 
informatie die overal wordt opgeslagen. Veel informatiesyste-
men zijn bovendien verbonden aan één medewerker. “Als die 
met vakantie is, kun je niet bij zijn data.” Een Wob-verzoek 
beantwoorden kan dan een enorme klus worden. 

Er waren dus genoeg redenen om mee te doen aan de 
werk ateliers. Huiskens voelde zich uitgedaagd om haar 
werk in groter verband te zien. Ze koos voor de functie van 
Dataprototyper omdat deze nieuwe 
functionaris de 
gevolgen 

F u t u r e  L a b
DE DATA PROTOTYPER ...

          ... onderzoekt de 
consequenties van datage-
dreven werken en complexe 

algoritmen door te experi-
menteren en te leren van 

prototypen.

De informatiehuishouding van het Rijk in 2030
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onderzoekt van datagedreven werken door te experimenteren 
met algoritmes en prototypen. “Ik heb op een creatieve manier 
leren kijken naar informatie en informatiesystemen. We zijn 
daar allemaal elke dag mee bezig en dat kan leiden tot een 
blinde vlek voor nieuwe oplossingen.” Huiskens vond nieu-
we manieren om orde aan te brengen in de gedigitaliseerde 
wereld. Ze bedacht tijdens het werkatelier het Datascheidings-
station, naar analogie van het afvalscheidingsstation. “Ook 
bij data zijn er verschillende stromen. Data die je wilt bewa-
ren, informatie die hergebruikt (gerecycled) kan worden en 
informatie die je niet hoeft te bewaren.” Het zou handig zijn, 
bedacht ze, als je bij het schrijven van een nota al kunt zien in 
welke categorie hij valt en waar je hem kunt opslaan. “Bij-
voorbeeld met een pop-up.” Zo kun je als producent van data 
ook vooraf bepalen wat weg kan: “We vinden het nu heel eng 
om gegevens weg te gooien, want misschien zijn ze later toch 
nodig. Met een duidelijke beslisboom zie je of het ook echt weg 
mag. Dat geeft rust, en neemt mensen achteraf een hoop werk 
uit handen.”  

Buddy voor Burgers 
Patricia Moeskops koos voor het nieuwe beroep van Digimi

nimalist. Die helpt kenniswerkers binnen de overheid op een 
doelbewuste manier om te gaan met digitale overvloed. Haar 
idee om dat concreet te maken: Buddy voor de Burger. “De 
Digiminimalist sprak voor mij het meest tot de verbeelding. Ik 
word in mijn eigen dagelijks leven ook weleens knettergek van 
al die digitale prikkels. Deze functionaris helpt mensen binnen 
de overheid om te gaan met complexe informatie. Je helpt met 
structuur aanbrengen en waarde bepalen. Je focust op wat je 
echt nodig hebt voor je werk.” 

Moeskops is adviseur Informatievoorziening bij Politie 
Nederland. Zij ondersteunt haar collega’s bij het beoordelen 
welke informatie relevant is voor het werk en welke informa-
tie duurzaam moet worden opgeslagen. Hierdoor kan de 
politie zich nu en op termijn beter verantwoorden. De plicht 

om informa-
tie over een 
zaak op tijd 
te vernieti-
gen staat bijvoorbeeld op gespannen voet met onderzoek naar 
cold cases. Ze vond het bijzonder om in de werkateliers verder 
vooruit te kijken en meer te horen over de maatschappelijke 
context: “Over nepnieuws en algoritmes denk je in je dagelijks 
werk toch wat minder na, maar het is heel relevant.”

De overheid is de laatste jaren zo gedigitaliseerd dat aan de 
kant van de burger behoefte ontstaat aan menselijk contact. Er 
lopen ook dingen mis in geautomatiseerde processen: “Daarom 
dacht ik: moet je alles wel automatiseren? Je ziet bij de kinder-
toeslagaffaire hoe mensen massaal in de problemen raakten 
omdat ze met een Belastingdienst moesten onderhandelen die 
niet wilde bewegen.” Zo kwam ze op het idee van de ‘Buddy 
voor de Burger’. ‘Veel burgers zien door de bomen het bos niet 
meer als ze met de overheid te maken krijgen. Bij welk loket 
moet je beginnen? Wie kan je helpen? Hoe ga je om met al die 
websites vol complexe informatie?” Moeskops is zelf ook wel 
eens verdwaald in de lange gangen van de overheid. “Je hebt 
behoefte aan een echt mens, iemand die je persoonlijk bijstaat. 
Iemand die je kan vertellen wat je mag, moet en kunt. De over-
heid krijgt zo voor burgers een menselijk gezicht.”

Het projectteam van de Conferentie kreeg in de maanden na maart de 
opdracht om een coronaproof versie te verkennen, op basis van het 

programma dat er al lag. De rode draad van het event bleef onveranderd: de 
Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Corona heeft daar zelfs een extra impuls 
aan gegeven. Door de versnelde digitalisering van de Nederlandse samenle-
ving in de afgelopen periode, stond de vraag centraal naar balans in afwegin-
gen rond digitalisering, rekening houdend met onze grondrechten. Ook het 
belang van opschaling kwam steeds meer naar voren. Samenwerken, kennis 
delen en kennis zichtbaar maken moesten daardoor ook onverminderd door 
kunnen doorgaan. De meerwaarde om toch een conferentie te organiseren 
was daarmee stevig onderbouwd. Maar hoe?

Verkenning opties
Onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd 

Zoals bij veel events, 
zowel binnen als 

buiten het bestuurlijke 
domein, verliepen de 

voorbereidingen voor de 
Conferentie Nederland 

Digitaal totaal anders dan 
vooraf bedacht. Na een 

succesvolle eerste editie 
in 2019 in Hilversum, 

stond alles in de steigers 
om afgelopen maart 2020 

de tweede editie neer te 
zetten. Dat dat niet door 

kon gaan is inmiddels 
geschiedenis.

In Groningen en achter de pc:

Conferentie 
Nederland 
Digitaal 2021

DE DIGIMINIMALIST ...
... helpt kennis-
werkers binnen 
de overheid op 
een doelbewus-
te manier om te 
gaan met digi-
tale overvloed.

Toekomstverkenning
In opdracht van het Rijksprogramma voor Duur-

zame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft 
ontwerpbureau Reframing Studio een verkenning 
gedaan naar de informatiehuishouding van de over-
heid in 2030: Future Lab. Digitale informatie is goud 
voor een organisatie, maar kan tegelijkertijd ook een 
vorm van beton zijn. Ontzettend waardevol als basis 
voor beleid, geschiedschrijving en communicatie, 
maar een ondoordringbare massa wat betreft zoeken, 
vinden, archiveren en distribueren. Het RDDI onder-
zoekt de criteria van een goede, digitale huishouding 
en hoopt tools te leveren die de stroom informatie 
temmen.
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er een projectteam samengesteld met leden vanuit diverse achtergronden. 
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie 
en Veiligheid werden beleidsmatig actief betrokken, ECP | Platform voor de 
InformatieSamenleving schakelde mee in de verkenning van inhoudelijke en 
logistieke opties voor programmering, en de banden met samenwerkingspart-
ner Noorden Digitaal werden weer aangehaald. In Noorden Digitaal werken 
overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Noord-Nederland samen. 
En een nieuwe datum werd geprikt: 8, 9, 10 februari 2021. 

Eén ding was al snel duidelijk: het fysieke programma zoals dat er lag, kon 
bij een hybride variant niet één op één overgenomen worden. In de online 
wereld van congressen gelden tenslotte andere regels voor de aandachtspan-
ne van de deelnemers; die is korter en informatie moet interactiever gebracht 
worden. Maar daarnaast, hoe kom je met mensen in contact die het congres 
bezoeken? Hoe geef je het netwerken dat in de ‘oude’ wereld een belangrijk 
onderdeel van het programma uitmaakte een goede kans? Lessons learned 
van het iBestuur Congres en de One Conference qua gebruik van videoplat-
forms, chatfuncties en moderatorschap werden naast elkaar gelegd. En de ses-
siehouders die aanvankelijk in maart mee zouden doen, werden opgeroepen 
om hun onderwerp opnieuw in te dienen voor programmering voor aanko-
mende februari. Wel met de kanttekening dat er alleen een plek in het pro-
gramma is voor onderwerpen die geschikt zijn voor de nieuwe online variant.

Keuzestress
Er werd meer dan enthousiast gereageerd. Zo enthousiast dat er geen 

extra open call uitgezet werd. Alleen daar waar gaten gesignaleerd werden 
rondom een specifiek thema, hebben we actief opties uitgevraagd in de ver-
schillende netwerken. Het resultaat was een puzzel van mogelijke tracks rond 
de thema’s van de Nederlandse Digitaliseringstrategie. Dat zijn: artificiële 
intelligentie, data delen en -toegang, digitale inclusie en vaardigheden, 
digitale overheid, digitale connectiviteit en digitale weerbaarheid. Dat bete-
kende keuzes maken in de onderwerpen van de programmering, met daarin 
ook ruimte voor trends en toekomst, en ruimte voor andere organisaties dan 
alleen overheden. Daarbij won het projectteam advies in van een betrokken 
programmacommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit 
overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap. Naast 
adviseren, brachten zij ook de toetsingscriteria in kaart waaraan de program-
mering van de conferentie moet voldoen. En zo stond er eind december – bij 
de totstandkoming van dit artikel - een programma voor de conferentie dat zo 
goed als klaar is. De maand januari stond en staat in het teken van enthou-
siasmeren, teasen en het van tevoren opnemen van sessies, want ook dat is 
het nieuwe normaal, het vooraf betrekken en aanspreken van de mensen die 
graag bij de conferentie aanwezig willen zijn.

8, 9 en 10 februari
Op 8, 9 en 10 februari is het 

zover, met gezamenlijke inspanning 
vindt de tweede editie van de lande-
lijke Conferentie Nederland Digitaal 
plaats. Deels vanuit Groningen dank-
zij de samenwerking met Noorden 
Digitaal. We brengen alle groepen die 
bepalend zijn voor de digitalisering 
in Nederland in deze online confe-
rentie bijeen. Bent u benieuwd wat 
de Conferentie voor u kan brengen? 
Kijk dan op www.nederlanddigitaal.
nl/conferentie. We hopen u online te 
ontmoeten.

De jaarlijkse conferentie is een 
initiatief van het kabinet. De confe-
rentie wordt georganiseerd door drie 
ministeries: het ministerie van Eco-
nomische Zaken en Klimaat (EZK), 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
en het ministerie van Justitie en 
Veiligheid (JenV) in samenwerking 
met ECP | Platform voor de Informa-
tieSamenleving. De programmering 
van de Conferentie Nederland Digi-
taal is gebaseerd op de prioriteiten 
van de Nederlandse Digitaliserings-
strategie. De programmering komt 
tot stand met bedrijven, overheden, 
kennisinstituten, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties. Zij 
werken tijdens de conferentie samen 
aan de doelstelling in de Nederlandse 
Digitaliseringsstrategie om Neder-
land digitaal koploper van Europa te 
maken door sneller in te spelen op 
het hoge tempo waarmee maatschap-
pij en economie digitaliseren.

Opbrengsten Conferentie  
Nederland Digitaal 2019

Een belangrijk doel van de Conferentie Nederland Digitaal is het verster-
ken van de samenwerking rond digitalisering door partijen te verbinden, 
doelen te verscherpen en concrete initiatieven op te pakken. Na de editie 
2019 is een aantal concrete initiatieven in gang gezet.

Artificiële intelligentie (AI) 
>>  Nationale AI coalitie, initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De coalitie 

heeft de ambitie om van Nederland de plek in Europa te maken als het gaat 
om innovatie met AI. De coalitie roept bedrijven, instellingen, wetenschap 
en maatschappelijke partijen op om zich aan te sluiten. 

>>  Kennislaboratoria. Door de AI coalitie worden onder meer laboratoria bij 
verschillende universiteiten opgezet waar bedrijven en onderzoekers kunnen 
samenwerken aan het ontwikkelen van hoogwaardige kennis en innovatieve 
toepassingen. 

>>  Ethische gedragscode. Op initiatief van Nederland ICT zijn ondernemers aan 
de slag met de implementatie van een ethische gedragscode voor het ont-
wikkelen van verantwoorde AI-toepassingen. 

Slimme digitale toepassingen in economie en maatschappij 
>>  De slimme stad. Een brede coalitie van onder andere VNG, G5, G40 en van 

BZK hebben in de Smart Society verklaring aangekondigd om innovatie en 
opschaling te versnellen. Zij gaan aan de slag met icoonprojecten voor de 
stad: van verstedelijking tot klimaatadaptatie, van gezondheidszorg tot 
mobiliteit en van werkgelegenheid tot veiligheid. 

>>  Innovatiekracht digitale overheid. De overheid maakt gebruik van de inno-
vatieve denkkracht van start-ups, bijvoorbeeld via het Startup in Residence 
programma. 

Datadelen en -toegang  
>>  Datadeelcoalitie. Tijdens het congres van 2019 is de aanzet gegeven tot de 

vorming van de datadeelcoalitie met partijen uit onder meer de zakelijke 
dienstverlening, de logistiek, het agrodomein, de energiesector, de mobili-
teitssector en de industrie. Doel is dat zij makkelijker veilig en verantwoord 
data kunnen delen over sectorgrenzen heen. 

Digitale vaardigheden & inclusie  
>>  Sociale impact. De alliantie Digitaal samenleven zet zich in voor digitale 

bewustwording, vaardigheden en voor de sociale impact. Iedereen moet mee 
kunnen doen in de samenleving. 

Digitale weerbaarheid 
>>  Weerbare organisaties. Binnen de Cybersecurity Alliantie werken partijen 

samen aan een digitaal weerbaar Nederland. 
>>  Cyber Innovation Hub. Het ministerie van Defensie lanceert het Cyber Inno-

vation Hub, waar ministeries, onderzoeksinstellingen en bedrijven samen-
werken aan cyberveiligheidsvraagstukken. 
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I C T U

Design thinking is een manier om anders naar complexe 
problemen te kijken en oplossingen te bedenken 

waarin de mens, degene voor wie de oplossing is bedoeld, 
centraal staat. Anders dan de naam doet vermoeden is het niet 
alleen ‘denken’, maar vooral ook ‘doen’. Want een belangrijk 
onderdeel van het ontwerpproces is het maken en in de 
praktijk toetsen van de gevonden oplossing. Op 20 november 
organiseerde Gebruiker Centraal een online conferentie over 
de inzet van design thinking bij de overheid. Nationale en 
internationale sprekers vertelden er over de meerwaarde van dit 
ontwerpproces, dat overigens niet uit één vastomlijnde methode 
bestaat. Er zijn meerdere manieren om design thinking toe te 
passen. Over het algemeen bestaan ze uit vijf processtappen: je 
inleven en het probleem van de gebruiker begrijpen, het in grote 
lijnen definiëren van het probleem en de oplossingsrichting, 
onderzoeken hoe de verschillende betrokkenen het probleem 
ervaren en het maken en direct testen van een prototype van de 
oplossing. 

Inclusieve dienstverlening
Raph de Rooij is senior beleidsmedewerker bij het team 

Digitale Inclusie van de directie Digitale Overheid van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het 
doel van onze directie is dat elke burger de dienstverlening 
van de overheid moet kunnen begrijpen en gebruiken. Bij het 
ontwikkelen van diensten kan design thinking helpen, omdat 
met deze methode vroeg in het proces in kaart wordt gebracht 
waar de burger behoefte aan heeft.” Vaak wordt dienstverlening 
ontworpen op basis van aannames, zegt hij. Aannames die niet 

overeen hoeven te komen met hoe een burger iets daadwerkelijk 
ervaart. “Het onderzoeken van vooroordelen en aannames is een 
belangrijk onderdeel van design thinking. Net als het toetsen 
van een prototype aan de praktijk, zodat je snel ontdekt of iets 
werkt.” Het ministerie ontwikkelt niet zelf toepassingen voor 
burgers, maar stimuleert andere overheden om zo inclusief 
mogelijk te ontwikkelen. Daarom ondersteunt het de community 
Gebruiker Centraal. “Zij gebruiken design thinking als een 
methode om zo inclusief mogelijk te ontwikkelen en dat juichen 
wij natuurlijk toe.” De Rooij is opdrachtgever van Gebruiker 
Centraal (zie ook de kadertekst).

Chief Design Officer
De Finse gemeente Helsinki vindt het toepassen van design 

thinking zo belangrijk, dat het een onderdeel van haar strategie 
en organisatiestructuur is. Hanna Harris is er Chief Design 
Officer. Zij vertelde op de conferentie over de meerwaarde 
van ‘denken als een designer’ voor de stad Helsinki. “We 
gebruiken design thinking bij al onze afdelingen.” Ze gaf in haar 
presentatie een aantal voorbeelden, onder meer hoe Helsinki 
burgers en community’s inzet om jaarlijks 8.8 miljoen euro aan 
wijkprojecten te besteden. Met design thinking werd een proces 
voor deze participatie ontwikkeld. 

Aannames toetsen
Gerda Dijkstra, informatiemanager in de gemeente 

Achtkarspelen-Tytsjerksteradiel, nam deel aan de design sprint 
week die voorafging aan de conferentie. Gebruiker Centraal 
organiseerde deze online design sprint voor 30 teams met in 

Design thinking is een verfrissende manier om complexe problemen 
op te lossen. Er zijn verschillende methoden die je helpen te denken 

als een designer en ze hebben allemaal één grote gemene deler: de 
gebruiker staat altijd centraal. Wat je daarvoor nodig hebt aan houding 
en vaardigheden, daarover ging het op de ‘Conferentie Design thinking 

bij de overheid’. 

Door Marieke Vos

Denken als een designer

totaal bijna 200 deelnemers. Dijkstra ziet de meerwaarde 
van deze methode: “We hebben in vier dagen tijd een 
concreet en werkbaar prototype neergezet, dat vind 
ik echt heel gaaf. Ik zou deze methode graag in onze 
organisatie gebruiken. Dat hoeft niet in één keer, we 
kunnen nu al elementen uit het proces gebruiken. Een 
belangrijk inzicht is dat we de eindgebruiker vanaf het 
begin bij het ontwikkelproces moeten betrekken.” Ook 
Marianne Schimmel, business consultant bij het UWV, 
deed met een team collega’s mee aan de design sprint 
week. Ze bouwden er verder aan een online challenge, 
een onderdeel van een oplossing waarmee het UWV 
jongeren met een psychische aandoening of ernstige 
gedragsproblemen wil begeleiden. “Een jongere in ons 
team vertelde ons dat wat we maakten hem deed denken 
aan online therapie. Ik dacht meteen dat dat niet goed 
was en dat we het dus anders moesten doen. Maar na 
doorvragen bleek hij het helemaal niet erg te vinden dat 
het daarop leek. Wat een onjuiste aanname had kunnen 
worden voor de rest van het proces, werd dus direct 
weggenomen.” Ze noemt design thinking “een heel goede 
methode om de eindgebruiker echt centraal te stellen. 
Eigenlijk zou de hele overheid deze methode structureel 
moeten gebruiken.” 

Gebruiker Centraal en de conferentie 
‘Design thinking bij de overheid’ 

Gebruiker Centraal is een community van profes-
sionals die werken aan betere (online) dienstverle-
ning van de overheid. De community wordt onder-
steund door het ministerie van BZK. In opdracht van 
BZK voert ICTU de projectleiding over het netwerk.  
Victor Zuydweg (ICTU), één van de initiatiefnemers 
en projectleider van Gebruiker Centraal: “Veel digi-
tale diensten van de overheid zijn ontwikkeld met 
een sterke focus op de techniek: hoe zorg je ervoor 
dat alle knopjes werken? De gebruiker komt meestal 
pas veel later in beeld. Met design thinking draai je 
het om: je neemt de behoeften van je gebruikers als 
uitgangspunt voor het ontwerp van je dienstverle-
ning. Dit betekent dat je die gebruikers al meteen in 
het proces betrekt.”

De conferentie ‘Design thinking bij de overheid 
2020’ werd gehouden op 20 november. Alle sessies 
en samenvattingen zijn terug te kijken op: 
http://www.gebruikercentraal.nl/conferentie
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Gemeente Waalwijk is in 2014 als eerste gemeente live 
gegaan met iBurgerzaken; de gemeente deed dat met de 

eerste drie apps. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en is vrijwel 
alle functionaliteit in iBurgerzaken beschikbaar. De applica-
ties iDocumentcreatie, iVerblijfsobject en iBijhouding zijn hier 
mooie voorbeelden van. 

Daarnaast hebben we meer dan 100 best practices verzameld 
(www.100bestpractices.nl) en kennen we een hoge klanttevre-
denheid bij inmiddels 161 gemeenten. Nu de applicatie in de 
volle breedte is ontwikkeld, gaan we onze focus verleggen naar 
de VVV voor Burgerzaken. Met als doel: het beter maken van de 
applicatie.

De eerste en belangrijkste V is Verbeteren
50 procent van onze ontwikkelcapaciteit zetten we sinds 

afgelopen november al in op het verbeteren van bestaande 
functionaliteit. Hierbij baseren we ons op de input van gemeen-

ten die binnen is gekomen vanuit marktsignalen, incidenten en 
verschillende werkgroepen. Per release pakken we verschillende 
apps beet en voeren we concrete verbeteringen door. Denk hier-
bij aan: nieuwe risicoprofielen voor verhuizing en het aanpassen 
van schermen aan de burgerkant. Passend bij de laatste inzich-
ten geven we deze een nieuwe look & feel.

De tweede V gaat over Verrijken
Hoe kunnen we de wereld van Burgerzaken nog mooier 

maken? Denk hierbij aan aanvullende functionaliteit waar van-
uit de gemeenten om wordt gevraagd. Soms vanuit specifieke 
eisen vanuit een aanbesteding en soms vanuit kwartiermakers-
groepen. Dit betreffen dan geen verbeteringen van bestaande 
functionaliteiten, maar juist een verbreding van de applicatie. 
Voorbeelden hiervan zijn: de ontwikkeling van klantschermen, 
beveiligde e-mailfunctionaliteit en de aansluiting op de Mijn-
Overheid Berichtenbox.  

25 procent van onze ontwikkelcapaciteit zetten we in om 
nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan iBurgerzaken.

De derde en laatste V gaat over Vooruitdenken
Hoe ziet de wereld van iBurgerzaken eruit over vijf jaar?  

Met welke ontwikkelingen krijgen we te maken? Denk  
hierbij aan:
•  Zelfredzaamheid van de burger 
•  De burger krijgt meer regie over zijn/haar gegevens,  

de online identiteit wordt steeds belangrijker 
•  Van proces- naar eventgedreven
•  Inzetten op ketendienstverlening: koppelingen tussen  

iBurgerzaken en partijen als woningcorporaties,  
verloskundigen, notarissen en advocaten

•  Wetgeving (Europees niveau)
•  Technologie waarbij mobiele mogelijkheden  

centraal staan 

25 procent van onze ontwikkelcapaciteit zetten we in om te 
innoveren en onze toekomstdroom te verwezenlijken.

 
Waar we met de eerste 2 V’s werken aan concrete plannen houdt 
de 3e V zich bezig met ideeën voor de toekomst. We kunnen hier 
nu nog geen planning aan koppelen, maar wat we wel weten is 
dat we deze kant op bewegen. Net zo ambitieus als we zeven jaar 
geleden met iBurgerzaken zijn gestart. 

Van droom naar werkelijkheid
Samen met onze gemeenten hebben we diverse ontwikkelin-

gen vertaald naar ons toekomstmodel voor de dienstverlening 
van burgerzaken. Een droombeeld wat de komende tien jaar 
werkelijkheid gaat worden. Gezien vanuit de burger en mede-
werker van de gemeente en op basis van de onderwerpen identi-
teit, dienstverlening en gegevens. Dit toekomstmodel geven we 
hierboven weer. 

De VVV voor iBurgerzaken:

Verbeteren, 
        Verrijken en 
                Vooruitdenken
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Eigen regie
Burgerportaal

Klantportaal
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e-Id

Dienstverlening: 
Van balie naar selfservice naar spraak

Gegevens:
Van overheidsgegevens naar open data 
en regie op eigen gegevens

Identiteit:
Van DigiD naar Europese identiteit 
en mobiele identiteit

Dienstverlening: 
Van balie naar maatwerk thuis naar
signaalafhandeling ondersteund door 
arti�cial intelligence

Gegevens:
Van handmatige controle achteraf naar 
geautomatiseerde verwerking in de keten 
met behulp van Common Ground

Identiteit:
Van visuele naar geautomatiseerde 
identiteit op mobiel

VAN DROOM NAAR 
WERKELIJKHEID 

Wereldwijd

Europa

AI

AI

Mobiele selfservice in 
de keten / Zelfredzaamheid

Open Data
& Big Data

ID-Zuil

iServiceiAcademyVIPservice iSecure Dashboards 

iBzk Apps Extra iBzk PPC Extra
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iBzk Open Data
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iHelpdesk iContinuïteit iMonitoring

iConnect

iBurgerzaken Platform

We willen en kunnen 
iBurgerzaken nog elke 
dag een beetje beter 
maken. Dit doen we door 
iBurgerzaken te blijven 
Verbeteren, Verrijken 
én Vooruitdenken. Dit is 
onze nieuwe iBurgerzaken 
propositie waar we je 
graag meer over vertellen.
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Door Fred van der Molen
Beeld Shutterstock

Het werd stil op de weg en in de trein na het afroepen van de ‘intel-
ligente lockdown’. Iedereen bleef zo veel mogelijk thuis. Het aantal 

vervoersbewegingen halveerde zo’n beetje, de dagelijkse file-omroepers kon-
den verlof nemen. 

In het openbaar vervoer blijft het tot op de dag van vandaag rustig. Maar 
ook de fileproblemen blijven na de zomer grotendeels uit, terwijl het aantal 
autokilometers richting het oude niveau groeit. Wat blijkt: het autoverkeer 
is veel beter over de dag verspreid; thuiswerkers die ook weer geregeld naar 
kantoor gaan, vermijden vaker de spits. Goed nieuws voor het milieu, goed 
nieuws voor de overgebleven weggebruikers. “Het aantal ‘voertuigverliesuren’ 
voor wegverkeer is dramatisch afgenomen”, zegt Serge van Dam, topadviseur 
verkeersmanagement bij Rijkswaterstaat. “We wisten uit de modellen dat we 
met 8 procent minder auto’s op de weg, 50 procent minder files zouden heb-
ben. Maar dat zien we nu in de praktijk bewezen.” Maar lang niet alles laat 
zich voorspellen. Van Dam: “Waar we heel bang voor waren was dat veel men-
sen die met het ov reisden uit angst voor besmetting zouden overstappen naar 
de auto. Dat gebeurt wel, maar blijkt mee te vallen. De meeste ov-reizigers van 
weleer blijven thuis of reizen veel minder. En op korte afstanden kiest men 
vaker voor de fiets. Zo’n 5 tot 10 procent van die groep verplaatst zich nu met 
de auto.”

Blijvend effect?
Voor iedereen die zich met mobiliteit bezighoudt, is de coronatijd een 

waanzinnig interessante periode, één groot experiment. De grote vragen in 
de sector zijn nu: in hoeverre zijn de gedragsveranderingen blijvend? En ten 
tweede: hoe kun je de gunstige ontwikkelingen - zoals meer thuiswerken en 
spreiding van reistijden - bestendigen?

Als thuiswerken werkelijk school maakt, zal dat ook consequenties heb-

Meer data en     minder asfalt

ben voor investeringen in infrastructuur. Een voorproefje 
daarvan zagen we al bij het recente verzet tegen de verbreding 
van de A27 bij Amelisweerd. Actiegroepen voerden - voorals-
nog tevergeefs - aan dat zich nu andere oplossingen aandienen 
om de doorstroom rond Utrecht te bevorderen. Zij kregen steun 
van vervoersdeskundigen als Ruud Hornman, lector smart 
mobility van de Hogeschool Breda. Die ziet genoeg reden om 
alle asfaltplannen tegen het licht te houden. “Moeten we nu 
toestaan dat we straks terugvallen in ons oude gedrag, zodat 
we miljarden gaan uitgeven aan meer asfalt, meer brandstof, 
meer CO2”, was zijn retorische vraag op NOS Radio1. Van Dam: 
“Dat zijn keuzes die aan de politiek zijn. Ik wijs er wel op dat 
het totale verkeersvolume de laatste maanden ook weer niet zo 
ver is teruggelopen. Ondanks corona zijn bevolkingsgroei en 
economische groei nog steeds een onderliggende trend op de 
lange termijn. En de milieubezwaren zullen afnemen als ieder-
een elektrisch gaat rijden.”

Van Dam. “Mobiliteitsgedrag is heel moeilijk te beïn-
vloeden. Het is een optelsom van individuele keuzes. Je 
hebt langetermijnbeslissingen, bijvoorbeeld de keuze van je 
woonplaats; besluiten met een impact voor enkele jaren zoals 
de aanschaf van een auto of een e-bike, en dan heb je nog de 

dagelijkse beslissingen of en hoe je gaat reizen. Maar wat je 
toch wel heel breed hoort - ook in de eerste onderzoeken daar-
naar - is dat werkgevers en werknemers niet meer terug willen 
naar de oude situatie. Men wil wel graag vaker dan nu naar 
kantoor en collega’s ontmoeten, maar zeker structureel meer 
thuiswerken en zaken online afhandelen dan voor corona. Ook 
Hans Teuben, directeur strategie en innovatie voor de publieke 
sector bij Capgemini, denkt dat een aantal gedragsverande-
ringen blijvend zijn omdat ze aansluiten bij een al ingezette 
trend of ingezette werkprocessen. De overheid zou volgens 
hem werkgevers en andere organisaties moeten stimuleren het 
hybride werken te borgen.

Data nodig!
De coronamaatregelen zijn ons allen opgedrongen. In ver-

volg daarop zoekt de mobiliteitssector naarstig naar instru-
menten om gewenst reizigersgedrag ook daarna te bestendi-
gen. Dat lukt niet via Postbus 51-spotjes, begrijpt iedereen. 
Financiële prikkels kunnen helpen (zoals de Dalurenkaart 
bij de NS), maar de eindeloze discussies over rekeningrijden 
maken duidelijk dat lang niet alles wat logisch klinkt ook uit-
voerbaar blijkt.

Blijft over: gewenst gedrag stimuleren door reizigers te 

Goed nieuws voor het milieu

Ineens waren in maart de files weg. En ze kwamen ook 
nauwelijks terug toen het aantal vervoerskilometers 
na de zomer bijna het oude niveau bereikte. Omdat 

automobilisten minder met z’n allen tegelijk op pad 
gingen. De grote vraag is nu: hoe kunnen we deze 

gedragsverandering bestendigen. Slimmere inzet van data 
kan helpen, denken experts. In ieder 

geval een beetje.
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I n  ‘ t  V e l d

Sophie in ’t Veld
Lid van het Europees 

Parlement voor D66

bitsThe fittest bits
Techmastodonten als Google en Face-

book willen veel meer dan enkel een 
sterke marktpositie verwerven. Daarom is 
het betreurenswaardig dat de aankoop van 
Fitbit door Google niet als een ouderwets 
competitievraagstuk beoordeeld werd door 
de Europese Commissie. Marktmacht als 
enige criterium voldoet niet meer om over-
names in deze sector te beoordelen.

Wanneer je beginnende tech-onderne-
mers vraagt wat ze willen met hun onder-
neming, valt vaak het woord ‘disruption’. 
Disruption is al decennia het buzzword 
in Silicon Valley. Het betekent zoveel als 
ontwrichten of verstoren. En er is wat op 
zijn kop gezet dankzij techbroeders als 
Zuckerberg, Brin, Page en Bezos. Facebook 
veranderde de manier waarop we onze 
vriendenkring onderhouden. Google ver-
anderde de manier waarop we informatie 
vinden. Amazon revolutioneerde de web-
winkel. De populariteit van deze diensten 
was te danken aan enerzijds de hoge kwali-
teit en anderzijds aan het feit dat ze gratis 
waren. Nou ja, gratis… je ‘betaalt’ met je 
persoonsgegevens die bijvoorbeeld door 
advertentiebedrijf Google worden vermarkt. 
De zoekmachine, Youtube, Gmail; het werkt 
allemaal volgens een simpel principe: een 
gratis dienst in ruil voor gegevens en bloot-
stelling aan reclame. 

Na de ontwrichting volgde echter 
consolidatie op consolidatie en kunnen we 
spreken van quasi-monopolies, duopolie en 
andere vormen van doorgeslagen markt-
aandeel. Nieuwe toetreders worden opge-
kocht of maken geen kans. De EU brengt 
nauwelijks geloofwaardige concurrenten 
voort, omdat het gebrek aan uniforme 
regelgeving voor de Europese markt het 
veel start-ups moeilijk maakt om buiten de 

nationale markt te groeien. Hoe anders is 
het aan de andere kant van de wereld, waar 
Chinese giganten zijn opgestaan die in hun 
enorme thuismarkt hoogwaardige produc-
ten en diensten aanbieden.

Nu komen we  bij de crux. Marktmacht 
is één ding; daar kan tegen opgetreden 
worden. Alleen zijn bedrijven als Google, 
Facebook en Amazon allang niet meer 
tevreden met enkel het domineren van 
hun eigen niche. Steeds meer databron-
nen worden aangeboord en onder één dak 
geplaatst. Nu Google Fitbit mag overne-
men,  wordt het een grote speler op de 
markt voor gezondheidstrackers, maar dat 
is niet het relevantst. Veel belangrijker is 
dat het zijn collectie databronnen uitbreidt 
met gevoelige gezondheidsgegevens van 
nieuwe klanten. De gevolgen daarvan, dat 
is waar we ons vergrootglas boven moeten 
houden. Is het bijvoorbeeld een goed idee 
om die data toe te vertrouwen aan een 
bedrijf dat reclames op Youtube verkoopt 
aan zorgverzekeraars die aan het einde van 
het jaar nieuwe klanten lokken?

We kunnen als beleidsmakers geen hek 
om Google of Amazon zetten. Als ze server-
ruimte willen aanbieden; be my guest. 
Als ze een raket naar Mars willen bouwen; 
succes! We kunnen echter wel hekken om 
verschillende soorten persoonsgegevens 
zetten. Bij iedere fusie of overname stellen 
we ons vervolgens de vraag: welke soorten 
data komen er onder één dak? Dat zal niet 
makkelijk zijn, maar één ding is duidelijk: 
de regels omtrent marktmacht zijn niet 
meer toereikend. Helaas is de Europese 
Commissie daar nog steeds niet van door-
drongen nu het met de goedkeuring van de 
overname van Fitbit een flink kerstcadeau 
heeft gedaan aan Google.  

verleiden via betere diensten en informatieverstrekking. In beide geval-
len zijn data nodig, veel data. Die kunnen worden verrijkt met kunstmatige 
intelligentie in handige diensten en app’s. We zijn al bekend met drukte-
indicatoren in navigatiesystemen als Google Maps en TomTom. Erwin Angelier 
van Google. “We hebben onlangs aan Maps ook drukte-informatie voor het 
openbaar vervoer toegevoegd zodat mensen kunnen zien hoe druk hun bus-
lijn, treinverbinding of metroverbinding momenteel is.” Google breidt deze 
drukte-informatie uit naar steeds meer plekken: supermarkten, apotheken, 
stranden. Overheden en bedrijven als Google wisselen daartoe ook geanonimi-
seerde realtime verkeersinformatie uit.

MaaS
Ook bij het ministerie van I&W werken ze in samenwerking met het 

bedrijfsleven aan slimme oplossingen voor mobiliteit. Erik Mink is er program-
manager Mobility as a Service (MaaS). “Wij proberen meer vanuit data en min-
der vanuit infrastructuur te denken. Dat is echt een cultuuromslag.” 

Samen met TNO en een zevental partners uit het bedrijfsleven werkt men 
nu aan een testomgeving voor geïntegreerde mobiliteitsapps. Het belang van 
de overheid daarbij is reizigers met dergelijke toepassingen en de gekoppelde 
diensten beter over de dag en over vervoermiddelen te spreiden. Dat is vol-
gens Mink echt nodig omdat de hele infrastructuur nu moet worden toege-
rust op twee gigantische spitspieken, terwijl de gemiddelde bezettingsgraad 
verder vrij laag is.

De hulp moet komen van intelligente apps, waarbij niet het vervoermiddel 
maar de reis van A naar B het vertrekpunt is. Het gaat dan om apps die de rei-
ziger de optimale verbinding geven met keuze uit verschillende vervoermid-
delen, vervoerders en aanbieders van deelmobiliteitsoplossingen, inclusief 
reserveren en betalen. Mink: “Daar gaat het naartoe. Je ontgrendelt met zo’n 
app bijvoorbeeld ook je deelfiets of deelauto en betaalt je ov. Dat gaat over 
zoveel relaties dat het heel veel samenwerking vraagt. Vandaar dat we daar als 
overheid zeker een rol in willen pakken.”

Serge van Dam, Eric Mink, Erwin Angelier en Hans Teuben presenteer
den op het iBestuurcongres bij de sessie. ‘Onderweg naar Morgen’. 
Deze bijeenkomst is hier nog terug te zien: ibestuurcongres.nl/sessies/
onderwegnaarmorgenmaarhoe.

Verloop 
verkeersdrukte 
sinds uitbraak 
corona

Bij het afkondigen van de ‘intelli-
gente lockdown’ nam het verkeer op de 
Nederlandse hoofdwegen met de helft 
af. In de maanden daarna nam de ver-
keersdrukte weer geleidelijk toe. In de 
maanden augustus en september lag 
het zo’n 10 procent lager dan in 2019 
en in de twee maanden daarna daalde 
dat weer tot min 20 procent. Het 
vrachtverkeer kende de eerste maan-
den van de pandemie zowel pieken als 
dalen. Na de zomer is een toename te 
zien ten opzichte van vorig jaar. 

Bron: M&E Team, ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat

Corona heeft de belangstelling 
van overheden voor druktemeters ver-
groot. Die kunnen toezichthouders, 
bewoners en bezoekers informeren 
over de actuele drukte op populaire 
plekken. De ene na de andere gemeen-
te ontwikkelt met behulp van private 
partijen een druktemeter.

Zo draait in Rotterdam sinds 
augustus SpotRotterdam live. Deze 
app geeft op een kaart aan waar het 

drukker of rustiger is dan normaal. 
Die informatie is, zoals bij de meeste 
druktemeters, gebaseerd op locatie-
data van smartphonebezitters. Maar 
op Utrecht Centraal loopt momenteel 
een proef waarbij sensoren bijhouden 
hoe druk het is op een perron én of 
treinreizigers zich aan de anderhalve 
meter houden. “Dat gebeurt ano-
niem”, benadrukt Cas Pouw van de TU 
Eindhoven op NOS Radio1.”We zien 

niet wie die mensen zijn. We zijn voor-
al geïnteresseerd in de loopstromen.” 
Dat heeft al tot aanpassingen geleid: 
stickers zijn op de grond geplakt en 
bankjes weggehaald. In de toekomst 
wil ProRail de metingen gebruiken 
om voorspellingen te maken. Want 
na corona verwacht het bedrijf weer 
groei.

Intensiteiten werkdagen index t.o.v. 2019

23 december 2020
M&E-team 7

Bron: NDW, bewerkt M&E-team
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De gemeente Haarlemmermeer wilde meer 
grip op de ICT- en facilitaire dienstverlening. 
Daarbij zorgde de coronacrisis voor een extra 
uitdaging. Gelukkig was de gemeente net voor 
de eerste lockdown live met een nieuwe versie 
van TOPdesk. Daarmee bedienen de ICT-afdeling 
en facilitaire dienst de organisatie samen met 
succes vanuit één serviceomgeving.   

Door Kitty Döppenbecker

“We wilden meer controle over de serviceprocessen 
voor ICT en facilitaire zaken, door ze duidelijker vast 

te leggen en automatisch volgens vaste stappenplannen te 
laten verlopen. Waarbij meldingen meteen bij de juiste afdeling 
terechtkomen en iedere schakel doet wat hij moet doen zonder 
zich bezig te houden met de rest van het proces. Of het nu gaat 
om het melden van een lekkage of het aanvragen van een wij-
ziging aan de ICT-infrastructuur”, vertelt Wybren Pieters. Naast 

ICT-engineer en procesmanager is hij functioneel beheerder 
voor TOPdesk bij de gemeente. 

TOPdesk bracht de situatie in kaart, op basis van een zoge-
naamde ‘Health Check’. Wat voor aanvragen zijn er en hoe 
gebruikt de gemeente TOPdesk hiervoor? Waar zitten de knel-
punten in de processen? En wat is de gemiddelde doorlooptijd? 
Uit de check bleek dat het werk sneller en gestroomlijnder kon. 
Zo ging er nog veel handmatig, zoals goedkeuringen of aanvra-
gen toewijzen aan een team of leverancier. Ook ontbrak er soms 
informatie, bijvoorbeeld bij het oplossen van IT-problemen. 
En het gebeurde dat verschillende afdelingen dezelfde aan-
vraag oppakten, maar elk op een andere manier. Dat leidde tot 
vertraging.  

Compleet selfserviceportaal
Samen met TOPdesk pakte de gemeente de zaken grondig 

aan. Pieters: “Eerst zijn alle serviceprocessen geïdentificeerd via 
gesprekken met de betrokken ICT- en facilitaire teams. Daarna 
hebben we per proces de stappen bepaald en de diensten in TOP-
desk ingericht, waarbij de processen zoveel mogelijk automa-

tisch worden gestuurd.” Via een selfserviceportaal werd het vol-
ledige ICT- en facilitaire dienstenaanbod transparant gemaakt 
voor gebruikers. Inclusief de diensten die ze niet via selfservice 
kunnen regelen, maar waarover bijvoorbeeld wel nuttige infor-
matie beschikbaar is.

Best practices
Bij de inrichting werden de processen steeds tegen best 

practices van TOPdesk aangehouden. Dat leidde er bijvoorbeeld 
toe dat het selfserviceportaal op basis van het dienstenaanbod 
werd ingericht. Pieters: “Het vorige systeem was actiegericht, je 
kon als gebruiker een storing melden of een aanvraag of reser-
vering doen, meer niet. Nu klik je op een tegel, bijvoorbeeld 
‘werkplek’, waarna je alle relevante diensten in beeld krijgt. Dat 
gaat van een tonercartridge bestellen tot een computerprobleem 
melden. Je aanvraag gaat automatisch naar de juiste afdeling. 
Ook zie je meteen wat de spelregels zijn, bijvoorbeeld of er 
goedkeuring van een manager nodig is, plus alle veelgestelde 
vragen.”

Om de selfservice goed te laten aansluiten op de behoeften, 
werden de medewerkers bij de inrichting betrokken. “We hebben 
ze via ‘klantenpanels’ laten meedenken. Zo creëer je bovendien 
draagvlak, wat heel belangrijk is”, aldus Pieters.

De nieuwe manier van werken met TOPdesk hielp de gemeen-
te meteen in te spelen op de coronacrisis. Pieters: “Bij een IT-
probleem kun je support op afstand bieden, maar niet voor alles. 
En je hebt ook niet alles in de hand. Werkt bijvoorbeeld de ver-
binding niet goed, dan kan dit aan de wifi thuis, de service pro-
vider of ons datacenter liggen. Met TOPdesk leg je zo’n probleem 
niet alleen vast, maar kun je er ook kennis over delen. Zowel 
binnen een afdeling, als met medewerkers via het selfservice-
portaal. Zo help je ze problemen op te lossen.” Ook de inrichting 
van thuiswerkplekken is goed geregeld. “Heb je bijvoorbeeld een 
tweede scherm of een bureaustoel nodig, dan vraag je die via 
TOPdesk heel eenvoudig vanuit huis aan”, stelt Pieters. 

Afdelingsmuren weg
Met de herinrichting van de serviceprocessen in TOPdesk 

heeft de gemeente Haarlemmermeer een aantal belangrijke 
slagen gemaakt. Meer transparantie is daar één van. “Gebruikers 
weten wat er mogelijk is en ook de processen achter hun aan-
vragen en meldingen zijn inzichtelijk”, zegt Pieters. Bovendien 
is duidelijk wie welke processtap uitvoert. “Daardoor voelen 
de teams zich verantwoordelijker voor hún stukje en houden 
ze bijvoorbeeld beter hun informatie op het selfserviceportaal 
up-to-date.” Doordat verschillende afdelingen hun dienstenaan-
bod bundelen in TOPdesk, kunnen ze ook beter en sneller samen 
optreden bij problemen. Pieters: “TOPdesk haalt de muren tus-
sen afdelingen weg en zorgt dat iedereen dezelfde informatie 
heeft.”

Een andere verbetering is dat de gemeente nu procesgericht 
kan sturen. “We weten wat er gebeurt en kunnen ingrijpen als 
er iets niet goed gaat. Zo hebben we meer grip op de processen. 
Bovendien is het nu mogelijk per dienst op resultaat te sturen, 
in plaats van vooral op uitvoering”, verklaart Pieters. En de 
gebruikers? Pieters: “Jammer genoeg was de campagne voor de 
introductie van het nieuwe systeem door de coronacrisis minder 
volledig. Toch geven gebruikers vaak een positieve beoordeling 
aan de diensten in het selfserviceportaal. Dat werkt heel eenvou-
dig met één tot vijf sterren, zoals in een webshop.” 

Op basis van de praktijkervaringen wil de gemeente Haarlem-
mermeer het TOPdesk-systeem verder aanvullen met ontbreken-
de processen of diensten. Pieters: “Dat is natuurlijk een voortdu-
rend proces, want onze dienstverlening staat niet stil.”

Benieuwd wat TOPdesk voor uw organisatie en klanten kan 
betekenen? Neem contact op met Sulayman Mensouri, email 
s.mensouri@topdesk.com, tel: 015 – 2700900.

Serviceprocessen onder

p a r t n e r  T O P d e s k

controle bij 
gemeente Haarlemmermeer
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p a r t n e r  R e d  H a t

Overheidsinitiatieven rond het 
gebruik van open source software 

zijn niet nieuw, zowel op landelijk 
als Europees niveau.  

Op 21 oktober dit jaar nam de 
Europese Commissie de nieuwe 
Open Source Software Strategy 
2020 - 2023 aan. Dit lijkt weer 

nieuwe kansen te bieden voor 
open source bij de overheid. We 

spreken erover met Jan Wildeboer, 
open source evangelist en 

overheidsexpert bij Red Hat.

Wie de ontwikkelingen in open source volgt, weet dat 
deze manier van software ontwikkelen de laatste tien 

jaar de wereld heeft veroverd. Inmiddels is open source software 
overal in ons leven aanwezig, van smartphones en slimme televi-
sies tot talloze cloudapplicaties in wereldwijde datacenters. En 
zelfs op de investeringsbalans van bedrijven en burgers; in de 
vorm van de cryptomunt bitcoin. Heeft open source ook binnen 
de Nederlandse overheid zo’n grote opmars gemaakt? Vol-
gens Jan Wildeboer is dit zeker zo, maar er valt nog veel winst 
te behalen. Ook wat betreft Europese samenwerking ziet hij 
kansen.

Toen Wildeboer in 2005 in dienst kwam bij Red Hat speelde 
er veel op open source gebied. Zo was zijn woonplaats München 
bezig met een groot project om de gemeente van Windows over 
te zetten naar een eigen Linux-distributie genaamd LiMux. 
Daarnaast werd in Nederland in 2007 het actieplan Nederland 
Open in Verbinding (NOiV) door de Tweede Kamer aangenomen, 
dat het gebruik van open source software en open standaarden 
binnen de overheid moest bevorderen. Beide projecten waren 
uiteindelijk niet succesvol, maar volgens Wildeboer was dat te 
verwachten: “Bij alle grote veranderingen moet je geduldig zijn. 
Dat geldt zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven, zeker 
als het gaat om dingen als openheid en samenwerking. Maar de 
open source gedachte is diep verankerd in de overheid. Er wordt 
al vele jaren over gesproken. Het is een soort cyclus van tien 
jaar, waarbij het nu weer naar boven komt omdat het populair 
is en iedereen weet dat de overheid uiteindelijk toch naar open 
source beweegt.”

Hij ziet de nieuwe open source strategie van de Europese 
Commissie dan ook als een voortzetting van de beweging die 
tien jaar geleden in gang is gezet. “Terwijl iedereen aan het 

vechten was over besturingssystemen, frontend software en 
documentstandaarden, heeft open source sindsdien de hele 
backend overgenomen, zonder dat men het door had. Zonder 
open source was er geen cloud computing geweest. En zonder 
cloud was de huidige software-defined wereld of DevOps er niet 
gekomen. In feite hebben we alle grote veranderingen van de 
afgelopen zeven jaar aan open source te danken.”

 
Open karakter
Een IT-stack bestond tien jaar geleden nog vooral uit heel 

veel hardware en een klein deel software. Inmiddels is dat 
beeld volledig omgedraaid. “Alles is tegenwoordig software”, 
stelt Wildeboer. “Van besturingssystemen en virtuele machi-
nes tot containers, databases en networking. Zo’n 80 procent 
van de functionaliteit is generiek en slechts 20 procent bestaat 
uit software waar een organisatie zijn productiviteit en onder-
scheidend vermogen uit haalt. Open source software is dan de 
logische keuze voor die 80 procent. Je bespaart er geld mee en 
door het open karakter kan je het in principe in elke gestandaar-
diseerde omgeving inzetten. Dat is de grote gedachte erachter 
en dat staat nu in het programma van de Europese Commissie, 
terwijl dat tien jaar geleden nog enkel in een programma van de 
Nederlandse overheid stond. En die vooruitgang is nog lang niet 
afgelopen.” 

Open source begint steeds meer gemeengoed te worden in 
de backends. Door zo’n gestandaardiseerde omgeving zo vroeg 

mogelijk in de keten in te zetten, verhoog je de efficiëntie en 
versnel je de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit.

 
Een belangrijke verandering in de perceptie van open source 

is het businessmodel erachter. Net als bij elke zakelijke software 
moet je niet zelf proberen zelf het wiel uit te vinden, terwijl 
andere partijen dat al lang voor je hebben gedaan. Wildeboer: 
“Geen enkele overheidsinstantie haalt het nu nog in zijn hoofd 
om zelf een eigen Linux-distributie samen te stellen en al zijn 
ambtenaren ermee te laten werken. Dat werkt niet. Je kunt je 
tijd beter besteden aan het ontwikkelen van software waar je het 
verschil mee maakt. Dat onderscheidt een open source software-
project van een enterprise open source product. De leverancier 
zorgt dan dat de software betrouwbaar functioneert, inclusief 
professionele ondersteuning en een systeem dat de software op 
een gecontroleerde manier van patches en updates voorziet.”

 
Partner-ecoysteem
Het ecosysteem rond open source software is ook enorm 

gegroeid, wat een belangrijk onderdeel is van het succes. Het 
aanbod van open source projecten en ontwikkeltools is gigan-
tisch, en er zijn talloze professionele partijen die de open source 
software leveren, implementeren en ondersteunen. Binnen de 
Nederlandse overheid wordt open source software inmiddels op 
allerlei niveaus ingezet. “Ik zeg altijd: een evolutie is ook maar 
een revolutie zonder de R”, aldus Wildeboer. “Red Hat is al 27 
jaar bezig om het ‘open’ gedachtegoed in de praktijk te bren-
gen. Voor overheidsinstanties die al jaren hun IT outsourcen is 
het een lastige beslissing om zelf weer controle te nemen over 
de IT-stack en voor een vorm van open samenwerking te kiezen. 
Daarom moet je een partij in de hand nemen die daar goed in 
is en die je daarbij kan begeleiden. Dat heeft de Europese Unie 
heel goed begrepen en daarom bestaat nu dit open source 
programma. Maar het gaat niet werken als 27 EU-landen dit elk 
op een eigen manier gaan doen. We moeten samenwerken en 
standaardiseren.”

Nieuwe kansen  
voor open source  

binnen de overheid

Jan Wildeboer, open source evangelist en overheidsexpert bij Red 
Hat: “Bij alle grote veranderingen moet je geduldig zijn. Dat geldt 
zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven, zeker als het gaat 
om dingen als openheid en samenwerking. Maar de open source 
gedachte is diep verankerd in de overheid.” 
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Door Cyriel van Rossum
Beeld Shutterstock

De gedachte erachter 
is glashelder: breng je 

klanten samen om hun 
wensen en problemen 

te leren kennen. 
Gebruikersverenigingen 

hebben hun nut voldoende 
bewezen, maar hebben ook 
hun keerzijde.“Het is geen 

juichverhaal.”

De Gebruikersverenigingen (GV)  van PinkRoccade (125  leden) en Cen-
tric (180 leden) zijn het resultaat van goed begrepen eigenbelang: ze 

zijn opgericht door de bedrijven om hun klanten beter te begrijpen en groot 
geworden door lokale overheden, die willen meepraten over de producten die 
zij denken nodig te hebben en hun problemen en wensen.

Ongeveer 40 procent wordt bestreken door PinkRoccade en ook concur-
rent Centric heeft een aandeel van 40 procent. De rest is het domein van 
kleine aanbieders. Dat het ledental van beide verenigingen afneemt, is geen 
reden tot zorg. De afname weerspiegelt de afname van het aantal gemeenten 
in de afgelopen decennia. De IT-markt van overheden daarentegen groeit 
onverminderd door.

Opvolger
Jos Heijmans is nu al dertien jaar voorzitter van de GV Pink. “Ik heb er 

al drie termijnen op zitten en daarmee is het tijd om op te stappen. Maar bij 
gebrek aan een opvolger heb ik me desgevraagd voor nog een jaar beschikbaar 
gesteld.” Het tekent het probleem waarmee beide gebruikersverenigingen 
kampen: het vinden van bestuursleden, en dan vooral bestuursleden met een 
bestuurlijke achtergrond. Het is moeilijk om bestuurders te vinden met vol-
doende affiniteit met IT.  Heijmans: “De voorzitter van een gebruikersvereni-
ging moet geen IT-specialist zijn, maar een bestuurder. Van een voetbalcoach 
verwacht je ook niet dat hij voetballer is.” Ook Heijmans’ collega Patrick van 
Domburg, voorzitter van de GV van Centric (én burgemeester van IJsselstein) 
merkt hoe moeilijk het is om bestuurders te porren. Hij heeft evenmin een 
opvolger kunnen vinden en blijft voorlopig de voorzittershamer hanteren. 
“Wethouders met IT in hun portefeuille zijn er overigens genoeg te vinden. 
Mensen zeggen wel: waarom zijn jullie in godsnaam vooral geïnteresseerd in 
burgemeesters? Wethouders gaan eerder de diepte in, maar een burgemees-
ter heeft het overzicht, bewaakt de grote lijnen en dat is juist waarvoor je een 
voorzitter nodig hebt.”

Heijmans zag dat het delen van gegevens de afgelopen dertien jaar van 
ondergeschoven kindje uitgroeide tot core business van gemeenten. “Toen ik 
in 1995 aantrad als burgemeester van Haelen had ik als eerste in het gemeen-
tehuis een personal computer op mijn bureau. Ik wil mijn opvolger op het 
hart drukken dat het lidmaatschap van een gebruikersvereniging als die van 
PinkRoccade allerminst vrijblijvend is. Er zijn natuurlijk altijd leden die hun 
contributie netjes betalen maar waar je verder niets meer van hoort. Of leden 
die alleen maar komen halen. Het is juist de bedoeling dat ze ook wat bren-
gen. Tezamen hebben de leden een enorme schat aan kennis. Natuurlijk heeft 
PinkRoccade er zelf ook belang bij dat die wordt gedeeld. Die interactie is de 

en de kracht 
van de middenmoot

Gebruikersvereningen
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trouwde applicaties. Die hebben meestal maar een life cycle van 
tussen de vijf en tien jaar. Vernieuwing is met andere woorden 
een gemeenschappelijk uitdaging van Centric en de GV.” Mons 
stelt zich voor dat Centric vernieuwt door middel van een hoog-
frequent contact met een clubje innovatieve GV-leden, waarin 
wordt ontwikkeld van tussenresultaat naar tussenresultaat. “In 
plaats van dat je knappe koppen een jaar lang opsluit in een 
hok om iets nieuws te bedenken.” Van Domburg deelt Mons’ 
kritiek: “Als je je als aanbieder richt op de grote grijze midden-
moot, betekent dat de dood in de pot. Ik vind dat Centric zich 
zeker ook op koplopers moet richten, maar ook op de hekken-
sluiters.” Zijn gemeente IJsselstein heeft pas op de plaats moe-
ten maken met de IT-ambities nadat de innige relatie met buur-
gemeente Montfoort uitging. “We moeten er momenteel voor 
oppassen dat we qua IT net te veel hooi op onze vork nemen.”

Mons mist nog iets: “Het zou een hele goede ontwikkeling 
zijn als Centric en de GV een groep inwoners aan zich verbindt 
die betrokken wordt in het ontwikkelen en testen van de soft-
ware. Het zijn immers de inwoners die via dienstverlenings-
portalen de software van Centric gebruiken.”

Twee uur per week
“Wij maken niks zelf en kopen alle IT in”, vertelt Huib 

Schröder, leveranciersmanager ICT bij de gemeente Apeldoorn. 
“Contractmanagement is dus heel belangrijk. Je moet heel 
goed weten wat je precies als dienstverlening inkoopt. Te veel 
inkopers hebben daar geen helder beeld van. Ik kom zelf uit 
de ICT, leveranciers praten mij niet gemakkelijk onder tafel.” 
Naast kennis van zaken is het lidmaatschap van een gebrui-
kersvereniging in Schröders ogen zeker geen overbodige luxe. 
Apeldoorn heeft zowel applicaties van Centric draaien als van 
Pink. “We zijn dus lid van beide gebruikersverenigingen. Ik 
stop daar veel werk in, want ik ben ervan overtuigd dat er veel 
te halen is uit het lidmaatschap. Eigenlijk zou iedere orga-
nisatie die lid is één persoon moeten aanwijzen om dat werk 
te doen en die dan ook vrij moeten maken voor twee uur per 

week. Natuurlijk zijn het vaak dezelfde mensen in de vereni-
ging die hun mond roeren. En natuurlijk komen veel leden 
vooral wat halen en niet zozeer iets brengen, maar die bun-
deling van vraag kan alleen maar in het voordeel van ons als 
klanten zijn.”  

Schröder ziet verschil tussen beide leveranciers in hoe zij 
omgaan met hun gebruikersvereniging. PinkRoccade is nog 
sterk productgeoriënteerd en richt zich vooral op software voor 
burgerzaken en HR-systemen, terwijl Centric iets breder geori-
enteerd is. “PinkRoccade is wat innovatiever, en Centric is een 
tikje vooruitstrevender als het gaat om contact leggen met de 
overheden. Centric is ook duidelijker aanwezig: hun CEO Maar-
ten Hillenaar duikt ook overal op.”

De gemeente Apeldoorn stond samen met Súdwest Fryslân 
aan de wieg van de GIBIT. De publicatie hiervan vormde het 

startpunt voor de vernieuwing van de modelcontracten van de 
gebruikersvereniging en Centric. De gebruikersvereniging en 
Centric hebben nauw samengewerkt om te komen tot een nieu-
we versie van hun modelcontracten, geschoeid op de leest van 
de GIBIT. In eerste instantie is gewerkt aan een oplegger bij de 
GIBIT, die aan de voorwaarden is toegevoegd. Daarin zijn afwij-
kingen van en aanvullingen op de GIBIT van 2016 en inmiddels 
ook van 2020 overeengekomen met Centric. Schröder: “Ik weet 
dat PinkRoccade ook een lijst met twijfelpunten over de GIBIT 
heeft, maar het is nog niet zo ver dat ze een groepje formeren 
om de mogelijkheden van zo’n oplegger te bespreken.”

Zowel de Gebruikersvereniging PinkRoccade als de Gebruikersver
eniging Centric zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden met 
veel bestuurlijke ervaring. Belangstellenden kunnen zich wenden 
tot  www.prlg.nl en www.gvcentric.nl.

beste bodem voor cocreatie.” Twee wapenfeiten op het gebied 
van cocreatie zijn iFinanciën – een moderne laagdrempelige 
functionaliteit om gemeentefinanciën te onderhouden - en 
iBurgerzaken, waarmee burgers zelf digitaal hun verhuizingen 
kunnen doorgeven of, zoals in ziekenhuizen, geboorteaangifte 
kunnen doen. “Die wederzijdse uitwisseling en cocreatie vor-
men privaat-publieke samenwerking in optima forma”, aldus 
Heijmans. 

GIBIT
Maar de banden moeten ook niet te close worden. 

Heijmans: “Het is logisch dat de relatie tussen PinkRoccade en 
GV vroeger trekken had van een sponsorrelatie, waarvan het 
aanbod van opleidingen en trainingen voor Pink-producten 
een belangrijk bestanddeel vormden. Maar die relatie heb-

ben we afgebouwd: we zijn nu een onafhankelijke volwassen 
vereniging.”

Een van de belangrijkste wapenfeiten van de GV van Centric 
is het GIBIT-project waarbij de vereniging in samenwerking met 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vier jaar geleden 
een set inkoopvoorwaarden voor IT-producten heeft opgesteld, 
waarachter zich ook de GV PinkRoccade heeft geschaard. Daar-
over straks meer.  Van Domburg: “Was er vroeger wel enige con-
currentie tussen onze gebruikersvereniging en die van Pink, 
daar is het nu de tijd niet meer naar.” Dat is volgens hem mede 
te danken aan Centric-baas Maarten Hillenaar, tot 2017 CIO bij 
de Rijksoverheid, die meer dan zijn voorgangers de verbin-
ding en openheid zoekt, bijvoorbeeld door PinkRoccade uit te 
nodigen voor de jaarlijkse strategische conferentie van Centric. 
“De gebruikersvereniging van Centric weet Hillenaar ook goed 
te vinden. Als wij als verbruikersvereniging ergens mee zitten, 
dan nemen we altijd zelf contact op met Hillenaar. Dan is al 
snel de kou uit de lucht.”

Juichverhaal
“Van mij zal men geen juichverhaal over gebruikersver-

enigingen horen“, zegt Ronald Mons. Hij is als CIO van het 
samenwerkingsverband Drechtsteden actief lid van de GV 
Centric. “Ik geloof sterk in dit samenwerkingsplatform, maar 
de nadruk ligt, vind ik, nogal op een oude manier van samen-
werking. Die is uit op consensus en vaak is dan het gemid-
delde de maatstaf der dingen. Als je in gesprek gaat met 
180 leden is dat natuurlijk wel begrijpelijk, maar het remt 
vernieuwing.”  
Centric zou wat Mons betreft wat meer voorop mogen lopen. 
“Ontwikkelingstempo en adoptietempo zijn twee verschil-
lende dingen. Het ontwikkelingstempo mag wel wat hoger 
liggen omwille van voorlijke gemeenten, ook al gaat het om 
een klein groepje koplopers. Als die met iets nieuws aanko-
men, is de reactie algauw: ‘Klinkt interessant; daar moeten 
we in de toekomst wat mee, maar we moeten het ook voor 

de goegemeente kunnen maken’. Als je alleen maar datgene 
maakt waar het gros om vraagt, loop je altijd achter.” 

Mons staat niet alleen in zijn kritiek: een nog niet gepu-
bliceerde enquête onder de leden van GB Centric wijst het 
speerpunt modernisering aan als eens van de zwaktes van het 
bedrijf. 

Duivels dilemma
Goed voorbeeld zijn volgens Mons de ontwikkelingen rond 

standaarduitwisselingsformaat API, dat kleine stukjes data 
gemakkelijk toegankelijk maakt. “De gemeenten willen in 
het kader van Common Ground data zoveel mogelijk loskop-
pelen van de gebruikte programmatuur. Centric werkt nog met 
grote brokken data. Als veel klanten zeggen: wij hebben net 
geïnvesteerd in uitwisseling van grote brokken en daar willen 
we het voorlopig even mee doen, dan is het niet verwonder-
lijk dat Centric niet al te veel gas geeft.” Een softwarebedrijf is 
gevangene van een duivels dilemma: stabiliteit, betrouwbaar-
heid en duurzaamheid van systemen enerzijds en vernieuwing 
anderzijds. “De keerzijde is dat wij als gemeenten ook zouden 
moeten accepteren dat we sneller afscheid nemen van ver-

We zijn nu een onafhankelijke 
volwassen vereniging

Natuurlijk komen veel leden 
vooral wat halen en niet zozeer 
iets brengen
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