Overheid: focus op
verbinding en wees
echt innovatief
Larissa Zegveld & Eelke Horselenberg

Overheid: focus op
verbinding en wees
echt innovatief
Larissa Zegveld & Eelke Horselenberg

Inhoudsopgave
Overheid: focus op verbinding en wees echt
innovatief					8
Cultuur en sociale conventies beperken impact
10
De overheid zoekt haar rol			 14
De overheid: de afwachter			
16
De overheid: hagel				18
Wat nodig is: lefbudget				
22
Nieuwe focus: innovatie om de samenleving te
laten groeien					24
Ons voorstel: Ontmoetingsplein			
26
Gedeeld eigenaarschap				28
					

Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief

5

“Er moet een plek zijn waar mensen graag
komen. Waar ze elkaar treffen en waar ze
antwoorden vinden op hun vragen. Een digitaal
ontmoetingsplein dat de mens centraal stelt.”

6

Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief

Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief

7

Overheid: focus op
verbinding en wees
echt innovatief
Het internet heeft ons steeds meer in de greep, zowel in ons
dagelijks handelen als waar het onze persoonlijke data betreft.
De roep om een betrouwbare digitale plek neemt toe, een logische
taak van de overheid. Tegelijkertijd constateren we dat deze
overheid nog sterk achterloopt in de digitale wereld en soms ook
moeite heeft de kennis op peil te krijgen en te houden. Wij zien
een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, maar daarvoor is
vernieuwing nodig. De kern van die noodzakelijke vernieuwing zit
daarbij in het verbinden van de diverse actoren. Daarom nemen
wij het initiatief tot een plek waar burgers, organisaties en de
overheid samen tot maatschappelijke meerwaarde komen.
Voor mensen die van veranderingen houden, vormen de afgelopen twee
decennia zeer inspirerende tijden. Niet eerder werd ons dagelijks leven
in zo’n korte tijd zo fundamenteel anders ingericht als met de komst
van de digitalisering. Positief gesteld: de digitalisering heeft enorm
bijgedragen aan de verbetering van de informatiepositie van iedereen.
En het internet heeft voorheen onmogelijke verbindingen tussen
mensen tot stand gebracht. Nederlanders zijn altijd koploper geweest in
deze digitalisering en hebben het internet ferm omarmd. Uit een recente
publicatie van het CBS blijkt dat in 2015 Nederland tot de top drie

behoorde van Europese landen waar het digitale vaardigheden betreft.
Deze toegang en vaardigheden geven Nederlanders de mogelijkheid zich
over alle thema’s uitvoerig te informeren. En nu de overheid nog! Die loopt
bepaald niet voorop en moet de budgetten vooral gaan besteden aan echte
innovatie en meer lef tonen.
De fundamentele invloed van digitalisering zien we overal om ons heen;
Bijna 90% van alle Nederlanders heeft een smartphone op zak,1 er is een
sterke toename van het aantal postpakketten door online winkelen en het
aantal toeristen dat via Airbnb onze steden bezoekt groeit steeds harder.
Het is wachten op de intrede van zelfrijdende auto’s in het straatbeeld.
Inmiddels zijn we gewend aan de mogelijkheden die deze fase van
digitalisering ons biedt, maar we zien dat alweer een volgende grote stap
is gezet met het ontstaan van The Internet of Things.
The Internet of Things refereert aan de situatie dat door mensen bediende
computers (desktops, tablets, smartphones) in de minderheid zijn op
het internet. De meerderheid van de internetgebruikers bestaat in deze
visie uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems.
Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet.
Zij kunnen communiceren met personen en met andere objecten en op
grond hiervan autonome beslissingen nemen2. De WRR spreekt in de

1
2
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publicatie De robot de baas in dit geval van het Internet of Robotic Things3.

tegenstelling tot de voorspellingen is de filedruk de afgelopen drie jaar

En stelt: “Het internet wordt als het ware uitgebreid met zintuigen

sterk toegenomen, in het eerste kwartaal van 2018 bijvoorbeeld met

(sensoren) en handen en voeten (actuatoren), en dankzij machineleren

25% t.o.v. 2017.6

en kunstmatige intelligentie wordt het internet ook ‘slim’.” Deze
4

ontwikkeling vindt overal plaats, ook in uw huis, bijvoorbeeld met de

Hetzelfde beeld geldt voor kantoorruimte. Op de piekdagen maandag,

slimme thermostaat en koelkasten die u vanaf een smartphone kunt

dinsdag en donderdag is het onverminderd druk op de Nederlandse

bedienen of instellen.

kantoren, het totaal volume aan kantoorruimte in Nederland is
sinds 2007 zelfs min of meer stabiel te noemen en schommelt rond

Een nog grotere impact op ons dagelijks bestaan heeft het Internet

50.000.000 m2.7

of Things wellicht op het gebied van mobiliteit, met onder meer
zelfrijdende auto’s. Daarnaast biedt het ook grote kansen voor de

Ondanks de geboden mogelijkheden zien we in de praktijk dat we

arbeidsmarkt. Eric Mamer, Directeur Compėtitivité & Semestre

bepaalde sociale en professionele conventies prefereren boven

Européen, DG GROW bij de Europese Unie, benoemt dit in zijn

digitale mogelijkheden. Het aanwezig zijn bij een overleg via skype of

Keynote introduction als volgt: “With the advent of the Internet

andere digitale mogelijkheden wordt nog altijd minder geaccepteerd

of Things this shift will accelerate. Entirely new kinds of jobs, and

en geprefereerd dan het fysiek aanwezig zijn. Ondanks technische

challenges, are being developed that didn’t exist fifteen, ten or even

mogelijkheden wegen we dus als burgers en professionals nog aan de

five years ago”. Deze ontwikkeling vraagt dus net als de komst van

hand van pre-digitale en digitale conventies af hoe we handelen, al naar

internet(winkels) om een adaptief karakter bij bestaande bedrijven, de

gelang wat we op dat moment en in dat geval het meest passend vinden.

overheid en organisaties. Dat geldt zeker zo zeer voor het onderwijs en

Deze kritische houding wordt in de toekomst van groter belang.

5

competentieontwikkeling.
Het internet heeft grote impact gehad op de wereldeconomie,
voornamelijk waar handel plaatsvindt. Die is namelijk verplaatst van de
Cultuur en sociale conventies beperken impact

winkel naar het internet. Overigens zijn de economische pijlers, zoals

Veel is al geschreven over de impact van alle digitale mogelijkheden op

wel verondersteld werd, niet wezenlijk veranderd door de komst van

ons dagelijks leven. Trendwatchers voorspelden de enorme gevolgen

het internet. Het idee was dat zelforganisatie en een sociale economie

voor mobiliteit en kantoren. Doordat het mogelijk werd om 24/7 je

zouden ontstaan. Maar in de praktijk zien we dat ook deze initiatieven

werk plaatsonafhankelijk te doen, was de voorspelling dat kantoren

in de kern gedreven worden door omzet en winst, waarbij het

tot het verleden zouden gaan behoren en zich een enorme reductie

maatschappelijk element verdwijnt. Een treffend voorbeeld hiervan is

van forensenverkeer zou voordoen. Uit metingen van de filedruk blijkt

Airbnb. Dit platform leek bij de lancering voornamelijk maatschappelijk

echter dat deze voornamelijk verband houdt met de conjunctuur. In

gedreven te zijn. Burgers werden in staat gesteld hun kamer of huis ter

3

WRR (2015), De robot de Baas, pag. 25
WRR (2015), De robot de Baas, pag. 25
5
http://eiil.net/three-industry-changes-caused-by-digitalisation/
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https://www.anwb.nl/verkeer/nederland/verkeersinformatie/filezwaarte
Kantoren in Cijfers, NVM Business, pag 11
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beschikking te stellen aan anderen en ook elders gebruik te maken
van een breed scala aan woonruimte voor zeer beperkte prijzen; een
sociaal initiatief. In de praktijk blijkt dat het bedrijf gewoon uit is op
winst en zich niet lijkt te bekommeren om de maatschappelijke effecten
van het systeem, zoals overlast, impact op woonwijken die veranderen
in hotelwijken en het ontlopen van toeristenbelasting. Gemeenten
over de hele wereld bundelen hun krachten nu om gezamenlijk te
kunnen optreden tegen Airbnb. Saillant detail is dat een deel van de
samenleving net zo makkelijk meewerkt aan dit initiatief als een ander
deel het afwijst.

12
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De overheid zoekt
haar rol
Het zijn dus met name de technologische mogelijkheden die ons handelen

De kloof tussen de kennis van de tech-professionals en democratische

structureel veranderd hebben, zonder dat direct de wereldorde erdoor

instituties is zorgwekkend, aangezien fundamentele rechten van ons

veranderd is. Wat echter wel fundamenteel is veranderd, is de mate

als burgers ter discussie komen te staan en niet gewaarborgd blijken.

waarin we controle hebben over onze eigen privacy. Door het direct, dan

In veel gevallen heb je namelijk geen keuze om wel of niet jouw data en

wel indirect plaatsen van persoonlijke informatie online, geven we als

persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen, zoals ook in een recent

het ware de controle over die informatie uit handen. De voorbeelden op

artikel in NRC Handelsblad wordt aangetoond. Het artikel gaat over de

dit vlak zijn legio, van de grote hack bij Sony, de mogelijke beïnvloeding

vraag hoe algoritmes ons beïnvloeden en welke impact ze ongemerkt op

van verkiezingen door posts op Facebook en het recente nieuws over het

ons hebben. “Bijvoorbeeld, hoe booking.com je sneller een hotelkamer

verkrijgen en misbruiken van miljoenen persoonsgegevens van Facebook

laat boeken. Hoe je in de Limburgse rimboe belandt als je braaf naar je

door Cambridge Analytica. De complexiteit die zich hier voordoet is dat

Tomtom blijft luisteren. Hoe Google weet hoe lang je op een tafeltje moet

de democratische instituties op grote achterstand staan in technologische

wachten in een restaurant. Hoe Blendle je met algoritmes uit je bubbel

kennis en ontwikkelingen ten opzichte van de tech-professionals. Iets

probeert te halen…. Google gebruikt geanonimiseerde locatiegegevens van

wat pijnlijk duidelijk werd tijdens het verhoor van de CEO van Facebook

honderden miljoenen smartphones om drukte in winkels en restaurants

door de senatoren van het Amerikaanse Congres. De senatoren bleken

te publiceren op Google Maps en in de zoekmachine. Het is een handige

wel zéér weinig kennis te hebben van diverse sociale mediavormen en

functie met één nadeel: ondernemers die huiverig zijn om bezoekdata of

de technologie daarachter. Dit speelt ook bij ons op nationaal niveau,

wachttijden met de buitenwereld te delen, kunnen niet onder publicatie

zoals in het blog ‘Verhullende taal’ op iBestuur aan de orde wordt gesteld,

uit. Ze maken opeens onderdeel uit van een systeem waarvoor ze zelf niet

naar aanleiding van een Rekenkamerrapport over ICT.8 En juist de

zouden kiezen.”9

democratische instituties zijn primair de hoeders van de bescherming
van mensen en hun persoonlijke gegevens. In de traditionele, analoge

De gevolgen die dergelijke algoritmes op ons hebben, zijn nog niet volledig

wereld is dat adequaat geregeld, maar in de digitale wereld is de overheid

bekend. Maar dat er vanuit de overheid scherp op geacteerd moet worden,

zoekende naar haar rol. Hier loopt ze achter de feiten aan, ondanks de vele

is evident. In het bijzonder omdat het gaat om ethische vraagstukken als:

incidenten die zich op het vlak van privacy en persoonsgegevens hebben

mogen wij als burgers ongemerkt als digitaal proefkonijn worden gebruikt?

voorgedaan, lijkt het dat zij nog niet de krachtige rol pakt waar urgentie

En welke rechten hebben we als digitale personen? Het Rathenau Instituut

voor en behoefte aan is.

stelt in een recente publicatie: “Is het moreel aanvaardbaar om het gedrag

8

14

Zie: https://ibestuur.nl/weblog/verhullende-taal
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https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/05/de-formule-hoe-algoritmes-ons-dagelijks-leven-sturen-a1598375
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van mensen onbewust of onwetend te verbeteren?” Het artikel bepleit

om dit adoptievermogen te vergroten, mede doordat diepgaande kennis

dat we als burgers het recht moeten hebben om anoniem te blijven,

van de mogelijkheden niet breed aanwezig is binnen de overheid. De

om ons niet te laten meten, te analyseren en te laten coachen. Het

samenleving en de markt zijn volop bezig met de consequenties en het

instituut waarschuwt ook dat door ICT-gebruik sociale vaardigheden,

toepassen van The Internet of Things, terwijl we binnen de overheid zien

zoals empathie, afbrokkelen. Het roept op om verder te kijken dan alleen

dat een betaling soms nog niet via Ideal kan of dat er nog altijd gemeenten

het individuele instrumentele niveau en het als collectieve kwesties

zijn waar burgers niet via zoiets basaals als mijnoverheid.nl bediend

te benaderen. Hiervoor is krachtig handelen van de overheid cruciaal,

worden.

10

want, zo stelt het instituut: “Individuen kunnen pas echt technologische
burgers worden als ze zich beschermd weten door een optimaal ingericht

De digitalisering binnen de overheid is veel later op gang gekomen,

governance-systeem. De volgende vier onderdelen zijn hierin cruciaal:

waarbij vaak ook nog teruggegrepen is op inmiddels verouderde
technologieën en principes. Wederom omdat het kennisniveau niet altijd

1.

rechten en toezicht op naleving,

up-to-date is en vanwege de sterke concurrentie van marktpartijen, die

2.

maatschappelijk debat,

technologie- en ICT-deskundigen een veelvoud aan salaris en uitdagingen

3.

politieke visie

4.

maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

kunnen bieden ten opzichte van de overheid. De innovatiekracht, kennis
11

en het adaptievermogen binnen de overheid hebben dus een sterke
impuls nodig. We zien deze noodzaak binnen de gehele overheid; er

Een indrukwekkend pleidooi, wat ons bij de vraag brengt wat de rol en

is meer lef nodig, ruimte voor experimenteren en risico’s nemen. Zo

positie van de overheid is.

zien we dagelijks de voorbeelden voorbijkomen over hoe de politie nog
steeds grote moeite heeft met de nieuwe vormen van misdaad die online
plaatsvinden, hoe complex het is om gedegen oplossingen te bedenken

De overheid: de afwachter

zoals KEI12 van de Raad voor de Rechtspraak aantoont en de focus op met

Een overheid is vanzelfsprekend geen voorloper in het adopteren

name de technische onderdelen, in plaats van de innovatie die je wilt

van nieuwe ontwikkelingen. Vanuit het principe van werken met

realiseren in de interactie met de samenleving.

gemeenschapsgeld wordt de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden,
technologieën en toepassingen aan de markt overgelaten. Wanneer ze

Het probleem van de aanpak van de overheid is enerzijds de afwachtende

zich bewezen hebben, bekijkt de overheid of en hoe deze toepasbaar zijn

houding die niet meer past binnen de snelheid van technologische

binnen de diverse overheidslagen. Het probleem dat zich echter voordoet

ontwikkelingen, maar anderzijds spelen ook culturele aspecten van

in het digitale tijdperk, is dat technologische ontwikkelingen dermate snel

onze bestuursstijl. De consensusstijl die wij koesteren en die op andere

gaan dat het adoptievermogen vele malen hoger moet zijn dan voorheen.

terreinen grote voordelen heeft, staat adequaat en snel handelen op

En we zien dat de overheid grote moeite heeft gehad en nog altijd heeft

digitaliseringsvlak in de weg. Hij remt snel inspelen op ontwikkelingen af.

10
11

https://www.rathenau.nl/nl/wat-de-mens-over-biomedische-technologie-en-mensverbetering
Idem
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Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is opgezet om het bestuursprocesrecht en het burgerlijk
procesrecht (civiel recht) te vereenvoudigen en digitaliseren.
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Verder is de haast calvinistische soberheid in het omgaan met

projecten rondom Big Data en Open Data, zonder dat de vraag is gesteld

gemeenschapsgeld te prijzen, maar ontstaat daardoor ook een cultuur

waaraan de burger nu behoefte heeft en zonder na te gaan of de bron van

van risicomijding. Technologische ontwikkelingen worden minder snel

al deze data wel betrouwbaar is. In veel van dergelijke projecten zorgen

ad-hoc ingezet, maar via de op consensus gerichte werkwijze juist zoveel

beide factoren ervoor dat weinig resultaat wordt behaald.

mogelijk van elk risico ontdaan. Hierdoor vertragen trajecten en wordt

Wat opvalt is dat de aandacht veel uitgaat naar techniek en digitale

bovenal zelden het optimale bereikt. Een laatste complicerende factor die

knooppunten. In plaats daarvan zouden de vragen en behoeften van

verklarend is voor waarom de overheid achterblijft ten opzichte van de

de samenleving als uitgangspunt genomen moeten worden. En juist

markt, is de regelreflex binnen de overheid. De focus op rechtmatigheid en

door de samenleving als uitgangspunt te nemen, kom je tot innovatieve

de wet is een fundamenteel beginsel van onze rechtstaat en democratie.

oplossingen. Om de Belastingdienst nog eens aan te halen: weinig burgers

De overheid dient wet- en regelgeving dan ook altijd voorop te stellen

zullen zich druk maken over hoe het achter het digitale invulformulier

in het handelen. Oók binnen het wettelijk kader kan de burger echter

georganiseerd is. Maar veel burgers zijn zeer te spreken over het feit dat

vele malen beter digitaal bediend worden dan nu het geval is. Om meer

hun gegevens nu wel vooraf ingevuld zijn en zo het proces vergemakkelijkt

slagkracht en innovatie als overheid te realiseren, is een andere houding

is. Overigens kun je ook de vraag stellen waarom we überhaupt nog

noodzakelijk.

aangifte moeten doen, terwijl alle informatie al bekend is, en ook waarom
we dit pas drie maanden in het nieuwe jaar over het vorige jaar moeten
doen. Met de huidige kennis en informatie moet dit maandelijks en

De overheid: hagel

wellicht realtime mogelijk zijn.

De huidige snelheid van digitale ontwikkelingen brengt ook met zich mee
dat je veel sneller dan voorheen merkt dat je een inhaalslag moet maken.
We zien dat de overheid op grote schaal is begonnen met deze inhaalslag.
De ontwikkeling die de Belastingdienst heeft doorgemaakt in relatief
korte tijd is hiervoor exemplarisch. Van papieren formulieren naar een

Statushouder App

vooringevulde digitale omgeving die je alleen hoeft te controleren, dat is

Toch zijn er ook uitzonderingen waarbij de overheid in korte tijd

zeker voor een overheidsinstantie zeer snel gegaan. Bij gemeenten zien

zeer succesvolle innovaties weet te realiseren. Bijvoorbeeld door

we een dergelijke behoefte aan een digitale inhaalslag ook, alleen is hier

met zogenaamde hackatons te werken en zo af te wijken van het

een zeker risico waarneembaar. Het roer is helemaal om en digitaal lijkt

consensusmodel. Een goed voorbeeld hiervan is de Statushoudersapp;

de oplossing te zijn, maar het ontbreekt aan een duidelijke focus waarop

aan de hand van een Google Design Sprint was binnen een week een

die digitalisering zich voornamelijk moet richten. Nu worden allerlei

klikdemo gerealiseerd. Een nieuwe werkwijze geeft dus snel resultaat.

pilots, projecten en initiatieven gestart, wat nog het meest doet denken
aan schieten met hagel. Exemplarisch hiervoor zijn de groots opgezette

18
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We Chat
Een voordeel van digitalisering is dat veel al bedacht is over de hele wereld
en dat deze projecten relatief eenvoudig toepasbaar gemaakt kunnen
worden op de Nederlandse situatie. Een interessant voorbeeld van de
breedte van digitale dienstverlening is het Chinese WeChat. Via deze
app is het mogelijk te chatten, met de overheid zaken te doen, maar ook
producten en diensten bij marktpartijen aan te schaffen. In 2016 had
WeChat 768 miljoen gebruikers. Van de 768 miljoen gebruikers zit meer
dan 50% langer dan anderhalf uur per dag op de app. De gemiddelde
gebruiker stuurt 74 berichten per dag. 13
Uiteraard zitten hier privacyvraagstukken aan vast, maar een dergelijk
model zou met de juiste bescherming van persoonsgegevens ook kunnen
functioneren binnen Nederland. Dat vormt dan een mooie invulling van
het begrip ‘één overheid’ in de volle breedte. Op bepaalde thema’s zijn hier
ook al ideeën over in Nederland, zoals de inwonerscloud van de gemeente
Woerden, die zich volledig richt op het sociaal domein.14

13
14

https://nl.wikipedia.org/wiki/WeChat
Zie voor meer informatie; http://www.inwonercloud.nl/
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Wat nodig is:
lefbudget
Om adaptiever te worden, is het noodzaak anders na te denken over
het uitgangspunt en de wijze van organiseren. Er moet een omslag
komen naar digitaal denken en Field Lab-achtig werken, waarbij je
eerst een werkend prototype bouwt en dan draagvlak gaat ophalen.
Het draagvlak creëren blijft essentieel, maar gaat vele malen sneller
wanneer je al iets kunt tonen, dan wanneer je vooraf draagvlak gaat
ophalen voor iets wat nog uitsluitend een idee is. Het is een resoluut
andere wijze van werken dan de huidige: overheden moeten een klein
stukje ‘lefbudget’ vrij maken waarmee je kunt investeren in werkende
prototypes, zonder dat vooraf geheel duidelijk is of het echt werkt. Meer
ruimte voor experimenteren dus, waarbij je accepteert dat het mogelijk
ook misgaat. Door de innovatievere wijze van organiseren en het bepalen
van het juiste uitgangspunt, komen we ook tot nieuwe resultaten en
oplossingen, in plaats van dat we, zoals nu nog vaak zoeken naar hoe
we een ‘sneller faxapparaat’ maken. De samenleving als uitgangspunt
van je handelen nemen, wordt vaak genoemd. Maar het is zelden echt
het leidende principe gedurende het hele proces, mede doordat het in
de overlegstructuur vaak ergens naar de achtergrond verdwijnt. Om dit
terug te krijgen, hebben we dus een fundamenteel andere houding nodig
en werkwijzen waarbij de overheid in gezamenlijkheid optrekt, sneller
schakelt en uitgaat van gelijkheid.
Voor die andere mindset is het noodzakelijk dat de overheid een duidelijke
visie heeft op haar kerntaak in de digitale wereld. Tot op heden ontbreekt
het echter binnen de overheid aan een brede discussie over de kerntaak

op het gebied van digitalisering van de overheid. Daarbij moeten we wel
zeggen dat een dergelijke discussie moet passen binnen het tempo van
digitalisering. In het bijzonder omdat de overheid een van de weinige
partijen is die bepaalde taken oppakt, maar tegelijkertijd hoeder is van
ethische en democratische beginselen. Ook het Rathenau Instituut
wijst op het belang van focus binnen de overheid: “Van de politiek en
de overheid wordt gevraagd het voortouw te nemen in het debat en de
politiek-bestuurlijke omgang met de intiem-technologische revolutie.
Op dit moment is er echter geen brede beleidsvisie over de impact van
technologie op ons mens-zijn en wordt het huidige politieke debat vooral
gedreven door incidenten.”15 Maar het instituut stelt tegelijkertijd dat er
nog weinig aandacht is binnen de overheid voor deze rol. Zo heeft het
College voor de Rechten van de Mens nog weinig aandacht voor de vraag
hoe digitalisering mensenrechten onder druk kan zetten. De Autoriteit
Persoonsgegevens heeft weinig armslag om ook naar andere collectieve
waarden dan privacy16 te kijken. De commissie dienstverlening &
informatiebeleid van de VNG heeft aangegeven dit bestuurlijke gesprek
samen met gemeenten en andere bestuurlijke partners te willen voeren,
om zo te komen tot een waardengedreven inzet van de overheid in de
informatiesamenleving.
Juist in de combinatie van de specifieke taak die de overheid heeft,
namelijk het gemeenschappelijk belang dienen en de zorg voor de
samenleving, alsmede de ethische en democratische taak, zit de kracht
van de overheid. Innovatie vanuit democratie en maatschappelijke waarde
15
16
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en sociaal rendement dus, hiermee is dan ook altijd de samenleving

Waaraan volgens ons echter vooral behoefte is, is een initiatief waarin alle

uitgangspunt voor het (digitaal) handelen.

aspecten samen komen. Een idee als de inwonerscloud, maar dan breder
dan het sociaal domein. Een ontwikkeling die ook mooi past binnen de
gedachte van de Common Ground,17 waar momenteel volop aan gewerkt

Nieuwe focus: innovatie om de samenleving te laten groeien.

wordt. We constateren namelijk dat de combinatie van privacy issues

Er zijn dus twee ontwikkelingen in onze dienstverlening die vragen om

en de wens naar kennis vergaren en delen op sociale(-economische),

adequaat handelen van de overheid. Beide ontwikkelingen benadrukken

medische, maatschappelijke vraagstukken elkaar tegenwerken. De

de noodzaak van het versneld voeren van een existentiële discussie

onzekerheid over wat er gebeurt met jouw zoektermen en wie deze in

over de rol van de overheid, en het adopteren van een andere houding

handen krijgen, zorgen ervoor dat burgers mogelijk voorzichtiger zijn.

en ander kennisniveau wat betreft digitalisering. In de eerste plaats het

En juist op dit punt is voor de samenleving veel meerwaarde te bieden

bieden van up-to-date interactie met de burger op de wijze die de burger

vanuit de overheid, die een betrouwbare partner qua privacy is en waar je

op dat moment wenst, wat een groter adaptief vermogen vereist en een

gegevens veilig moeten zijn.

andere werkwijze. In de tweede plaats de noodzaak van een betrouwbare
digitale omgeving waar de burger direct kan beschikken over zijn eigen
informatie en direct kan handelen met de overheid, nu privacy en ieders
digitale entiteit onder steeds grotere druk komen te staan. We moeten ook
beseffen dat we veel meer zijn dan alleen een digitale identiteit. Juist nu is
een dergelijk platform van grote toegevoegde waarde.
De overheid heeft als hoeder van onze privacy en gegevens hierin een
belangrijke taak. Beide ontwikkelingen moeten uitgaan van de betekenis
voor en behoeften van de samenleving.
Duidelijk merkbaar is dat er een voedingsbodem is voor het handelen
vanuit deze ontwikkelingen en het bewustzijn binnen de overheid dat het
anders moet, maar ook kan. Neem projecten als de pilotstarter vanuit
de VNG of Samen Organiseren als basisprincipe voor het handelen van
gemeenten.

17
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Ons voorstel:
Ontmoetingsplein
Vanuit die optiek doen we een pleidooi voor een Ontmoetingsplein; een

De mensvriendelijke focus van systemen is ook exact wat digitale

plein waar mensen met sociale, welzijns- en medische vraagstukken

initiatieven succesvol maakt. Daarmee spelen we ook in op een kritische

terecht kunnen, zowel voor hun vragen aan de overheid als aan elkaar

kanttekening die de Amsterdamse Ombudsman Arre Zuurmond maakt in

en aan marktpartijen en zorgaanbieders. Het is in essentie een sociaal

iBestuur over ICT-initiatieven binnen de overheid: “ICT is niet iets wat je

ontmoetingsplein dat tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van

geïsoleerd kunt bezien. Als een organisatie bureaucratisch is of ten prooi

de participatiesamenleving en hoe deze samenleving nu al functioneert.

valt aan een rechtmatigheidsmanie, dan zie je dat terug in de ICT. ICT is

Het plein stelt de mens en zijn of haar vragen centraal, is intuïtief en voor

de spiegel van de organisatie. Ik pleit als het gaat om de dienstverlening

iedereen eenvoudig te gebruiken. Het bundelt de diverse diensten van

door de overheid voor twee snelheden: de fast lane voor simpele gevallen,

diverse organisaties, zoals overheden en zorgaanbieders, tot één logisch

die je heel goed digitaal kunt afhandelen, en daarnaast de slow lane voor

geheel. De burger op één plek bedienen vanuit meerdere instellingen en

de ingewikkelder gevallen, waar maatwerk nodig is en het menselijke

optieken, zoals de Common Ground hiervoor ook een basis legt.

gesprek belangrijk is.”18

Het moet een plek zijn waar mensen graag komen. Waar ze elkaar treffen
en waar ze antwoorden vinden op hun vragen. En waar ze vervolgens

Die slow lane kun je voor een gedeelte ook heel goed digitaliseren, maar

makkelijk doorklikken naar die plek waar ze specifieke antwoorden

het vraagt de juiste aanpak. De blik moet altijd gericht zijn op en vanuit de

vinden. Het Ontmoetingsplein waar niet alleen de overheid aanwezig

doelgroep die je gaat bedienen. En bij het plein is dat de burger die veel

is. De overheid maakt via dat plein haar eigen dienstverlening wel

gebruikmaakt van het sociale vangnet zoals we dat in Nederland hebben

toegankelijk, op een manier die logisch voelt voor de burger. De vraag

opgezet. Door op deze groep de focus te leggen en een voorziening te

en de route van de burger bepalen hoe het eruitziet, niet de interne

bouwen die zij eenvoudig kunnen gebruiken, stel je hen in staat overzicht

processen en systemen van de instantie.

te creëren in hun situatie, de juiste vragen aan de juiste (digitale) personen
te stellen en zo weer greep te krijgen en te houden op de eigen situatie.

Een dergelijk plein opzetten is in de huidige aanpak van ICT bij overheden

Doordat het plein voorziet in alle aspecten die op deze doelgroep afkomt,

natuurlijk een risicovolle onderneming, maar een uitspraak van Victor

is het daarna ook inzetbaar voor alle andere burgers, die maar voor een

Zuydweg (UX-expert en initiatiefnemer van Gebruiker Centraal) zal

(beperkt) deel te maken hebben met de overheid. Een ontmoetingsplein

leidend zijn voor onze aanpak: “Als je digibeten digivaardiger kunt maken,

dus met een groot maatschappelijk rendement en gevormd door

waarom zou je je systemen dan niet mensvriendelijker kunnen maken?”.

maatschappelijk gemaakte informatie. Uiteindelijk moet de ambitie zijn
18
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om een overheidsbreed ontmoetingsplein te laten ontstaan, waarbij

wordt, blijf je systemen bouwen die bij realisatie al achterhaald zijn. Het

het zinvol is om op te trekken met andere domeinen die vergelijkbare

helpt hier dan ook om de opgedane kennis onderling te verbinden en

stappen op weg naar eenzelfde soort doel zetten, zoals de Common

te delen, zodat er meerwaarde ontstaat en zodat we voorkomen dat we

Ground, Samen Organiseren en initiatieven in het land. Zo kunnen we

gelijke innovaties naast elkaar laten ontstaan. Alleen dan kunnen we

helpen bevorderen dat alle bewegingen dezelfde kant op (blijven) gaan en

met elkaar een Ontmoetingsplein opzetten dat voorziet in de behoefte

uiteindelijk bij elkaar komen in een breed Ontmoetingsplein.

van alle burgers.

Gedeeld eigenaarschap
De kern is dan ook dat de vernieuwing niet zit in het digitale. De
vernieuwing zit wél in het verbinden van de diverse actoren als overheid,
samenleving en markt bij het beantwoorden van jouw hulpvraag. De
overheid focust zo op zijn kerntaken, privacy en persoonsbescherming,
en neemt niet iedere taak op zich, maar laat zaken over aan
ervaringsdeskundigen. En wie gaat het bouwen? Dat gaan wij doen, in
gezamenlijkheid, met nieuwe methodieken. Een belangrijk kenmerk
van dit Ontmoetingsplein is dat niemand er de baas is. Iedereen draagt
er aan bij, vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en domein. Het
vraagt nogal wat van de overheid om dienstverlening op deze manier te
organiseren. Dat kan alleen maar als we vergaand samenwerken en uit
onze eigen kokers komen. Essentieel is dat het eigenaarschap gedeeld
moet zijn, dus zowel markt als samenleving als overheid. Dit gedeelde
eigenaarschap werkt, omdat wij allemaal, als overheid, samenleving
en markt, de burger als uitgangspunt nemen en die zo goed mogelijk
willen ondersteunen en beschermen. Daarin moet iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid nemen, waarbij die van de overheid is om mee te
gaan in het nieuwe tempo van digitalisering en te waken over ons recht op
privacy.
Wij hebben vertrouwen in de daadkracht van de overheid en samenleving.
Maar zien wel dat de overheid de komende jaren drastisch zal moeten
investeren in haar kennis over technologie en ICT. Zonder gedegen kennis
over wat er mogelijk is, maar wellicht nog belangrijker, wat er mogelijk
28
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Digitalisering beloofde ons veel maar niet alle beloften kwamen uit. Dit essay
bespreekt de rol van de overheid in dat proces. Te lang dacht de overheid dat
het zo’n vaart niet zou lopen. Daardoor zijn innovatieve ontwikkelingen te laat
op gang gekomen en is kennis niet up-to-date. Regelreflex, poldermodel en risicomijding staan echte innovaties in de weg. Er moet een omslag komen. De
schrijvers van dit essay roepen de overheid op om meer gebruik te maken van
de innovatieve mogelijkheden die digitalisering ons biedt en het adaptievermogen van de overheid sterk te vergroten. En wellicht nog belangrijker, het
bundelen van diensten en organisaties tot één geheel. Zij doen een pleidooi
voor een Ontmoetingsplein waarbij de burger centraal staat en waar overheid,
burgers en de markt gezamenlijk hun bijdragen leveren, ieder vanuit zijn of
haar eigen verantwoordelijkheid en domein.
Larissa Zegveld, Algemeen directeur Wigo4it
Larissa is daadkrachtig, mensgericht en creatief. Heeft
expertise op het terrein van bestuurskunde, organisatiekunde en specifek informatiekundige vraagstukken.
Ze houdt balans tussen doelen realiseren en mensen
meekrijgen. Intervenieert als dat nodig is op een resolute maar prettige manier. Inspireert en weet mensen
aan zich te binden.
“Het zou mooi zijn als bestuurlijk Nederland eens andersom
zou denken’ vanuit wat mensen en de samenleving nodig hebben, ambtenaren vergeten weleens dat zijzelf ook burger zijn.
Kortom burgergericht denken!”
Eelke Horselenberg, Adviseur VNG Realisatie
Eelke Horselenberg, Adviseur VNG Realisatie, analytisch,
positief kritisch, politiek bestuurlijk sensitief en
gespitst op hoe gemeenten nog beter kunnen presteren.
Expertise op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening en Omgevingswet. Direct in zijn feedback en
interacties, op een prettige manier met begrip voor de
ander.
“Innovatie binnen de overheid is echt hard nodig, we verzanden nog te vaak in overleggen en consensus omdat we willen
dat ieders belang wordt meegenomen. Maar feitelijk gaat het
om één belang en dat is dat van de samenleving. Het loslaten van je eigen overtuiging, systemen en processen is zeer
complex maar alleen zo krijgen we echte innovatie binnen
de overheid.”

