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dagingen op. En zeker voor de over-
heid zoals we die nu kennen. Bijvoor-
beeld: het internet is grenzeloos en 
dus geen territoriaal bezit. De conse-
quentie is dat de overheid bijna per 
definitie meer volgend is dan sturend. 
Een andere uitdaging: toegankelijk-
heid. De overheid heeft de taak om te 
zorgen dat diensten voor iedere bur-
ger in gelijke mate toegankelijk zijn. 
Hoe zit het met diensten in de cloud? 
Kunnen bijvoorbeeld oudere mede-
burgers in gelijke mate hiervan mee-
genieten? Of weer een andere uitda-
ging: hoe zorgen we dat de dienstver-
lening in de cloud een veilige dienst-
verlening is? Beveiliging wordt een 
steeds groter issue. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden. Het rapport 
noemt er nog veel meer.

In feite betekent dit dat de overheid 
haar governance-structuur moet gaan 
veranderen. De oude traditionele, 
verticale governance-structuur moet 
plaats gaan maken voor horizontale 
governance. Zaken als ‘horizontale 
dialoog’ en ‘netwerk-governance’  
zullen in de toekomst het succes gaan 
bepalen voor een overheid ‘in the 
cloud’. Het ingezette beleid van de 
compacte overheid is in die zin een 
stap in de goede richting. Ook het 
plan van aanpak bij deze trendstudie 
kan houvast bieden. Eén ding staat 
vast: het bestuur gaat echt veranderen.

Prof. Dr. Hans Bossert
Hoogleraar Public Governance 
Nyenrode Business University 

‘Kennis is macht’ is een eeuwenoud 
adagium voor bestuur en overheid. 
Als je informatie bezit die anderen 
niet hebben dan kan je dingen voor 
elkaar krijgen.... Dat hebben we dus 
heel lang gedacht. Helaas, het is niet 
langer waar! 

Deze trendstudie over cloudcomputing 
toont aan dat dit tijdperk is afgesloten. 
Informatie zit in de ‘cloud’, en is bezit 
van ons allemaal. En niet alleen infor-
matie maar ook: infrastructuur, plat-
forms en software. De invloed hiervan 
op het openbaar bestuur zal ongekend 
zijn. De overheid wordt faciliterend en 
de burger gaat steeds meer zijn eigen 
weg vinden. Deze rapportage heet 
‘trendstudie’, maar zou eigenlijk veel 
beter ‘trendbreuk’ kunnen heten.

De burger zal straks niet meer zoeken 
naar ‘UWV’ als hij/zij werkloos wordt, 
maar op het net surfen naar ‘in be-
tween jobs’. Maar moet natuurlijk wel 
bij de goede dienstverlening uitkomen. 
Een elektronisch patiëntendossier is 
er straks gewoon, dat wil zeggen ont-
staan: ‘in the cloud’, op eigen initiatief 
van burgers en bedrijven. De bedoe-
ling is dan wel dat de overheid het 
goed faciliteert en de goede kaders 
biedt (bijvoorbeeld voor beveiliging). 
Maar niet alleen dat, ook beleid is 
niet langer het exclusieve terrein van 
de overheid. Beleid zal nog meer ont-
staan door de ‘buzz’ op het internet 
en de overheid zal moeten bepalen 
hoe de ontwikkelingen worden op-
gepakt in beleidsprioriteiten. De com-
binaties van dienstverlening en social 
media zal dit enorm versterken: 
Burberry is een exemplarisch voor-
beeld.

Deze ontwikkelingen leveren natuur-
lijk voor onze overheid enorme uit-

Voorwoord

Public the way we see it

 



Managementsamenvatting 

2

Ontwikkelingen cloudcomputing
Cloudcomputing oftewel het op een 
slimme manier gebruikmaken van de 
mogelijkheden die het internet biedt, 
maakt een stormachtige ontwikkeling 
door. Tot voor kort keek alleen een 
selecte groep IT-specialisten naar 
cloudoplossingen. Inmiddels vraagt 
een ieder, die een verantwoordelijk-
heid heeft in de bedrijfsvoering van  
de overheid, zich af hoe snel en  
goedkoop door leveranciers diensten 
en producten vanuit de cloud op een 
veilige wijze aan de klant kunnen 
worden geleverd. Deze opvallende 
omslag in denken en handelen is met 
name aan twee recente ontwikkelingen 
toe te schrijven.
1. De opkomst van social media, 

smartphones, tablets en dergelijke. 
Het gemak waarmee informatie uit 
de hele wereld kan worden ontslo-
ten, zou als vanzelfsprekend ook 
voor de communicatie- en partici-
patieprocessen met de overheid 
moeten gelden. Het ambtenaren-
apparaat is hierin zelf ook in be-
weging. De realiteit van vandaag is 
dat steeds meer werknemers in de 
publieke sector tijdens hun werk-
zaamheden nu al, bewust of onbe-
wust, gebruikmaken van cloudap-
plicaties als bijvoorbeeld Facebook, 
Twitter, Yammer, Google apps of 
Dropbox. 

2. Het debat in politiek Den Haag, 
waar op basis van de I-strategie Rijk 
over de toepassingen van cloudcom-
puting wordt gesproken. Hierbij 
wordt voor nieuwe dienstverlening 
of IT-implementaties serieus geke-
ken naar oplossingen in de cloud. 
Ook bij lagere overheden is aandacht 
voor de introductie van cloudcom-
puting. Zo heeft het Kwaliteitsin-
stituut Nederlandse Gemeenten in 
juni 2011 in dit kader het rapport 

Voor u ligt het tweede rapport 
Trends in cloudcomputing voor 
Nederlandse overheden, geheten:  
‘In alle openheid naar een compacte 
overheid’. Het eerste rapport ‘Veilig 
in de cloud, een kwestie van regie’ 
had als onderwerp beveiliging in de 
cloud. Het eerste exemplaar is in 
februari 2011 aan eurocommissaris 
mevrouw Neelie Kroes overhandigd. 

Op verzoek van vele lezers om hier 
een vervolg aan te geven, publiceren 
wij nu de tweede Trends in cloud-
computing. Dit tweede rapport kan 
worden gelezen als een verdere ver-
dieping. Er wordt stilgestaan bij de 
laatste, voor cloud relevante, trends 
en ontwikkelingen. Daarnaast worden 
de kansen voor overheidsorganisaties 
in relatie tot dienstverlening aan bur-
gers en bedrijven beschreven, alsook 
de technologische innovatie die cloud 
met zich meebrengt. Tevens wordt 
aandacht besteed aan een aantal rele-
vante aandachtspunten zoals privacy, 
het oude denken over IT en wat te 
doen met nog bestaande systemen.

Compacte overheid
In de titel van deze trends wordt ge-
sproken over een compacte overheid. 
Hiermee wordt bedoeld dat de voor-
delen van cloudcomputing niet alleen 
gelden voor de rijksoverheid maar 
ook voor lagere overheden als provin-
cies, gemeenten en waterschappen 
en de zelfstandige bestuursorganen 
(ZBO’s). De winsten vallen te halen 
bij de interne bedrijfsvoering door 
middel van onder meer consolidatie 
van datacentra of werkplekvirtualisatie, 
alsook in de ketens van dienstver-
lening aan burgers en bedrijven als 
bijvoorbeeld subsidieverstrekking, 
vergunningenaanvraag, mobiliteit,  
en werk en inkomen. 
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noodzakelijke informatie. De overheid 
is een belangrijke leverancier van deze 
informatie en werkt hierin meer en 
meer samen in ketens met bedrijfs-
leven en burgers. Deze vorm van zaak-
gericht werken op basis van keten-
management in de cloud zal naar onze 
mening de komende jaren een hoge 
vlucht nemen. Begrippen als virtuali-
satie, standaardisatie en uniformering 
spelen hierbij een belangrijke rol. Het 
hergebruiken van cloudoplossingen 
door overheden (bijvoorbeeld voor 
subsidieverlening door gemeenten) 
kan tot grote besparingen in de uit-
voering leiden.

Een belangrijke conclusie die uit deze 
trends kan worden getrokken, is dat 
de samenleving een wendbare en  
efficiënt werkende overheid verwacht. 
Deze verwachting wordt nog eens  
versterkt door innovaties die rond  
en op het internet plaatsvinden. 

Verwacht wordt:
n een overheid die zich vanuit het 

burgerperspectief aanpast aan de 
veranderende omgeving. Zaakge-
richte ketens van dienstverlening en 
technologische innovaties zijn hier-
bij de grootste beïnvloeders. Het be-
drijfsleven kan daarbij steeds meer 
taken en diensten van de overheid 
overnemen door middel van het 
leveren van cloudoplossingen voor 
dienstverlenende processen. Door 
deze innovaties kunnen burgers op 
het internet steeds vaker zelf proces-
sen doorlopen in dienstverlenings-
ketens zonder bij elke stap te hoeven 
aankloppen bij overheidsinstanties. 
Voorbeelden van ketens zijn:  
aanvraag ontslag tot vinden nieuwe 
betrekking, aangifte belasting, aan-
vraag van subsidies of inschrijving 
studie. De rol van de overheid  

‘Slim samenwerken aan ICT; Cloud 
Computing en shared service centra’ 
uitgebracht. Daarnaast bevat het 
programma Productiviteit en Cloud 
Computing, zoals beschreven in De 
Digitale Implementatie Agenda.nl 
van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie, be-
langrijke bouwstenen die een solide 
basis dienen te gaan vormen voor 
een veilig en betrouwbaar gebruik 
van clouddiensten.

Aangezien het internet in feite geen 
fysieke grenzen kent, is het belangrijk 
dat de implementatie van deze strate-
gieën en rapporten in samenhang met 
elkaar worden uitgevoerd en waarbij 
overheden/ZBO’s optimaal van elkaars 
ervaringen gebruikmaken op dossiers 
als onder meer beveiliging, datapro-
tectie, omgang met de enorme groei 
van gestructureerde en ongestructu-
reerde data, privacy, architectuur, im-
plementatie en relatiemanagement met 
cloudleveranciers. Hiervoor is het wel 
nodig dat voor alle lagen binnen de 
overheid een cloudstrategie aanwezig 
is op basis waarvan de samenwerking 
gestalte kan worden gegeven. Deze 
strategie heeft betrekking op zowel  
de interne bedrijfsvoering alsook de 
dienstverlening aan burgers en 
bedrijven.

In de cloud zitten de burgers en be-
drijven aan het stuur. Zij bepalen de 
mate van kwaliteit van de overheids-
dienstverlening. Burgers en bedrijven 
zien de overheid in toenemende mate 
als één entiteit. Zij willen zelf bepalen 
of ze met behulp van de computer, 
smartphone of tablet met de overheid 
communiceren. In de dienstverlening 
aan burgers en bedrijven zal het steeds 
meer gaan om het tijdig en plaatsonaf-
hankelijk beschikbaar hebben van de 
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wijzigt derhalve van normerend 
naar participerend en faciliterend  
in ketens.

n Een overheid die de eigen organi-
satiestructuur ondergeschikt maakt 
aan het algemeen belang en waar 
nodig wijzigt. Onder invloed van 
innovaties rond het internet zal de 
inrichting van overheidsinstanties 
meer op elkaar aansluiten, waardoor 
de overheid steeds meer als één 
gezicht naar buiten kan optreden. 

Cloudtoepassingen ondersteunen deze 
ontwikkelingen. De consequentie is 
dat de samenwerking tussen overheid 
en bedrijfsleven, als leverancier van 
cloudoplossingen, sterk zal toenemen. 
De overheid zal meer in publiek- 
private samenwerkingsvormen gaan 
investeren om zo tot de beste keuzes 
te komen in de aanschaf van cloud-
oplossingen.

Dienstverlening en ontsluiting van 
informatie dient gestructureerd en vei-
lig plaats te vinden op de beschikbare 
digitale (snel-)wegen. Een mate van 
top-down ordening is hierbij vereist. 
Zowel op het gebied van beveiliging, 
beheer als standaardisatie zal de rijks-
overheid een regisserende rol dienen 
te vervullen. Alleen dan kunnen alle 
overheidsinstellingen en ZBO’s binnen 
dezelfde architectuurkaders hun dien-
sten leveren. Doen ze dit niet, dan 
verhoogt dat significant het risico op 
beveiligingsincidenten. 

Cloudoplossingen zullen de komende 
jaren veel traditionele IT-systemen bij 
de overheid gaan vervangen. Huidige 
applicaties die niet op cloudtechnologie 
zijn gebaseerd, zullen door de leveran-
ciers de komende jaren hoogstwaar-
schijnlijk worden uitgefaseerd en daar-
mee niet meer worden ondersteund. 

Dit geldt voor zowel de systemen voor 
de interne bedrijfsvoering als voor 
dienstverlening aan burgers en bedrij-
ven. Met dat gegeven in het achter-
hoofd zullen bestaande IT-strategieën 
nog eens tegen het licht moeten  
worden gehouden en zullen zoals  
aangegeven binnen alle overheidslagen 
cloudstrategieën moeten worden 
ontwikkeld, om een veilige en duur- 
zame overgang naar de cloud te waar-
borgen. 
De auteurs van dit rapport zijn zich 
ervan bewust dat de introductie van 
cloudcomputing binnen de publieke 
sector meer is dan alleen maar een 
technologisch transitieproces en dat 
politiek-bestuurlijke afwegingen en 
keuzes deel zullen uitmaken van het 
proces. Dit was in het verleden niet 
anders. De inzet van cloudoplossingen 
(schaalgrootte, afrekenmodellen, repe-
teerbare oplossingen, gebruikmaking 
van social media etc.) verschilt echter 
wel van de traditionele wijze van inzet 
van IT en kan gevolgen hebben voor 
te maken afwegingen en keuzes. In de 
aansturing van en rapportages op IT 
zal hier dan ook rekening mee moeten 
worden gehouden.

Ten slotte
Zoals aangegeven, verandert onder 
invloed van technologische innovaties 
de rol van de overheid als dienstver-
lener, de wijze van dienstverlening en 
de organisatie van de bedrijfsvoering. 
De bedrijfsvoering en de ook directe 
klantencontacten zullen zich de 
komende jaren veelal verplaatsen naar 
de cloud. Daarom is extra aan deze 
trends een praktische handleiding toe-
gevoegd ‘Het cloudwiel’. Hierin wordt  
beschreven op welke wijze door over- 
heden de reis naar de wolken kan 
worden gemaakt. Deze handleiding 
geeft overheden die veilig de cloud in 

willen gaan houvast en zekerheden 
om de juiste beslissingen te kunnen 
nemen.
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nen dat de wijze waarop in het over-
heidsdomein informatie wordt ge-
genereerd en gedistribueerd, zal ver-
anderen. In de tijd van het ontstaan 
van de e-overheid was het nog rela-
tief belangrijk dat er ministeries, pro-
vincies en gemeentes bestonden met 
hun eigen specifieke taken. In de tijd 
van de iOverheid staan informatie-
stromen op het internet centraal, als-
mede de analyse en verwerking van 
bijzonder snel groeiende hoeveel-
heden gestructureerde en ongestruc-
tureerde informatie (big data). Het fy-
sieke overheidsloket verdwijnt meer 
en meer en overheden verworden tot 
leveranciers van informatie in, op het 
internet aangeboden, zaakgerichte 
ketens. Hierbinnen zal het bedrijfsle-
ven in toenemende mate als leveran-
cier van informatie fungeren. De con-
sequentie is dat overheden en bedrijfs-
leven goede afspraken maken wie voor 
welk proces binnen ketens verant-
woordelijk is en wie op welk moment 
welke informatie dient aan te leveren. 

De crisis toont aan dat door het gebrek 
aan financiële middelen alles uit de 
kast moet worden getrokken om het 
niveau van dienstverlening te con-
solideren. De innovaties die op het 
internet plaatsvinden, kunnen hier-
voor als katalysator dienen. De over-
heid zal deze kans aangrijpen en 
meeveranderen in de rol van infor-
matieleverancier aan de i-burger.

De compacte overheid en de invloed 
van Europa zijn twee belangrijke fac-
toren die invloed hebben op de 
introductie van cloudcomputing in 
de publieke sector.

Een compactere overheid
Het kabinet geeft via het uitvoerings-
programma ‘Compacte Rijksdienst’ 

Innovaties als katalysator in 
crisistijd
Het kabinet Rutte-Verhagen ambieert 
een compacte overheid: slanker, 
goedkoper, efficiënter. Ondersteund 
door meerdere programma’s binnen 
het e-Overheiddomein zullen deze 
ambities vorm krijgen. Hierbij geldt 
als leidraad dat bestaande processen 
worden gemoderniseerd en zaakge-
richte ketens van dienstverlening, 
onder invloed van technologische 
innovaties, worden vernieuwd.

Het efficiënter werken door de over-
heid omvat onder andere het steeds 
meer ontsluiten van de noodzakelijke 
informatiestromen binnen ketens van 
dienstverlening. De overheid als infor-
matieleverancier, ofwel iOverheid. 
Met de opkomst van sociale media 
verwachten burgers niet alleen direct 
respons van bedrijven, maar ook 
steeds vaker van de overheid. Die  
zal zich in haar informatievoorziening 
moeten schikken naar een situatie 
waarbij de burgers aan het stuur zitten 
en de kwaliteit van de overheidsdienst-
verlening willen bepalen. Bijvoorbeeld 
een student die zich online inschrijft 
voor een opleiding wil tegelijk zijn 
OV-jaarkaart en studiefinanciering 
hebben aangevraagd en de beschik-
king hebben over alle mogelijke in- 
formatie om indien nodig, bepaalde 
vakken bij meerdere instellingen te 
kunnen volgen. Iemand die werkloos 
raakt, wil via een Google search op 
zijn iPad zich à la minute kunnen 
inschrijven bij het UWV, een uit-
kering aanvragen en via onder meer 
social media zijn cv neerleggen bij 
alle bedrijven waar het profiel 
gewenst is.

Deze verregaande, maar reële voor-
beelden van ketenintegratie beteke-

drie redenen waarom een compactere 
overheid nodig is: 
1. de economische crisis van de afge-

lopen jaren heeft de financiële situ-
atie van de overheid sterk verslech-
terd. Het is daarom noodzakelijk 
maatregelen te treffen om de over-
heidsuitgaven te beperken;

2. de omvang van de beroepsbevol-
king zal afnemen. Het is daarom 
nodig dat de overheid een kleiner 
beslag op de beschikbare arbeids-
capaciteit moet gaan leggen;

3. het kabinet wil een overheid die 
ruimte schept voor maatschappelij-
ke dynamiek en die ondersteuning 
biedt aan verantwoordelijkheid en 
zelfoplossend vermogen. Een over-
heid die bovendien het vermogen 
heeft om flexibel en wendbaar te 
voldoen aan wisselende eisen en 
veranderende omstandigheden. Bij 
dit alles staat voorop dat de kwali-
teit van de dienstverlening over-
eind blijft.

Cloud zal bij de realisatie van de com-
pactere overheid voorwaardenschep-
pend zijn, waar het om informatie en 
communicatie gaat. Cloud zal helpen 
bij een efficiëntere informatie-uitwis-
seling, en daarmee samenwerking 
tussen publieke organisaties. Ook zal 
cloud helpen in het verder betrekken 
van de samenleving (burgers en be-
drijven) in de uitvoering van publieke 
diensten. 

Binnen de overheid zijn al verschillen-
de initiatieven die slim gebruikmaken 
van het internet. Enkele voorbeelden 
zijn bijvoorbeeld op gemeentelijk 
niveau de gezamenlijke Dimpact-
initiatieven of innovatieve ideeën als 
Pleio waar ambtenaren online kunnen 
vergaderen. 
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Mobiele apps helpen burgers in con-
tact te komen met de overheid, als 
‘BuitenBeter’ en ‘Verbeterdebuurt’. 

Naast mogelijkheden tot kosten-
reductie bieden cloudoplossingen  
het grote voordeel dat langdurige 
ontwikkel- en aansluittrajecten of 
discussies over de verrekening van  
de kosten tot het verleden behoren. 
Daarnaast zijn cloudoplossingen bij 
uitstek geschikt om het organiseren 
en herschikken van samenwerkings-
verbanden mogelijk te maken. Al 
deze voordelen kunnen de overheid 
helpen in haar ambitie flexibeler en 
wendbaarder te worden, zodat zij 
kan anticiperen en inspelen op de 
dynamiek van een steeds sneller  
veranderende maatschappij. 

De invloed van Europa
De Europese Commissie oefent een 
initiërende en stimulerende invloed 
uit op de ontwikkeling en adoptie 
van cIoudoplossingen binnen de 
Europese Unie. Dat uit zich met 
name in het realiseren van randvoor-
waarden waardoor ontwikkeling en 
adoptie tot wasdom kunnen komen.

Eurocommissaris mevrouw Neelie 
Kroes gaf in haar speech op het 
World Economic Forum in Davos  
op 27 januari 2011 duidelijk aan dat 
cloudcomputing het potentieel heeft 
om een fundamentele verandering in 
de informatisering van het bedrijfsle-
ven te bewerkstelligen. Het zal een 
“belangrijke nieuwe rol in de econo-
mie van morgen spelen door nieuwe 
banen en groei te creëren.” De doel-
stelling van Kroes is om Europa zoals 
ze zegt “cloud-actief” te maken. 

De initiatieven om de toepassing van 
cloud Europa-breed te stimuleren, 

kunnen gezien worden in het licht 
van de publicatie van de Digitale 
Agenda door de Europese Commissie. 
De Digitale Agenda is de Europese 
strategie om in 2020 een bloeiende 
digitale economie te hebben gerea-
liseerd. Zij richt zich specifiek op 
cloudcomputing als de belangrijkste 
groeimarkt voor digitale diensten. In 
de daarbij behorende strategie komen 
drie thema’s aan bod:
1. het juridische raamwerk met, van-

wege het grensoverschrijdende 
karakter van cloudcomputing, aan-
dacht voor: gegevensbeveiliging, 
privacy, verantwoordelijkheid,  
aansprakelijkheid en bescherming 
van de klant;

2. de technische en commerciële basis. 
Standaardisatie, interoperabiliteit 
en gedistribueerde computinginfra-
structuur;

3. de markt. Vooral door te onderzoe-
ken hoe pilotprojecten opgeschaald 
kunnen worden naar volwassenheid. 
En ook door de publieke sector te 
stimuleren de potentie van cloud-
computing te ontwikkelen. 

Het internet kent geen fysieke gren-
zen. Om die reden zal het beleid van 
de Nederlandse overheid op het ge-
bied van cloudcomputing naadloos 
moeten aansluiten bij de initiatieven 
vanuit Brussel. Alleen dan kunnen 
gecontroleerd stappen naar de cloud 
gezet worden. In de Digitale Imple-
mentatie Agenda.nl van het minis-
terie van Economische Zaken & 
Innovatie is een belangrijke actie 
inzake het programma Productiviteit 
en Cloud Computing opgenomen 
namelijk: aansluiting bij de cloud-
computingstrategie voor de rijksover-
heid van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en Europese ontwikkelingen op het 

gebied van cloudcomputing, waar-
onder de nog te bepalen Europese 
Cloud Strategie.

Een goede samenwerking tussen de 
twee ministeries is een belangrijke 
voorwaarde voor de succesvolle intro-
ductie van cloudcomputing. Het feit 
dat nu expliciet deze samenwerking 
wordt beschreven, verdient onder-
steuning en een verdere verdieping. 
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Burgers en bedrijven 
In de context van cloudoplossingen 
voor de publieke sector zijn twee 
groepen potentiële eindgebruikers te 
definiëren: de burgers en bedrijven 
die gebruikmaken van overheidsvoor-
zieningen en de overheidsorganisaties 
zelf. Cloudcomputing stelt samenwer-
kende overheidsorganisaties in staat 
om een gezamenlijke, op de burger 
of het bedrijf toegesneden, dienst be-
schikbaar te stellen door deze vanuit 
een centrale plek te ontsluiten. De 
overheid kan door gebruik te maken 
van cloudoplossingen ook haar rol 
als handhaver en beschermer van 
burgers veel beter invullen. Cloud-
oplossingen bieden voordelen voor 
de overheidstaken bij rampenbe- 
strijding, terrorismebestrijding, grens-
bewaking, opsporing, voedselveilig-
heid, et cetera. Het gaat hier in veel 
gevallen om ketenprocessen waarin 
meerdere organisaties met elkaar 
samenwerken. Cloud biedt de moge-
lijkheid om de IT-voorzieningen, die 
deze ketenprocessen ondersteunen 
voor alle betrokken organisaties te 
ontsluiten. 

Zelfbediening of ‘selfservice’ met de 
burger aan het stuur maakt het moge-
lijk dat burgers taken uitvoeren die 
voorheen door een ambtenaar werden 
gedaan. Bijvoorbeeld burgers zelf bij 
een gemeente online een vergunning 
laten aanvragen, zelf een uitkering 
laten aanvragen en zelf online laten 
registreren wanneer belangrijke gege-
vens wijzigen, zoals een verhuizing. 
Ook kan gedacht worden aan het 
invullen van een belastingaangifte of 
het aanvragen van een aanvullende 
verzekering op de AOW. Cloudcom-
puting kan een verdere impuls geven 

aan ‘selfservice’ en nieuwe mogelijk-
heden creëren. 

Cloudcomputing helpt vraag en aan-
bod beter op elkaar af te stemmen 
door open interactie tussen burgers 
en de overheid. Een klacht van een 
burger of van een bedrijf aan een 
lokale overheid kan worden gezien 
als een signaal, en een kans om 
dienstverlening te verbeteren. Burgers 
en bedrijven kunnen in de cloud 
worden aangemoedigd om mee te 
denken over verbetering van dienst-
verlening en met geheel nieuwe sug-
gesties te komen. Op deze manier 
ontstaat cocreatie: optimaal op de 
behoefte van de gebruiker afgestemde 
dienstverlening. Een goed voorbeeld 
is de wijze waarop KLM van social 
media gebruikmaakt. Door reizigers 
die actief zijn op bijvoorbeeld Twitter 
of Foursquare ludiek1 te verrassen, 
wordt slim gebruikgemaakt van de 
virale werking van sociale media. 
Overheden kunnen hier een voor-
beeld aan nemen. 

Overheidsorganisaties
Met de opgave om drastisch te bezui-
nigen, stellen overheidsorganisaties 
zich de vraag hoe zij hun bedrijfsvoe-
ring goedkoper kunnen organiseren 
met behoud van kwaliteit. We noe-
men drie thema’s bij de toepassing 
van cloudcomputing ter ondersteu-
ning van de interne organisatie van 
de overheid: een hoogwaardige, 
betaalbare en betrouwbare IT-infra-
structuur, de mogelijkheden voor de 
vernieuwing van IT en de mogelijk-
heden tot het organiseren en verster-
ken van samenwerking.



Een hoogwaardige infrastructuur 
tegen zo laag mogelijke kosten
Het delen van elkaars infrastructuur 
en de betrouwbaarheids- en veilig-
heidsmaatregelen die daarbij horen, 
kan op een hoger kwaliteitsniveau  
en tegen lagere kosten uitgevoerd 
worden. Ook een grotere leveranciers-
onafhankelijkheid is winst. In die zin 
dat men, daar waar gewenst, gemak-
kelijker kan overstappen op een  
andere leverancier. De contractvormen 
van clouddiensten zijn flexibeler dan 
bijvoorbeeld de contractvormen van 
outsourcing. Voorinvesteringen in 
hard- en software zullen op termijn 
kunnen verdwijnen.

De mogelijkheden voor de  
vernieuwing van IT
Een van de vraagstukken binnen de 
overheid rondom IT is het door-
gevoerd krijgen van nieuwe IT-voor-
zieningen. Vanuit bijvoorbeeld de 
Overheidsbrede implementatieagenda 
voor dienstverlening en e-overheid 
(i-NUP) wordt gewerkt aan lande- 
lijke voorzieningen die beschikbaar 
worden gesteld aan grote uitvoerings-
organisaties, provincies, waterschap-
pen en gemeenten. Het vernieuwen 
van IT-voorzieningen wordt eenvou-
diger als deze organisaties gebruik-
maken van een gedeelde infrastruc-
tuur waarop deze voorzieningen 
draaien. Deze voorzieningen hoeven 
daarbij in principe niet binnen de 
overheid beheerd te worden. Het gaat 
hier namelijk om het afroepen van 
generieke diensten in de cloud. 

Het organiseren en versterken van 
samenwerking 
Voor veel vraagstukken binnen de 
overheid is samenwerking en het 
delen van informatie en voorzieningen 
door overheidsorganisaties cruciaal. 

Daarnaast is er de aandacht voor 
generieke functies die door veel orga-
nisaties worden uitgevoerd. De be-
drijfsvoeringfuncties zoals inkoop, 
financiën en facilitaire zaken zijn 
generieke functies die gedeeld kun-
nen worden door de verschillende 
overheidsorganisaties. Het vormen 
van shared service centers op bij-
voorbeeld rijksniveau is een ont- 
wikkeling die hierop inspeelt. Cloud-
computing kan deze ontwikkeling 
versnellen door deze diensten gemak-
kelijk toegankelijk aan te bieden, 
waar mogelijk in samenwerking met 
bedrijven die overheids(-gerelateer-
de) diensten kunnen leveren.

Ook bij lokale overheden speelt 
samenwerking een grote rol. De klei-
ne schaal van veel gemeenten maakt 
dat het uitvoeren van verschillende 
taken binnen één gemeente vaak niet 
effectief en efficiënt is. Daarnaast is er 
de druk op de kosten bij gemeenten. 
Een voorbeeld van samenwerking is 
‘Operatie Mens Centraal’ van Kwali-
teitsinstituut Nederlandse Gemeenten 
(KING). Cloudcomputing kan bij dit 
initiatief mogelijkheden bieden.
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Een volgende toepassing is om be-
staande IT-oplossingen over te zetten 
op een cloudcomputingplatform. 

Dit wordt aangeduid met PaaS (Plat-
form-as-a-Service). In feite is dit een 
volgende fase in de evolutie van IT: 
een toepassing draait nu op een 
cloudplatform. Door bestaande 
IT-oplossingen over te brengen naar 
een cloudplatform ontstaat opnieuw 
een kostenvoordeel. Van nog groter 
belang is echter dat er nu een over-
zicht ontstaat in de veelal wildgroei 
aan toepassingen. Binnen de meeste 
organisaties bestaat een erfenis van 
honderden of zelfs duizenden ver-
schillende applicaties die allemaal 
een functie hebben. Nog een ander 
belangrijk voordeel is dat moderne 
cloudplatforms de applicaties toegan-
kelijk maken voor allerlei informatie-
dragers, zoals smartphones, iPads en 
andere tablets, en dat alles via het 
internet. 

Het derde niveau is dat kant-en-klare 
applicaties uit de cloud worden aan-
geroepen. 

Dit noemt men SaaS (Software-as-a-
Service). Het grote voordeel is dat de 
toepassing praktisch op ieder appa-
raat kan draaien: van laptop tot smart-
phone en men heeft in principe de 
keuze te betalen per gebruik of op 
abonnementsbasis. Kenmerken van 
moderne SaaS-toepassingen zijn de 
uitzonderlijke gebruiksvriendelijk-
heid, toegankelijkheid en flexibiliteit. 
Praten we over trends in cloudcom-
puting, dan is de opkomst van SaaS 
wel de meest opvallende. Deze bewe-
ging maakt momenteel een enorme 
vlucht. Het meest markante voor-
beeld is salesforce.com, wereldwijd 
marktleider voor CRM-oplossingen 
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Cloudcomputing zet aan tot 
verandering 
Veel innovaties hebben een techno-
logische grondslag. Het gebruik van 
internet en zijn toepassingen openen 
nieuwe mogelijkheden. We onder-
scheiden hierbij twee categorieën. 
Ten eerste vernieuwingen die leiden 
tot verbetering van bestaande syste-
men en processen. Ten tweede geheel 
nieuwe toepassingen met gebruik-
making van sociale media, die eerder 
niet mogelijk waren maar nu, dankzij 
cloudcomputing, wel mogelijk zijn.

Van infrastructuur tot kant-en-
klare oplossingen
Een eerste toepassing van cloudcom-
puting is die van het virtualiseren 
van infrastructuur en vervangen van 
hardware door via internet aange-
boden rekenkracht. 

In vakliteratuur heet dat IaaS (Infra-
structure-as-a-Service). Bestaande 
IT-systemen kunnen hiermee worden 
verbeterd. IaaS maakt het mogelijk 
om sneller en flexibel rekenkracht op 
en af te schakelen. De een-op-een-
relatie tussen een toepassing en een 
computer waar de toepassing op 
draait, wordt opgeheven. Een appli-
catie werkt nu met een virtuele server 
die via het internet wordt aangeboden. 
Infrastructuur is in feite niet meer 
nodig, anders dan een afdoende ver-
binding met het internet. Dit gebeurt 
tegen veel lagere kosten dan bij tradi-
tionele hardwaretoepassingen. Het 
levert dus een economisch voordeel 
door de grootschaligheid en schaal-
baarheid van de diensten. Het meest 
bekende voorbeeld van IaaS is de 
dienst die Amazon Web Services aan-
biedt, Amazon is hierin marktleider. 



vanuit de cloud, de vierde in de 
ranglijst van ‘s werelds snelst groei-
ende organisaties en recent door het 
Amerikaanse zakenblad Forbes uitge-
roepen tot meest innovatieve onder-
neming in de wereld.2

In steeds meer literatuur wordt ge-
sproken over BPaaS (Business Proces-
as-a-Service), waarbij men bedoelt 
dat meerdere al of niet cloudtoepas-
singen tot één proces aaneen worden 
geregen, met als resultaat een goed 
geïntegreerd proces. Dit levert enor-
me kostenbesparingen op en maakt 
kortere dooplooptijden in processen 
mogelijk. Zo heeft het ministerie van 
Defensie bijvoorbeeld recent gekozen 
voor het platform van Cordys,3 een 
Nederlands bedrijf dat functionalitei-
ten en applicaties aanbiedt op basis 
BPaaS.

De opkomst van de sociale 
media
Sociale media definiëren wij als die 
voorzieningen die menselijke inter-
actie in een virtuele wereld mogelijk 
maken. Onder deze brede definitie 
vallen hoogwaardige internetapplica-
ties, mash-upapplicaties, sociale net-
werk- en samenwerkingstools, maar 
ook smartphonetoepassingen. Mensen 
spenderen steeds meer tijd online om 
te communiceren met vrienden, om 
meningen te geven en om diensten of 
goederen aan te schaffen. De invloed 
van Google, YouTube, van sociale 
netwerken zoals Facebook, Hyves en 
LinkedIn en van collaboratiemedia 
als Twitter, Yammer en Chatter op de 
maatschappij is duidelijk. De invloed 
op bedrijfsvoering en overheidsdien-
sten staat echter pas in de kinder-

schoenen. Toch sluipt het gebruik 
van de cloudoplossingen relatief onop-
gemerkt de overheid binnen. De over-
heidsdienstverlening zal veel baat 
hebben bij het omarmen van open  
en creatieve cloudcomputingmogelijk-
heden. Bijvoorbeeld DigiD integreren 
met Facebook, waardoor burgers zich 
op een veilige wijze via een klik  
kunnen identificeren, en vervolgens 
communiceren met overheidsdiensten. 

Op dit moment worden sociale media 
in de publieke sector met name ge-
bruikt in de vorm van samenwerkings-
ruimtes voor ambtenaren (Overheid 
2.0 bijvoorbeeld) of in de vorm van 
internetapplicaties voor burgers en 
bedrijfsleven (hoeveiligismijnwijk, 
steunpunthuiselijkgeweld, et cetera), 
aangevuld met Twitter, Facebook, 
YouTube en andere sociale media.

De toepassing van sociale media is,  
in het licht van de mogelijkheden  
die cloudcomputing biedt, vooral 
interessant daar waar zij in samen-
hang met andere IT-voorzieningen 
vanuit een cloudomgeving voor over-
heden worden ontsloten. Sociale media 
in verbinding met andere IT-voor-
zieningen en aangeboden vanuit een 
cloudomgeving maken het mogelijk 
kosten te reduceren, de dienstverle-
ning aan burgers en bedrijven te ver-
beteren en sturing te verbeteren. Een 
van de toepassingsvarianten is die 
waarbij de overheid, onder meer via 
crowdsourcing, burgers betrekt in 
het uitvoeren van haar taken. Sociale 
media bieden hierin ondersteuning. 
Een voorbeeld is het peer-to-patent-
initiatief in de Verenigde Staten, 
waarbij de overheid burgers betrekt 

in het beoordelen van patenten. 
Hiermee worden de doorlooptijden 
sterk verkort en kunnen innovaties 
sneller in productie worden gebracht. 
Ook de ondersteuning van een werk-
zoekende in de zoektocht naar een 
nieuwe baan met een combinatie van 
traditionele systemen en bijvoorbeeld 
Facebook-, Twitter- en LinkedIn en 
toepassingen is een voorbeeld. Het 
integreren van sociale media in de 
advies- en re-integratieactiviteiten kan 
werkzoekenden helpen. 

Een andere toepassingsvariant is die 
waarmee overheidsorganisaties infor-
matie uit sociale media gebruiken 
vanuit een intelligence-perspectief. 
Inspectiediensten kunnen bijvoor-
beeld informatie uit sociale media 
gebruiken om gericht inspecties uit te 
voeren op basis van signalen, samen-
gesteld uit die informatie. Cloud biedt 
de mogelijkheden om dit waar te 
maken.

2 http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies.html 
3 http://www.cordys.com
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Security & privacy
De Trends in cloudcomputing ‘Veilig 
in de cloud; een kwestie van regie’  
is specifiek gericht op beveiliging  
en privacy. Capgemini heeft bewust 
gekozen voor dit thema, aangezien 
het zowel binnen als buiten het over-
heidsdomein als zeer belangrijk wordt 
ervaren. Het vertrouwen in het gebruik 
van internet staat of valt bij een slui-
tende beveiliging. Burgers bepalen 
meer en meer zelf wie over welke 
informatie van hen op welk moment 
via welk medium mag beschikken. 
Als ze dit doen dan willen ze er wel 
zeker van zijn dat het verspreiden 
van informatie door de betrokken 
partijen aan alle geldende beveili-
gingseisen voldoet. In de eerste Trends 
in cloudcomputing wordt hierop 
ingegaan door onder meer de beveili-
gingscontext op een gestructureerde 
wijze voor cloud te beschrijven. Ook 
is aandacht geschonken, vanuit een 
cloudbeveiligingsconcept, aan welke 
beveiligingsaspecten moet worden 
voldaan om op een betrouwbare wijze 
over te stappen naar de cloud. De 
trends, te nemen acties en nieuwe 
kansen zoals in dit rapport beschreven, 
dienen continu langs de lat te worden 
gelegd van de adviezen zoals vastge-
legd in de in februari 2011 gepubli-
ceerde Trends in cloudcomputing, in 
combinatie met de door het Nationaal 
Cyber Security Centrum uitgebrachte 
whitepaper ‘Cloudcomputing &  
security’ (ministerie van Veiligheid 
en Justitie, januari 2012), zodat de 
transitie naar de cloud veilig kan 
plaatsvinden. 

De gebruikers van het systeem kun-
nen zo sneller en effectiever werken. 
Zelfbediening door burgers en bedrijfs-
leven kan zo gefaciliteerd worden via 
de flexibele cloudcomputinglaag van 
applicaties. De cloudlaag is integreer-
baar met andere Web 2.0-toepassin-
gen en social media. Een dergelijke 
architectuur werkt vooral voor  
diensten waarbij de processen stabiel 
zijn en naar verwachting nauwelijks 
zullen wijzigen. Een inspirerend 
voorbeeld van ver doorgevoerde  
sociale media-integratie uit de mode-
wereld is Burberry.4

Samenvattend
In dit rapport is stilgestaan bij de 
laatste voor cloud relevante trends  
en ontwikkelingen, de kansen voor 
overheidsorganisaties in relatie tot 
dienstverlening aan burgers en bedrij-
ven, de technologische innovatie die 
cloud met zich meebrengt, alsmede 
een aantal relevante aandachtspunten 
zoals privacy, het oude denken over 
IT en wat te doen met nog bestaande 
systemen. Het succes van de intro-
ductie van cloudoplossingen bij de 
overheid staat of valt bij de bereidheid 
tot samenwerking. Samenwerking 
tussen overheden maar ook met het 
bedrijfsleven. 

Hiermee wordt voorkomen dat op een 
onsamenhangende wijze voor cloud-
oplossingen wordt gekozen, die aan 
het eind van de dag de dienstverle-
ning aan burgers en bedrijven alsook 
de interne bedrijfsvoering van de 
overheid niet verbeteren. Die ver-
beteringen zijn juist de doelstelling 
waar dit rapport een bijdrage aan  
wil leveren.

4 http://www.salesforce.com/socialenterprise/showcase/details.jsp

Hoe om te gaan met legacy
IT-systemen zijn een onmisbaar 
onderdeel van de bedrijfsvoering van 
overheidsinstanties. Afgelopen decen-
nia hebben nieuwe ontwikkelingen 
en veranderde wetgeving geleid tot 
een complexe hoeveelheid van verou-
derde IT-systemen, in IT-vaktermen 
geduid met ‘legacy’. Veelal een war-
winkel van in elkaar gevlochten IT- 
systemen, die het invoeren van een 
nieuwe functionaliteit moeilijk maakt. 
Bij veel uitvoeringsinstanties, ZBO’s 
en agentschappen vormen deze erfe-
nissen een intrinsiek onderdeel van 
de organisatie en zijn een rem op 
vernieuwing. Dit hoeft echter niet het 
geval te zijn als de legacysystemen 
goed gepland worden uitgefaseerd en 
worden vervangen door cloudoplos-
singen. Deze migratie hoeft men niet 
zelf te verzorgen. Deze kan worden 
uitgevoerd door bedrijven die bijvoor-
beeld als cloudintegrator kunnen 
worden ingezet en waarbij de legacy 
wordt geoutsourcet en gemigreerd 
naar cloudoplossingen. 

IT-legacy is niet altijd negatief. Het 
kan, net zoals een erfenis, zowel 
positieve (een fortuin) als negatieve 
(een schuld) aspecten inhouden. 
Bestaande stabiele IT-systemen zijn 
een groot goed. Nieuwe cloudcom-
putingtechnologieën openen nieuwe 
mogelijkheden. Er kan in sommige 
gevallen snel een optimum worden 
bereikt door het goede van beide  
te combineren: voor stabiele groot-
schalige verwerkingsprocessen wordt 
de kern van bestaande IT-systemen 
gehandhaafd en daaroverheen wordt 
een flexibele laag van gebruiksinten-
sieve applicaties met een gebruiks-
vriendelijke web-based toegang gelegd. 
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