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In zijn recente rapport concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid (WRR), dat in de dagelijkse digitale praktijk een iOverheid is ontstaan die 
gebaseerd is op nieuwe informatiestromen die door ICT mogelijk zijn gemaakt. 
Deze nieuwe iOverheid loopt echter flink uit de pas met de bestaande structuur 
en de verantwoordelijkheden van de overheid. De WRR doet in zijn rapport 
inhoudelijke en institutionele aanbevelingen om de noodzakelijke paradigma-
wisseling van e-Overheid naar iOverheid in goede banen te leiden. Mede op basis 
van interviews geeft dit visiedocument een indruk van de bestuurlijke en organisa-
torische overwegingen, die kunnen worden meegenomen in de transformatie
naar een informatiegestuurde overheid.

Westerse overheden willen de overheidsuitgaven terugdringen. Ook Nederland 
ontkomt niet aan bezuinigingen. De roep om een kleinere maar effectievere over-
heid en meer transparante instituties klinkt luider. Hierdoor staat het openbaar 
bestuur nog meer onder druk. Nu de overheidsmiddelen sterk onder druk staan, 
kan de ICT-sector de publieke sector helpen innovatieve manieren te ontwikkelen 
om diensten aan de burgers te leveren, efficiënter te worden en kosten te verlagen.

Door een overvloed aan informatie veranderen het functioneren en het karakter 
van zowel de samenleving als de overheid. Soms is dit duidelijk aanwijsbaar, maar 
soms gebeurt het ook op een meer sluipende wijze. In een iOverheid worden 
diensten steeds meer vanuit het perspectief van de gebruikers ontworpen en krij-
gen burgers en bedrijfsleven gepersonaliseerde manieren voor interactie en het 
verrichten van transacties met de overheid. De inzet van ICT biedt kansen voor 
beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs, veiligheid en verkeer, maar stelt het open-
baar bestuur ook voor nieuwe fundamentele vragen. Voor de verdere digitalisering 
van bedrijfsvoering en publieke dienstverlening is het daarom van groot belang 
dat de overheid zelf beseft een informatiegestuurde overheid te zijn geworden, 
haar informatiebewustzijn vergroot, en haar bestuurlijke kaders en organisatie 
daarop aanpast.

De beschikbaarheid van innovatieve technologieën zoals sociale netwerken heeft 
de verwachtingen van de burgers op het punt van responsiviteit bij het gebruik 
van allerlei onlinediensten vergroot. Er is bijvoorbeeld volgens ECP-EPN duidelijk 
behoefte aan een opener model voor ontwerpen, produceren en leveren van 
onlinediensten met gebruikmaking van de mogelijkheid tot samenwerking tussen 
burgers, ondernemers en maatschappelijk middenveld. De combinatie van nieuwe 
technologieën, open specificaties, innovatieve architecturen en de beschikbaarheid 
van overheidsinformatie kunnen voor burgers en bedrijfsleven een meerwaarde 
opleveren. Evident is dat deze trends en ontwikkelingen direct invloed uitoefenen 
op de rol, organisatie en dienstverlening van overheden, maar ook op de relatie 
tussen overheid en burgers en bedrijfsleven.

Deze publicatie is bedoeld voor ambtenaren en bestuurders, die de publieke 
dienstverlening en de bedrijfsvoering van hun organisatie willen verbeteren.

Voorwoord 
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Overheden worden volgens de WRR in rap tempo informatiegestuur-
de organisaties
Volgens het WRR-rapport is de overheid veranderd in een netwerk van informa-
tiegestuurde organisaties. De informatiestromen lopen binnen en tussen verschil-
lende overheden en ook over verschillende beleidsterreinen heen. En steeds vaker 
worden de grenzen tussen publieke en private sector overschreden. Dit is de
nieuwe wereld van de informatie-overheid. Er vindt hierbij een koerswijziging 
plaats van een overwegend technische benadering naar een informatieperspectief.  

Met de toenemende informatiestromen wordt het op orde brengen van de papie-
ren en digitale informatie een steeds grotere uitdaging. Strategisch informatiebe-
leid is een essentiële voorwaarde voor een betere samenwerking tussen overheids-
organisaties en voor de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven. Voor het 
afbreken van oude muren en ingesleten processen is de actieve participatie van 
bestuurders noodzakelijk. Zonder bestuurlijk commitment en doorzettingsmacht 
zal de dagelijkse IT-praktijk gepaard blijven gaan met traagheid en onoverzichte-
lijkheid. Hoewel het sturen op de verdere ontwikkeling van de informatieoverheid 
maar ten dele mogelijk is, want het is ook een organisch groeiproces, laat de
overheid nu veel kansen liggen om deze in goede banen te leiden. De effecten die 
digitalisering heeft op het functioneren van de overheid, zijn niet of nauwelijks 
onderkend of waargenomen. De discussie blijft te vaak steken in de benodigde 
technologie, of in financiële debacles, en wellicht te weinig in doelstellingen en 
structuur.

Besef en bewustwording zijn de volgende stap   
Voor de verdere digitalisering is het beleidsmatig relevant dat de overheid zelf 
beseft een iOverheid te zijn, die gekenmerkt wordt door informatiestromen en 
informatienetwerken, en waarbij de overheid haar bestuurlijke kaders en organi-
satie daarop aanpast. Het koppelen en uitwisselen van informatie gaat gepaard 
met de erosie van schotten tussen beleidsterreinen, tussen overheidsorganisaties 
en de private sector. Deze schotten worden in toenemende mate, ook in de 
publieke opinie, gezien als een sta-in-de-weg voor bestuurlijke daadkracht. De 
populariteit van gegevensuitwisseling binnen ketens en netwerken, gefaciliteerd 
door unieke registratienummers en authentieke registraties, maakt dat informatie 
eenvoudig over traditionele grenzen heen vloeit; dit ondanks het feit dat de ver-
antwoordelijkheid voor de kwaliteit en betrouwbaarheid daarvan niet zijn door-
ontwikkeld.

Overheidsorganen met zeer verschillende taken en doelstellingen maken steeds 
vaker gebruik van dezelfde informatiebronnen voor zowel de publieke dienstver-
lening als de bedrijfsvoering en management control. De inhoudelijke uitdaging 
vereist dat de overheid haar informatisering op de politieke en bestuurlijke agenda 
voldoende ruimte biedt en dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan.

Inleiding: WRR en informatie-
gestuurde overheid

Evident is dat de trends 
naar een iOverheid direct
invloed uitoefenen op de 
rol, organisatie en dienst-
verlening van overheden, 
maar ook op de relatie 
tussen overheid en 
burgers en bedrijfsleven. 
Digitalisering en groot-
schalige informatie-
stromen dwingen tot een
herbezinning op de rol 
van de overheid. Deze 
digitale transformatie kan 
niet los worden gezien 
van de veranderingen 
die zich breder in de 
i-Samenleving afspelen.



4   

Public the way we see it

Betekenis van een iOverheid
De iOverheid is in de praktijk vanzelf ontstaan, zonder dat er een concept aan ten 
grondslag heeft gelegen. Zij loopt daarmee sterk vooruit op de inhoudelijke bezin-
ning op de iOverheid. Deze nieuwe iOverheid loopt uit de pas met de bestaande 
structuur en de verantwoordelijkheden van de overheid en brengt vergaande
veranderingen in de relatie tussen burgers en overheden met zich mee. Hoewel 
deze iOverheid in de praktijk van beleid en uitvoering heel concreet is en daar-
mee reële gevolgen heeft, is ze nog te weinig op de politiek-bestuurlijke radar ver-
schenen. Er bestaat een noodzaak tot inhoudelijke en institutionele aanbevelingen 
om de paradigmawisseling van e-Overheid naar iOverheid in goede banen te leiden.

Van beleidsturing naar vraagsturing 
De rijksoverheid die we nu hebben, past niet goed meer bij de huidige moderne 
samenleving. De vernieuwing van de rijksdienst geldt in dit kader terecht als een 
van de prioriteiten van dit kabinet. Om daadwerkelijk de stap naar een compacte 
en efficiënte rijksdienst te zetten, kan de overheid veel steviger inzetten op de 
kwaliteitsverbetering van processen die de bedrijfsvoering en de dienstverlening 
aan burgers ondersteunen. In het laatste geval is dit mogelijk door de burger zelf 
aan het stuur te zetten. Opvallend bij deze zienswijze is dat er hierbij nog wel 
vooral vanuit de eigen instituties naar de samenleving wordt gekeken, daar waar 
juist de burger en bedrijfsleven het uitgangspunt zouden kunnen zijn om proces-
sen te verbeteren en meer efficiency te behalen.

Herinrichting van de overheid 
De huidige overheid is gebouwd voor een overzichtelijke samenleving en niet 
voor de dynamische en snel veranderende wereld waarin we nu leven. De gebrui-
kelijke manier om naar de rijksoverheid te kijken, levert het traditionele, naar 
beleidsterrein ingerichte beeld op van de rijksoverheid. Beter is het te sturen
op een overheidsdienstverlening vanuit een procesbenadering en het perspectief 
van burgers en bedrijven. Het bundelen van nu gescheiden processen zal leiden 
tot een efficiëntere bedrijfsvoering en het realiseren van synergievoordelen.
Vanuit een organisatorisch perspectief kan de overheid dit realiseren door ze te 
ontvlechten uit het beleidsterrein/ministerie waarbij ze horen en te hergroeperen 
in clusters van samenhangende taken en doelgroepen. De rijksoverheid kan op 
deze wijze geordend worden in samenhangende clusters voor uitvoering en hand-
having. Uit studies bij overheden en bedrijfsleven blijkt dat deze vormen van 
bundeling veel besparingen kunnen opleveren.

Meer overleg en minder onderhandeling tussen bestuurslagen
Rijksambtenaren kunnen leren van hun collega’s bij gemeenten en omgekeerd.
Bij de rijksdienst is inmiddels veel ervaring opgebouwd op het gebied van shared 
services centers, terwijl de groei van intergemeentelijke samenwerking duidelijk 
toeneemt. In 80 procent van de gevallen heeft een burger vooral op dat niveau 
met de overheid te maken. Gemeenten worden aldus direct op hun prestaties afge-
rekend door de steeds mondiger burger. Een gemeenteambtenaar kan zich veel 
minder bezighouden met beleid en strategie, omdat ambtenaren vooral praktische 
zaken voor de burger moeten regelen. Gemeenten moeten misschien wel, want
ze krijgen meer taken en minder geld. Tegelijk weten burgers en ondernemers 
precies hoe ze bij de gemeente kunnen klagen. Hun vertrouwen in de overheid 
wordt daar gemaakt of geschonden.
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet goed belegd
Nog steeds ligt de nadruk in het bestuurlijk denken en doen in het informatie-
beleid op losse technieken en individuele applicaties en niet op verbindende 
informatiestromen. Het zou moeten gaan om de strategische herinrichting van de 
nieuwe organisatiestructuur en de samenwerking tussen de verschillende kolom-
men en uitvoeringsorganisaties als onderdeel van het vernieuwingsproces van de 
publieke sector. De iStrategie van de rijksdienst met de beoogde herinrichting
van het IT-landschap is hiervan een goed voorbeeld, net als de groeiende samen-
werking tussen departementen en grote gemeenten op het gebied van beleids-
domeinen en ICT-toepassingen.  

De inhoudelijke uitdaging vereist dat de overheid bij de verdere informatisering 
diverse kenmerken van informatie, veel bewuster dan nu het geval is, in acht 
neemt. Daarbij gaat het om processen van verwerking en gebruik van gegevens. 
Overheidsorganen met zeer verschillende taken en doelstellingen maken steeds 
vaker gebruik van dezelfde informatiebronnen. De verantwoordelijkheid voor
(de juistheid van) informatie is echter niet scherp belegd, waardoor burgers er 
rekening mee moeten houden dat ‘hun’ informatie in publieke en private handen 
een eigen leven kan gaan leiden. 
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Agendering op de politieke agenda wordt cruciaal 
Het huidige demissionaire kabinet is in staat om  het rijksbrede strategische infor-
matiebeleid te koppelen aan de maatschappelijke en politieke relevantie. Om het 
bewustzijn van strategische bewegingen bij de uitvoering van het informatiebeleid 
te stimuleren, dient het thema op de politieke agenda gebracht te worden. Door op 
deze wijze te agenderen, ontwikkelen delen van het strategische i-beleid van de 
rijksoverheid zich van een technisch instrumentarium tot een bestuurlijke maat-
regel, en wordt de relatie met het publieke belang duidelijker. Zo zijn er diverse 
voorbeelden te noemen die politieke aandacht vereisen, zoals de informatievoor-
zieningen in de sector Zorg en in de sector Veiligheid en in het algemeen de pro-
blematiek rondom grootschalige overheidsprojecten met een ICT-component.

Strategisch informatiebeleid is een integraal onderdeel van 
overheidsbeleid 
De meeste CIO’s in de publieke sector zijn nog onvoldoende aangehaakt bij de 
beleidsdoelstellingen. De informatiegestuurde overheid streeft een duurzame 
bedrijfsvoering na, die zich kenmerkt door meer gezamenlijke oplossingen, meer 
efficiëntie en meer ontkokering, en dat alles tegen lagere kosten. Centraal hierbij 
staat de invoering van de concerngedachte om als één geheel te opereren. 
Hierdoor kan de overheid optimaal profiteren van schaalvoordelen. Het is niet 
vanzelfsprekend dat deze concerngedachte zomaar succesvol ingevoerd wordt. 
Hierbij dient eerst voldaan te worden aan enkele minimale voorwaarden voor
succes, zoals bewustwording en draagvlak op bestuurlijk niveau. De beleidsver-
antwoordelijke directies, regieorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers 
maar ook de politiek, zullen nauw moeten samenwerken op het gebied van 
bedrijfsvoering en informatiebeleid.

De dagelijkse praktijk wordt onnodig geremd door traag bestuurlijk 
handelen
Het is van belang om de koppeling te maken tussen de dagelijkse routine van de 
IT-praktijk en de context van bestuurders. De politieke en bestuurlijke aandacht 
voor een ordentelijke informatiehuishouding schiet structureel tekort. De over-
heid staat voor haar informatiehuishouding, in welk toekomstscenario dan ook. 
Niet alleen het wegwerken van bestaande achterstanden, maar vooral het cruciale 
belang van de informatievoorzieningen en het voorkomen van nieuwe achterstan-
den in onze digitale toekomst vormen een speerpunt. De consolidatie van data-
centers, basisregistraties, elektronische dossiers, shared services, ketenintegratie
en ook open data en potentiële cloudontwikkelingen zijn thema’s die gezien de 
importantie politieke en bestuurlijke aandacht vereisen.

Bestuurders geven momenteel nog onvoldoende sturing en richting aan de ver-
sterking van de i-functie. Zij zijn weliswaar steeds beter op de hoogte van het 
belang van een goede bedrijfsvoering en het strategisch informatiebeleid, maar
dit wil nog niet zeggen dat bestuurders en hun bestuurlijke omgeving het gedach-
tegoed ook daadwerkelijk tussen de oren hebben. Informatiemanagement op zich-
zelf is immers een onderwerp met een beperkte maatschappelijke waarde.

Meningen en standpunten
uit interviews 

Regievoering en port-
foliomanagement in de
publieke sector zijn
onvoldoende aangehaakt
bij de beleidsdoelstel-
lingen. 
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Vertrouwen en draagvlakcreatie zijn kernwoorden
De gangbare processen van beleidsontwikkeling, onduidelijke belegging van ver-
antwoordelijkheden, moeizame communicatie en een afstandelijkheid tussen lan-
delijk bestuur en lokaal bestuur kunnen in de praktijk leiden tot een vertrouwen-
sproblematiek. Door het ontbreken van voldoende vertrouwen en draagvlak ver-
dwijnen vraagstukken over wat nodig is voor strategisch informatiebeleid naar de 
achtergrond. Zonder vertrouwen geen doorontwikkeling en geen agendering van 
strategisch informatiebeleid. Zonder doorontwikkeling geen gezamenlijkheid in 
het dienen van het maatschappelijk en bestuurlijk belang om op het juiste moment 
over de juiste informatie te beschikken. Relatieherstel tussen de betrokken partij-
en kan dan de eerste noodzakelijke stap zijn.

Bestuurders krijgen te maken met langetermijnsourcingbeslissingen 
Doordat beslissingen ten aanzien van sourcing een aanzienlijke invloed kunnen 
hebben op de toekomstige inrichting van de rijksoverheid, ontwikkelen steeds 
meer departementen een sourcingstrategie als aanvulling op hun organisatiestrate-
gie. Een bestuurder zal daarbij eerst een aantal strategische keuzes moeten maken 
om daarna zijn organisatie met verdiepingsvragen op weg te helpen naar de meest 
optimale sourcingstrategie. De motivatie voor bedrijven om over sourcing na te 
denken, mag dan soms verschillen van de motivatie voor publieke instellingen, 
maar de factoren die de keuze voor een bepaald type sourcing beïnvloeden, zijn 
voor beide typen dezelfde.

De herinrichting van werk- en ICT-processen is geen zaak om zich over op te 
winden. Nederland loopt in de EU zelfs voorop als het om sourcing gaat. Neem 
daarbij in acht dat nu al een aantal ministeries en instanties gebruikmaakt van 
geavanceerde hard- en software in hun dienstverlening; dat alle overheidsorga-
nisaties onder druk staan om steeds minder te besteden aan een steeds betere 
dienstverlening; dat insourcing als manier om snel een middelgroot tot groot pro-
ject professioneel op te leveren, al enkele malen met succes is toegepast en dat het 
shared services center ook in de publieke dienstverlening blijkt te werken. De 
sourcingstrategie komt dan neer op het bepalen van de omvang van de complexi-
teit vooral op ICT-gebied; de hoeveelheid controle die de organisatie wil behou-
den; en de mate waarin de vereiste kennis en vaardigheden bij de organisatie zelf 
aanwezig zijn. Een toonaangevend voorbeeld is de sourcingstrategie zoals uitge-
voerd door de Engelse belastingdienst.

Publiek-private samenwerking biedt oplossingsrichtingen 
Publiek-private samenwerking (PPS) wordt vanuit de overheid veelal gezien als 
bestuurlijk gedoe, maar biedt voor de realisatie van de digitale transformatie wel 
de broodnodige levensvatbaarheid en oplossingsrichtingen. Het niet benutten
van PPS-potentie betekent namelijk het missen van voordelen op operationeel
en financieel vlak. Ook mogelijke kwaliteitsverbeteringen worden misgelopen.
De klassieke vormen van samenwerking blijken nu niet meer te voldoen bij het 
realiseren van grootschalige overheidsprojecten. 

Een bundeling van marktkennis en organiserend vermogen is nodig om succes te 
boeken. De samenwerking dient zo veel mogelijk gericht te zijn op het benoemen 
en verdelen van risico’s en hindernissen, het versnellen van innovatie en het 
maken van massa. Zowel opdrachtgevers als ICT-leveranciers dienen bereid te
zijn om te investeren in de samenwerking en risico’s te durven dragen. Het
HEC-rapport ‘Leren van buren’ heeft duidelijk laten zien, dat overheden in
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ICT-uitbestedingen van een grootschalige 
omvang en complexiteit succesvol kunnen aansturen, ook in een periode van 
krimp en toenemende ICT-innovatie. Een gezonde relatie tussen publieke en
private partijen, waarin sprake is van transparantie, vertrouwen en gelijkwaardig-
heid, is van belang voor succesvolle samenwerking. De ervaringen laten zien dat 
consolidatie van datacenters en omvangrijke uitbestedingen in de ICT mogelijk 
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zijn. Europese aanbestedingsregels hoeven daarbij in de praktijk een goede dia-
loog en samenwerking niet in de weg te staan. Dit betekent dat het rijk generieke 
kaders stelt en andere partijen de vrijheid laat om naar eigen inzicht en goeddun-
ken te handelen. Of een dergelijke aanpak werkt, zal in sterke mate afhangen van 
de zelfbeheersing van de landelijke politiek.

Opdrachtgevers in de publieke sector moeten wel durven loslaten en niet-kernta-
ken durven over te dragen aan partijen in het bedrijfsleven die daarin mogelijk 
beter zijn. Dit vereist visie, omdat in dit scenario alle partijen gedwongen worden 
om tijdsbestendige en robuuste oplossingen te bedenken. Juist hierdoor hebben 
zoveel PPS-contracten in de praktijk zo veel meerwaarde opgeleverd. Bovendien 
kan geleerd worden van de missers die onmiskenbaar ook gemaakt zijn. 
Bijvoorbeeld, bij PPS formuleert de opdrachtgever welke output gerealiseerd moet 
worden. Dit vergt veel inhoudelijke kennis, superieure betrokkenheid, langeter-
mijninstelling en -borging. 

PPS moet ingebed worden in een breder bestuurlijk en multidisciplinair kader van 
informatiebeleid en vormt daardoor een vast onderdeel van de dagelijkse praktijk. 
Het is belangrijk dat gestuurd kan worden op het multidisciplinair benaderen van 
ICT-vraagstukken, het maken van afspraken met partners over wederkerige maat-
regelen en het organiseren van een vruchtbare juridische en organisatorische con-
text. PPS moet voor de partners uit het bedrijfsleven zodanig herkenbaar en toe-
gankelijk georganiseerd zijn, dat wederkerigheid een leidend principe is.  

Toenemend belang van uitvoeringsorganisaties
De werkmaatschappijen en uitvoeringsorganisaties moeten afgestemd blijven op 
de ontwikkelingen in hun directe omgeving en de mogelijkheid hebben om hier-
aan mede invulling te geven. Het belang van overheidsinformatie overstijgt veelal 
het terrein van de interne bedrijfsvoering. De beleidsverantwoordelijkheid voor 
die informatiehuishouding zal met het juiste bestuurlijke niveau gedeeld moeten 
worden. Het opstellen van een visie op de rol en betekenis van informatie voor de 
overheidsorganisaties en de publieke dienstverlening is van belang om bewust-
wording, besluitvorming en realisatie te stimuleren. Het aanpassen van de regel-
geving en hoger beleggen van verantwoordelijkheden zijn logische vervolgstappen.

De gebruikelijke manier om naar de rijksoverheid te kijken, start bij de departe-
menten met hun ministers, hun departementale begrotingen en wetten, hun eigen 
uitvoerings- en toezichtorganisaties etc. Het levert het traditionele, naar beleidster-
rein ingerichte beeld op van de rijksoverheid. Het is van belang om bij het naden-
ken over beleidsuitvoering en bedrijfsvoering de aloude departementale indeling 
in kolommen te overstijgen. Beter is het te sturen op een overheidsdienstverlening 
vanuit een procesbenadering en het perspectief van burgers en bedrijven. Het 
bundelen van nu gescheiden processen zal leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoe-
ring en het realiseren van synergievoordelen.

Optimalisatie van beleidsuitvoering 
Samenwerken tussen beleidsterreinen blijft moeilijk: beleid, uitvoering, toezicht en 
ondersteuning zijn immers grotendeels binnen de departementale kolom georgani-
seerd. Zo zijn er verschillende departementen die doelstellingen trachten te realise-
ren met subsidies, daarbij hun eigen voorwaarden en eisen stellen aan de uitvoering 
van dat beleid en dat beleid laten uitvoeren door uitvoeringsorganisaties in de eigen 
departementale kolom. Deze versnippering leidt tot minder efficiëntie omdat syner-
gievoordelen ontbreken.

In het ideale geval blijft de sturing en beheersing van de informatiebehoeften plaats-
vinden vanuit de primaire processen. Dit wordt bereikt door de functionele vraag-
sturing te ontwikkelen vanuit de bedrijfsonderdelen. Om samenhang te behouden, 
is een functionele rapportagelijn nodig. De leden van de bestuursraad samen met de 
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CIO bepalen het ambitieniveau van het gewenste niveau van business-IT alignment. 
Op basis van dit ambitieniveau kunnen ze vervolgens vaststellen welke stappen de 
organisatie moet doorlopen om het gewenste niveau te bereiken. De sturing van dit 
samenhangende ontwikkelingsproces bestaat vooral uit het goed beleggen van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar ook het uitdragen van een 
visie en het scheppen van draagvlak en betrokkenheid. 

Consolidatie van datacenters levert tastbare resultaten
De consolidatie van datacenters van de meeste departementen, met als eerste stap 
een verschuiving in de bestuurlijke verantwoordelijkheid, leidt niet alleen tot pro-
fessionalisering en kostenreductie, maar ook tot een versterking van de samen-
hang tussen diverse beleidskernen en ministeriële verantwoordelijkheden. Vanuit 
de strategie voor een rijksbrede bedrijfsvoering is vastgesteld wat het besparings-
potentieel en de mogelijkheid tot meer duurzaamheid is bij de beoogde consoli-
datie van ICT-uitvoeringsorganisaties. Omvangrijke besparingen zijn mogelijk als 
gevolg van schaalvoordelen, kwaliteitsverbetering en toepassing van best practices 
uit de markt. Deze schaalvoordelen zijn van belang, omdat de ICT-beheerorgani-
saties steeds meer onder druk staan om marktconform te werken om met minder 
mensen aan een steeds complexer wordende klantvraag te kunnen voldoen. 

Het schaalvoordeel zal toenemen naarmate de dienstverlening en processen
uniformer worden. Bij het consolideren van ICT-uitvoeringsorganisaties worden 
technologische vernieuwingen meegenomen, zoals virtualisatie van toepassingen 
en infrastructuur.

Informatie-infrastructuur vormt basis voor interoperabiliteit 
Het is relevant dat de overheid zelf ook beseft intussen een informatieoverheid
te zijn geworden en haar bestuurlijke kaders en organisatie daarop aanpast. 
Concerngedachte en interoperabiliteit vereisen samenwerking en een gemeen-
schappelijke informatie-infrastructuur. Veel bestuurlijke ‘eigenaren’ of pleit-
bezorgers van informatiesystemen hebben de neiging om ICT als een technisch 
instrument te zien en nemen daarbij aan dat het primaire overheidsproces niet 
verandert. Daarmee missen ze de effecten die digitalisering heeft op het functio-
neren van de overheid. Hoewel de instrumentele dimensie van ICT belangrijk is, 
leidt deze houding tot een verschraling, die zich met name in een gebrek aan
kritische evaluaties toont. Evaluaties zijn zeldzaam en missen veelal bestuurlijke 
aandacht en realistische maatstaven voor beoordeling.

Een moderne informatie-infrastructuur vormt de basis voor interoperabiliteit.
De combinatie van nieuwe technologieën, open specificaties, innovatieve architec-
turen en de beschikbaarheid van overheidsinformatie kunnen voor burgers en 
bedrijfsleven een meerwaarde opleveren. Nieuwe vormen van informatisering 
maken realtime informatie over output van overheid als dienstverlener mogelijk. 
De beschikbaarheid van innovatieve technologieën zoals sociale netwerken heeft 
de verwachtingen van de burgers op het punt van responsiviteit bij het gebruik 
van allerlei onlinediensten vergroot. Door het veelal ontbreken van duidelijk 
geformuleerd (informatie-)beleid is het bij de tijd hebben en houden van het 
beheer van de informatievoorzieningen een lastige opgave. De kloof tussen wat 
technisch kan en bestuurlijk gewenst wordt, groeit nog steeds iedere dag. Terwijl 
de informatiebehoeften zich steeds sneller ontwikkelen, wordt ICT-beheer gezien 
als sluitpost en loopt steeds verder achter. De ICT-sturing gaat uit van de situatie 
dat wordt samengewerkt om schaalvoordelen en professionalisering te realiseren. 
In de praktijk is dit nog niet het geval door belangenvelden en bezuinigingen.
De organisatie en de inrichting van het beheer van de informatievoorzieningen 
moeten worden aangepast. Er bestaat een noodzaak tot een robuuste en generieke 
informatie-infrastructuur door herinrichting met behulp van sourcing, concentra-
tie van datacenters en sanering van applicatielandschap. Momenteel vindt dit
proces van bestuurlijke samenwerking, consolidatie en verzakelijking te kramp-
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achtig plaats. Dit vormt een behoorlijke uitdaging in relatie tot de autonomie van 
overheidsorganisaties, maar is wel noodzakelijk om chaos te voorkomen. 

CIO is verantwoordelijk voor het bepalen van het ambitieniveau 
De CIO’s in de publieke sector zijn verantwoordelijk voor het bepalen van het 
ambitieniveau van business-IT alignment, maar zij zijn vanuit hun verantwoorde-
lijkheid voor regievoering en portfoliomanagement vaak onvoldoende aangehaakt 
bij de beleidsdoelstellingen. De afbreukrisico’s van het informatiebeleid zijn nave-
nant groter geworden. De vraag of en hoe een bepaald overheidsbeleid moet wor-
den ingezet, kan niet meer los worden gezien van de (on-)mogelijkheden van 
informatisering die voor de uitvoering van dit beleid noodzakelijk is. Dit maakt 
van de informatievraagstukken een bestuurlijke en soms politieke aangelegenheid 
waarvoor de hogere echelons bij de overheidsorganisatie verantwoordelijk zijn. 
Dit is een wezenlijke trendbreuk met het verleden. Immers, vroeger was het infor-
matiebeleid een gevolg van het overheidsbeleid, nu is het een randvoorwaarde en 
een integraal onderdeel daarvan. 

Moderne overheidsorganisaties moeten aandacht besteden aan de inbedding van 
de i-functie en van de CIO in de beleidsdoelstellingen en bij beleids- en uitvoe-
ringsprojecten. De CIO kan een belangrijke katalysator zijn. De doelstelling van 
een CIO is in het algemeen het realiseren van IT-effectiviteit, maar CIO’s en infor-
matiemanagers worden echter nog geassocieerd met bedrijfsvoering en control. 
Daarom is het cruciaal om te zorgen voor de inbedding van de CIO in de beleids-
bepaling en bij beleidsprojecten, net als in het bedrijfsleven. 

De aansturing van dit samenhangende ontwikkelingsproces bestaat vooral uit het 
goed beleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar ook het 
uitdragen van een visie en het scheppen van draagvlak en betrokkenheid. 
Hiervoor is een zekere mate van bestuursmandaat en overtuigingskracht nodig, 
maar vooral ervaring met overheidscultuur en overlegprocessen. De beheersing 
van IT is verdeeld over verscheidene lagen in organisaties. Dit houdt in, dat alle 
lagen betrokken moeten zijn in dit proces en dat zij de context, hun eigen rol en 
verantwoordelijkheid in het speelveld moeten leren begrijpen. Diverse interne en 
externe spanningsvelden hebben invloed op het inrichten van ICT-sturings-
processen in een organisatie. Een belangrijke hindernis bijvoorbeeld, is het span-
ningsveld tussen een CIO en de integraal verantwoordelijke directies, waardoor 
het bundelen van de functionele vraag, het vaststellen van een integraal informa-
tiebeleid en de opdrachtverstrekking aan de shared services organisaties voor ICT, 
ingewikkeld kan worden. Het ene departement is bovendien verder ontwikkeld 
dan het andere departement. Hierdoor kunnen de belangen onderling sterk ver-
schillen, maar zij slagen er inmiddels steeds meer in om te groeien naar gemeen-
schappelijke en generieke voorzieningen. Dus van beschikbaarheid naar toepas-
sing. 

Hier past onder leiderschap van de CIO de vorming van een regieorganisatie, de 
omvorming van het huidige informatiemanagement en de inrichting van portfolio-
management. Door de dynamiek bij zowel de vraagsturing als de aanbodzijde 
blijft dit afstemmingsproces altijd in beweging. Op basis van het ambitieniveau zal 
vervolgens worden vastgesteld welke stappen moeten worden doorlopen om het 
gewenste niveau te bereiken. De gezamenlijke ICT-sturing gaat uit van de situatie 
dat bij rijksbrede ICT-dienstverlening departementen samenwerken om schaal-
voordelen optimaal te realiseren. Tegelijkertijd behoudt elk departement de vrij-
heid om specifieke inrichtingskeuzen zelf te maken. Met deze benadering werken 
ze samen op gemeenschappelijke en generieke onderdelen en blijft de eigen ver-
antwoordelijkheid op specifieke ICT-ondersteuning geborgd.

De kloof tussen wat 
technisch kan en 
bestuurlijk gewenst 
wordt, groeit nog 
steeds iedere dag. Door 
het veelal ontbreken 
van innovatief en 
duidelijk geformuleerd 
informatiebeleid is
het bij de tijd 
hebben en houden 
van het beheer van 
informatievoorzieningen 
een lastige opgave. 



Public the way we see it

Trends in iOverheid  11

Volwassenheid van opdrachtgeversrol 
Strategisch informatiebeleid kent een groot aantal modellen waarin op een of 
andere manier een verband tussen organisatie en informatie wordt gelegd. De 
afbreukrisico’s van het informatiebeleid zijn navenant groter geworden. De vraag 
of en hoe een bepaald overheidsbeleid kan worden ingezet, kan niet meer los 
worden gezien van de (on-)mogelijkheden van informatisering die voor de uitvoe-
ring van dit beleid noodzakelijk zijn. De rol van opdrachtgever wordt dus steeds 
belangrijker. Dit maakt van de informatievraagstukken en de grote veranderpro-
jecten met een ICT-component een bestuurlijke en soms politieke aangelegenheid 
waarvoor de hogere echelons bij de overheidsorganisatie verantwoordelijk zijn. 
Dit is een wezenlijke trendbreuk met het verleden. Vroeger was het informatie-
beleid een gevolg van het overheidsbeleid, nu is het een randvoorwaarde en een 
integraal onderdeel daarvan.  



12   

Public the way we see it

Open data en sociale media stimuleren innovatie van informatie-
netwerken
Overheden dienen in te spelen op ontwikkelingen zoals open data en sociale 
media. Zij blijven tegelijkertijd verantwoordelijk voor het robuust functioneren 
van de bestaande informatievoorzieningen. In recente rapporten, zoals die van de 
WRR, wordt geconstateerd dat overheden inmiddels veranderd zijn in informatie-
gestuurde organisaties. Net als bij het bedrijfsleven is er nu bij de overheid sprake 
van een koersverlegging, namelijk een kanteling vanuit een technische benadering 
naar een informatieperspectief wat betreft interne bedrijfsvoering en publieke 
dienstverlening. 

De overheid moet inspelen op ontwikkelingen zoals open data en sociale media. 
Evident is dat deze trends direct invloed uitoefenen op de rol, organisatie en 
dienstverlening van overheden, maar ook op de relatie tussen overheid, burgers 
en bedrijfsleven. Digitalisering en grootschalige informatiestromen dwingen tot 
een herbezinning op de rol van de overheid. Deze digitale transformatie kan niet 
los gezien worden van de veranderingen die zich breder in de i-Samenleving 
afspelen. Kenmerkend voor de veranderende samenleving is dat de burger zelf ini-
tiatieven neemt. Het initiatief ligt minder vanzelfsprekend bij de overheid, de 
regie ook niet. Het eigenaarschap verschuift steeds meer. Zij blijven tegelijkertijd 
verantwoordelijk voor het robuust functioneren van de bestaande informatievoor-
zieningen. 

Overheidsinformatie is een breed begrip. De economische waarde van het herge-
bruik van overheidsdata wordt in verschillende studies hoog ingeschat. Zowel de 
overheid als de samenleving profiteren van open data, die helpen bij het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken en het genereren van economische bedrijvig-
heid. In die zin kunnen open data de overheid helpen om haar beleid effectiever 
en efficiënter uit te voeren. Op deze wijze fungeren open data  als voeding voor 
een compacte overheid en leiden tot meer samenhang tussen de iOverheid en de 
i-Samenleving. Het vormt voldoende aanleiding om binnen kaders zo veel moge-
lijk overheidsinformatie via open standaarden beschikbaar te stellen voor dooront-
wikkeling in nieuwe informatieproducten door het bedrijfsleven. 

Een andere trend is de kanteling van overheidsgegevens voor intern gebruik naar 
extern gebruik voor publieke dienstverlening, en vervolgens naar het bedrijfsle-
ven, voor het maken van nieuwe informatieproducten. Nieuwe vormen van infor-
matisering maken daarbij realtime informatie over output van overheid als dienst-
verlener mogelijk. Als de overheid dit niet regelt, zullen derden hiermee aan de 
slag gaan met mogelijk minder valide informatie op basis waarvan koppen in de 
kranten zullen worden bepaald, een soort  incidentenpolitiek op basis van onjuis-
te gegevens. 

Er moeten meer technische voorschriften komen om digitale samenwerking te 
bevorderen. Standaardisering is een voorwaarde voor goede elektronische dienst-
verlening en bedrijfsvoering van de overheid en ook voor de efficiencywinst van 
bedrijven. Dit kan alleen zodra doorzettingsmacht wordt geïntroduceerd. 

Bestuurlijke overwegingen 
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Daarnaast moet onverminderd worden doorgegaan met het bevorderen van digita-
le vaardigheden, het zorgen voor voldoende gekwalificeerde IT’ers en een hoog-
waardige IT-infrastructuur.  

Maak afweging publieke dienstverlening en informatiebeveiliging 
Sociale media zullen een steeds belangrijker rol spelen in informatie-uitwisseling 
tussen overheden en burgers bij publieke dienstverlening. De jonge en dus toe-
komstige burger communiceert/interacteert ’mobiel’ met de overheid en dwingt 
daardoor overheden tot een transformatie. De informatievoorzieningen van de 
overheid en de wijze waarop data worden verwerkt en opgeslagen, zullen worden 
aangepast. De explosie in het gebruik van sociale media helpt natuurlijk niet bij 
het maken van een beoogde zorgvuldige afweging tussen inhoud en privacy. 

Thema’s zoals privacy en beveiliging moeten dan ook op de politieke en bestuur-
lijke agenda geplaatst worden. Dit vormt overigens een behoorlijke uitdaging in 
relatie tot de autonomie van overheidsorganisaties, maar is wel noodzakelijk om 
chaos te voorkomen. Er ontstaat een noodzaak tot een robuuste en generieke 
informatie-infrastructuur en herinrichting van de ICT-organisatie. Maar indien de 
ontwikkelingen te snel gaan, dan vindt ook de automatische reflex van meer 
beheersing en meer toezicht plaats.

Organisatie van overheid moet ingericht worden naar functionele 
gebieden
Overheden vormen een afspiegeling van het maatschappelijk leven en moeten als 
zodanig werken naar functionele gebieden. De werkgroep van het rapport 
Herwaardering 19 ’Van schaven naar sturen’ heeft de reorganisatie en herstructu-
rering van de rijksdienst op het goede spoor gezet. De werkgroep beziet de rijks-
overheid niet vanuit de bestaande departementale kokers, maar als één organisatie 
waarin verschillende processen plaatsvinden: beleid maken, uitvoeren, toezicht 
houden en ondersteunen. Uitgangspunt is dat bij het zoeken naar schaalvoordelen 
en meer efficiency deze vooral gezocht moeten worden bij organisaties met gelijk-
soortige processen en doelgroepen om een zo groot mogelijk effect te hebben. Dit 
betekent voor de organisatie van de beleidsprocessen het volgende:
n Ondersteuning: standaardiseer, normeer en centraliseer de ondersteunende pro-

cessen binnen de rijksdienst zo veel als mogelijk. De scope hiervan zijn alle 
organisaties van beleid, uitvoering, toezicht, inclusief zelfstandige bestuursorga-
nen (ZBO’s).

n Uitvoering en toezicht: vorm clusters van uitvoerings- en toezichtorganisaties naar 
doelgroep en (dominant) primair proces. Zorg binnen deze clusters voor stan-
daardisatie en normering van de bedrijfsprocessen, bundeling van competenties 
en expertise, intensieve samenwerking of (gedeeltelijke) integratie/fusie.

n Beleid: rangschik de beleidskernen op basis van de bij kabinetsformatie afge-
sproken beleidsclusters en programma’s. Deze beleidsclusters komen onder aan-
sturing te staan van de minister die bij kabinetsformatie de verantwoordelijk-
heid voor de betreffende beleidsterreinen heeft gekregen.

Verbinding tussen doelen, beleid en uitvoering  
De ontwikkelingen op het gebied van organisatie, bedrijfsvoering en publieke 
dienstverlening heeft uiteraard gevolgen voor de interbestuurlijke herinrichting 
tussen centrale overheid, lokale overheid en uitvoeringsorganisaties. De politieke 
verantwoordelijkheden gaan verder dan de departementale muren. De departe-
mentale CIO’s worden in het verlengde hiervan steeds vaker geconfronteerd met 
sectorale informatievraagstukken. Onder de ministeries hangt een netwerk van 
(semi-)zelfstandige organisaties die voor de uitvoering van het beleid verantwoor-
delijk zijn. Samenwerking tussen overheidsorganisaties vereist van elke autonome 
schakel een goed georganiseerde informatie-uitwisseling. Tegelijkertijd moeten de 
verschillende ministers vanuit de politieke verantwoordelijkheid sturen op inte-
grale ketenprestaties.

De economische waarde 
van het hergebruik van 
overheidsdata wordt in 
verschillende studies 
hoog ingeschat. Zowel de
overheid als de samen-
leving profiteren van 
open data, die helpen bij 
het oplossen van maat-
schappelijke vraagstukken
en het genereren van
economische bedrijvig-
heid. In die zin kunnen 
open data de overheid 
helpen om haar beleid 
effectiever en efficiënter 
uit te voeren.
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Vanwege de politieke en media-aandacht staat het opstellen van beleid en richtlij-
nen centraal, en niet het controleren op de werking daarvan. Dit betekent voor 
individuele organisaties, dat de planning- & controlcyclus vaak niet wordt geslo-
ten en dat zij niet kunnen bijsturen. Om de uitvoering te kunnen aansturen, heeft 
een minister een stelsel van afspraken voor sturing, beheersing en verantwoor-
ding, ook voor overheidsinformatisering. Met een aangepast stelsel van kaders en 
controlemechanismen kan betere oordeelsvorming en verantwoording plaatsvin-
den, kunnen kansen beter worden benut, risico’s worden geneutraliseerd en is er 
een maximale kans op de totstandkoming van goede samenwerking binnen de 
overheid. Bovendien treedt verbetering op in de vaak nog gebrekkige uitwisseling 
van informatie en kennis tussen de schakels in een keten. Pas dan kan een betere 
publieke dienstverlening ontstaan.

Shared services als efficiënt organisatiemodel
Het moderniseren van de overheid is een verantwoordelijkheid voor de gehele 
publieke sector. Samenwerking is nodig tussen publieke organisaties onderling, 
maar ook tussen publieke en private organisaties. Publieke organisaties staan voor 
de afweging of de uitvoering van ondersteunende diensten tot hun kerntaken 
behoort. En voor wat tot de kerntaken behoort, is een effectieve uitvoering een 
belangrijke voorwaarde. Binnen de rijksdienst staat de invoering van de concern-
gedachte centraal om zo veel mogelijk als één geheel opereren.

Overheidsorganisaties streven naar een rijksbrede en duurzame bedrijfsvoering die 
zich kenmerkt door meer gezamenlijke oplossingen, efficiëntie en ontkokering. 
De bedrijfsvoering van centrale en decentrale overheden is te veel versnipperd. 
Bovendien hebben ze hun activiteiten ieder op een eigen manier ingericht. Tussen 
de departementen, gemeenten en binnen de verschillende werkgebieden bestaan 
grote verschillen.

Shared services vormen voor overheidsorganisaties een belangrijk middel voor 
kennisdeling, kwaliteitsverbetering, geldbesparing en het oplossen van capaciteits-
problemen. Het is een organisatorische structuur die, indien op de juiste wijze 
ingevoerd, de voordelen van centralisatie en decentralisatie combineert zonder de 
nadelen ervan. De invoering gebeurt primair met motieven van kostenbesparing 
en professionalisering. Besluitvorming, ontwerp en implementatie stuiten echter 
in de praktijk nog op de nodige problemen die weliswaar oplosbaar zijn, maar 
waarbij de noodzaak bestaat tot een gezamenlijk leerproces op bestuurlijk niveau. 
Het samenwerkingsmodel van shared services kan alleen met succes worden toe-
gepast, als bestuur en management dit zien als een vorm van een nieuw patroon 
van waardecreatie. Door deze benadering ontstaat een steeds scherper inzicht in 
de kerntaken en competenties in een organisatie. Hierdoor kan de overheid beter 
bepalen welke taken en processen weliswaar noodzakelijk zijn, maar in beleids-
matig opzicht niet kritisch.

Publiek-private samenwerking is strikt noodzakelijk 
Publiek-private samenwerking (PPS) wordt veelal gezien als bestuurlijk gedoe, 
maar biedt in de huidige context van digitale transformatie levensvatbaarheid en 
oplossingsrichtingen. De samenwerkingsgerichtheid vanuit een (informatiege-
stuurde) netwerkoverheid is een belangrijk uitgangspunt. Iedere vorm van samen-
werking, waaronder publiek-private samenwerking, is ondersteunend aan de 
hoofdprocessen en draagt bij aan de strategische beleidsontwikkeling van de over-
heden. PPS-constructies gelden dan ook primair als organisatiemethodiek en 
bindmiddel bij de ontwikkeling van de netwerkoverheid.

Opdrachtgevers in de publieke sector moeten wel durven loslaten en niet-kernta-
ken durven over te dragen aan partijen in het bedrijfsleven die daarin mogelijk 
beter zijn. Dit vereist visie, omdat in dit scenario alle partijen gedwongen worden 
om tijdsbestendige en robuuste oplossingen te bedenken. Juist hierdoor hebben 
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zoveel PPS-contracten in de praktijk zo veel meerwaarde opgeleverd. Bovendien 
kan geleerd worden van de missers die onmiskenbaar ook gemaakt zijn. 
Bijvoorbeeld, bij PPS formuleert de opdrachtgever welke output gerealiseerd moet 
worden. Dit vergt veel inhoudelijke kennis, superieure betrokkenheid, langeter-
mijninstelling en -borging. 

Publiek-private samenwerking moet voor de partners uit het bedrijfsleven herken-
baar en toegankelijk georganiseerd zijn, waarbij wederkerigheid een leidend prin-
cipe is. Het welslagen is afhankelijk van de samenwerking op het gebied van de 
inbreng van informatie en expertise van zowel publieke als private partijen. Deze 
wederkerigheid betreft de uitwisseling van kennis en informatie, het plegen van 
inspanningen en het gezamenlijk dragen van risico’s. Ook in financiële zin moeten 
PPS-arrangementen daar waar mogelijk meer wederkerig zijn, met een evenwich-
tige publieke en private financiering van programma’s en projecten, om zodoende 
een gezondere en stabielere basis voor samenwerkingsprojecten te verkrijgen. 

PPS moet ingebed zijn in een breder bestuurlijk en multidisciplinair kader van het 
organisatie- en informatiebeleid en vormt daarmee een vast onderdeel van het 
handelingsrepertoire. De uitvoering van PPS is veelal informatiegestuurd. Een 
goede informatie-uitwisseling is feitelijk een harde randvoorwaarde voor PPS. 
Immers, passende en effectieve maatregelen dienen gebaseerd te zijn op harde 
informatie en kennis.

ICT-besparingsmogelijkheden op grote geldstromen niet zichtbaar
De digitale transformatie start bij het besef en de perceptie van de mogelijkheden 
van informatievoorzieningen en ICT. De volwassenheid van ICT in de publieke 
sector wordt vaak vergeleken met de mogelijkheden in de private sector. Deze 
vergelijking gaat eenvoudigweg niet op. Het betreft bij de overheid niet alleen een 
andere schaalomvang, maar ook een ander type van complexiteit. Deze complexi-
teit vraagt dan ook meer samenwerking tussen de betrokken partijen. Er bestaat 
ook nauwelijks een relatie tussen de kleine ICT-geldstromen en de grote maat-
schappelijke geldstromen. Uitvoeringskosten en ICT zijn relatief kleine kostenpos-
ten, die het wel mogelijk maken om grote maatschappelijke besparingen te reali-
seren. Voorgesteld wordt dan ook om bestuurders integraal verantwoordelijk te 
maken voor beleid en uitvoering op basis van een goede businesscase met daarin 
zowel de grote als de kleine geldstromen. Op basis van ‘businesscase denken’ kan 
de overheid goede afwegingen maken en resultaten transparant communiceren. 
Dus ook: denk in de lijn met Business-IT afstemming en maak bestuurders ver-
antwoordelijk voor beide geldstromen. Een dilemma daarbij is wel de vraag op 
welke dossiers de rijksoverheid nog een regierol dient te spelen, en op welke zij 
zich beperkt tot kaderstelling of facilitering. De rol van de rijksoverheid verandert 
immers doordat lagere overheden meer verantwoordelijkheden en taken krijgen 
toebedeeld. Bovendien vindt publieke dienstverlening steeds vaker plaats op basis 
van samenwerking binnen functionele ketenprocessen. 

Bestuurlijke omgeving en dilemma’s vereisen professionele sturing 
op implementatie
De afgelopen jaren is volop ICT-beleid ontwikkeld. De organisatie en inrichting 
van de ICT-functie zijn duidelijk geprofessionaliseerd. De komende periode komt 
het aan op doorzettingskracht en realisatievermogen in de uitvoering. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de consolidatie van datacenters en stroomlijning van applicatie-
landschap, maar ook voor de primaire processen van de uitvoeringsorganisaties of 
de onlinedienstverlening van gemeenten. Bij het realiseren van beleid in de prak-
tijk moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De betrokken partijen 
krijgen met pittige dilemma’s te maken. De balans tussen dienstverlening, beveili-
ging en privacy speelt een belangrijke rol, met name in ketenprocessen. Dan is er 
het spanningsveld tussen de verwachtingen van de politiek versus het mandaat 
van de uitvoerende partijen. Wat mogen overheid en ICT-sector van elkaar ver-

Het niet benutten van
PPS-potentie betekent
het missen van voor-
delen op operationeel
en financieel vlak. Ook
mogelijke kwaliteits-
verbeteringen worden 
misgelopen. 
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wachten en hoe passen daar de interventies uit ‘Brussel’ in? Bovendien, voor niets 
gaat de zon op: de spagaat tussen ambities en bezuinigingen!

Transparantie en toezicht
Er is opgemerkt dat de overheid geen keuze kan maken voor een bepaald niveau 
van complexiteit. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan omgevingsmanage-
ment en programmasturing. Transparantie in de besluitvorming door de overheid 
en in haar gebruik van gegevens helpen het vertrouwen bij de burgers op te
bouwen en de aanspreekbaarheid van beleidsmakers te verbeteren. Bij ontwikke-
ling en beheer van complexe ICT-toepassingen ontbreken adequaat toezicht en 
transparantie, terwijl controlemechanismen niet helder zijn of te weinig worden 
toegepast.

Het succes van projecten wordt vaak afgemeten in budgettaire effecten zonder de 
maatschappelijke context in ogenschouw te nemen. Deze kosten en overschrijdin-
gen van budgetten worden vaak eenzijdig belicht. De Gateway reviews, geïntro-
duceerd voor het ministerie van BZK, blijken een goed instrument om onderling 
vertrouwen te vergroten en inzichten te delen, maar vooralsnog krijgen de maat-
schappelijke, organisatorische en technische complicaties onvoldoende aandacht.

Audits en management reviews als instrumenten voor toezicht en handhaving 
kunnen dienen als stuurmiddel, en daarnaast als controlemiddel. De doelstelling 
is het verschaffen van zekerheden in de context van politieke en organisatorische 
doelstellingen, bestuurlijke besluitvorming en media-aandacht. Deze context
betekent voor de overheidsauditing een intensief ontwikkelingstraject. Naast de 
reguliere attestfunctie zal steeds meer aandacht voor expertadvies op bestuurlijk 
niveau ontstaan. Dus niet alleen een IT-project toetsen aan de bekende normen-
kaders, maar ook het evalueren van de status en voortgang van IT-projecten in 
relatie tot de gewenste uitkomsten voor maatschappelijke doelstellingen.
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IT-projecten zijn feitelijk verandertrajecten met een grote 
IT-component
Veranderen is een gezamenlijk leerproces. Wanneer in verandertrajecten onvol-
doende rekening wordt gehouden met de informele organisatie en de ongeschre-
ven regels, heeft dit tot gevolg dat dergelijke trajecten niet succesvol zullen ver-
lopen. Het in de organisatie laten landen van een strak geformuleerd informatie-
beleid is ondoenlijk zonder aandacht voor interne communicatie, compenserende 
maatregelen en verandermanagement in relatie tot de informele organisatie. In de 
praktijk betekent dit zoeken naar een gebalanceerde inzet van procesmanagement.

Verantwoordelijkheden moeten helder belegd worden    
Een adequate inrichting van vraagsturing en opdrachtgeverschap is onontbeerlijk. 
Alleen door een goede vraagarticulatie met uitgewerkte businesscases en projec-
tenportfolio vanuit de bedrijfsonderdelen kan maximale synergie tussen projecten 
worden geborgd. Zonder volwassen opdrachtgeverschap zal de beoogde waarde-
creatie en vernieuwing ten onder gaan aan onoverzichtelijkheid. Hierdoor zal de 
veranderbereidheid afnemen en komen andere vernieuwingen uiteindelijk niet 
meer van de grond. Een belangrijk handvat is bijvoorbeeld het leggen van een 
demarcatielijn tussen vraagsturing en dienstverlening.

Sourcing en samenwerking zijn sleutelwoorden
In de meeste gevallen is sprake van een mix van vraagorganisaties en aanbodorga-
nisaties. Departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de sturing op hun eigen 
specifieke ICT-dienstverlening. Ten aanzien van generieke dienstverlening door 
shared services organisaties ligt de sturing bij de CIO van het rijk. Voor de bestu-
ring van dit organisatienetwerk biedt outputmanagement een betere benadering. 
De vraagorganisaties geven aan wat functioneel geleverd moet worden, maar
houden zich niet meer bezig met het intern functioneren van de operationele im-
plementatie. Outputmanagement schept ook ruimte voor de aanbodorganisaties 
om hun kennis en expertise te benutten voor kwaliteitsverbetering.

Standaardisatie en harmonisatie  
De problemen die met afsprakenstelsels gepaard gaan, kunnen zelden door de 
direct betrokken partijen zelf opgelost worden. Er zal steeds een afweging worden 
gemaakt tussen enerzijds bestuurlijke vrijheden en autonomie en anderzijds de 
noodzaak tot ordening in het gemeenschappelijk belang. Het betreft dus een 
bestuurlijk-organisatorisch vraagstuk met collectieve besluitvorming, en niet een 
technisch thema.

Het opstellen van een architectuur met principes en onderlinge afspraken is in de 
praktijk een lastige academische aangelegenheid. Een taai ongerief voor de CIO, 
want menig architectuurteam is reeds de deur gewezen. Het lijkt zinvoller om 
eerst te beginnen met het opstellen van een structuurschets en van daaruit
planmatig te werken aan programma’s en projecten met benoemde resultaten. 
Architectuur-, uitrustings- en realisatievraagstukken komen overigens op verschil-
lende niveaus voor, afhankelijk van de optiek.

Organisatorische en procedurele 
aspecten 

Zonder volwassen 
iOverheid-beleid en 
opdrachtgeverschap zal 
de beoogde stroomlijning 
en vernieuwing
ten onder gaan aan 
onoverzichtelijkheid.
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