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Voorwoord
Trends in Veiligheid 2015 markeert ons eerste lustrum. Voor het schrijven van dit voorwoord hebben wij daarom teruggekeken naar de vorige uitgaven. Dit waren de thema’s:

2010: Samen werken aan veiligheid. (Bundel en coördineer
de vele initiatieven).
2013: Digitale samenwerking kan
niet zonder digitale veiligheid
(betrouwbaarheid en integriteit
van gegevens).

Trends in Veiligheid 2014
Digitale ketensamenwerking

2011-2012: Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven
en burger (nieuwe vormen van
samenwerking).

Het thema van 2015 is ‘Digitale dienstverlening in het
veiligheidsdomein’.
Terugkijkend is sinds 2010 een aantal rode draden te
herkennen:
• Samenwerken, zowel binnen als tussen organisaties
en belanghebbenden.
• (Digitale) veiligheid.
• Informatievoorziening en digitalisering.
We zien ook dat het thema van 2015 sterk lijkt op dat
van 2014. Is er dan niets veranderd?
Het antwoord op deze vraag kan zowel ontkennend als
bevestigend zijn. De digitalisering is eigenlijk pas gestart.
Digitalisering en ketensamenwerking vergen processen
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2014: Digitale ketensamenwerking (de rol van informatie in succesvolle ketensamenwerking).

van jaren om te doorgronden en door te voeren.
Daarmee is het begrijpelijk dat het thema van vorig jaar
nog actueel is.
Maar er is ook veel veranderd. Veel organisaties in het
domein van openbare orde en veiligheid en hebben
inmiddels substantiële stappen gezet. In deze uitgave
treft u voorbeelden aan van digitaliseringsprojecten die
inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar vooral
ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar
nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering.
Belangrijk is ook dat het in 2014 vooral ging om ketensamenwerking, terwijl het in 2015 gaat over dienstverlening.
Er is sprake van een ommekeer: meer ‘van buiten naar binnen’, waar hebben de andere betrokkenen behoefte aan?

De digitale dienstverlening binnen de openbare orde en
veiligheid zal de komende jaren substantieel veranderen.
Enkele voorbeelden:
• Vrijwel alle betrokken overheidsinstellingen werken
aan de aanleg van ‘portalen’ om actief digitaal te
communiceren en gegevens uit te wisselen met
diverse betrokkenen.
• De agent wordt digitaal op straat ondersteund. Hij
heeft direct toegang tot allerlei soorten informatie via
telefoon of tablet en communiceert ook zelf (digitaal)
met allerlei partijen.
• Het papier verdwijnt en daarmee worden processen
vereenvoudigd en versneld, maar verdwijnt ook een
aantal administratieve functies en taken.
• Burgers/klanten veranderen van reactief en/of servicegericht naar zelfredzaam.
• In het ZSM-proces hebben betrokken partijen direct
toegang tot relevante informatie die helpt om de juiste
beslissing te nemen. Hierbij gaat het zowel om informatie over de betrokken persoon, zijn omgeving als
informatie over vergelijkbare situaties en eerdere
beslissingen.
Maar digitalisering is niet alleen nodig om processen efficiënter en effectiever te kunnen laten verlopen. Het verbeterde gebruik van data is ook nodig om Nederland
veilig te houden. En de burgers zich veilig te blijven laten
voelen. Om informatie te verzamelen over jihadisme. En

over terrorisme. Maar ook criminaliteit op kleinere
schaal: de inbraak in de wijk. En op basis van de informatie tijdig te kunnen handelen. De implementatie van
digitalisering en ketensamenwerking kent nog veel uitdagingen. Hierbij is het nuttig om te leren van ervaringen
die andere organisatie hebben opgedaan.
Capgemini ondersteunt wereldwijd digitale transformaties. Ook doen we, samen met het Massachusetts
Institute for Technology, academisch onderzoek. Recent
zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het
boek ‘Leading Digital, Turning Technology into Business
Transformation’. In deze uitgave van Trends in Veiligheid
treft u een korte samenvatting van dit toonaangevende
boek aan.
Succesvolle digitale transformaties vragen een combinatie
van digitale visie en leiderschap en digitale capaciteiten. In
deze uitgave van Trends in Veiligheid ziet u daarvan een
aantal herkenbare voorbeelden. Wij zijn er trots op dat
Capgemini bij veel van deze voorbeelden een rol mag
vervullen. Wij steunen de overheid ook de komende jaren
graag bij de uitvoering van de digitale transformatie.

Veel leesplezier.
Namens Capgemini Nederland B.V.
en Capgemini Consulting

Utrecht, mei 2015

Erik Hoorweg

Paul Visser

Edwin Kok

Vice President

Vice President

Vice President
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Managementsamenvatting
Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein
Vier op de tien Nederlanders voelt zich soms tot vaak onveilig
(41%). In vergelijking met vorig jaar is de groep burgers die zich
soms onveilig voelt significant toegenomen. Hierbij gaat het
om subjectieve veiligheid. Uit de rapportage Criminaliteit en
Rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoeksen Documentatiecentrum blijkt dat het aantal daadwerkelijke
incidenten de afgelopen tien jaar juist is afgenomen.
Tegelijkertijd wil bijna tweederde van de Nederlanders een
overheid die digitaal te bereiken is en wenst bijna de helft van
de Nederlanders meer digitale communicatie van organisaties
in het veiligheidsdomein. Dit jaar staat het rapport Trends in
Veiligheid dan ook in het teken van digitale dienstverlening.

Figuur 2: Hoe belangrijk vindt u dat u digitaal kan
communiceren of formulieren digitaal bij de
overheid kan indienen en digitaal kan ontvangen?

2%
4%
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weet niet

21%

zeer onbelangrijk
onbelangrijk

Figuur 1: 4 op de 10 Nederlanders voelt zich
soms tot vaak onveilig.
52%

niet belangrijk, niet
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Welke kansen biedt het digitale tijdperk?
In zeventien artikelen zijn verschillende aspecten van deze trend nader belicht,
waarbij dit trendrapport begint met een waarschuwing. In de praktijk blijkt namelijk
dat veel technologische vernieuwingen moeizaam tot stand komen: “als een slak
die remt in de bocht”. De sleutel tot versnelling ligt daarbij niet in de techniek maar
in de wijze waarop de vernieuwing wordt georganiseerd. De kansen die het digitale
tijdperk biedt, kunnen sneller en beter worden gepakt door toepassing van vier
nieuwe organiseerprincipes. Deze principes en een aantal tips voor concrete interventies zijn toegelicht in het eerste artikel.
Vele organisaties in het veiligheidsdomein werken momenteel aan verbetering van
hun digitale dienstverlening. Technologische ontwikkelingen maken het contact
tussen burgers, professionals en veiligheidsorganisaties intensiever waardoor de
dienstverlening sneller, goedkoper en effectiever kan plaatsvinden.
• Door het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) kan de rechtspraak beter aansluiten bij de gedigitaliseerde samenleving en haar procedures toegankelijker,
sneller en eenvoudiger maken.
• Door het generiek casusoverleg ondersteunend systeem (GCOS) wordt samenwerking tussen organisaties van Justitie, Zorg en Lokale Overheden beter
mogelijk gemaakt. Hierdoor kan complexe problematiek bij jeugdigen veel meer
persoonsgericht worden aangepakt.
• Door het introduceren van een Business to Employee App kan het werk van
veiligheidsprofessionals op straat beter worden ondersteund waardoor hun
werk efficiënter en aantrekkelijker wordt.
• Door betere digitale informatiedeling tussen publieke en particuliere ordehandhavers wordt het toezicht & de handhaving versterkt.
In dit trendrapport is elk bovengenoemd initiatief toegelicht en is aangegeven hoe
deze digitalisering het beste kan worden geïmplementeerd. Een raamwerk hiervoor wordt gevormd door het onderzoek dat Capgemini Consulting sinds 2012
uitvoert samen met het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Startpunt
van dit onderzoek was de vraag: “Hoe passen grote organisaties vernieuwende
technologie toe?” Daaruit bleek dat onderscheid moet worden gemaakt in het
‘wat’ en het ‘hoe’. Het ‘wat’ gaat over de digitale capaciteiten en technieken. Het
‘hoe’ gaat over de wijze waarop deze digitale capaciteiten worden ingevoerd. Een
goede combinatie van beide leidt tot organisaties die zich ‘digitale masters’ mogen
noemen. Deze organisaties blijken substantieel betere resultaten te behalen dan
vergelijkbare organisaties die minder slim met digitalisering omgaan.

Figuur 3: Veiligheidsorganisaties (zoals politie of defensie)
dienen meer gebruik te maken van digitale communicatie
en interactie bij crisis/calamiteit of ter voorkoming van
crisis/calamiteit.
Helemaal mee
oneens

5% 9%

30%

39%

9% 8%

Helemaal mee
eens
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Vertrouwen als succesfactor
De overheid heeft zich met de uitvoeringsagenda Overheid Digitaal 2017 een belangrijke doelstelling gegeven: Nederlandse burgers en bedrijven krijgen in 2017 het
recht om digitaal al hun zaken met overheden af te handelen. Daarbij moet alle voor
burgers en bedrijven relevante informatie online beschikbaar zijn. Dit sluit aan bij de
uitkomsten in ons rapport, dat het merendeel van de Nederlanders (64%) wenst om
zaken digitaal met de overheid af te handelen. In dit rapport constateren wij echter
drie trends:
1. De toepassing van open data in het Nederlandse veiligheidsdomein is nog vrij
beperkt.
2. Slechts 43% van de burgers vertrouwt de overheid in een veilige omgang met
haar gegevens.
3. Slecht 30% van de burgers vertrouwt de overheid in de bescherming van haar
privacy.
Deze punten zijn randvoorwaardelijk voor het succes van digitale dienstverlening. In
de hoofdstukken zes (pagina 28) en zeven (pagina 34) zijn deze punten daarom uitgewerkt en is een aantal handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.

Figuur 4: Ik heb er vertrouwen
in dat de overheid mijn privacy
voldoende beschermt.
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Burgers willen (digitaal) helpen
Ter voorkoming van of tijdens een incident wil 48% van de Nederlanders gebruikmaken van digitale communicatie met de veiligheidsorganisaties (zie figuur 3), bijvoorbeeld door sociale media. Daarbij is tweerichtingsverkeer en smart data van
belang. Geen enkele calamiteit of crisis is identiek. Vanuit de informatiebehoefte van
de burger dienen precies die informatiebronnen te worden gebruikt waarmee de
burger (in nood) wordt voorzien van handelingsperspectief. Dit wordt versterkt als de
betrokken burgers zelf ook informatie kunnen toevoegen uit en over het crisisgebied/
plaats incident. Een mooi nieuw initiatief op het gebied van opsporing betreft het
inzetten van internettechnologie waarmee een second screen is toegevoegd aan het
televisieprogramma Opsporing Verzocht van AVROTROS. Terwijl de uitzending loopt,
kan via smartphone, tablet of laptop (extra) informatie worden verstrekt en kunnen
burgers anonieme tips doorgeven aan de politie. Zo’n 81% van de burgers zijn ook
(enigszins) bereid om de overheid te helpen door het verstrekken van informatie via
sociale media. Maar wij zien ook een afname van het percentage burgers dat (zeer)
bereid is ten opzichte van vorig jaar.

1%

2015

Figuur 5: Er zijn veel initiatieven die vragen om uw hulp in het veiliger maken van uw buurt of het
land. In welke mate bent u bereid om via sociale media de overheid te helpen. Zo ja, via welk
sociale media-kanaal zou u dat hoogstwaarschijnlijk doen?

Ja, enigszins tot zeer bereid

5% 7%

14%

43%
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Polite app

23%
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19%
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Facebook

12%
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Twitter

3%

Anders, namelijk

4%

zeer bereid
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De overheid als regisseur
Het risico van de veelheid aan initiatieven ligt in het overvragen van de burger.
NL-Alert, Ready2Help, SOS Alarm, 112-Nederland, Buurtwhatsapp, Yazula, Amber
Alert, de politie-app, Burgernet, allemaal initiatieven om de burger te alerteren of te
betrekken. Sommige publiek, sommige privaat. Als over eenzelfde incident meerdere
initiatieven richting de burger communiceren dan verwacht deze burger (86%) dat het
bericht gelijkluidend is. Dit vraagt om regie. Met een regierol van de overheid wordt
voorkomen dat initiatieven concurreren om de aandacht van de burger. Regie leidt
tot samenhang en daarmee versterking van het gezamenlijke doel.

Figuur 6: Wanneer ik vanuit meerdere waarschuwingsinitiatieven
(Burgernet, NL-Alert etc.) van de overheid een bericht krijg,
verwacht ik dat dit hetzelfde bericht is.
Helemaal mee
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Digitalisering maakt nieuwe aanpakken mogelijk
Digitalisering heeft gerichte samenwerking tussen publieke en private partijen in de
veiligheidsketen beter mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld het netcentrisch werken waarbij een actueel gedeeld (informatie)beeld en directe beschikbaarstelling van relevante
informatie zorgt voor betere interventies. De ervaring met netcentrische werkwijze zou
ook kunnen worden toegepast op het toezicht (inspecties). Veel informatie is gedigitaliseerd maar kan momenteel nog niet (real-time) beschikbaar worden gesteld aan toezichthouders. Hier ligt een kans om vroegtijdig risico’s te signaleren en calamiteiten te
voorkomen. De wijze waarop zo’n samenwerking rondom één specifiek maatschappelijk vraagstuk kan worden gerealiseerd, is beschreven in de programmatische netwerk aanpak (pagina 64). Veel veiligheidsvraagstukken worden gekenmerkt door:
• verschillende verschijningsvormen van het probleem;
• gebrek aan een natuurlijke eigenaar van het probleem;
• problemen zijn symptomen van andere problemen.
Een programmatische netwerkaanpak biedt handvatten om de benodigde expertise
en bijdragen van verschillende betrokken actoren te bundelen.

Veiligheid en veerkracht
Digitalisering in het veiligheidsdomein vergt extra aandacht. Het veiligheidsdomein is
immers een domein van hoge risico’s en het mag zich verheugen op een constante
media-aandacht. De aard van de informatie is veelal vertrouwelijk en tijdens inzetten
is onderling vertrouwen tussen hulpverleners een cruciale factor. Deze context
maakt dat alle initiatieven tot digitalisering moeten voldoen aan een hoge standaard
van informatiebeveiliging. Een Security Operations Center is een organisatieonderdeel (of service) dat specifiek is gericht op het vroegtijdig signaleren en voorkomen
van cybersecurity-incidenten. Het combineert technologie voor het monitoren,
voorkomen en detecteren van digitale inbraken (of lekken) met procedures om
incidenten snel af te handelen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
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Daarmee draagt het bij aan een veilige digitale bedrijfsvoering. Ondanks het toegenomen belang van de betrouwbare en veilige digitale processen lijken velen buiten
ICT- en security-afdelingen nog moeilijk te overtuigen.

Figuur 7: Meer digitale communicatie en dienstverlening
verhogen de noodzaak voor cyberbeveiliging.
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Bescherming van Nederland als een van de meest gedigitaliseerde landen ter
wereld, vergt ook voor het ministerie van Defensie een herijking van haar strategie.
De ambachtelijke hacker op zolder is inmiddels ingehaald door industrie, cyberspace
wordt deels gemilitariseerd en de meeste geopolitieke conflicten hebben een cybercomponent. Defensie zal dan ook voor het digitale domein de dienstverlener voor de
Nederlandse staat en haar burgers moeten zijn.

Figuur 8: De overheid is goed voorbereid op de uitval van
haar digitale dienstverlening zoals DigiD, belastingaangifte.
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En wat als het toch misgaat? Dan dient een organisatie daarop te zijn voorbereid!
Slechts 12% van de Nederlanders vindt dat de overheid goed is voorbereid op de
uitval van digitale dienstverlening. Organisaties in het veiligheidsdomein (en daarbuiten) dienen hun aandacht te verschuiven van het constant verhogen van de digitale
muren (weerbaarheid) naar de capaciteit om veerkrachtig te kunnen optreden zodat
de hinder voor burgers, klanten en de eigen bedrijfsprocessen wordt geminimaliseerd.
Om deze veerkracht te versterken, is oefenen van groot belang. Dit draagt ook bij
aan de bewustwording bij betrokken organisaties en medewerkers: digitale dienstverlening staat of valt bij vertrouwen en vertrouwen kan niet zonder digitale veiligheid.

Over de auteur
Drs. Erik Hoorweg MCM
is vice president bij Capgemini Consulting en verantwoordelijk voor de
sector openbare orde en veiligheid. Voor meer informatie over
openbare orde en veiligheid kunt u contact opnemen via
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com
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Benutten van digitale kansen
betekent anders organiseren
Hoe kunnen organisaties
in het veiligheidsdomein
hun innovatievermogen sterk
verbeteren?
Inleiding
De belangrijkste sleutel voor verbetering van de
(digitale) dienstverlening ligt bij de professionals
en de wijze waarop we organiseren.
Highlights
• Organisaties worden te complex.
• Professionals zijn de sleutel naar meer effectiviteit.
• Stel de prestatie richting de burger centraal.
• Benut de kracht van korte innovatiesprints.
• Maak de voortgang zichtbaar.

De roep om ‘meer veiligheid’ is van alle tijden. En met heftige
gebeurtenissen als de aanslagen in Parijs, de toename van
liquidaties in de onderwereld en de wijze waarop de pers
daar breed verslag van doet, wordt dit ook niet minder.
Organisaties in het veiligheidsdomein komen daardoor nog
sterker onder druk te staan om beter te presteren. Gelukkig
zijn er nieuwe oplossingen. Zoals op vele plekken in dit rapport wordt betoogd, biedt digitalisering organisaties in het
veiligheidsdomein kansen om nieuwe en betere veiligheidsprestaties te leveren.

De kansen van digitalisering
Door de technologische ontwikkelingen wordt het contact
tussen burgers en veiligheidsorganisaties intensiever. Burgers
willen (middels social media) beter geïnformeerd worden over
de eigen omgeving en zijn ook bereid om zelf meer bij te dragen aan veiligheid op straat. Mooie cocreatie-initiatieven, zoals
Burgernet, zijn het gevolg. Digitalisering biedt ook interessante
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kansen om de eigen operationele processen te verbeteren.
Zo gaan de ontwikkelingen op het terrein van real-time intelligence en Big Data analytics erg snel. Verbanden die in het
verleden moeizaam gelegd konden worden, zijn nu binnen
seconden te vinden. Daar waar de klassieke opsporing vooral
uitging van waarheidsvinding in data uit het verleden, wordt
het ook steeds makkelijker om vernieuwend te rechercheren
in ‘real-time data’. En dan niet alleen hypothesen te toetsen
maar analyse-tools zelf te laten zoeken naar correlaties in Big
Data. Scenario’s kunnen in deze data getest worden waardoor
het mogelijk wordt om criminaliteit te verstoren of zelfs voor te
zijn. Tenslotte biedt de digitalisering ook vele oplossingen voor
het faciliteren van meer netwerk- en ketensamenwerking en
mobiel werken.

Vernieuwingen gaan langzaam
Maar worden deze kansen wel op brede schaal benut? Waarom
horen we momenteel leiders in het veiligheidsdomein spreken
over hun innovatie in de praktijk “als een slak die remt in de
bocht”? Waarom gaat de vernieuwing zo moeizaam?
Het ontbreekt tenslotte niet aan ‘innovatiemakelaars’, ‘technologiescans’ of andere analyse-instrumenten om kansen voor
vernieuwing waar te nemen. Het ontbreekt ook niet aan verbeterprojecten binnen de veiligheidsorganisaties die met goede
bedoelingen nieuwe (sociale) innovaties willen realiseren. Toch
wordt breed binnen deze organisaties het gevoel ervaren dat
de dienstverlening en slagkracht maar beperkt vernieuwt en
verbetert. En ook burgers verwachten meer. Bijna de helft van

de Nederlanders wenst meer digitale communicatie van veiligheidsorganisaties zoals blijkt uit het Trends in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd door TNS NIPO.
In dit artikel doen wij handreikingen aan de organisaties in het
veiligheidsdomein om hierin versnelling aan te brengen. De
belangrijkste sleutel hiervoor ligt bij de professionals en de
wijze waarop we de organisatie om hen heen organiseren.
Om dit te realiseren, moet afscheid worden genomen van
het verder optuigen van de systeemwereld.

De mythe van de systeemoplossingen
Eerder genoemde ontwikkelingen bieden ontegenzeggelijk
kansen voor het verbeteren van de prestaties en de (digitale)
dienstverlening van de veiligheidsorganisaties. De gebruikelijke reactie is het optuigen van een nieuw team, implementatie van een nieuw IT-systeem, een project, een programma,
een nieuw beleidsthema, een procedure of procesverbetering. Hiervan zijn talloze voorbeelden te geven binnen politie,
veiligheidregio’s, OM etc. De huidige organisatie wordt verbeterd of aangevuld. Veelal wordt de verantwoordelijkheid
daarvoor belegd bij een beleidsmedewerker of een speciale
project- of programmamanager. Het gevolg is dat de organisatie steeds complexer wordt, er komt steeds meer bij en er
gaat maar weinig af. En hier lijken we een probleem te pakken te hebben. Steeds vaker wordt door de werkvloer aangegeven dat het absorptievermogen bereikt is. Er moet steeds
meer en er kan steeds meer, maar de werkvloer trapt op de
rem. Verbeteringen worden ervaren als vervolmaking van de
bureaucratie. Professionals voelen zich te weinig betrokken
en ervaren de organisatie niet als ondersteunend maar als
belemmerend. Men haakt af. De speciaal opgerichte teams,
projecten en werkgroepen ervaren zelf ook dat het steeds
ingewikkelder wordt om resultaten te bereiken. Uitgebreide
projectplannen verdwijnen in ingewikkelde en langzame
besluitvormingsprocessen en afstemming met aanpalende
ontwikkelingen verlopen stroef. Benodigde randvoorwaarden
zoals middelen vanuit bedrijfsvoering komen traag en vaak
pas na meervoudige escalatie in sturingsstructuren. En ook de
implementatie vraagt het uiterste van veranderkundige inzichten, interventies en communicatie.
Bovenstaande herkenbaar? Gelukkig wordt er veel inzicht
geboden over bovenstaande verschijnselen. Schrijvers als
Hart, Homan en Weggeman maar ook goede bekenden in het
veiligheidsdomein als Nap en Vlek beschrijven in vele publicaties goed de essentie van het vraagstuk dat voor ons ligt, de
organiseerprincipes uit het verleden bieden geen antwoord
op de uitdagingen en kansen van de toekomst. De pogingen
om de grotere complexiteit in de binnen- en buitenwereld te
beheersen, leiden enkel tot meer complexiteit en weer meer
behoefte aan beheersing. Het probleem oplossen met de oorzaak is een heilloze weg.

De kansen die het digitale tijdperk biedt, kunnen enkel gepakt
worden door de organisaties in het veiligheidsdomein wanneer
nieuwe organiseerprincipes worden gehanteerd. Hierna
beschrijven we, wat veralgemeniseerd, vier principes die
gehanteerd zijn bij het inrichten van een nieuw basisteam
van de politie. Door vernieuwend te werken, realiseert dit
team betere (digitale) dienstverlening aan de burgers.

Figuur 1: Vier principes voor het inrichten van een
nieuw basisteam van de politie.
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1. Zorgen dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen
Steeds vaker zien we professionals zich conform vastgelegde
procedures, protocollen en systeemdwang gedragen terwijl
dit niet altijd de meeste toegevoegde waarde voor de burger
oplevert. Professionals voelen te weinig zingeving en autonomie
in het werk. Het is dus niet onlogisch dat het thema ‘meer
professionele ruimte’ bij meerdere veiligheidsorganisaties op
de agenda staat. Juist in complexe situaties waarbij percepties
en emoties een grote rol spelen, zijn het de professionals die
het beste in staat zijn om te zien wat buiten nodig is en er voor
te zorgen dat de diensten op een juiste wijze in een specifieke
situatie worden geleverd. Voor organisaties betekent dit dat
zij ervoor moeten zorgen dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen voor een bepaald deel van de veiligheid
en samen met andere betrokkenen eigenaarschap kunnen
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nemen voor de benodigde taken. Door een rijke verantwoording af te leggen, wordt een bijdrage geleverd aan een
professionele cultuur. Een beperkte set aan professionele
standaarden en protocollen waarborgen geleerde lessen uit
het verleden maar laten voldoende regelruimte voor de professional om de meeste toegevoegde waarde te bieden voor
de burger.
2. Samenwerken met burgers en met andere partijen
Organisaties kunnen zich blijvend vernieuwen door samen
met burgers en andere partijen na te gaan wat de veiligheidsdoelen zijn in een bepaalde periode en in een bepaald
gebied. Door de samenwerking ontstaat er een complementaire dienstverlening. Hiervoor is het nodig tijd te nemen
om persoonlijke relaties op te bouwen, gezamenlijk doelen
vast te stellen, informatie uit te wisselen, kennisplatformen
te organiseren, elkaar te laten weten wat de acties zijn en
terugkoppeling te geven over gemaakte afspraken. Dit kan
soms conflicteren met de doelen die de eigen organisatie op
een hoger niveau heeft bepaald: “Werk je voor de baas of
voor de burger?” Leidinggevenden moeten soms op tactisch
en strategisch niveau de randvoorwaarden regelen. Maar
het echte verschil wordt gemaakt wanneer de operationele
professionals meer invulling geven aan keten- en netwerksamenwerking.
3. Goed werk willen realiseren
De goede dingen voor de buitenwereld ook goed doen. Dat
laatste is niet altijd eenduidig en ook digitalisering brengt nieuwe dilemma’s met zich mee: denk bijvoorbeeld aan privacy
van burgers en het op social media verkondigen van eigen
meningen. Organisaties kunnen door protocollen, methodisch
werken en reflectie, in een sfeer van vertrouwen en ruimte,
ervoor zorgen dat de professionals de best mogelijke resultaten
in de praktijk leveren. Daarbij gaat de reflectie ook over de
wijze van leidinggeven, het intern en extern samenwerken,
het vernieuwen en het hebben van aandacht voor het loskomen
van ongewenste oude patronen die leiden tot ongewenste
vertraging.
4. Experimenteren met nieuwe technologieën en
oplossingen
De organiseerprincipes die in de vorige drie punten zijn
genoemd, leiden er toe dat de professionals uit een innerlijke
drive willen experimenteren met nieuwe technologieën en
oplossingen. Ze beschouwen deze niet als opgelegd maar als
middelen om effectiever, efficiënter, zinvoller en met meer plezier het werk te doen. Spanning ontstaat als de organisatie de
exploitatie van het bestaande (‘kostenefficiënt’) voorop stelt.
De aard van digitalisering maakt het daarbij wel mogelijk, bij
een geschikte infrastructuur, om snel en kleinschalige experimenten te ondernemen die bij gebleken succes beschikbaar
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kunnen worden gesteld aan collega’s en professionals van andere organisaties. Door het experimenteren, vanuit zichzelf of uitgenodigd door anderen, zijn organisaties in staat op steeds nieuwe
wijze de dienstverlening inhoud en vorm te geven.

Ten slotte
Spreken deze nieuwe organiseerprincipes u aan? Dan komt
waarschijnlijk ook de vraag bovendrijven hoe je als organisatie deze principes kunt introduceren. Welke interventies zijn
geschikt. Op basis van onze praktijkervaringen willen we een
paar tips meegeven.
1. Zoek de eenvoud. Lang hebben organisaties gedacht de
complexiteit te kunnen bestrijden door steeds meer slimme
mensen aan te nemen in staffuncties. Wij zien nu juist organisaties die hun staven verkleinen en meer investeren in stevige
frontlinieprofessionals.
2. Laat zien wat werkt. In grote organisaties gebeurt veel, maar
er wordt ook heel vaak lokaal het wiel opnieuw uitgevonden.
Help de professionals kennis te nemen van succesvolle experimenten en nodig ze uit de eigen inzichten te delen.
3. Onderken de spanning top-down en bottom-up.
Technologische innovaties vereisen ook infrastructurele vernieuwingen. Dus parallel aan lokaal experimenteren moet ook
gewerkt worden aan de platforms en algoritmen waarmee de
juiste diensten kunnen worden verleend.

Conclusie
“Een slak die remt in de bocht”. Zo kunnen organisaties met digitale vernieuwing omgaan. Maar we
hebben laten zien dat er ook mogelijkheden zijn
voor een andere beleving. Wat denkt u van “een
snel verspreidend virus”?

Over de auteurs
Drs. Erik Staffeleu is principal consultant bij
Capgemini Consulting en als organisatieadviseur
actief op het gebied van openbare orde en veiligheid. Volken Timmerman is zelfstandig organisatieadviseur. Beiden zijn gefascineerd door de digitale
ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor
organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact
met de auteurs opnemen via
erik.staffeleu@capgemini.com en
contact@volkentimmerman.nl
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Samen stap voor stap naar digitale
dienstverlening bij de rechtspraak
Vergt een effectieve digitale dienstverlening een
verandering in de interne organisatie?
Het geluid van fax en het gevoel van papier
gaan verdwijnen. Burger en ketenpartners willen digitaal. De rechtspraak ziet kans op innovatie en hogere kwaliteit.
Highlights
• KEI Toezicht: digitale dienstverlening voor 2.500
professionals en 60.000 burgerbewindvoerders.
• De interne organisatie neem je niet 1-2-3 mee
omdat een klant digitaal wil.
• Balans tussen uniforme en flexibele digitale dienstverlening.
• Zorg dat de veranderaspecten mens & organisatie,
processen, informatie en technologie integraal zijn
en gedragen worden.

Kwaliteit en innovatie binnen de rechtspraak
De rechtspraak wil de kwaliteit van toezicht op curatoren,
bewindvoerders en mentoren (hierna in zijn geheel genoemd:
curatoren) verbeteren door de introductie van digitale dienstverlening. Dat het digitale kanaal een sleutel kan zijn tot snellere, goedkopere en betere dienstverlening is inmiddels een
geaccepteerd begrip. Het daadwerkelijk inrichten is hierbij de
grote uitdaging: bijvoorbeeld als er gezocht wordt naar een
goede balans tussen uniformiteit én flexibiliteit. De rechtspraak
is vanuit de historie gegroeid qua medewerkers, structuur,
processen en IT en daarmee niet vanzelfsprekend in balans
met de huidige eisen van een veranderende samenleving.
Om aan te sluiten bij de gedigitaliseerde samenleving maakt
de rechtspraak haar procedures toegankelijker, eenvoudiger
en sneller. Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) moet
de kwaliteit verbeteren, innoveren door digitaal te gaan werken
en een organisatie creëren die dit ondersteunt. KEI richt zich
op de rechtsgebieden civiel, bestuur, straf en toezicht.
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Toezicht betreft jaarlijks 325.000 zaken: faillissementen,
schuldsaneringen, bewinden, curatelen en mentorschappen.
Op 11 gerechten (ZBO’s) houden rechters toezicht op 2.500
professionals en 60.000 burgerbewindvoerders. Het deelprogramma KEI Toezicht wordt uitgevoerd door onder meer rechters en ondersteunende medewerkers.
Het toezicht wordt uitgevoerd door onafhankelijke rechters.
Door de jaren heen heeft elk gerecht eigen inrichtingen ontwikkeld op het gebied van cultuur, organisatie, processen en ICT.
De onafhankelijke status van de gerechten maakt dat KEI haar
doelstellingen moet vertalen naar gemeenschappelijk doelstellingen. Rechters en ondersteunende medewerkers zijn inhoudelijk gedreven en nemen veranderingen pas over als ze er zelf
achter staan. Het vinden van gemeenschappelijke doelstellingen is ook van belang bij ketenpartners. Dit verhoogt de kans
op draagvlak, acceptatie en wederzijds succes.

Veranderaanpak
De verandering van analoge naar digitale dienstverlening in
een organisatie is alleen mogelijk als het interne huis op het
gebied van mens, organisatie, processen en IT op orde is. Het
komen tot een ’huis op orde’ gaat over wezenlijke verbeteringen op het gebied van klantgerichtheid, efficiency, flexibiliteit
en rechtmatigheid. Het draait daarbij om het vinden van de
juiste balans die aansluit bij de ambities van een organisatie.
Vragen die daarbij centraal staan:
• Hoe richt ik mijn organisatie in?
• Wat moet ik centraal organiseren en wat kan ik aan afdelingen overlaten?
• Welke shared services onderken ik?
• Heb ik generalisten of specialisten nodig?
• Welke impact heeft digitalisering op processen, mensen
en systemen?
• Kan ik mijn bestaande IT-systemen blijven gebruiken?
• Welke informatie heb ik nodig om mijn organisatie te
kunnen (be)sturen?
• Hoe vertaal ik mijn visie en strategie naar haalbare plannen?

De verandering die het huis op orde moet brengen, is complex
en vergelijkbaar met een grote verbouwing terwijl de winkel
open blijft. De verandering dient daarom gedoseerd en beheerst
te worden geïmplementeerd. De essentiële aspecten van een
organisatie, de mensen, processen, informatie en technologie
worden vanaf de start integraal beschouwd. Zij dienen in
samenhang te worden ontworpen en getransformeerd.
De aanpak van de verandering bestaat uit drie fasen: focus,
inrichten en verandering. De fase ‘focus’ legt de basis met een
gestructureerde vertaling van de missie, visie, strategie en het
beoogde business model, naar het Operating Model. Hierin
worden de principiële uitgangspunten van de gewenste inrichting vastgelegd. De fase ‘inrichten’ levert de blauwdruk, die
langs de aspecten mens & organisatie, processen, informatie
en technologie zijn uitgewerkt. De fase ‘verandering’ start met
het opstellen van een veranderplan, die de mogelijkheden van
de organisatie optimaal op elkaar afstemt.

en de complexere discussiepunten overzichtelijk te maken. Dit
werd door een aantal partijen eerst als ‘om de hete brei heen
draaien’ ervaren, maar gaandeweg zag men in dat het hielp
om samen stappen te zetten.
Belangrijke verbeterpunten waren uniformiteit van de manier
van werken, transparantie van het toezichtproces, digitale
dienstverlening voor curatoren en burgers, landelijke samenwerking, efficiënter toezicht en betere sturing. Om dit te bereiken zijn diverse keuzes gemaakt:
• regie van rechter;
• landelijke/lokale structuren;
• processen (differentiatie op basis van risico’s, directe
afhandeling);
• informatie (multi-channel dienstverlening, gestructureerde
digitale informatie, digitaal bij bron);
• technologie (standaardpakket).
De resultaten zijn vervolgens onderschreven door bestuurders
van de gerechten: een mooi startpunt voor de verandering!

Focus: bezint eer ge begint
Het deelprogramma KEI Toezicht startte met het opstellen van
het Operating Model, binnen de doelstellingen van het programma KEI. Samen met de afdelingen in het primaire proces
en IT is op hoofdlijnen de huidige situatie beschreven, het toekomstbeeld ontworpen en het veranderplan opgesteld.
Ook in de rechtspraak bestaat de natuurlijke neiging om te
focussen op redenen waarom een verandering niet mogelijk
is. Door bewust deze onderwerpen te ‘parkeren’ en te focussen op de punten waar juist wel overeenstemming over was,
is het gelukt om draagkracht te creëren over de doelstellingen

Inrichting: begint eer ge bezint
Nadat de bestuurders de resultaten onderschreven hadden,
zijn er direct vervolgstappen gezet: de doelstellingen zijn vertaald naar een blauwdruk. Voor elke overeengekomen verandering is door een werkgroep een detailuitwerking gemaakt.
Dit betrof onder andere functieomschrijvingen, organisatiestructuur, digitale controles, stuurinformatie, risicoprofielen,
standaard scenario’s en registers. De werkprocessen zijn - in
slechts drie maanden - in detail beschreven door een werkgroep, samen met een procesontwerper.

Figuur: Roadmap van analoge naar digitale dienstverlening.
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Bovendien hebben deze werkgroepen bijgedragen aan het
veranderen van de manier van denken (van papier naar digitaal) en het oppakken van eigenaarschap. Alle resultaten zijn
ter besluitvorming voorgelegd aan de landelijke overlegorganen
en geven input aan de IT-ontwikkeling. De detailuitwerkingen
van de diverse werkgroepen vormen gezamenlijk de blauwdruk en daarmee de kapstok voor de gewenste verandering.

Verandering: stap voor stap
Op basis van de gezamenlijke blauwdruk zijn business
scenario’s uitgewerkt, die dienen als middel voor de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Deze scenario’s zijn
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gevormd door een werkgroep met deelnemers uit alle gerechten en ketenpartners en zijn hierdoor een inhoudelijk gedragen
koppelpunt tussen de afdelingen in het primaire proces en
IT-ontwikkeling.
Parallel worden de specificaties vanuit KEI Toezicht gebruikt
om de landelijke en lokale organisatie van Toezicht vorm te
geven. Op het moment van schrijven lopen de eerste pilots
op drie gerechten voor het rechtsgebied faillissementen. De
komende jaren zullen de veranderingen op meer gerechten en
rechtsgebieden worden geïmplementeerd.

Conclusie
“De grootste verandering die
nu plaatsvindt, is het landelijk
inrichten en beschrijven hoe de
rechtspraak slim toezicht kan
houden. Dit betekent niet meer
primair denken als jurist - dat is
wennen voor sommigen - maar
nadenken over samenhang rol,
taak, inhoud en bedrijfsvoering.
Dit vraagt om de stap te
zetten integraal te denken
en de landelijke sturing ook
integraal te laten zijn. Dit is
een proces dat nu los komt
doordat er gekomen is tot een
gezamenlijk doel van rechters,
management, medewerkers en
ketenpartners.”
Mr. Erik Boerma
Programmaleider KEI Toezicht
f.boerma@rechtspraak.nl

De rechtspraak verandert van een sterk papier georiënteerde
organisatie naar een digitale organisatie. Het veranderprogramma
KEI laat zien dat het mogelijk is om met meerdere autonome
organisaties een uniforme veranderdoelstelling te formuleren
en in te richten voor digitale dienstverlening. Randvoorwaarde
hierbij is om in alle fasen (focus, inrichting en verandering) te
zoeken naar draagvlak. Draagvlak op managementniveau is niet
genoeg: op elke niveau blijft dit van belang om de verandering
binnen de gerechten succesvol te realiseren.
Het veranderprogramma KEI beperkt zich niet tot het digitaliseren, maar ziet dat ook veranderingen op het gebied van mens
en organisatie nodig zijn om te zorgen voor de gewenste kwaliteit. ‘Samen stap voor stap’ leidt tot een optimale balans tussen
uniforme én flexibele digitale dienstverlening. Hiermee wordt de
rechtspraak toegankelijker, eenvoudiger en sneller.

Over de auteurs
Maarten van den Berg MSc is managing consultant bij
Capgemini en is gespecialiseerd in het begeleiden van
veranderingen en het vormen van organisaties, processen
en IT. Marnix de Graaff MSc is senior consultant bij Capgemini
en is gespecialiseerd in het begeleiden in en het ontwerpen
van processen, informatiebehoefte en IT die bijdragen aan
operational excellence in het publieke domein.
Zij zijn beide actief binnen KEI Toezicht en schrijven deze
bijdrage op persoonlijke titel.

Voor meer informatie kunt u contact
met de auteurs opnemen via
maarten.vanden.berg@capgemini.com en
marnix.de.graaff@capgemini.com
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Digitalisering maakt
multiprobleem casusbehandeling
op maat in de jeugdzorg mogelijk
Op welke wijze kan digitalisering de afstemming tussen
partners in de jeugdzorg faciliteren?
Hoe maakt digitalisering samenwerking tussen
organisaties van justitie, zorg en lokale overheden mogelijk en wat betekent dit voor afstemming tussen organisaties in het sociale domein.
Highlights

aanpak en interventies bij, bijvoorbeeld, jeugdigen. Een persoonsgerichte aanpak staat daarbij voorop. Deze ontwikkeling
krijgt nieuwe impulsen door de decentralisaties in het sociale
domein. Gemeenten hebben onder andere door de komst van
de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijkheden gekregen om de
inzet van expertise te coördineren en te sturen.

• Borging van privacy en flexibiliteit in procesuitvoering zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Samenwerken tussen professionals van verschillende organisaties is wenselijk, maar blijkt niet eenvoudig. Professionals
moeten leren elkaar te begrijpen en synergie tussen interventies komt niet zomaar tot stand. Onze samenleving is in
kokers georganiseerd, met verschillende regels voor financiering en wettelijke bevoegdheden. De ervaringen van de
Veiligheidshuizen zijn daarom belangrijk voor andere, nieuwe
samenwerkingsverbanden1.

• In Veiligheidshuizen is veel ervaring opgedaan in
samenwerking tussen justitie, zorg en lokale overheden bij de behandeling van complexe casussen.

Karakteristieken van de informatievoorziening

• Een digitale voorziening ter ondersteuning van
afstemming tussen justitie, zorg en lokale overheden is mogelijk.
• Focus ligt daarbij op procesondersteuning.

• Digitale voorzieningen zoals het GCOS bieden
mogelijkheden voor coördinatie en afstemming in
het sociale domein onder de nieuwe gemeentelijke regie.

Samenwerking in de jeugdzorg
In de afgelopen jaren is steeds meer erkend, dat oplossen van
maatschappelijke problemen alleen mogelijk is als deskundigen uit verschillende organisaties samenwerken en instrumenten uit verschillende disciplines zo inzetten dat het gezamenlijk
effect toeneemt. Dit is vormgegeven in de Veiligheidshuizen,
waarin justitie en zorg samenwerken en in toenemende mate
ook lokale overheden. Steeds vaker wordt daarom de naam
Zorg- en Veiligheidshuis gebruikt. In Veiligheidshuizen brengen ketenpartners informatie en expertise bijeen om complexe problemen te analyseren en afspraken te maken over

Een van de uitdagingen die spelen bij deze samenwerkingsverbanden is het mogelijk maken van effectief, efficiënt en legitiem delen van informatie. Digitale voorzieningen die dit ondersteunen worden gekenmerkt door enkele karakteristieken.
1. Het zijn generieke voorzieningen die elke vorm van overleg over problemen waarmee personen en groepen zijn
gemoeid, ondersteunen.
2. De voorzieningen zijn flexibel van opzet, waarbij afhankelijk
van het type overleg functionaliteiten ingezet kunnen worden. De ondersteuning van de organisatie van casusoverleggen is het hart van de voorzieningen.
3. Ze registreren met name procesinformatie. Het uitgangspunt is dat ketenpartners die in overleggen bijeen zijn,
inhoudelijke informatie over casussen die zij voor hun taken
nodig hebben in eigen bronsystemen registreren en actueel
houden.

We richten ons hier vooral op de digitale ondersteuning van samenwerkingsverbanden. Uiteraard is voor effectieve en zorgvuldige samenwerking meer nodig. Bij de Veiligheidshuizen is ook veel
ervaring opgedaan met het inrichten van werkprocessen, in het bijzonder met de legitieme verwerking van persoonsgegevens. De daarvoor ontwikkelde ‘Handreiking privacy governance voor de
Veiligheidshuizen’ kan ook voor andere verbanden inspiratie bieden: http://www.veiligheidshuizen.nl/doc/publicaties/Handreiking-Privacy-Governance-VHH.pdf

1
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Figuur 1: Jeugdzorgketen
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4. De voorzieningen bieden mogelijkheden om gegevensverwerking conform de privacy wet- en regelgeving uit te voeren door zorgvuldige verzameling, opslag en verwijdering van gegevens en door een autorisatiemethode die daarop is afgestemd.
5. Ze zijn onderdeel van een informatie-infrastructuur die daarnaast bestaat uit
bronsystemen van ketenpartners met inhoudelijke gegevens en voorzieningen
waarmee ketenpartners elkaar informeren over welke organisatie een persoon in
behandeling heeft.

Het Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunende
Systeem (GCOS)
Een voorbeeld van een digitale voorziening met deze karakteristieken is het vernieuwde GCOS. De partners in de Veiligheidshuizen hebben baanbrekend werk
verricht in het organiseren van samenwerking. Om hen daarbij te ondersteunen, is
op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie een keteninformatievoorziening gerealiseerd: het GCOS (Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem).
Dit systeem is bij de meerderheid van de Veiligheidshuizen in gebruik. Het GCOS is
gemaakt om procesondersteuning te bieden, zodat de juiste partners op het juiste
moment, met de juiste informatie, cliënten en hun behandeling kunnen bespreken.
Met het GCOS wordt informatie over cliënten en groepen cliënten bijeengebracht,
de gedeelde analyse gemaakt en vastgelegd, worden doelen en acties afgesproken, en kan worden gevolgd wat het effect van interventies is zodat kan worden
besloten over vervolgacties.
De initiële ontwikkeling van het GCOS is afgerond met de in beheername in oktober
2013. Ontwikkelingen in de Veiligheidshuizen2, de nieuwe rollen van de gemeenten,
en ontwikkelingen in de justitieketen3 bleken al snel om aanpassingen in het GCOS
te vragen.
Een andere belangrijk impuls is de vernieuwde aandacht voor privacy. Ketenpartners
willen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zoeken naar een goede balans
tussen effectief en snel werken en waarborgen van privacy.

Het gaat vooral om concentreren van de samenwerking waar die echt noodzakelijk is, namelijk bij complexe casus met een
samenloop van problemen. Zie hiervoor onder andere: http://www.veiligheidshuizen.nl/doc/VHH-Landelijk-Kader-definitief.pdf

2

3

Met name de ZSM-aanpak is hier van belang: https://www.om.nl/actueel/opportuun/@24445/factsheet-zsm/
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Er blijkt bovendien een toenemende behoefte aan verantwoordingsinstrumenten. Het GCOS is daarom op een aantal thema’s doorontwikkeld:
1. Flexibiliteit: het GCOS gaat voldoen aan de behoefte aan
casusoverleg op maat. Casussen worden complexer van
aard. De afnemende voorspelbaarheid in het verloop van
de behandeling van een casus vereist dat het GCOS flexibel moet kunnen omgaan met minder strak gestructureerde processen.
2. Privacy: de opslag van gegevens en de toegang tot gegevens worden aangepast zodat zorgvuldige verwerking van
persoonsgegevens beter wordt ondersteund.
3. Sturing: managers en bestuurders krijgen uitgebreidere
mogelijkheden voor sturings- en verantwoordingsinformatie.
4. Verbindingen en koppelingen worden gerealiseerd, met
name met gemeenten (via CORV) en met ZSM4.

De introductie van de nieuwe Jeugdwet
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
sociale domein waarin Werk, Zorg en Jeugd samenkomen5.
Een van de deeldomeinen is jeugd. Op 1 januari 2015 trad
daarnaast de nieuwe Jeugdwet in werking. De verschuiving
van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar gemeenten heeft als doel de jeugdzorg effectiever en eenvoudiger
te maken. Daarmee moet een vraaggerichte jeugdzorg ontstaan waarbij zorg dicht bij de jongere wordt georganiseerd.
Ondersteuning aan jongeren en gezinnen wordt vanuit die
visie geboden door integrale hulp te bieden met een aanpak
volgens het uitgangspunt van één gezin, één plan en één
regisseur6, zoals dit ook al door Veiligheidshuizen wordt aangeboden.

De mogelijkheden van het GCOS voor de
jeugdzorg binnen de gemeenten
Met de komst van de nieuwe Jeugdwet werken gemeenten
aan de invulling van hun coördinerende rol. Gemeenten staan
voor de uitdaging om de informatievoorziening in te richten die
hun nieuwe verantwoordelijkheden ondersteunt7. De vraag is
of een digitale voorziening als het GCOS óók ingezet kan worden om samenwerking tussen partners in de jeugdzorg onder
regie van gemeenten te faciliteren.
Gemeenten hebben in het deeldomein jeugd de coördinerende rol gekregen, terwijl de verantwoordelijkheden van justitieorganisaties, zoals politie en Openbaar Ministerie, in stand
blijven. Dit beïnvloedt de organisatie van de samenwerking
tussen gedwongen kaders (jeugdstrafrecht en kinderbescherming, waar justitie voor verantwoordelijk is) en het vrijwillige

kader (jeugdzorg). Dat stelt eisen aan de informatievoorziening
die deze samenwerking moet ondersteunen. De ervaring die
de Veiligheidshuizen hebben opgedaan met samenwerking en
informatie delen kan goed benut worden in deze bredere context waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.
Het GCOS lijkt de behoeften die gemeenten vanuit hun regierol aan informatievoorziening hebben, deels in te vullen. De
betekenis die het GCOS daarin kan hebben, is te bepalen
door de wensen en eisen die gemeenten én de justitiële en
zorgpartners waarmee zij samenwerken stellen, in kaart te
brengen en te toetsen aan de functionaliteit van het GCOS.
Het is goed om daarbij aandacht te besteden aan de volgende
aspecten. Ten eerste houden Veiligheidshuizen zich vooral
bezig met complexe casussen. Gegevensdeling tussen justitie, zorg en lokale overheid kan gelegitimeerd worden omdat
deze problemen alleen in samenwerking tussen de verschillende partijen geanalyseerd en aangepakt kunnen worden.
Gegevens delen is noodzakelijk voor het uitvoeren van publieke taken, en daarmee gerechtvaardigd. Gemeenten willen
echter ook informatie delen voor preventie: het tijdig signaleren
van mogelijke problemen en ingrijpen om ernstige problemen
te voorkomen. Gegevens delen kan dan vanuit privacy-oogpunt problematisch zijn als een duidelijk omschreven doel ontbreekt. Een mogelijke oplossing is een gefaseerde aanpak. Bij
de eerste analyses is dan het doel te bepalen of er aanleiding
is voor nader onderzoek. Betrokkenheid van professionals en
gegevensverwerking blijft dan beperkt tot wat voor dat doel
noodzakelijk is. Bij volgende stappen wordt steeds bepaald
wat het doel is en welke professionals en gegevensverwerking
daarvoor nodig zijn.
Ten tweede laat de praktijk van de Veiligheidshuizen zien, dat
optimaliseren van een ondersteunende digitale voorziening niet
voldoende is. Werkprocessen moeten zorgvuldig worden ingericht en er zijn duidelijke afspraken nodig tussen ketenpartners
over het delen, verwerken en gebruiken van informatie.
Ten derde is het GCOS geen dossiersysteem. Zodra informatie niet meer nodig is voor overleg en samenwerking wordt
deze uit het GCOS verwijderd. Voor het beheer van dossiers
zijn daarom andere voorzieningen nodig.
Tenslotte moeten beheer en eigenaarschap opnieuw bezien
worden. Als het GCOS breder door gemeenten wordt gebruikt,
ligt het niet zonder meer voor de hand dat het ministerie van
Veiligheid en Justitie hiervoor als enige verantwoordelijkheid
heeft.

In de ZSM-aanpak werken politie, OM, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming samen om na aanhouding van een verdachte snel een beslissing over de wijze van afdoening te nemen.

4

5

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten

6

Memorie van Toelichting bij Jeugdwet.

7

http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2014/attachments/20141120_bijlage_plan-van-aanpak-visd-2-0.pdf
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Conclusie
Persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek bij
jeugdigen vereist nauwe afstemming tussen ketenpartners
uit justitie, zorg en lokale overheden. Digitalisering maakt dit
mogelijk. De rol van het GCOS bij de behandeling van complexe casussen in Veiligheidshuizen is een voorbeeld. Er zijn
overeenkomsten met de informatiebehoefte vanuit de nieuwe
regierol van gemeenten in het sociale domein. De betekenis
van het GCOS voor de informatievoorziening om de nieuwe
verantwoordelijkheden van gemeenten te ondersteunen,
wordt bepaald door duidelijkheid over de wensen en eisen
van de gemeenten te krijgen, duidelijkheid te bieden over de
mogelijkheden van het GCOS en duidelijkheid te scheppen
over verantwoordelijkheden ten aanzien van het GCOS als
voorziening.

Over de auteurs
Drs. Ferry de Rijcke werkt vanuit de Interim-pool van de ABD
als projectmanager Informatievoorziening bij het ministerie
van Veiligheid en Justitie. Josca Smallenbroek MSc en
Drs. Con Sadée zijn werkzaam bij Capgemini Consulting.
Josca Smallenbroek is criminoloog en bestuurskundige en richt
zich op samenwerkingsverbanden in het veiligheidsdomein.
Con Sadée is gespecialiseerd in de transformatie van publieke
organisaties en de mogelijkheden die digitalisering daarbij biedt.
De organisatie van samenwerking in ketens, netwerken en
andere samenwerkingsverbanden maakt daar deel van uit.

Voor meer informatie kunt u contact
met de auteurs opnemen via
f.j.m.de.rijcke@minvenj.nl,
josca.smallenbroek@capgemini.com en
con.sadee@capgemini.com
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Met een app op maat is de jeugdwerker beter paraat op straat
Hoe maakt u een applicatie die het werk van uw medewerker
aantrekkelijker en efficiënter maakt?
Uw medewerker heeft het al druk genoeg, hij
kan wel wat ondersteuning gebruiken tijdens
zijn werkdag. Geef hem een app!
Highlights
• Ook voor de overheid is de tijd aangebroken om
met medewerkerondersteunende apps aan de
slag te gaan.
• Het uniform of het pak zijn al op maat, nu de app nog!
• Met behulp van een ‘medewerker journey’ maken
wij een app die de gebruiker optimaal ondersteunt.
• Door context, inhoud en techniek samen te brengen,
ontwikkelen wij een zakelijk app op maat.

Tegelijk met de smartphone deed ook de ‘app’ zijn intrede.
Anno 2015 is de smartphone niet meer weg te denken uit ons
dagelijks leven. De huidige mobiele apps hebben toegang tot
zo’n zestien verschillende sensoren, waaronder camera, GPS,
wifi en GPRS, om de gebruiker te vermaken of te ondersteunen met praktische informatie.
Waar voorheen de trend voornamelijk was om apps te ontwikkelen met het amusement van de gebruiker als doel, lijkt nu
de trend ingezet om meer apps te ontwikkelen voor serieuze
en zakelijke doeleinden1. Ook de overheid maakt regelmatig
gebruik van apps. Apps die vanuit een initiatief of programma
bijvoorbeeld informatie naar de burger ontsluiten of die ambtenaren ondersteunen in de uitvoering van hun werk. Deze
laatste categorie, applicaties die het werk van de medewerker
efficiënter en aantrekkelijker maken, wordt ook wel Business
to Employee (ofwel B2E2) genoemd.

1

Tot voor kort was de zakelijke app van de overheid niet meer
dan een vervanging van de ‘flyer’ of een rapport gericht op het
verspreiden van bepaalde statische informatie. Nu de techniek
het mogelijk maakt om steeds beter de complexe werkprocessen te ondersteunen, lijkt ook voor de overheid de tijd aangebroken om met B2E apps aan de slag te gaan.
In dit artikel beschrijven wij de casus van Peter de jeugdwerker. Een professional uit het openbare orde en veiligheidsdomein wiens werk efficiënter en aantrekkelijker kan worden
gemaakt met een zakelijke mobile app. Vervolgens gaan wij in
op onze aanpak waarbij we context, inhoud en techniek combineren en sluiten we af met het beoogde doel: Peter beter
paraat op straat!

Casus: het jeugddomein
In het jeugddomein treden handhavers en jeugdhulpverleners
dagelijks in contact met jongeren. Dit gebeurt op locatie; op
straat, op scholen en in jeugdcentra. Op deze plaatsen krijgt
jeugdbeleid handen en voeten.
Er wordt steeds meer gevraagd van jeugdprofessionals als
het gaat om de manier van uitvoering van hun taken. De
behoefte aan gestructureerde analyse en beoordeling van
cases vraagt om een nauwkeurige en uitgebreide registratie
van gebeurtenissen. Er zijn steeds meer regels en richtlijnen
om rekening mee te houden. De eisen aan professionele
vaardigheden worden steeds hoger. En organisatorische
veranderingen, zoals de huidige decentralisaties, zorgen
voor veranderingen in werkprocessen en de introductie van
nieuwe systemen. Dit zet jeugdprofessionals onder druk.
Administratieve lasten en regeldruk kunnen als gevolg hebben dat jeugdprofessionals steeds vaker op kantoor zijn.
Weg van de locaties, en dus weg van de jeugd.

Appedemic: weg met die apps! Via: https://www.appedemic.nl/articles/6

Forrester: Market Overview: Enterprise Mobile Applications Services Providers. Via: https://www.forrester.com/Market+Overview+Enterprise+Mobile+Applications+Services+Providers/
fulltext/-/E-RES118145

2
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Neem Peter. Peter is Jeugd-BOA bij het team toezicht en
handhaving van een middelgrote gemeente. Hij krijgt vaak
registratieverzoeken. Welke jongeren hangen op straat? Welke
jongeren trekken met elkaar op? En wie komen vaak in die ene
straat waar steeds meldingen van diefstal worden gemaakt?
En Peter moet bijblijven. Hoe zat het ook alweer met de nieuwe
APV? Waar zijn de collega’s van de politie mee bezig? En hoe
zit die nieuwe campagne over radicalisering in elkaar?

Hij heeft amper tijd om alles bij te houden. Elke dag maakt
Peter zijn ronde langs de vaste hangplekken en registreert hij
alle gevraagde gegevens netjes. Maar het schrijven van zijn
rapport kost steeds meer tijd. En die cursus? Die laat hij maar
even zitten. Een slimme app, die verschillende informatiebronnen en sensordata combineert ter ondersteuning van de
jeugdprofessional op locatie, kan uitkomst bieden.

Een app op maat
Capgemini en zijn strategische
partner MIT3 geloven in het succes
van digitale (en mobiele)
toepassingen. Op basis van
gezamenlijk onderzoek en ervaring
in het adviesvak is een succesvolle
aanpak ontwikkeld voor het
bouwen van zakelijke apps. Deze
aanpak combineert onze
vakinhoudelijke expertise in het
OOV-domein met onze interactieve
adviesmethoden en sluit aan bij alle
technische mogelijkheden van de
hedendaagse apps. Dit betekent
concreet dat de apps die wij maken
zijn afgestemd op de specifieke
context van de gebruiker, dat de
inhoud begrijpelijk en concreet
toepasbaar wordt ontsloten en dat
het instrument een logische
opbouw en een aantrekkelijke
vormgeving krijgt die aansluit bij de
laatste stand van de techniek en
ergonomische randvoorwaarden.

Capgemini Consulting en MIT Center for Digital Business hebben sinds
2011 een partnership op het gebied van Digitale Transformatie

3
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Figuur 1: Stappenplan customer journey
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Met behulp van de ‘customer journey-methode’ bouwen wij
een app die Peter optimaal ondersteunt bij zijn werk. Onderdeel
van deze methode is de ‘klantervaringsketen’, hiermee wordt
inzichtelijk gemaakt welke fases een ‘klant’ doorloopt om zijn
proces te ondersteunen. De klant is gericht op de klantervaring vanuit het perspectief van de klant. Deze methode blijkt
ook goed toepasbaar om de werkdag en de context van de
medewerker in het veiligheidsdomein inzichtelijk te maken.
Deze methode, waarbij het perspectief van de medewerker
als uitgangspunt geldt, biedt een verfrissend alternatief voor
de traditionele aanpak waarbij de functieomschrijving op
papier als leidraad wordt genomen.

Figuur 2: Een doorsnee werkdag van de
jeugdwerker wordt gevisualiseerd in
onderstaande ‘journey’.
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Gedurende een interactieve bijeenkomst4 brengen wij samen
met Peter, enkele van zijn directe collega’s en inhoudelijke
experts een doorsnee dag in beeld met behulp van verschillende scenario’s. Gedurende de werkdag dient de app op elk
moment in te kunnen spelen op de specifieke behoeften en
werkstijl van de medeweker.
Een doorsnee werkdag van de jeugdwerker bestaat bijvoorbeeld uit het voorbereiden van een surveillance, het uitvoeren
van de surveillance en het toezicht houden op locatie, de verslaglegging van de surveillance en de administratieve afhandeling van sancties. Deze fases worden opgedeeld in specifieke
stappen. De jeugdwerker bereidt zijn surveillance voor door
recente incidenten en actuele aandachtsgebieden na te gaan.
Tijdens de surveillance treedt hij op tegen overlastgevende
jeugdgroepen, bijvoorbeeld door hulp te verlenen op locatie,
door informatie te verstrekken, of door corrigerend of sanctionerend op te treden. Na afloop van de surveillance wordt een
verslag opgesteld en stuurt de jeugdwerker relevante opmerkingen door naar de ketenpartner zoals de politie, de afdeling
openbare ruimten of jeugdzorg.
Met behulp van deze ‘jeugdwerker-journey’ identificeren wij
verbeterpunten en momenten waarop Peter een informatie- of
interactiebehoefte heeft, welk type informatie of interactie op dat
moment gewenst is en hoe die informatie het beste naar hem kan
worden ontsloten. Een verbetering kan bijvoorbeeld zijn gericht op
het voorzien van informatie tijdens de surveillance of de mogelijkheid om tijdens het werk ook al een deel van de administratie te
verrichten. Met deze twee verbeteringen wordt de voorbereidingstijd van de surveillance en de administratieve afhandeling achteraf
verkort waardoor de effectieve tijd op straat toeneemt.

De Accelerated Solutions Environment (ASE) van Capgemini Consulting biedt een platform om met medewerkers, ontwikkelaars en opdrachtgever op interactieve wijze de journey vorm te geven. In
het app – center van Capgemini wordt deze journey vervolgens vertaald naar een gebruiksvriendelijke app.

4
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Als op basis van de journey de belangrijkste werkprocessen
in beeld zijn en is vastgesteld op welke momenten ondersteuning van een app het meest wenselijk is, wordt gestart met de
bouw van de app. Hierbij wordt gewerkt volgens de ‘Scrummethode’. Een methode waarbij in kort-cyclische stappen een
iteratief proces wordt doorlopen waarbij doelgroep en bouwer
steeds op korte termijn een nieuw (of bijgesteld) concept
bespreken of testen. Hierdoor leren gebruiker en bouwer om
de eisen en wensen steeds beter te beschrijven om deze vervolgens in bruikbare producten om te zetten. Bij het bouwen
van de app gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:
• Onderzoek voor elke stap in het werkproces welke sensoren
gebruikt kunnen worden.
• Maak de app wel complex maar niet gecompliceerd: zorg
voor een zo laag mogelijke cognitieve belasting opdat ruimte overblijft voor het verwerken van de inhoud.
• Houd rekening met trends op gebied van psychologie,
ergonomie, esthetiek en cultuur.
• Focus op het primaire doelen van app en voorkom stapeling van doelen.
• Maak onderscheid tussen functiegebruik onderweg, op
locatie en op kantoor.
• Zorg voor een zo duidelijke mogelijke verhaallijn, doorstroom door de app.
Op basis van deze input ontwikkelen en testen wij de app. Het
is van belang dat de app bij in gebruikname periodiek geëvalueerd wordt door de gebruikers zodat de app meegroeit met de
gebruiker. Een juiste harmonie tussen alle technische functionaliteiten en uitgangspunten zorgt voor een optimale ondersteuning, gebruiksgemak, plezier en een tevreden medewerker!

Beter paraat en vaker op straat
De slimme app biedt uitkomst voor Peter. Op basis van zijn
rooster krijgt hij, wanneer zijn dienst begint, een overzicht van
registratieverzoeken op zijn telefoon. Ook krijgt hij een bericht:
zijn collega’s hebben de afgelopen dagen regelmatig notities
gemaakt over radicalisering. Daarom krijgt Peter een herinnering van de kenmerken van radicalisering en de gegevens die
hij moet noteren bij een vermoeden van radicalisering.

Tijdens zijn dienst maakt Peter zijn notities direct in de app. De
app voorziet zijn notities van tijd en plaats. Bij een vernielde
prullenbak voegt hij direct een foto toe. Als hij de markt op
fietst, meldt zijn telefoon zich opnieuw. Op deze locatie zijn
gisteravond twee jongeren met een avondklok gesignaleerd.
Controleer in het systeem wie een avondklok hebben en of zij
opnieuw op straat zijn. Peter ziet de jongens staan en spreekt
ze aan. Ze spreken af dat de jongens direct terug naar huis
gaan en Peter noteert het voorval in zijn telefoon. Aan het
einde van zijn ronde stuurt Peter alle notities in de app naar
het vaste systeem. Hij kijkt alles na en heeft in een oogwenk
een rapportage opgesteld. Nog een half uur voor zijn dienst
afloopt. Mooi. Precies genoeg tijd om de nieuwsbrief van de
jeugdpolitie te lezen of het lesmateriaal van die ene cursus,
waarvoor nu wel tijd beschikbaar is, door te nemen!

Over de auteurs
Wender van Mansvelt MSc is management consultant
bij Capgemini Consulting. Wender is gespecialiseerd in
beleidsrealisatie en ketensamenwerking waarbij steeds
vaker ondersteunend gereedschap wordt ontwikkeld in
de vorm van digitale applicaties.
Theo van Ruijven MSc is consultant public security bij
Capgemini Consulting. Hij is gespecialiseerd in gaming en
analytics en gebruikt deze middelen bij voorkeur voor het
vergroten van betrokkenheid in organisatorisch en technologisch complexe omgevingen.
Maaike Willemsen MA is werkzaam bij Capgemini
Consulting. Maaike is gespecialiseerd in civiel-militaire
samenwerking binnen het veiligheidsdomein en richt zich
op organisatievraagstukken met betrekking tot crisismanagement.

Voor meer informatie kunt u contact met
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Leading Digital - van technologie
naar organisatieverandering
Hoe word je als organisatie een ‘digitale master’?
Voor de overheid is digitalisering niet alleen
nodig om efficiënt en effectief te kunnen
werken, maar vooral ook om burgers en
bedrijven op een moderne wijze te kunnen
bedienen.

Highlights
• ‘Digitale master’ wordt een organisatie door
opbouw van digitale capaciteiten en het ontwikkelen van digitaal leiderschap.
• Digitale capaciteiten bouwt men op door opzet van
het digitale kanaal vanuit de klantbeleving, goede
aansluiting aan de interne organisatie en ontwikkeling van een digitaal business model.

Het wat en hoe van digitalisering
Vooral in de laatste vijf jaar richten veel organisaties in zowel
de publieke als de private sector zich enorm op digitalisering.
Enerzijds vanwege de kansen die digitalisering biedt voor
verbetering van efficiëntie en effectiviteit. Anderzijds uit pure
noodzaak, juist als reactie op de ontwikkeling van nieuwe
businessmodellen door andere organisaties.
Capgemini Consulting heeft sinds 2012 samen met het
Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston) onderzoek gedaan naar het waarom, wat en hoe van vergaande
digitalisering bij grotere organisaties. De resultaten van het
onderzoek zijn gepubliceerd in een aantal artikelen en recent
samengevat in het boek Leading Digital – Turning Technology
into Business Transformation1 (figuur 1). Het boek geeft een
groot aantal voorbeelden, die zonder uitzondering komen uit

• Digitaal leiderschap verkrijg je door een digitale
visie te ontwikkelen, het bestuur in te richten en
IT-capaciteiten te ontwikkelen.

Figuur 1: Het boek Leading Digital

• Digitale transformatie: de reis is pas gestart!

Aanleiding
Publieke organisaties zijn volop bezig met digitalisering. Niet
alleen individueel, maar ook in ketenverband. Het I-Plan
2014-2017 van het ministerie van Veiligheid & Justitie kent
de hoofdsporen digitale uitwisseling documenten en digitaal
werken. Er wordt ook hard gewerkt aan digitale standaards.
In 2014 is een nationaal commissaris digitale overheid aangesteld die zich op een generieke digitale infrastructuur
richt. In het bedrijfsleven gaat de digitalisering heel snel: het
toepassen van nieuwe technologie biedt kansen en nieuwe
businessmodellen worden aan de lopende band ontwikkeld.
Niets doen is geen optie. Digitalisering is nodig om de klant
anno 2015 te kunnen bedienen. Voor de overheid is digitalisering niet alleen nodig om efficiënt en effectief te kunnen
werken, maar vooral ook om burgers en bedrijven op een
moderne wijze te kunnen bedienen. Maar hoe wordt je als
organisatie een ‘digitale master’?
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1

Westerman, G. et al (2014), Harvard Business Review Press.

Het startpunt van het onderzoek was de vraag: “Hoe passen
grote organisaties vernieuwende technologie toe?” Uit het
onderzoek kwam, zoals zo vaak, naar voren dat bij deze toepassing onderscheid moet worden gemaakt tussen het ‘wat’
en het ‘hoe’ (figuur 2).
• Wat: gaat over de digitale capaciteiten en toepassingen.
Welke technieken worden toegepast? En om welke
reden? Is het een beperkte keuze? Of wordt breed gekeken langs alle technologische dimensies? Sociaal, mobiel,
cloud, infrastructuur etc.
• Hoe: hoe wordt technologie toegepast? Is er een samenhangende visie? Is het topmanagement betrokken of
zijn het middenmanagers en IT-afdelingen die ‘eens
wat proberen’?

Figuur 2: Het ‘wat’ en het ‘hoe’ van een
digital master.

Het wat:

Digitale capaciteiten

de private sector. Deze kunnen inspirerend zijn voor de publieke sector. In dit artikel vatten wij een aantal kernpunten uit het
boek samen en geven we aan hoe deze kernpunten ook relevant kunnen zijn voor de publieke sector.

Gebruik van
digitale technologie voor
tranformatie van klantervaring,
operationele processen en
bedrijfsmodellen.

Het hoe:

Succesvolle
transformaties hangen net zoveel
af van hoe organisaties digitale transformatie uitvoeren als van de invoering
van nieuwe technologieen zelf.

Leiderschapscapaciteiten
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Vier typen organisaties
Het blijkt dat organisaties langs deze assen in vier groepen zijn onder te verdelen
(figuur 3):
• Beginnelingen starten met hun digitale reis. Deze organisaties zijn afwachtend. Ze
hebben nog weinig digitale kennis en capaciteiten. Vaak wordt privacy of wetgeving als excuus gebruikt om vooral weinig te doen.
• Fashionistas: zijn goed in het aanschaffen en toepassen van allerlei nieuwe technologie. Focus is op ‘spiegels en kraaltjes’. Er is nog weinig visie en het leiderschap
is onvoldoende betrokken. Verschillende bedrijfsonderdelen zijn op eigen houtje
bezig.
• Conservatieven: leiders willen geen fouten maken. Qua technologische vernieuwing
is men behoudend. Evolutie, geen revolutie. Men wil beheerste stappen maken en
de controle niet verliezen. Het echte topmanagement is moeilijk te mobiliseren.
• Digitale masters: weten waar en hoe ze willen investeren. Het topmanagement is
committed om de digitale reis te maken en weet wat ze daarmee wil bereiken.

Figuur 3: Vier typen organisaties
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Leiderschapscapaciteiten

Wat levert het op om een digitale master te zijn?
Digitale masters presteren beter dan de overige typen organisaties. Ze halen meer
omzet uit minder middelen. Digitalisering helpt om efficiënter te kunnen werken. Niet
alleen in de eigen organisatie, maar juist ook tussen organisaties (in ketens en netwerken) en met betrokken klanten. Ook voor de overheid is dit van groot belang in
haar relaties met burgers en bedrijven.
Digitale masters maken meer winst, vooral omdat ze sterkere digitale leiderschapscapaciteiten hebben. De hogere winst is voor publieke organisaties minder relevant.
Maar het sterke digitale leiderschap zorgt er voor dat de juiste digitale investeringen
worden gedaan en dat deze ook gaan renderen.
Het blijkt dat in iedere industrie typen organisaties uit ieder van de vier kwadranten
voorkomen. En ook dat iedere industrie de organisaties verschillende dingen doen
om een digitale master te worden: wat goed is voor de ene industrie is dat niet automatisch voor een andere industrie, of zelfs per organisatie. Iedere organisatie moet
hierbij de eigen koers en agenda bepalen.
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Hoe wordt een organisatie een digitale
master?
Het loont dus, ook voor overheidsinstellingen, om digitale
master te worden. Het grootste deel van het boek ‘Leading
Digital’ beschrijft hoe men dat kan worden. Langs twee assen:
opbouw van digitale capaciteiten en het ontwikkelen van digitaal leiderschap.

Opbouw van digitale capaciteiten
Figuur 4 geeft een overzicht van de belangrijkste digitale
capaciteiten. Startpunt is de klantervaring. In overheidstermen
zijn dit vaak de burgers en bedrijven. Maar het kunnen ook
mede-overheden zijn. Veel overheden zijn al actief om de
digitale communicatie te verbeteren. Digitale portalen worden
gebouwd. Waarbij deze vooral vanuit de ‘klantbeleving’ worden opgezet.
Van belang is dat het digitale kanaal voor burgers en bedrijven
goed aansluit bij de eigen interne operatie. Ook hierin vindt
een digitaliseringslag plaats. Digitalisering helpt om stappen in
het proces over te slaan of partijen sneller met elkaar te kunnen verbinden. Moderne procesapplicaties helpen het proces
te beheersen en te versnellen en sturen vooral op efficiëntie en
foutloosheid. Moderne zaaksystemen geven de professionals

de kans om vanuit hun expertise de zaken uit te voeren en te
managen, waarbij de volgordelijkheid van stappen variabel
kan zijn. In de overheid is ontwikkeling en implementatie van
dergelijke systemen aan de orde van de dag.
Tenslotte kunnen veel fundamenteler vragen worden gesteld
over het organisatiemodel van organisaties. Hoewel overheden natuurlijk dicht bij hun kerntaken blijven, zorgt het
nadenken over nieuwe digitale organisatiemodellen en toepassing van vernieuwende technieken in potentie voor veel ingrijpender wijzigingen. Het gaat niet alleen om de reductie van
een papierstroom, maar om het inrichten van digitale vernieuwende processen. Maar ook gebruik van juiste data, op het
juiste moment, op de juiste plek kan bij overheidsinstellingen
voor grote wijzigingen zorgen.

Ontwikkelen van digitaal leiderschap
Naast de digitale capaciteiten is het ontwikkelen van digitaal
leiderschap nodig. Vier aspecten zijn daarbij van belang:
• Ontwikkel een digitale visie. Dit lijkt makkelijker dan het is.
Diverse digitaliseringsprogramma’s bij overheden zijn nog
gefocust op het hier en nu, en hebben nog weinig visie op ‘het
proces van de toekomst’. De kerntaak en bijbehorende kerncompetenties zijn hierbij een startpunt. Betrek de organisatie.

Figuur 4: Digitale capaciteiten
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Figuur 5: Digitaal leiderschap
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op het juiste niveau en delegeer waar dat kan. Zorg dat de
juiste digitale capaciteiten beschikbaar zijn en maak deze
herkenbaar.
• Ontwikkel IT-capaciteiten. Kies de juiste IT. Bij veel organisaties ontstaat een tweesporenbeleid: oude ‘legacy’ systemen
versus moderne applicaties en ‘apps’. Vaak ook worden
digitale platforms ontwikkeld waarop de nieuwe applicaties
draaien. Het ontwerp van de juiste architectuur is belangrijk.
Van belang is ook om de afstand tussen de IT-organisatie
en de reguliere organisatie te verkleinen.
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• De visie moet worden gecommuniceerd op een manier die
de medewerkers erbij betrekt en zo mogelijk enthousiast
maakt. Hierbij kunnen digitale middelen bij uitstek worden
ingezet. Het inrichten van een ‘feedback-loop’ is van belang:
maak de medewerkers bewust van de ontwikkelingen.
Wees duidelijk over de ambities en doelen.
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Eerst is bepaald welke digitale capaciteiten moeten worden
opgebouwd en daarna is aandacht besteed aan de opbouw
van digitaal leiderschap. In het derde deel van het boek
Leading Digital wordt beschreven hoe de transformatie verder
kan worden vormgegeven. Figuur 6 geeft de transformatieaanpak aan. Die bestaat uit:
• Frame: weet wat je wilt. Bepaal het startpunt, de eigen digitale volwassenheid. Ontwikkel een visie en zorg dat
het topmanagement deze omarmt.
• Focus: ontwikkel het plan. Kies de juiste investeringen.
Bouw een besturingsstructuur. En stel fondsen beschikbaar.
• Mobiliseer: communiceer de ambitie. Maak duidelijk wat
de verandering is. Bepaal het gewenste nieuwe gedrag.
Involveer de organisatie.
• Doorzetten: ontwikkel de juiste vaardigheden. Beloon het
juiste gedrag en het gewenste resultaat. Meet de voortgang
en stuur zo nodig bij. Verbeter en zet door.

Figuur 6: Aanpak voor digitale transformatie
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De digitale reis is pas gestart
De ontwikkelingen zijn de laatste jaren snel gegaan. En zullen alleen nog maar verder
versnellen. De in het boek Leading Digital aangereikte modellen helpen organisaties
om deze snelle veranderingen bij te kunnen benen en daarmee om te gaan. De tijd
van grote, logge IT-systemen en jarenlange ontwikkeltrajecten is voorbij. Snelle ontwikkeling en implementaties met nauwe samenwerking tussen de specialisten uit
het (primaire) proces en de IT, zijn aan de orde van de dag. Betrokkenheid van
ketenpartners, burgers en bedrijven is cruciaal.
Het boek geeft niet alleen de modellen, maar ook veel voorbeelden. Weliswaar vooral
uit de praktijk van private organisaties, maar ze zijn desalniettemin inspirerend en
geven aan hoe fundamenteel over de werking van organisaties en de toepassing van
IT kan worden nagedacht.

Over de
auteur
Drs. Edwin H.J. Kok MBA
is client director voor het
ministerie van Veiligheid &
Justitie en vice president bij
Capgemini Consulting

Voor meer informatie kunt
u contact met de
auteur opnemen via
edwin.kok@capgemini.com
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De nieuwe privacyverordening eist
een risicogerichte benadering
Volstaat Privacy Impact
Assessment (PIA) voor
rechtmatige verwerking van
persoonsgegevens?
De nieuwe Europese privacyverordening heeft
een verplicht karakter als het gaat om bescherming van persoonsgegevens. Uitvoeren van
alleen een Privacy Impact Assessment is onvoldoende.

Privacywetgeving
In een steeds verder digitaliserende wereld, waar organisaties
hun gegevens veelal met behulp van informatiesystemen verwerken, hebben deze organisaties ook te maken met privacywetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken,
dienen zich te conformeren aan privacyrichtlijnen. Om natuurlijke personen te beschermen tegen oneigenlijke of onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens is in 1995 door de
Europese Unie een privacyrichtlijn opgesteld. In 2001 heeft
Nederland deze richtlijn vertaald naar de Wet bescherming
persoonsgegevens (wbp).
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Highlights
• Toenemende globalisering en digitalisering zorgt
voor hervorming van de privacyrichtlijn in 2015.
• Steeds meer persoonsgegevens worden vastgelegd en gedeeld (zie bijvoorbeeld biometrische
gegevens paspoort).
• De komst van de meldplicht datalekken en de
verplichte Privacy Impact Assessment.
• Reikwijdte van de Privacy Impact Assessment als
risicoinventarisatie-instrument.

De in 1995 opgestelde Europese privacyrichtlijn werd door
iedere lidstaat verschillend ingevuld. Om deze lappendeken
aan privacywetgeving tot een uniforme wetgeving te maken,
is een Europese verordening opgesteld die naar verwachting
in 2015 in werking treedt. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening, zal voor elke lidstaat dezelfde
invulling van de privacywetgeving gelden. Een van de gevolgen
hiervan is het verplichte Privacy Impact Assessment voor alle
organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Het Privacy Impact Assessment

Een goed uitgevoerde PIA draagt bij aan een betere gegevenskwaliteit en een verbeterde dienstverlening op basis van
de gegevens. Een bijkomend doel is dat het privacybewustzijn
van de hierbij betrokken personen wordt vergroot. Een PIA
is organisatie-onafhankelijk en kan in alle typen organisaties
worden uitgevoerd. Bij voorkeur wordt dit instrument zo vroeg
mogelijk toegepast; in de ontwerpfase van een proces en
informatiesysteem (Privacy by Design). Hiermee wordt voorkomen dat kostbare wijzigingen, zoals het herontwerpen van het
proces of informatiesysteem, achteraf moeten plaatsvinden.

Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument dat
helpt bij het vroegtijdig onderkennen van privacyrisico’s die
optreden bij het verwerken van persoonsgegevens. De PIA
bestaat uit een gerichte vragenlijst die op gestructureerde
wijze de (negatieve) gevolgen van het verwerken van persoonsgegevens bloot legt. Denk daarbij aan vragen gekoppeld aan de privacyprincipes, te weten: dataminimalisatie,
gegevenskwaliteit, doelbinding, limitering in gebruik van gegevens, verenigbaarheid van verdere verwerking, beveiliging van
gegevens, transparantie, rechten van betrokkenen en verantwoording.

De dekking van een PIA
Op basis van de resultaten van de PIA, moet een risicogerichte benadering worden gevolgd voor het bepalen van de juiste
inrichting van het proces en ondersteunende informatievoorziening. De PIA geeft hierbij inzicht in de kwetsbaarheid van de
persoonsgegevens die verwerkt worden. De maatregelen die
nodig zijn voor de bescherming van deze persoonsgegevens
volgen uit de verderop beschreven risicoanalyse.

De PIA geeft inzicht in de impact van de verwerking van persoonsgegevens voor de betrokkenen en de organisatie, alsmede waar deze impact is gelokaliseerd. Hiermee worden
privacyrisico’s zoveel als mogelijk vroeg onderkend. Daarnaast
wordt een beeld geschetst van het type gegevens dat uit het
oogpunt van rechtmatigheid door het proces/systeem verwerkt mag worden.

Figuur 1: Plaats van de PIA in het Capgemini Risico Framework
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Figuur 1 geeft aan welke plaats de PIA heeft in het samenstel van analyses dat wordt uitgevoerd bij het
ontwerp van een nieuwe proces en/of informatiesysteem of een relevante wijziging in een bestaande situatie.
In het kader van de PIA is met name de relatie met een eventueel bestaande maatregelen baseline en de
risicoanalyse informatiebeveiliging van belang.
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Artikel 13 Wbp eist maatregelen ten behoeve van het beveiligen van persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking en is tevens gericht op het voorkomen van onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens. De ‘richtsnoeren beveiligen van persoonsgegevens van het CBP’ stellen dat het uitvoeren van een PIA
onvoldoende is om te voldoen aan artikel 13 van de Wbp. Om
tegemoet te komen aan deze eis en daarmee de bescherming
van persoonsgegevens te waarborgen, moet een risicoanalyse
worden uitgevoerd.
De risicoanalyse geeft inzicht in de eisen die aan een proces
en de informatievoorziening worden gesteld in termen van
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Doordat deze
risico’s vanuit privacyoogpunt in kaart worden gebracht, wordt
steeds vanuit de betrokkene - over wie de persoonsgegevens
gaan - geredeneerd. De risicoanalyse leidt op basis van een
risicoinschatting tot de beveiligingsmaatregelen die moeten
worden ingevoerd. Het is hierbij niet van belang of er van één
persoon of meerdere personen informatie wordt verwerkt.
Naarmate het vereiste betrouwbaarheidsniveau hoger is, zullen meer en zwaardere beveiligingsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd.

De PIA en meldplicht datalekken
Nadat zich een incident in de bescherming van de persoonsgegevens heeft voorgedaan, moet - afhankelijk van de ernst onverwijld een melding worden gedaan aan de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en
aan diegene die het betreft (data-subject).
Het wetsvoorstel ‘meldplicht datalekken’ is momenteel onderhanden in de Tweede Kamer. Organisaties die geen melding
doen van een datalek, worden beboet met een bestuurlijke
boete, waarvan de hoogte afhangt van de omvang van het
datalek. Om aan te kunnen tonen dat passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen, moet in ieder geval kunnen worden aangetoond dat over privacyrisico’s is nagedacht en dat
kan worden aangetoond met een uitgevoerde en gedocumenteerde PIA en risicoanalyse.

worden de wettelijke verplichtingen en de ambitie van de organisatie op het gebied van privacy tot uitdrukking gebracht.
Toewijzen verantwoordelijkheden
Het beheersproces rond informatiebeveiliging en privacy moet
worden belegd door het toewijzen van verantwoordelijkheden.
Artikel 15 Wbp stelt dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de
bestuurder (directie) van een organisatie. Voor de verwerking
van (persoons)gegevens kan het toezicht worden gedelegeerd
aan een functionaris gegevensbescherming. Voor wat betreft
de informatieveiligheid wordt dit gedelegeerd aan de informatiebeveiligingsfunctionaris (de CISO in een grote organisatie).
Beveiligings- en privacybewustzijn
Onvoldoende bewustzijn van privacy en beveiligingsverantwoordelijkheden bij medewerkers in de organisatie, zorgt
voor een toename in de kans op fouten bij het verwerken van
(persoons)gegevens. Een trainingsprogramma over het beveiligingsbeleid en privacybeleid, met aandacht voor omgang met
(persoons)gegevens, moet bijdragen aan het bewustzijnsniveau
van de medewerkers.
Invoeren beveiligingsmaatregelen
De maatregelen uit de risicoanalyse moeten worden ingevoerd in de organisatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fysieke
beveiligingsmaatregelen, toegang tot apparatuur en logische
toegangsbeveiliging van informatiesystemen. In dit verband is
het belangrijk om onbevoegde toegang tot informatiesystemen
en informatie te voorkomen, toegangsrechten te beheren en
sluitende procedures hieromtrent na te leven. Daarnaast is
een belangrijke rol toebedeeld aan logging en controle. Beide
aspecten zijn belangrijk om een datalek te kunnen detecteren
en te kunnen voldoen aan het inzagerecht.
Incidentmanagementproces
Het doeltreffend omgaan met beveiligingsincidenten is noodzakelijk om snel en passend te kunnen reageren op bijvoorbeeld
een datalek. Hierbij dient specifiek aandacht te zijn voor rollen
en verantwoordelijkheden zodat door de juiste mensen uiteindelijk ook melding kan worden gedaan bij de toezichthouder.

Maatregelen om privacy te borgen

Tips voor uitvoering van de PIA

Op basis van de resultaten van de PIA en de risicoanalyse
wordt bepaald welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk
zijn. Om verzekerd te zijn van goede dekking van de risico’s
zijn enkele maatregelen (uitgaande van de ISO 27002 norm)
minimaal noodzakelijk:

• Houd er rekening mee dat de PIA en risicoanalyse geen
kookboek zijn. De uitvoering vereist expertise en ervaring.
• De PIA geeft inzicht in procesrisico’s en privacyrisico’s,
waarmee het uit te voeren proces of de vereiste verzameling van gegevens kan worden aangepast. Daarnaast is het
noodzakelijk om een risicoanalyse uit te voeren, omdat de
privacygevoelige gegevens die wel gebruikt worden passend moeten worden beveiligd.
• De scope van de privacy-analyse moet bij aanvang nauwkeurig worden bepaald. Ondermeer om zeker te stellen dat
de juiste personen qua rol en verantwoordelijkheid onderdeel zijn van de PIA.

Informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid
Het informatiebeveiligings- & privacybeleid dient in de organisatie op bestuurlijk niveau vastgesteld te zijn. Daarnaast dient
de organisatie tevens duidelijk uit te dragen hoe het omgaat
met privacy. Door middel van een vastgesteld privacybeleid
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Conclusie
De nieuwe Europese privacyverordening zal naar verwachting in 2015
van kracht gaan en zorgt voor een verplicht karakter als het gaat om
bescherming van persoonsgegevens. Enkele aanpassingen ten opzichte
van de oude richtlijn/wetgeving betreffen het verplichte Privacy Impact
Assessment (PIA) en de ‘meldplicht datalekken’. Door verwerking van
persoonsgegevens binnen processen en informatiesystemen dusdanig
in te richten dat geconformeerd wordt aan de nieuwe richtlijn kunnen
forse bestuurlijke boetes worden voorkomen. Enkel het uitvoeren van
een PIA is echter niet voldoende. Een risicogerichte benadering van de
verwerking van persoonsgegevens bij de inrichting van nieuwe (of aanpassingen van bestaande) processen en informatiesystemen leidt voor
wat betreft de persoonlijke data tot een volledig beeld van risico’s op het
gebied van betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Op basis
van deze gecombineerde/aanvullende strategie kunnen de juiste mitigerende maatregelen worden bepaald door de verantwoordelijken.

Over de auteurs
Lieke Schepers MSc, Jule Hintzbergen en Roger Wannee zijn als respectievelijk consultant, managing consultant en principal consultant actief op
het gebied van openbare orde en veiligheid. Specifiek richten zij zich op
vraagstukken op het vlak van cybersecurity en transformatie van overheidsprocessen en ICT.

Voor meer informatie kunt u contact
met de auteurs opnemen via
lieke.schepers@capgemini.com
jule.hintzbergen@capgemini.com
roger.wannee@capgemini.com
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Open data en privacy
Hoe kan het beschikbaar stellen van data in het
veiligheidsdomein verantwoord gebeuren?
Bij het openstellen van data door de overheid is het
veiligheidsdomein tot nu toe een blinde vlek. Dit artikel
onderstreept het belang om dit goed én veilig te doen.
Highlights
• Open data biedt mogelijkheden voor waardetoevoeging en
risicoreductie.
• Open data biedt de kans om betrokkenheid van burgers te vergroten.
• Het open data-beleid van de Nederlandse overheid is veelbelovend.
• Het veiligheidsdomein loopt op dit vlak behoorlijk achter op andere
sectoren.
• Privacyrisico’s moeten hierbij vanaf het begin centraal staan.

Het vrij beschikbaar stellen van grote hoeveelheden data door overheden biedt veel
kansen voor burgers en bedrijven. In de ‘Visiebrief Digitale Overheid 2017’ stelt het
kabinet daarom dat de overheid alle voor de burgers relevante informatie digitaal
beschikbaar moet maken. Dit sluit aan bij het lopende overheidsbrede actieplan
‘Open Overheid’, om het aanbod en gebruik van open data in te zetten voor verbetering van het openbaar bestuur en de publieke dienstverlening. De overheid bezit
veel gegevens van burgers en moet daarom al in een vroeg stadium maatregelen
nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het delen van informatie onder
het open data-initiatief zonder gevaar voor de privacy van burgers plaatsvindt.

Open data bieden ongekende (en onbekende)
mogelijkheden
Overheden bezitten enorme hoeveelheden data op de meest uiteenlopende terreinen.
De mogelijkheden van open data lijken oneindig: door verkeersdata open te stellen,
zijn handige reisapplicaties ontwikkeld, met data van het KNMI zijn weerapplicaties als
Buienradar ontwikkeld, open geodata dragen bij aan het vinden van oplossingen voor
energievraagstukken en met het beschikbaar maken van data van het CBS wordt het
gebruik van statistische informatie bevorderd en kunnen bijvoorbeeld benchmarks
makkelijker en goedkoper worden uitgevoerd. Ook internationaal wordt steeds meer
geïnvesteerd in het ontsluiten en aan elkaar koppelen van datasets.
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Open data in overheidscontext
worden over het algemeen
gezien als data die:
1. uit publieke middelen
bekostigd en gegenereerd zijn
bij of voor de uitvoering van
een publieke taak;
2. openbaar zijn;
3. vrij van auteursrechten zijn of
andere rechten van derden;
4. computer-leesbaar zijn en
voldoen bij voorkeur aan de
‘open standaarden’ (geen pdf,
wel xml of csv);
5. voor hergebruik beschikbaar
zijn zonder beperkingen, zoals
kosten of verplichte
registratie.
Bron: Algemene Rekenkamer
(2012) Trendrapport Open Data

Overheden kunnen op meerdere manieren voordeel hebben
van het ontsluiten van open data. Bijvoorbeeld door op nieuwe
manieren inkomsten te genereren (ondernemerschap aan
te moedigen en/of de gegevens te verkopen aan commerciële aanbieders), door kosten te besparen (het reduceren
van transactiekosten en efficiency te verhogen) en indirect
door het aanmoedigen van nieuwe sectoren en skillsets in de
beroepsbevolking1.
Naast het ontwikkelen van handige nieuwe toepassingen
is het ook mogelijk om op basis van open data de transparantie van de overheid te vergroten, de controleerbaarheid
van de overheid te verbeteren en burgers te betrekken bij
de overheid2. Zo kunnen bijvoorbeeld op basis van data van
de onderwijsinspectie scholen met elkaar worden vergeleken en op basis van financiële data kunnen de uitgaven van
overheden worden getoetst en gecontroleerd. Ook wordt het
voor overheden zelf makkelijker om hun financiën met die van
andere overheden te vergelijken.

De Nederlandse regering is van mening dat het actief beschikbaar stellen van overheidsgegevens onderdeel moet worden
van de reguliere werkprocessen bij de overheid. Zo ondersteunt zij al enige jaren de centrale ontsluiting van open overheidsdata via data.overheid.nl. Een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling maakt de regering in 2015, door per departement inzichtelijk te maken welke datasets aanwezig zijn.

Open data in het justitie- en
veiligheidsdomein
Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie brengt in kaart
welke data beschikbaar gesteld kunnen worden. In andere
landen wordt in het veiligheidsdomein open data al jaren toegepast. Zo stelt de politie in het Verenigd Koninkrijk datasets
beschikbaar via police.uk: voorbeelden zijn op geodata gebaseerde misdaadkaarten, inzicht in de eigen buurt, en inzicht in
performancecijfers, zoals reactietijd op 112-meldingen.

1

Capgemini Consulting (2013) The Open Data Economy: Unlocking Economic Value by Opening Government and Public Data.

2

McKinsey (2014) How Government Can Promote Open Data And Help Unleash Over $3 Trillion in Economic Value.
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De toepassing van open data in het Nederlandse veiligheidsdomein is tot nu toe vrij beperkt. Op data.overheid.nl wordt
alleen een ontsluiting van de politie in Rotterdam genoemd,
waar geen verwijzing voor wordt gegeven. Wel worden voorbeelden genoemd van incidenten, inbraken en 112-meldingen
die zouden kunnen worden ontsloten.
Dit zou een goede start kunnen zijn van het ontsluiten van
overheidsdata. Er zijn echter veel meer toepassingen mogelijk,
met name vanuit de gedachte om inzichtelijk te maken hoe de
veiligheid- en rechtsketen functioneert. Hierbij kan gedacht
worden aan:
• Gegevens rechtspraak (doorlooptijd zaken, uitkomsten per
rechtsgebied en/of regio).
• Reactietijden van meldkamers van politie.
• Aangiften en vervolgingen.
• Afmetingen van cellen en kosten per gedetineerde.
In een brief aan de Tweede Kamer geeft de verantwoordelijke
minister (BZK) aan dat er diverse open data-initiatieven (zijn)
bij onder andere de Rechtspraak, het OM, de Nationale Politie
en het gevangeniswezen3. Hierbij wordt helaas niet dieper
ingegaan op concrete voorbeelden. Vervolgens verwijst de
minister naar de bijzondere positie die deze data heeft waarbij
expliciet de veelheid aan persoonsgegevens in de V&J-data
wordt genoemd. (Sowieso hebben sommige V&J-data een
bijzondere positie: ze kunnen bijvoorbeeld interessant zijn voor
(potentiële) criminelen en terroristen. Als dieven de reactietijden van de politie kennen, kunnen zij daarmee voordeel hebben bij het plegen van een inbraak).
Data in het veiligheids- en justitiedomein bevatten inderdaad
over het algemeen veel persoonsgegevens. Het ligt voor de
hand om die te anonimiseren voordat de data als open data
ter beschikking wordt gesteld. Het lijkt echter dat hiermee niet
alle privacyrisico’s worden geadresseerd.

Privacyrisico’s open data
Bij het openbaar maken van overheidsdata moet in ieder geval
rekening worden gehouden met de volgende privacyrisico’s:
• Anonimiseren is vaak geen garantie dat de gegevens niet
terug te herleiden zijn naar personen. Zelfs wanneer data
op een meer abstract niveau worden geanalyseerd, moet
men zich realiseren dat ook in deze informatie bepaalde
groepen of personen herkenbaar kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door verschillende datasets met elkaar te combineren. Geanonimiseerde gegevens blijken dan vaak te
herleiden naar individuele personen.
• Data die in beginsel helemaal geen persoonsgegevens
bevatten, kunnen door ze te koppelen aan andere data
mogelijk maken dat er wel een of meerdere personen
uit de gegevens worden herleid. Een voorbeeld waar
dit is gebeurd komt uit Engeland. Daar is een aantal
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jaren geleden op basis van open data een ‘misdaadkaart’
ontwikkeld, waar je op postcodeniveau kon zien waar
inbraken en delicten hadden plaatsgevonden. Door in te
zoomen op de kaart kon echter het adres worden herleid
waar bepaalde strafbare feiten hadden plaatsgevonden.
• Door grote hoeveelheden datasets over personen te analyseren en aggregeren, kunnen profielen worden opgesteld (profiling) waaraan gevolgtrekkingen kunnen worden
verbonden die soms voor individuen ingrijpend kunnen
zijn. Wanneer dit onzorgvuldig gebeurt, zonder de rechten
van individuen te beschermen, is dit in strijd met privacywetgeving. Met name in het voorstel voor een Europese
Dataprotectieverordening (General Data Protection
Regulation, GDPR) worden aan profiling veel strengere
eisen gesteld.

Privacy by design
Het is daarom van belang dat alle overheden (met name
ook in het veiligheidsdomein) die de komende tijd datasets
beschikbaar stellen goed nadenken over de manier waarop
zij dit doen. Data toegankelijk maken, vergt coördinatie tussen
organisaties, nieuwe inrichting van technische en niet-technische processen binnen organisaties, open datastandaarden
waar iedereen zich aan houdt en een cultuur van openheid,
samenwerking en vertrouwen4. Overheden gebruiken het
privacy-argument soms als argument voor het uitstellen van
het beschikbaar stellen van data, maar het beschikbaar stellen
van open data kan onder goede voorwaarden prima ingebed
worden in de reguliere werkprocessen. Hierbij dienen beheer
en opslag van gegevens aan de strenge technische beveiligingseisen in Nederland en Europa te voldoen. Ook moeten
de juiste anonimiseringstechnieken worden toegepast. De
ervaring leert echter dat dit slechts een eerste (technische)
voorwaarde is om data te ontsluiten.
Organisaties die open data ontsluiten kunnen op de volgende
manier direct aandacht aan privacy besteden:
• Intern goed de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot privacy benoemen (governance): wie voert de regie,
wie controleert, hoe wordt verantwoording afgelegd en op
welke wijze.
• De werkprocessen voor de omgang met persoonsgegevens goed beschrijven.
• Een kader ontwikkelen waarbinnen de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt. Het kader
betreft niet alleen het juridisch kader, maar vooral ook het
beleidsmatige kader. Hierin wordt beschreven hoe de organisatie, zowel intern als extern, om moet gaan met persoonsgegevens.
3

Kamerbrief 2014-0000486923, ‘reactie op ARK trendrapport Open data’.

4

NSBO, open data, open gevolgen, 2012.

• Medewerkers moeten over een zekere mate van privacybewustzijn beschikken om privacysituaties te herkennen.
Zij kunnen getraind worden in hoe zij met specifieke situaties om moeten gaan. Goede communicatie intern en richting burgers is hierbij essentieel.
Het goed ontsluiten van data wordt een belangrijk onderdeel
van de dienstverlening van de overheid. Met de toegankelijkheid
van overheidsdata is het in Nederland op dit moment nog niet
goed gesteld. Opvallend is dat ministeries weinig data delen via
data.overheid.nl. Ook ontbreken verwijzingen naar overheidsdata van decentrale overheden. Open data-initiatieven hebben
alleen kans van slagen wanneer binnen de overheid de kennis
rondom privacy sterk verbetert. Hierbij moet vooral worden
uitgegaan van de mogelijkheden die er zijn wanneer privacywetgeving wordt gerespecteerd en overheidsorganisaties aandacht
voor privacy een onderdeel maken van hun dagelijkse manier
van werken.

Figuur 1: De privacypuzzel
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Over de auteurs
Drs. Melle van den Berg en Christian le Clercq
MSc LLM zijn managing consultant en consultant bij Capgemini Consulting. Melle van
den Berg is gespecialiseerd in cybersecurity
en crisisbeheersing, terwijl Christian le Clercq
gespecialiseerd is in privacyvraagstukken en
beleidsimplementatie.

Voor meer informatie kunt u contact
met de auteurs opnemen via
melle.vanden.berg@capgemini.com,
@mellevdberg en
christian.le.clercq@capgemini.com, @cleclercq

41

De digitale dialoog tijdens crisis:
twee weten meer dan één
Hoe komen crisis-apps tegemoet aan wederzijdse
informatiebehoeften van overheid en burger?
De rol van de burger gedurende een crisis gaat verder dan het
‘sluiten van deuren en ramen’. Burger en overheid zijn voor
elkaar een bron van nuttige informatie.

Highlights
• Met name jongeren willen geïnformeerd worden over crisis door
NL-Alert (69%).
• Technologische ontwikkeling biedt kansen voor het stimuleren van de
zelfredzaamheid van de burger.
• Met behulp van Big Data kan tot nieuwe inzichten worden gekomen.
• Met behulp van een app ontvangt de burger handelingsperspectieven
en de overheid noodzakelijke informatie voor crisisrespons.
• Om te komen tot effectieve data en informatieuitwisseling is het vertrouwen van de burger in de overheid nodig.

Inleiding
De veranderende (participatie) samenleving en het economisch klimaat hebben
bijgedragen aan het politieke debat over de zelfredzaamheid van de burger.
Zelfredzaamheid omvat de vermogens en handelingen van burgers om incidenten,
en de nasleep ervan, zelfstandig dan wel met behulp van anderen zoveel mogelijk te
voorkomen en/of te beheersen1. Technologische ontwikkelingen kunnen de burger
en de overheid ondersteunen in het vergroten van hun zelfredzaamheid. Dit artikel
gaat in op het potentieel van apps om tegemoet te komen aan informatiebehoeften
van zowel burgers als overheid gedurende een crisissituatie. Hierbij wordt aan de
hand van een casus in waterveiligheid geïllustreerd welke voorwaarden er zijn om tot
deze informatieuitwisseling te komen.

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (2012). Kennispublicatie Zelfredzaamheid en crisissituaties . Expertisecentrum
Zelfredzaamheid,

1
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Nieuwe technologie biedt nieuwe kansen
De jonge generatie burgers groeit op in een wereld met smartphones en tablets. Deze generatie is comfortabel met het
gebruik van nieuwe technologieën en verkrijgen een groot
deel van hun nieuws en informatie via interactieve apps. In
het geval van een crisissituatie worden burgers via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Een daarvan is NL-Alert, waarbij de burger zich kan
aanmelden voor een sms-dienst. Uit het Trends in Veiligheid
onderzoek van Capgemini, uitgevoerd door TNS NIPO blijkt
dat jongeren zich vaker dan gemiddeld hebben aangemeld bij
NL-Alert, terwijl 65 plussers dit initiatief juist minder vaak kennen. Dit biedt kansen voor crisisrespons en vergt een uitbreiding van traditionele crisiscommunicatie.
Maar NL-Alert beperkt zich momenteel alleen tot het zenden
van informatie. Het potentieel van apps gaat verder dan het
enkel digitaliseren van traditionele diensten voorheen geleverd door radio en televisie. Apps bieden de mogelijkheid van
tweerichtingsverkeer. In plaats van enkel informatie te ont-

vangen kunnen burgers op zoek naar informatie die specifiek
gericht is op hun situatie en kunnen zij daarop input leveren.
De opkomst van het ‘Internet of Things’, waarbij steeds meer
producten of diensten data genereren, biedt de kans om tot
inzichten te komen die voorheen moeilijk denkbaar waren. Big
Data zal verder blijven groeien en complexer worden door de
constante stroom van data en de groeiende verscheidenheid
in type en vorm van data. Een belangrijke ontwikkeling in Big
Data is de ontwikkeling naar smart data: het gaat niet om de
hoeveelheid, maar om de toegevoegde waarde en waardevolle betekenis die uit deze data kan worden gehaald. Door middel van data analytics of smart data kunnen nieuwe en andere
inzichten worden ontwikkeld.
De verhoogde interesse in apps door jongeren biedt ook
mogelijkheden voor de overheid om waardevolle informatie
voor crisismanagement en respons te verzamelen. Real-time
data uit bijvoorbeeld mobiele telefoons geven de mogelijkheid
om dynamische databronnen te analyseren. Zo kan de mobiliteit van burgers tijdens een crisissituatie in kaart gebracht
worden.
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Tweerichtingsverkeer in data en informatie
Geen crisis is identiek. Er is echter consensus over de psychologische en situationele factoren die vóór, tijdens en na een
incident invloed hebben op de zelfredzaamheid van de burger.
Een belangrijk aspect is de informatiebehoefte van de burger.
De burger heeft gedurende een dreiging of ten tijde van een
crisissituatie behoefte aan informatie over wat hem te wachten staat en hoe hij daarop het beste kan handelen wanneer
een crisis uitbreekt. Aan de hand van de casus waterveiligheid
schetsen we de mogelijkheden. Waterveiligheid is een thema
dat leeft in een land ver onder de zeespiegel2. Nederland
is een delta met een hoge bevolkingsdichtheid: bijna 400
inwoners per km2. Tweederde van de Nederlanders woont
in een overstromingsgevoelig gebied3. Het veiligheidsberaad
stemde in 2014 in met de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidregio’s met water en evacuatie als een van de prioriteiten. De overheid speelt een vitale rol in het beschermen van
haar burgers. Door de potentiële omvang van een dergelijke
crisis is zelfredzaamheid echter een realiteit bij hoogwater of
overstroming.
• Via de app ‘Overstroom ik?’ kan men op postcodeniveau
de maximale waterhoogte als gevolg van een grote overstroming zien en algemene handelingsperspectieven4.
• Voor de overheid is het van belang zo direct mogelijk met
de bewoners in het gebied te kunnen communiceren. Het
voordeel van deze digitale samenwerking en dienstverlening is dat communicatie en interactie niet eenzijdig hoeft

2

te verlopen via één kanaal met één boodschap. Informatie
kan op maat voor de burger beschikbaar worden gesteld.
Alleen informatie en handelingsperspectieven die voor de
burger interessant zijn, bijvoorbeeld op basis van de locatiegegevens, kan dan met de burger worden gedeeld.
• In de ‘warme fase’ (ramp- of crisissituatie) kan een app
worden gebruikt door hulpdiensten om achterblijvers te
vinden in de omgeving. Maar ook om achterblijvers in het
gebied te blijven waarschuwen voor nieuwe ontwikkelingen, hen te adviseren bij het maken van keuzes en hen te
betrekken bij het omgevingsbeeld. Overheden kunnen bijvoorbeeld adviseren om dierbare spullen op zolder te zetten of hun vee op het land te verplaatsen.
• Daarnaast zijn overheden op zoek naar een zo volledig
mogelijk situationeel beeld van burgers in moeilijk bereikbare
gebieden. Hoe staat het gebied erbij of wat is de schade
tot nu toe? Zijn er gebieden waar hulpdiensten niet meer
kunnen komen, zijn de vluchtwegen nog toegankelijk voor
bewoners wanneer ze weg willen?
• In de nafase zal een dergelijk platform ook bruikbaar kunnen zijn voor het inzichtelijk maken van de schade in het
gebied. Foto’s en locatie van schade kan de hulpdiensten
inzicht geven in de prioriteiten.
Deze casus laat zien dat vele informatiebronnen en informatiebehoeftes in goede samenwerking tussen veiligheidsorganisaties en burgers in een gebied bij elkaar kunnen komen.

Magazine Nationale Veiligheid (2014), editie 4 stond in het teken van waterveiligheid

3

Magazine Nationale Veiligheid (2014) Prof.mr. Marleen van Rijswick, Hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Universiteit Utrecht

4

www.overstroomik.nl
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Hierbij zien we de toepassing van Big Data naar smart data als
belangrijke ontwikkeling. Data moet er toe doen en een toegevoegde waarde hebben voor de verschillende type gebruikers.
De toevoeging ligt in het verrijken van informatie met andere
type bronnen en informatie en door verschillende gebruikers,
bijvoorbeeld door contextinformatie terug te ontvangen van
bewoners uit het gebied.

Het belang van vertrouwen
Wederkerigheid en wisselwerking in informatie is van essentieel belang voor de effectiviteit en betrouwbaarheid van de
informatieuitwisseling. Maar in hoeverre is deze wederkerigheid te bewerkstelligen en waar zitten de grenzen? Bij het
delen van informatie, speciaal met overheidsorganisaties, is
nauwkeurigheid gepast. Om te komen tot een effectieve data
en informatieuitwisseling zullen grenzen en randvoorwaarden
moeten worden gesteld. De Wetenschappelijke Raad voor
Regeringsbeleid (WRR) benoemt in hun rapport ‘vertrouwen
in burgers’5 vertrouwen als een belangrijke voorwaarde voor
wederkerigheid. De trend van een toenemende zelfredzaamheid die dit artikel eerder schetste, betekent dan ook niet het
verschuiven van verantwoordelijkheden, maar betekent participatie die is gebaseerd op wederkerigheid en daarin dus ook
gezamenlijke verantwoordelijkheden.
Vertrouwen is een lastig meetbaar begrip, maar wel degelijk
op te bouwen door te werken aan gezamenlijke uitgangspunten. Dit begint met begrip en transparantie over onder
andere privacyvoorwaarden. Het zal voor een burger begrijpbaar moeten zijn wat er met zijn data - bewust of onbewust gebeurt en welke voorwaarden daar aan zijn verbonden. Ook
hier moet een keuze aanwezig zijn welke informatie de burger
wel of niet wil delen. Zolang hij inzicht heeft in de gevolgen.
Om het potentieel van smart data voor crisisrespons aan te
boren dienen noodzakelijke privacy vraagstukken eerst beantwoord te worden. Dit betekent dan ook niet onleesbare juridische voorwaarden, maar een praktische toepassing.

Uit het Trends in Veiligheid 2015 onderzoek van Capgemini,
uitgevoerd door TNS NIPO blijkt namelijk dat nog geen derde
van de Nederlandse bevolking het vertrouwen heeft dat de
overheid haar privacy voldoende beschermt. En ongeveer een
kwart heeft er juist geen vertrouwen in dat de overheid zorgvuldig omgaat met de privacy van burgers.
Daarnaast zal vertrouwen in tijden van crisis steeds afhankelijker worden van technische hulpmiddelen. Indien zich een dergelijke crisis voordoet, zal beschikbaarheid en continuïteit van
digitale middelen moeten worden geborgd. Zonder werkende
faciliteiten als internet en de daarvoor gebruikte app zal informatiedeling onmogelijk zijn.
Wederkerigheid kan alleen wanneer beide partijen vertrouwen
hebben in de meerwaarde die zij daarmee kunnen behalen.
Het besef dat zowel burgers en overheden elkaar daarin kunnen versterken met een duidelijke doelbinding (iemand mag
alleen informatie ontvangen of gebruiken/delen wanneer dat
een geautoriseerd en specifiek doel dient), zou dit vertrouwen
kunnen vergroten. Bovenstaande randvoorwaarden zijn een
eerste stap richting vertrouwen en betrouwbaarheid die noodzakelijk zijn voor een goede informatieuitwisseling.

Over de auteurs
Maaike Willemsen MA en Evelien van Zuidam MSc zijn
werkzaam bij Capgemini Consulting. Evelien van Zuidam
is criminoloog en focust zich op transformatievraagstukken rondom cybersecurity en crisismanagement. Maaike
Willemsen is gespecialiseerd in civiel-militaire samenwerking binnen het veiligheidsdomein en richt zich op organisatievraagstukken rondom crisismanagement.

Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (2012) Vertrouwen in burgers. Amsterdam
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5
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Digitale dienstverlening biedt nieuwe
mogelijkheden voor opsporing
Welke organiseerprincipes leiden tot een optimaal gebruik van
kennis, informatie en energie van burgers voor de opsporing?
Hoe dient het veiligheidsdomein om te gaan met initiatieven van
burgers en bedrijven om met behulp van digitale middelen de
opsporing te ondersteunen?
Highlights
•

Digitalisering biedt kansen voor burgers om een bijdrage te leveren
aan de opsporing.

•

Het publiek reageert niet alleen op oproepen van de politie maar
neemt steeds meer zelf initiatief.

•

Om optimaal in te spelen op de participatie van burgers is een viertal
organiseerprincipes essentieel.

•

Het is van belang dat politie en justitie expertise inbrengen over de
principes van proportionaliteit en subsidiariteit die de rechter hanteert.

•

Zonder deze expertise verliest het initiatief zijn toegevoegde waarde.

Digitalisering versterkt de participatiesamenleving
Digitalisering biedt kansen voor burgers om een bijdrage te leveren aan de opsporing. Een belangrijk thema binnen de innovatieagenda van het ministerie van
Veiligheid en Justitie is het gebruikmaken van de denkkracht van het publiek,
bijvoorbeeld met behulp van internet en sociale media. In de participatiesamenleving willen en kunnen mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen bij het
oplossen van maatschappelijke problemen. Deze trend, versterkt door nieuwe
technologische mogelijkheden, biedt de opsporing volop kansen.

Opsporing kan niet zonder het publiek
Al sinds jaar en dag is samenwerking met burgers effectief in de aanpak van criminaliteit. Een steeds groter aantal zaken wordt opgelost door een tip of melding van
een burger. Criminaliteit wordt echter steeds complexer en capaciteit bij de politie is
schaars, daarom zou nog meer gebruikgemaakt moeten worden van hulp door burgers via internet en sociale media. Het publiek reageert niet alleen op oproepen van
de politie maar neemt steeds meer zelf initiatief, met name als een gebeurtenis hen
persoonlijk raakt. Recente voorbeelden daarvan zijn burgers die zich verenigen in de
zoektocht naar de broertjes Ruben en Julian, of buurtwachten die zelf de wacht houden in een wijk waar veel inbraken zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt

46

Trends in Veiligheid 2015

van Whatsapp-groepen. Dit roept de vraag op hoe de politie
aansluit bij deze initiatieven. Bij burgerparticipatie in de opsporing wordt verwacht dat de politie ingrijpt als eigenrichting
van burgers te ver gaat. Dit ingrijpen van de politie moet de
energie van burgers echter niet tegenwerken. Dit vraagt van
de politie een andere wijze van werken, waarbij de politieprofessional burgerparticipatie faciliteert en ondersteunt. Waarbij
steeds de vraag wordt gesteld: wat heeft het publiek nodig
om voor deze zaak relevante informatie, kennis, expertise en
energie te leveren? Om optimaal in te spelen op de participatie
van burgers is een viertal organiseerprincipes essentieel:
• Van ‘veiligheid organiseren’ naar ‘veiligheid faciliteren’.
• Samenwerken met de media.
• Optimaliseren van de transparantie.
• Aansluiten op lopende initiatieven.

Van ‘veiligheid organiseren’ naar ‘veiligheid faciliteren’
De energie die aanwezig is bij burgers kan vaak een steuntje in
de rug gebruiken, de energie moet worden gericht. Zo kan de
politie een initiatief helpen opstarten en zorgen dat het binnen
juridische kaders blijft. Daarnaast kan de politie een rol vervullen in het leggen van contacten met andere partijen, zoals de
gemeente. Waar we nu zien dat de politie soms nog terughoudend is ten opzichte van de initiatieven van burgers, moet men
dus faciliteren in plaats van tegenhouden of organiseren.
Binnen dit organiseerprincipe werkt de politie vanuit de bewustwording dat burgers en bedrijven informatie, kennis en energie
te bieden hebben als aanvulling op wat de politie in huis heeft.
Neem het innoverend vermogen van burgers en bedrijven: dat
wordt minder geremd door hiërarchische processen en wet- en
regelgeving en wordt door competitie wellicht meer gestimuleerd. Kennis over bijvoorbeeld Cloud, Big Data of hacking kan
de politie goed inzetten binnen de opsporing. Uit het Trends
in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd door
TNS NIPO, blijkt dat het merendeel van de Nederlanders er
van overtuigd is dat toename van data de opsporingskansen
vergroot. De hoeveelheid data in de wereld groeit in een enorm
tempo, denk aan beelden vanuit (openbaar) cameratoezicht,
foto’s en filmpjes gemaakt op smartphones, digitale profielen en

OV-chipkaarten. Om deze grote hoeveelheid aan ongestructureerde data in te zetten ten behoeve van de opsporing kan de
politie gebruikmaken van aanwezige kennis bij bedrijven over
bijvoorbeeld (real-time) analysetechnieken. Daarnaast is samenwerking met bedrijven denkbaar in de opslag van beelden.
De politie is vanuit dit organisatieprincipe niet langer de enige
partij die veiligheid organiseert, zij richt alle randvoorwaarden
in waardoor burgers en bedrijven een bijdrage kunnen leveren
aan opsporen. Ze zorgt ervoor dat informatie beschikbaar is
en dat technologische voorzieningen via diverse mediakanalen
voor iedereen toegankelijk zijn.

Samenwerken met de media
Waar communicatie en media nu in de opsporing worden
gebruikt om grip te houden op informatiestromen, lijkt de toekomst van communicatie zich uit te breiden naar het samenwerken met en beïnvloeden van media.
Door de komst van smartphones en social media is informatie
real-time beschikbaar en wordt de publieke opinie steeds meer
online gevormd. Traditionele media zoals krant en TV worden
minder belangrijk en de snelheid van het delen van informatie
en meningen neemt toe. Dit brengt ook nieuwe risico’s met zich
mee. Er zijn voorbeelden van daders die publiekelijk zijn veroordeeld in de (social) media, waardoor rechters besluiten tot strafvermindering. Daarbij speelt steeds de discussie of de overheid
wel voldoende heeft gedaan om het recht op privacy van de
verdachte te beschermen. Samenwerking tussen politie, justitie
en media is essentieel om een goede balans te vinden tussen
enerzijds het belang van de opsporing en persvrijheid en anderzijds ethische en juridische belangen.
In dit organiseerprincipe staat een goede samenwerking tussen media en politie en justitie centraal, vanuit het besef dat
dit veel kansen biedt voor zowel de opsporing als voor de
media. Op basis van gelijkwaardigheid wordt een win-win situatie gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is het second screen
dat wordt ingezet bij Opsporing Verzocht. Voor de media dient
dit het belang van een betere reputatie en een bredere doelgroep, voor de politie het belang van meer en betere tips.
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Second screen technologie
De politie zet het second screen in tijdens de
uitzending van Opsporing Verzocht van
AVROTROS, met als doel tips te ontvangen van
getuigen waarmee de politie zaken kan oplossen.
Second screen, ofwel tweede scherm, is
internettechnologie die een TV-uitzending verrijkt.
Op de smartphone, tablet of laptop kan naar
(extra) informatie worden gekeken terwijl de
uitzending loopt. Het second screen biedt foto’s
over de zaak en specifieke vragen die de politie
heeft. Op het tweede scherm kan de kijker
informatie langer bekijken, maar bij voorkeur vindt
er interactie plaats, zo mogelijk live. De kijker kan
thuis participeren in het programma.
De kijker kan via het second screen tips
doorgeven aan de politie. Hiermee is het second
screen een alternatief voor getuigen die wel willen
meehelpen maar liever niet opbellen. Second
screen is tijdens het programma Opsporing
Verzocht te gebruiken via live.politie.nl
Second screen is ontwikkeld door Capgemini in
nauwe samenwerking met de politie.

Optimaliseren van de transparantie
Een goede samenwerking tussen burger en de politie vraagt
om wederzijds vertrouwen. In het benaderen van de burger
moet de politie dit vertrouwen laten zien door zoveel mogelijk
transparant te zijn. Daarbij wordt steeds een balans gezocht
tussen wat wel en niet wordt gedeeld. Door té transparant
te zijn kan het vertrouwen van de burger namelijk ook flink
worden geschaad. Een verdachte zeer snel op internet plaatsen, die achteraf onschuldig blijkt te zijn, schaadt de vertrouwensrelatie. Ook snelheid van informatie delen is essentieel.
Wanneer er te veel tijd over een bepaalde gebeurtenis heen
gaat, vertroebelt de informatie. Het op het juiste moment
beschikbaar hebben van gegevens is essentieel voor de
opsporing. Binnen dit organiseerprincipe wordt continu de
balans gezocht tussen enerzijds snelheid en transparantie en
anderzijds publiek vertrouwen, privacy en rechtmatigheid.
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Uit het Trends in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini,
uitgevoerd door TNS NIPO, blijkt dat de meerderheid van
Nederland het een goede ontwikkeling vindt om door middel
van digitale media vandalen en criminelen publiekelijk ten
toon te stellen. Daarbij dient rekening te worden gehouden
met het feit dat het delen van informatie vanuit de politie
gebonden is aan wet- en regelgeving. Een goede afweging
over het delen van informatie met de burger zal, als dit goed
wordt uitgelegd, het vertrouwen van de burger in de samenwerking niet schaden maar juist respect afdwingen voor het
werk van politie en justitie.

Aansluiten op lopende initiatieven
De combinatie van het innovatieve vermogen van bedrijven, de
energie bij burgers om bij te dragen aan opsporing en de kennis en expertise over opsporing bij de politie, kan elkaar enorm
versterken en heeft daarmee veel potentie om gezamenlijk
resultaten te behalen.

De politie kan participeren bij initiatieven van burgers en bedrijven, waarbij zij een deelnemende rol heeft en initiatieven adopteert. De politie stuurt niet op het initiatief, maar heeft een faciliterende en adviserende rol. Hierdoor kan snel resultaat worden
geboekt. Een goed voorbeeld hiervan zijn BuurtWhatsappgroepen, die steeds meer worden opgezet. Meerdere malen is
daarmee al criminaliteit tegengegaan door oplettende burgers.
Dergelijke initiatieven worden lokaal georganiseerd en moeten
worden gesteund door externe partijen. Om de initiatieven te
helpen resultaat te halen die overeind blijven tot en met de rechter, is het van belang dat politie en justitie expertise inbrengen
over de principes van proportionaliteit en subsidiariteit die de
rechter hanteert. Zonder deze expertise verliest het initiatief zijn
toegevoegde waarde. De juiste expertise komt beschikbaar
door politieprofessionals op flexibele basis aan te laten sluiten
bij initiatieven, waardoor een multidisciplinair team ontstaat.
Door deze vier organiseerprincipes toe te passen, wordt de
energie, informatie en kennis van de burger optimaal benut
voor de opsporing.

Een van de deelnemers aan een
BuurtWhatsapp-groep werd rond 02.20
uur wakker van een auto die in de straat
stopte. Hij zag dat twee mannen
uitstapten en met een zaklantaarn een
woning binnen schenen. De alerte
buurtbewoner waarschuwde direct via
Whatsapp de andere aangesloten
buurtbewoners waarna zij allen het licht
aandeden. Twee van hen gingen naar
buiten om poolshoogte te nemen. De
twee vermoedelijke inbrekers waren
toen echter al naar hun auto gerend en
weggereden.

Over de auteurs
Martijn van Rijn Msc is senior consultant bij Capgemini
binnen het domein van Openbare Orde en Veiligheid.
Hij voert hoofdzakelijk projecten uit binnen het politiedomein.
Karina Rauh MA is senior consultant bij Capgemini
Consulting. Zij voert hoofdzakelijk opdrachten uit binnen
het politiedomein gericht op ketensamenwerking en programmamanagement.

Voor meer informatie kunt u contact
met de auteurs opnemen via
martijn.van.rijn@capgemini.com,
karina.rauh@capgemini.com, @karinarauh
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Alerteringsinitiatieven in
concurrentie voor aandacht
van de burger
Hoe creëren we een effectieve samenhang in alertering en
hulpvraag richting burgers?
Het effect van de groeiende alerteringsfamilie is niet bekend.
De hoeveelheid initiatieven brengt enkele dilemma’s mee die in
samenhang bezien moeten worden.

Highlights
• Binnen het veiligheidsdomein zijn steeds meer initiatieven die burgers
alerteren.
• Er is concurrentie om de aandacht van de burger.
• Ieder los initiatief dient een mooi maatschappelijk doel maar draagt ook
bij aan de negatieve effecten van teveel geactiveerde burgers.
• Er is behoefte aan proportionele inzet, zodat de inzet van burger en
professional elkaar versterken.
• De alerteringsfamilie moet in samenhang worden bezien om te toetsen
wat het effect is van de groei aan initiatieven.

Er is een (wild)groei aan initiatieven die burgers alarmeren en hulp in roepen in het
geval van een incident of ramp. Dergelijke alerteringsinitiatieven zijn mooie vormen
van publieke en private digitale dienstverlening aan burgers die veelal goed in elkaar
zijn gezet, een goed doel dienen en een duidelijke doelgroep aanspreken. Echter, de
hoeveelheid initiatieven brengt enkele dilemma’s mee. Het effect van de groeiende
alerteringsfamilie is niet bekend. Juichen de veiligheidsorganisaties de toename van
initiatieven toe? Of dreigt ‘teveel van het goede’?
In Nederland kennen we in het veiligheidsdomein uiteenlopende vormen van alertering om informatie over te brengen en/of in contact te kunnen komen met burgers. Naast algemene social media-kanalen als Facebook en Twitter worden Amber
Alert, de politie-app en Burgernet ingezet om burgers te betrekken bij de opsporing
van vermiste personen en/of verdachten van misdrijven. Uit het Trends in Veiligheid
onderzoek 2015 van Capgemini blijkt dat vier op de tien burgers bereid is overheid te helpen via social media. NL-Alert is gericht op het informeren van burgers bij
incidenten (zoals crises en andere noodsituaties). Bij een noodsituatie in Nederland
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krijgen Ready2Help-deelnemers een oproep per sms om te
komen helpen. Tenslotte kennen we ook een groeiend aantal particuliere initiatieven zoals SOS ALARM, 112-Nederland,
Buurtwhatsapp.nl en Yazula.
Deze initiatieven hebben veelal een digitaal karakter: verbindingen worden gelegd via social media en toegankelijk
gemaakt via applicaties. Het gaat hier om digitale dienstverlening bij hulpsituaties, zowel vanuit de overheid als particuliere
initiatieven. Burgers zijn niet alleen nieuwsconsument meer,
maar ook nieuwsproducent: alles wat in de openbare ruimte
gebeurt, kan worden vastgesteld en direct op internet worden
geplaatst. De burger wordt vanaf vele kanten gealarmeerd en
geactiveerd. Met als gevaar dat de burger wordt overvraagd
op het moment van een incident: informatie komt via alle kanten, en wat is waar? En waar wordt het beste handelingsperspectief gegeven? Moeten daar keuzes in worden gemaakt?
Wanneer is het teveel?
Zonder twijfel is over ieder afzonderlijk initiatief goed nagedacht. Het beantwoordt aan de behoefte van een doelgroep
en dient een doel van de organisatie. Het resultaat is in de
meeste gevallen een goed uitziende website, social mediakanaal of app. Uit het eerder genoemde Trends in Veiligheid
onderzoek blijkt dat Amber Alert het meest bekende alerteringsinitiatief is. Onderzoek van het WODC1 naar een aantal
bekende alerteringsinitiatieven van de overheid laat zien dat
de meeste, waaronder ook Amber Alert, als positief worden
ervaren. Mooi nieuws voor de overheid. Over de hoeveelheid
1

initiatieven hebben de respondenten een verdeelde mening:
het aantal respondenten die wel iets ziet in uitbreiding van
het aantal systemen, is ongeveer even groot als de groep
die pleit voor reductie van het aantal. Een onderzoek naar de
samenhang en het effect is nog niet gedaan. Zou het kunnen
zijn dat alle losse positieve businesscases bij elkaar opgeteld
toch negatief uitpakken? Duidelijke en effectieve wederzijdse
informatievoorziening in hulpsituaties is van belang om diverse
redenen.
• Ten eerste kan het coördineren en verspreiden van informatie over hulpsituaties maatschappelijke onrust beperken.
• Ten tweede kent het een kennis- en leerdoel: het vergroten
van kennis en inzicht in de mogelijke gevolgen van de situatie en het bieden van handelingsperspectief kan effectief
optreden in hulpsituaties vergroten danwel de gevolgen
indammen.
• Ten derde dient het de inzet van professionals te ondersteunen door snel meer inzicht te verkrijgen van de situatie
en (ver)spreiding. Het stelt burgers en professionals in staat
om te anticiperen op de situatie en stimuleert veerkracht
van de aanwezigen.
Samengevat moeten interventies door alertering van burgers
erop gericht zijn om hulp te creëren en aanwezige steun te
versterken of nader vorm te geven. De groei van het aantal
alerteringsinitiatieven stelt ons echter voor een aantal dilemma’s, die in nader onderzoek uitgediept moeten worden.

Behoeftenonderzoek alerteringssystemen, WODC (2013)
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Brede participatie versus selectieve
participatie
De overheid benadrukt op vele manieren dat hulpdiensten niet
altijd voor een oplossing kunnen zorgen in geval van nood.
Het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers is een
belangrijk doel van de overheid. Hulpdiensten hebben soms
de hulp van de burgers nodig. Denk hierbij aan vermissingen
of een aanhouding op heterdaad. De bekende alerteringsinitiatieven willen participatie van burgers zo groot mogelijk maken.
Participatie kan echter niet met een druk op de knop weer
uitgezet worden. Burgers zijn of voelen zich betrokken, willen
een bijdrage (blijven) leveren en verwachten up-to-date informatie. Indien ze dit niet krijgen, gaan ze wel op zoek.

kleuterjaren: je moet maar afwachten of het einde van de kring
nog hetzelfde hoort. Dit risico is vooral groot voor de initiatieven
die niet direct de bron zijn van de informatie.

De uitdaging ligt in het zorgen voor proportionele inzet van
burgers, zodat de inzet van burger en professional elkaar versterkt. De belangrijkste sleutel ligt in communicatie en informatievoorziening, maar hoe borg je integraliteit in de uitgebreide publieke en private alerteringsfamilie? De overheid heeft
slechts in een deel van deze initiatieven een regisserende rol.

De burger is geen eenvormige massa, maar bestaat uit individuele ontvangers op wie dezelfde boodschap een totaal
verschillende uitwerking kan hebben. Voor de gebruikers van
meerdere kanalen geldt dat zij van meerdere kanten informatie
tot zich krijgen, die in het meest gunstige geval hetzelfde is.
Elk initiatief zal echter een eigen weergave en/of interpretatie
van de informatie naar de doelgroep communiceren. Bijna
negen op de tien burgers verwacht hetzelfde bericht te krijgen
vanuit verschillende initiatieven volgens het eerder genoemde
Trends in Veiligheid onderzoek. Wanneer vanuit meerdere initiatieven andere informatie wordt gestuurd, blijkt meer dan een
kwart van de burgers hier onrustig van te worden. Pogingen
zoals Rotterdamveilig.nl om de informatievoorziening te bundelen zijn lovenswaardig, maar dragen ook deels bij aan het
diffuse landschap. Wanneer je even niet goed hebt opgelet,
ben je één van de vele initiatieven.

Veelheid versus betrouwbare informatie

Professionele hulp versus burgerhulp

Hoe meer informatie wordt gedeeld, des te beter is de burger
geïnformeerd en in staat te handelen in het geval van een incident. Iedere alerteringsdienst heeft daarom als doel zoveel
mogelijk bereik te generen met de eigen dienst. Het risico is
dat in de grote hoeveelheid communicatiekanalen de waarheid het onderspit delft. Het is als het fluisterspel tijdens je

Hoe meer de burger kan bijdragen aan de oplossing van een
incident, des te beter. Baat het niet dan schaadt het niet. Of
toch wel? Natuurlijk kunnen burgers helpen bij een incident,
zeker wanneer de hulpdiensten nog niet ter plaatse zijn. Maar
helaas zijn het niet enkel hulpvaardige burgers die op een incident afkomen wanneer de alerteringsfamilie begint te piepen.
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Ook opportunisten, ramptoeristen, bezorgde familieleden en
fans van de hulpverlening komen opdagen. Burgers starten
zelf zoekacties of worden door specifieke alerteringen zoals
Ready2Help of SOS ALARM gevraagd te komen helpen.
Kortom, het wordt druk en complex voor de professionals.
De professionals onderkennen zeker de meerwaarde die burgerparticipatie kan hebben, maar de onvoorspelbaarheid verstoort een planmatige aanpak. Men ervaart de coördinatie zelfs
als extra taak, is bang dat burgers zelf in de problemen komen
en mogelijk schade aanrichten. En dan hebben we het nog niet
over de aansprakelijkheid. Dit dilemma wordt alleen maar groter
wanneer de groei van alerteringsinitiatieven doorzet. Ieder los
initiatief dient een mooi maatschappelijk doel, maar draagt ook
bij aan de negatieve effecten van teveel geactiveerde burgers.
En accepteren we dat vele handen licht werk maken of zijn we
ook nog kritisch op de kwaliteit van werk?

wat leidt tot keuzes en het uitzetten welke activiteiten hierop
moeten worden ondernomen door de verschillende organisaties.
Met een regierol van de overheid voorkomen we dat de initiatieven concurreren om de aandacht van de burger, en stimuleren we dat ze elkaar versterken in de doelbereiking: het creëren van hulp en aanwezige steun bij incidenten. We willen niet
één overheid met één digitale strategie, maar wel een overheid
die kan signaleren dat het teveel is en daarop acteert. Duizend
bloemen laten bloeien op hetzelfde stukje grond, overvraagt
de vruchtbaarheid die het stukje grond kan bieden.

Regisseer de samenhang
Interventies door alertering van burgers zijn erop gericht hulp
te creëren en aanwezige steun te versterken of nader vorm te
geven. Wij vragen de overheid de overlap en het effect (outcome) van de initiatieven te onderzoeken, om samenhang en
effectieve betrokkenheid en informatie van burgers te organiseren. Het is namelijk goed voor te stellen dat de overheid
invloed wil hebben op het effect van een boodschap aan de
ontvanger. Bepalend voor dit effect zijn onder meer de informatie waarover de burger beschikt en hoe hij deze (verschillende) informatie in relatie tot elkaar leest.
De overheid dient daarnaast regie te nemen in de afstemming
tussen de initiatieven om het doel van alertering vanuit één
gemeenschappelijke visie te bereiken. Wij spreken hier nadrukkelijk van regie, omdat het vraagstuk zich niet leent om te acteren vanuit een gezagsrelatie. Het gaat hier om doelgerichte
invloedsuitoefening, die vraagt om afstemming tussen partijen
om tot een geheel te komen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de overheid een integrale beleidsvisie formuleren,

Over de auteurs
Drs. Erik Staffeleu is principal consultant bij Capgemini
Consulting. Hij is als organisatieadviseur gespecialiseerd in strategievorming en organisatie-inrichting in
het publieke domein. Eva Miltenburg MSc is senior
consultant bij Capgemini Consulting. Zij richt zich specifiek op samenwerkingsvraagstukken en operational
excellence in het veiligheidsdomein.

Voor meer informatie kunt u contact
met de auteurs opnemen via
erik.staffeleu@capgemini.com en
eva.miltenburg@capgemini.com,
@evamburg
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Digitale informatieuitwisseling is
sleutel tot succes bij toezicht en
handhaving
Op welke wijze biedt digitale dienstverlening
ondersteuning in de verschuiving van toezicht- en
handhavingstaken binnen het veiligheidsdomein?
Digitale dienstverlening is de trigger voor betere
samenwerking tussen toezichthoudende partijen
in het publieke domein.

Highlights
•

De politie is niet meer de enige handhaver in
het publieke domein.

•

De (nieuwe) handhaver moet beter worden
ondersteund.

•

De handhavende partij heeft de benodigde
informatie altijd en overal beschikbaar.

•

Digitale dienstverlening maakt informatiedeling
toegankelijker.

Toezicht in het publieke domein
Traditioneel gezien is het waarborgen van veiligheid in de
openbare ruimte een taak die aan de politie toebehoort. Dit
is echter aan het verschuiven. De burger wordt steeds vaker
geconfronteerd met verschillende handhavers die niet in
dienst zijn van de politieorganisatie. Denk hierbij aan BOA’s in
dienst van de gemeente, in de rol van parkeercontroleurs, toezicht- en handhavingsteams en service- en veiligheidteams.
Daarnaast zijn particuliere beveiligingsbedrijven meer aanwezig om het publieke domein veiliger te maken en te houden.
Een goed voorbeeld hiervan is de horecaportier die van een
rol als poortwachter (de deur bewaken van een horecagelegenheid) meer naar een rol als toezichthouder (niet alleen bij
de horecagelegenheid zelf maar ook op straat) beweegt.
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Het besef dat de particuliere en publieke ordehandhavers elkaar versterken, neemt
toe. Daarmee neemt ook het belang van informatieverstrekking tussen deze partijen
toe. Op dit gebied ontstaan moeilijkheden omdat niet alle informatie mag worden
gedeeld. Zo worden in het geld en waardetransport, waar publieke en private partijen
samenwerken, alleen signalementen gedeeld met het beveiligingsbedrijf om bijvoorbeeld overvallen te voorkomen. Enkel in bijzondere gevallen kan, na toestemming van
het OM, ook informatie zoals persoonsgegevens of foto’s gedeeld worden. Omdat de
politie gebonden is aan de Wet politiegegevens wordt bij publiek-private samenwerking in het convenant vaak een geheimhoudingsplicht opgenomen.

De collectieve horecaontzegging
De particuliere beveiliger wordt in toenemende mate en in verschillende projecten
betrokken bij gemeentelijk beleid. Vooral in het veiliger maken van de uitgaansgebieden
zijn steeds meer samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen zichtbaar. Een voorbeeld hiervan is de collectieve horecaontzegging (CHO1). Meerdere
gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Apeldoorn, Enschede en anderen) in Nederland
hebben hier een convenant voor opgesteld in samenwerking met de politie en particuliere beveiligingsbedrijven. Zoals het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) aangeeft, is het beoogde effect van de CHO dat notoire geweldplegers worden geweerd uit de aangesloten horecagelegenheden, dat de kennis over
notoire geweldplegers wordt vergroot en dat van de maatregel een afschrikwekkende werking uitgaat.
Een ander voorbeeld is het portiersoverleg, een structureel overleg dat door de
gemeente Utrecht georganiseerd wordt. Hierin nemen gemeente, politie en horecaportiers plaats, en wordt de uitvoering van beleidsmaatregelen zoals de CHO en de
samenwerking tussen de partners besproken.
Eén van de middelen die gebruikt wordt bij deze publiek-private samenwerking is de
‘UIT-telefoon’, een telefoonnummer waarop de portier rechtstreeks contact kan zoeken met de dienstdoende politieagent van het Uitgaans-Interventie-Team in het uitgaansgebied. Uit het Trends in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd
door TNS NIPO, blijkt dat de telefoon het meest gebruikte medium is om in contact
te komen met de politie.

Anywhere, anyplace, anytime
In toenemende mate moeten horecaportiers niet alleen de veiligheid binnen de horecagelegenheid handhaven, maar ook de publieke ruimte in de gaten houden, bekende
‘probleemgevallen’ herkennen (mensen met een ontzegging) en contact onderhouden
met collega-portiers en politie. Hiernaast moeten de horecaportiers steeds meer kennis hebben van EHBO, ontruimingsprocedures en het herkennen van verschillende
soorten drugs. Ook moeten de horecaportiers zich constant bewust zijn van hun rechten in de uitoefening van hun vak. Bij een eventuele aanhouding heeft een horecaportier bijvoorbeeld niet dezelfde rechten als een politieagent bij een staande houding. De
horecaportiers weten vaak niet precies meer wat ze mogen doen, wat ze moeten doen
en hoe ze dat moeten doen. Om de juiste beslissingen te kunnen, nemen ontstaat er
de drang om op elk moment en op elke plek over de gewenste informatie te beschikken. Daarnaast bestaat ook de behoefte om ondersteund te worden in de dagelijkse
werkzaamheden door informatie op te kunnen vragen over hun rechten en plichten.

1

Convenant III Veilig uitgaan binnenstad Utrecht 2011-2015
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Mobiele applicaties
Om invulling te geven aan dit groeiende takenpakket en de
communicatie met andere horecaportiers in de binnenstad
(politie, collega’s) mogelijk te maken, worden verschillende
mobiele applicaties geïntroduceerd. Deze digitale dienstverlening staat echter nog in de kinderschoenen. In het centrum van
Utrecht wordt geëxperimenteerd met de veiligheidsapp. Deze
applicatie moet horecaportiers extra handvatten bieden in het
uitvoeren van hun steeds complexer wordende takenpakket.
Wanneer zij bijvoorbeeld onbekende drugs aantreffen bij het uitgaanspubliek kunnen zij terugvallen op de applicatie om op te
zoeken welk soort drugs het betreft en wat de eventuele bijwerkingen zijn. Naast de naslagfunctie van de applicatie biedt deze
ook de mogelijkheid om informatie te delen met het UIT-team.
Want waar de particuliere beveiliging steeds vaker taken van de
politie overneemt, creëert deze particuliere branche veel eigen
data. Voorbeelden van werkgebieden waarin de particuliere
beveiliging haar eigen gegevens verzamelt zijn uitgaansgebieden, bedrijventerreinen, de aanpak van jeugdoverlast in probleemwijken en gegevensuitwisseling met betrekking tot overvallen op professionele geld –en waardetransporten. In al deze
voorbeelden zijn successen behaald doordat de samenwerking
tussen particuliere beveiligingsbedrijven en politie is vergroot en
er in toenemende mate informatieuitwisseling plaatsvindt.

Privacy
In grote lijnen zijn de verschillende veiligheidapps bedoeld om
de gebruiker van informatie te voorzien (EHBO, soorten drugs),
en informatieuitwisseling tussen gebruikers mogelijk te maken
(foto’s van verdachten, kentekenplaten). Zoals eerder in dit arti-
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kel aangegeven mag lang niet alle informatie zomaar worden
uitgewisseld. In het geval van de collectieve horecaontzegging worden de horecabezoekers met een verbod met naam
en foto op een beveiligde website geplaatst. In de eerste twee
jaren (2009-2011) van het CHO-beleid betrof dit in totaal 29
personen. De website mag door de horecaondernemer worden geraadpleegd, maar niet door de horecaportiers. Terwijl
zij juist de personen zijn die het beleid moeten handhaven.
Om dit soort beleid toch werkbaar te maken, worden in
verschillende convenanten afspraken gemaakt met betrekking
tot de uitwisseling van informatie en het borgen van privacyvoorwaarden. Wat betreft de collectieve horecaontzegging
mogen de horecaportiers bijvoorbeeld alleen in het bijzijn van
de horecaondernemer op de website met probleemgevallen
kijken. Ze krijgen geen persoonlijke toegang of een eigen
account.
Het is erg belangrijk dat persoonsgegevens beschermd worden
en dat onbevoegden geen toegang tot persoonlijke gegevens
hebben. Maar waar in de verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden de plank wordt misgeslagen, is op het
selectief toegankelijk maken van bepaalde gegevens en het
reguleren van de informatieuitwisseling. In verschillende projecten blijkt dat er geen duidelijkheid is over welke informatie wel,
en welke informatie niet gedeeld mag worden. Dit zorgt ervoor
dat er helemaal geen informatie gedeeld wordt of dat juist informatie wordt gedeeld die niet gedeeld mag worden, ook wel
‘function creep’ genoemd. De partijen (politie en particuliere
beveiliging) weten van elkaar niet op welke gegevens ze zitten
te wachten en vaak is er ook geen duidelijkheid over de manier
van communiceren en het vastleggen van de gegevens.

Om informatie beter te structureren, vast te leggen en te borgen dat de informatie niet voor iedereen raadpleegbaar is,
zou gewerkt kunnen worden met een gezamenlijke portal,
gebaseerd op het principe van privacy by design2. Door middel
van een goed doordachte autorisatiestructuur kan namelijk
worden bepaald welke gebruiker toegang heeft tot bepaalde
gegevens. Een gezamenlijke portal kan gemeente, politie,
horecaondernemers en portiers faciliteren om gegevens (zoals
verslagen van het portiersoverleg of gegevens van nieuwe ontzeggingen) met elkaar uit te wisselen.

Hoe nu verder?
Samenwerking tussen politie en particuliere beveiligingsbedrijven vindt momenteel grotendeels plaats op basis van
losse projecten. Elk project lijkt zijn eigen spelregels te hebben wat betreft de informatiedeling3. Er zijn nog geen duidelijke richtlijnen voor informatie uitwisseling bij publiek-private
samenwerkingsverbanden in het openbare veiligheidsdomein.

Dit moet beter worden ingeregeld; de verschillende partijen
moeten weten waar zij aan toe zijn en op welke informatie zij
wel of geen recht hebben. Wanneer hier duidelijkheid in ontstaat wordt het ook beter mogelijk om, door middel van digitale dienstverlening, meer gegevens uit te wisselen en elkaar
op de hoogte te houden. De politie kan haar rol als dienstverlener pakken en via verschillende kanalen deze dienstverlening aanbieden. Niet alleen richting de burgers, maar ook
naar haar partners in de handhaving van publieke veiligheid.
Er wordt constant data gegenereerd, maar deze data komt
nog niet altijd op de juiste plek terecht. Het intensiveren van
de samenwerking tussen de verschillende handhavingspartners door middel van efficiëntere informatieuitwisseling, kan
een belangrijke stap zijn in een betere handhaving van de veiligheid in de publieke ruimte, voor nu en in de toekomst.

2

Zie Innovatieagenda 2015 min. Van Veiligheid en Justitie

3

Nederlandse veiligheidsbranche, Informatie-uitwisseling Politie en Particuliere beveiliging.

Over de auteurs
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Netcentrisch toezicht: het toezicht
van de toekomst
Falend toezicht is de reden tot vernieuwing waarbij de informatiepositie moet verbeteren. Een netcentrische werkwijze en
digitale trends maken dit mogelijk.

Highlights
Het toezicht van de toekomst gaat uit van:
• Digitale dienstverlening en ketenprocessen, ofwel ‘digitaal tenzij’.
• Netcentrische (netwerkgerichte) werkprocessen.
• Samenwerking door de overheid met burgers en bedrijven rond een
actuele en gedeelde informatiepositie.
• Slim (her)gebruik van het goede bestaande, voorbeelden van innovatie
en succesvolle voorzieningen uit verschillende overheidsdomeinen.

Digitale dienstverlening en het toezicht van nu
Hoe kan het dat, na het verlenen van een vergunning, alsnog een raffinaderij ontploft? Of een monstertruck het publiek in rijdt? In de media zijn talloze voorbeelden
te vinden van incidenten of evenementen die verkeerd aflopen of toeslagen en uitkeringen die onterecht zijn verleend, terwijl op papier alles in orde lijkt. Dit leidt tot vragen van burgers, politiek en journalisten, zoals:
• Waarom had het bedrijf of persoon deze vergunning?
• Waarom wisten we niet van deze gevaarlijke stoffen in deze hoeveelheden en combinaties?
• Hoe kan het dat dezelfde persoon toeslagen/uitkeringen aanvraagt met verschillende digitale identiteiten?
• Hoe heeft deze persoon of dit bedrijf zolang zijn gang kunnen gaan?
• Is onze privacy wel gewaarborgd?
Dit soort voorbeelden onderstrepen de noodzaak van modernisering van het huidige
toezicht van de overheid. Het blijkt niet effectief om als overheid sec te vertrouwen
op de juiste aangifte van een burger of op een rapport over de veiligheid van een
bedrijf. Als in het administratieve proces alle seinen op groen staan, betekent dat nog
niet dat de veiligheid of rechtmatigheid gegarandeerd is. De overheid handelt te vaak
op basis van een papieren (of digitale) schijnwerkelijkheid.
We zien een parallel met fraudebestrijding. Er ontstaan steeds geraffineerdere fraudevormen waarbij het voor de toezichthouder administratief lijkt dat elke transactie of
gebeurtenis op zichzelf rechtmatig is. Pas bij controles of inspecties achteraf, waarbij meer data worden vergeleken en contra-informatie wordt geraadpleegd, blijkt dat
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“Real-time informatie over de locatie,
hoeveelheden en samenstelling van stoffen
in het geval van een brand in een opslag
voor gevaarlijke stoffen is cruciaal voor het
aanvalsplan van brandweer en andere
hulpdiensten maar ook voor een
risicobeoordeling over de risico’s en
gevolgen binnen het effectgebied en
daarmee voor besluitvorming over
mitigerende responsmaatregelen en
crisiscommunicatie. Ik herken vanuit mijn
huidige rol maar ook als voormalig
inspecteur, de trend van toenemende
digitalisering van bijvoorbeeld
voorraadbeheer, vrachtbrieven en andere
begeleidende documenten, maar ook in de
modellering van effecten, risicobeoordeling
en alarmering. Dit proces is te herkennen
door de gehele keten. Het zou ideaal zijn om
bij een calamiteit al deze broninformatie bij
elkaar te brengen en te koppelen zodat het
proces van crisisbesluitvorming sneller kan
worden doorlopen. Er zijn ongetwijfeld
wetten en overig praktische bezwaren die
de uitvoering in de weg staan, maar het zou
wat zijn; op het moment van een incident bij
op- en overslag of vervoer op weg, spoor,
water, buisleidingen en door de lucht direct
en digitaal geïnformeerd te worden over de
actuele hoeveelheid en samenstelling van
gevaarlijke stoffen betrokken bij het
incident.”
Peter Westerbeek, Adviseur
crisisbeheersing, ministerie van
Infrastructuur en Milieu

er sprake was van een samenstel van handelingen (samenspanning) in een keten die tot doel hadden de overheid te
benadelen.
In de praktijk zien we dat de controles aan de poort niet effectief genoeg werken. Toenemende digitalisering van overheidsprocessen heeft als voordeel dat besluiten over toekenning

snel genomen worden. Het gevolg hiervan is dat het systeem
op basis van vooraf gestelde regels de lichten automatisch op
groen zet en er geen tussenkomst meer is van ‘het geoefende
oog’. Ditzelfde zien we in de veiligheidssector waar aanvragers
van een vergunning precies weten wat ze moeten doen om
administratieve goedkeuring te krijgen, echter zonder dat de
fysieke veiligheid werkelijk is gegarandeerd.
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Trends voor het toezicht in het digitale
tijdperk

Figuur 1: Netcentrisch werken domein

Dit moet en kan anders. We zien drie trends die belangrijk zijn
voor het toekomstig toezicht van de overheid
1. Administratieve lastenverlichting en meer doen
met minder
Toezichthouders en inspectiediensten werken continu aan de
stroomlijning en digitalisering van administratieve verplichtingen.
Het uitgangspunt is ‘digitaal, tenzij’. Door de trend van digitalisering voelen overheidsinstellingen zich (terecht) gedwongen om
enerzijds te blijven voldoen aan de hogere eisen voor dienstverlening in termen van snelheid en anderzijds te blijven voldoen
aan eisen van rechtszekerheid.
2. Horizontaal toezicht
Het klassieke werkveld van toezicht en handhaving is gericht op
de preventieve taken in de veiligheidsketen (zie figuur 1), ofwel
het voorkomen dat het mis gaat. De actuele trend is de uitoefening van ‘horizontaal toezicht’: het toezicht wordt gericht op de
effectiviteit en werking van de gehele veiligheidsketen. Daarmee
komt het toezicht in dienst te staan van de werking van het
gehele netwerk van samenwerkende overheden, burgers en
bedrijven. We spreken van netcentrisch werken.

Figuur 2: Horizontalisering
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Werkwijze: Netcentrisch
Houding: Ik deel “alles” met iedereen
Resultaat: Ik weet alles en ik weet het sneller

3. Toenemende behoefte aan actuele en integrale informatiepositie van de overheid
Driekwart van de Nederlanders is ervan overtuigd dat met de
toename van informatie de opsporingskansen voor de overheid
toenemen op voorwaarde dat ‘slim’ met Big Data wordt omgegaan (bron: het Capgemini Trends in Veiligheid onderzoek 2015,
uitgevoerd door TNS Nipo). Dit uit zich enerzijds in het op orde
brengen van de basisinformatie, bijvoorbeeld door middel van
de invoering van het stelsel van (basis)registraties. Anderzijds
stijgt de behoefte aan actuele en gerichte informatieuitwisseling
tussen samenwerkende organisaties.
Een plek waar deze drie trends samenkomen is de veiligheidsketen. Daar wordt de netcentrische werkwijze al succesvol
toegepast bij het bestrijden (de repressie) van calamiteiten.
Overheden en bedrijven werken daar effectief, snel, betrouwbaar, verantwoordbaar en transparant samen om van een calamiteit weer terug te gaan naar een normale situatie. Dit gebeurt
op basis van real-time informatieuitwisseling (via digitale kanalen) op basis van afspraken over informatieverplichtingen die
vooraf binnen het netwerk van organisaties zijn gemaakt. De
sleutel binnen een netcentrische werkwijze is de samenwerking
rondom een actueel gedeeld (informatie) beeld en de directe
beschikbaarstelling van relevante informatie voor partners binnen het gedeelde netwerk (zie figuur 2).

Ontwerp van het toezicht van de toekomst
Als deze (netcentrische) werkwijze de veiligheidsketen aantoonbaar effectiever maakt dan is het logisch om te veronderstellen dat dit ook toepasbaar is op processen van handhaving en toezicht.
Voor effectiever toezicht ligt de toegevoegde waarde in het
opzetten van geïntegreerd toezicht, geïntegreerde controles en
(digitale) samenwerkingsverbanden tussen burgers, bedrijven
en overheid. Daarbij horen duidelijke afspraken over onderlinge informatieverplichtingen en -uitwisseling. Er ontstaat zo een
samenhangend vangnet om onrechtmatig gedrag of onveilige
situaties vroegtijdig te detecteren of zelfs te voorspellen.
Door slimme en geautomatiseerde systemen zijn de lasten
voor de aanvragers minimaal. Je hoeft niet meer álle aan-

vragen te controleren om de onjuiste of frauduleuze eruit te
filteren. Bovendien stellen deze systemen, gecombineerd
met geavanceerde analyse-technieken, de toezichthouders
en handhavers beter in staat om op basis van een integraal
inzicht en actuele informatie beslissingen te nemen. De overheid is beter in staat om bij afwijkingen op basis van de juiste
informatie in te grijpen. Toezicht staat in dienst van het totale
netwerk. We spreken dan van netwerkgericht ofwel netcentrisch toezicht.
Ter illustratie van het positieve effect op de totale keten, zie de
casus (kader) die de impact van netcentrisch werken op het
toezicht van de overheid op een BRZO-bedrijf illustreert. Het
gaat hierbij om bedrijven die werken met grote hoeveelheden
gevaarlijke stoffen en/of deze in opslag hebben. Deze bedrijven vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware
ongevallen (BRZO).

Casus: horizontaler toezicht op een BRZO-bedrijf
Incidentbestrijding bij BRZO-bedrijven werkt op basis van papieren bestrijdingsplannen en het ter beschikking
stellen van informatie aan bijvoorbeeld de veiligheidsregio via een cd-rom in een brievenbus. Deze manier van
werken voldoet niet meer in het licht van netcentrisch toezicht. De brandweer om hulp vragen als het misgaat,
zonder bekende actuele informatie mee te geven, kan dan ook niet meer, want dat wordt gedetecteerd als noncompliancy. Het gevolg van houding en gedrag (we delen ‘alles’ met iedereen) is dat als vanzelfsprekend de
informatiesystemen van bedrijf en overheid slim en beveiligd gekoppeld worden, zodat informatie kan stromen
als het misgaat, of dreigt mis te gaan. Telefoontjes naar diverse meldkamers met summiere informatieoverdracht
behoren tot het verleden, deze zijn vervangen door digitale meldingen. Deze meldingen zijn dan rijkelijk voorzien
van zowel de voorgeschiedenis als de actuele informatie (welke stof zat in welke hoeveelheid en combinaties op
tijdstip x in welke installatie, leiding etc.). Als het dan toch misgaat, zijn de hulpverleningsdiensten en overheden
in staat veiliger en effectiever op te treden. Zij nemen bijvoorbeeld niet onnodig zware maatregelen omdat ze
geen actueel of een onvolledig situationeel beeld hebben, zoals het langdurig stilleggen van bedrijf, verkeer,
luchtruim of een gehele binnenstad. Maatregelen die ineffectief en schadelijk zijn voor het betrokken BRZObedrijf en de lokale economie.
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Bouwstenen voor het toezicht van
de toekomst
Er zijn vele technologieën en concepten die elders al succesvol zijn toegepast en in onze ogen bouwstenen vormen waarmee het toezicht van de toekomst kan worden gerealiseerd.
Voorbeelden zijn de digitale ambtenaar (inspecteur) die werkzaam is binnen de toeslagen- en studiefinancieringprocessen,
de overheidstransactiepoort (digipoort), diverse single windows
(binnenvaart, maritiem, handel&transport), multimodaliteit,
gebeurtenisgedreven ketens en digitale netwerkanalyse ten
behoeve van vroegtijdige fraudedetectie. Zie ook figuur 3
waarbij wij zowel enige trends als te ‘transporteren’ oplossingen hebben gevisualiseerd.
Enkele voorbeelden worden hieronder toegelicht vanwege de
hoge mate van toepasbaarheid:
• Het concept ‘Papierarm Varen’ voor het digitaal delen van
informatie op basis van het douaneproces. In dit project is
naar voren is gekomen dat naast douane en inspectiediensten ook de veiligheidsregio de benodigde informatie met de
papiervervangende hulpmiddelen sneller beschikbaar heeft
zelfs zonder het schip te betreden. ‘Papierarm inspecteren’
waarbij routinematig werk wordt gedaan door een digitale
inspecteur zien wij dan ook als waardevolle toevoegingen
aan het inspectiedomein.

Figuur 3: Voorbeelden van toepasbare trends en
oplossingen ‘getransporteerd’ naar het HI&Tdomein.
Trend: Digitalisering
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Trend: Netcentrisch werken
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Trend: Horizontalisering
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Netcentrisch
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Actueel
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• Een ander voorbeeld van een toepasbaar concept is de
crisismanagementoplossing ICAWEB. Het ICAWEB laat
meer dan 30 overheidsdiensten op een netcentrische basis
samenwerken tijdens een calamiteit of crisis. Een variant van
deze voorziening kan bijvoorbeeld de Douane versneld netcentrisch laten samenwerken rond een ‘gedeeld toezichtbeeld’ met organisaties uit het domein Handel en Transport.
Er komen met kansen ook bedreigingen mee in het toezicht
van de toekomst: een hogere kans op (digitale) fraude en fouten maar ook op een mogelijke onbalans tussen dienstverlening en handhaving. Er zijn echter moderne methoden en
technieken beschikbaar om niet-naleving (fraude en fouten)
vroegtijdig te detecteren zonder dat de goedwillende ondernemer, belastingbetaler of anderszins daaronder lijdt. Voor fraudebestrijding zijn oplossingen beschikbaar die in staat zijn om
netwerken en patronen in kaart te brengen en te monitoren.
Daarbij worden transacties tussen (rechts)personen en bedrijven niet meer afzonderlijk, maar in samenhang bekeken. Dit
stelt de toezichthouder in staat om op basis van zijn actuele
en integrale informatiepositie vroegtijdig onrechtmatigheden te
detecteren, te onderzoeken of direct in te grijpen.

Figuur 4: Factoren die bijdragen aan
gedragsbeÏnvloeding ten bate van
netcentrisch toezicht.
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Conclusie
Het is een illusie te denken dat - met enkel het naleven
van de regelgeving - er niet meer gefraudeerd wordt of
dat er nooit meer een raffinaderij ontploft. Om dergelijke
incidenten of fraudevormen vroegtijdig te detecteren en
het veiligheidsbewustzijn te verhogen, moet per inspectiedomein worden bepaald of en wanneer het netcentrisch toezicht toegepast kan worden. Om de veranderingen in werkwijze te bewerkstelligen, zal de toezichthouder zich continu bewust moeten zijn van houding en
gedrag (zie figuur 4) van alle spelers in het netwerk en
hoe dit positief te beïnvloeden.

Samenwerking
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Een programmatische netwerkaanpak binnen het veiligheidsdomein
Hoe blijft netwerksamenwerking flexibel en van
toegevoegde waarde?
Nederlanders zijn verdeeld over het vertrouwen in de samenwerking tussen het Rijk, de gemeenten
en het bedrijfsleven bij onveilige situaties. Maar liefst 18% heeft weinig vertrouwen en 55% is neutraal.
Netwerksamenwerking is echter essentieel voor een effectief veiligheidsdomein. Het realiseren van
deze effectiviteit vraagt om een programmatisch aanpak gericht op effect en gezamenlijkheid.

Highlights
• Veiligheidsvraagstukken zijn veelal complex van
aard.
• De aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken vraagt om de bijdrage van verschillende
actoren.
• Netwerksamenwerking leidt nog onvoldoende tot
een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken omdat een integrale aanpak ontbreekt.
• De programmatische netwerkaanpak biedt een
stappenplan om een netwerk effectief in te richten met oog op continu verbeteren en evaluatie
van het bestaansrecht.

De afgelopen decennia heeft een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen gezorgd voor een omslag in de rol van de
overheid. Door digitalisering en informatisering zijn burgers
steeds beter geïnformeerd, waardoor gezagsverhoudingen
horizontaler worden. Burgers vertrouwen niet meer klakkeloos op de informatie die zij vanuit overheidsinstanties krijgen.
Tegelijkertijd (en mede als gevolg van diezelfde digitalisering)
worden lokale communities steeds belangrijker. Tal van lokale
initiatieven laten zien dat burgers zelf verantwoordelijkheid willen nemen in de zogenaamde participatiesamenleving. Ook
veiligheid wordt steeds meer georganiseerd binnen netwerken, met verschillende publieke en private spelers. Uit het
Trends in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd door TNS NIPO, blijkt dat burgers verdeeld vertrouwen
hebben in de samenwerking tussen overheid en private orga-
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nisaties. Veiligheidsproblemen vragen echter wel om effectieve
samenwerking. Het zijn namelijk veelal complexe problemen
met de volgende kenmerken:
Verschillende verschijningsvormen
Veiligheidsvraagstukken zoals jeugdcriminaliteit, illegaliteit en
jihadisme zijn multidimensionaal: elke betrokken partij heeft
een ander perspectief en aanpak. Neem illegaliteit. Voor de
Rijksoverheid, politie, gemeenten, huisarts of vluchtelingenorganisatie ligt de nadruk op het humanitaire, het juridische, het
huisvestings-, het sociaal-maatschappelijke, of het criminologische perspectief. Dit kan leiden tot verschillende, onvolledige
of onjuiste veronderstellingen over de aard van het probleem
(Arentsen & Trommel, 2005) waardoor de gekozen oplossingsrichtingen niet effectief zijn.

Geen natuurlijke eigenaar (verschillende betrokken
partijen)
De waardeketen die voorheen binnen één organisatie was
belegd, is nu verdeeld over een veelheid aan organisaties binnen een netwerk waarbij elke organisatie een eigen ‘stukje’
toevoegt. Elke organisatie benadert het vraagstuk vanuit de
eigen verantwoordelijkheden en taken, er is geen eindverantwoordelijke voor de totaaloplossing. Het tegengaan van
radicalisering kent bijvoorbeeld geen natuurlijke eigenaar. De
overheid heeft initiatief genomen tot een actieprogramma jihadisme, maar andere partijen zoals onderwijsinstellingen en
moskeebestuurders zijn net zo goed eigenaar.
Problemen zijn steeds symptomen van weer andere
problemen
Pogingen om complexe veiligheidsvraagstukken aan te pakken, lopen in de praktijk vaak vast. Dit heeft te maken met een
gebrek aan gezamenlijke probleemdefiniëringen en met de
focus op symptoombestrijding in plaats van structurele verandering. Geïsoleerde pogingen om bijvoorbeeld probleemgezinnen aan te pakken, blijken gedoemd tot falen door de vele
partijen die een deel van (een symptoom van) het probleem
aanpakken, zonder gezamenlijk doel en zonder totaaloverzicht. Verschillende geïsoleerde pogingen door verschillende
partijen kunnen elkaar zelfs tegenwerken.
De complexiteit van huidige veiligheidsvraagstukken vraagt om
een integrale aanpak van verschillende actoren. Om de expertise en bijdrage van alle betrokken actoren effectief te laten zijn,
moet een aantal randvoorwaarden van netwerksamenwerking
in acht worden genomen.

Randvoorwaarden netwerksamenwerking
1. Maatschappelijk effect centraal
Binnen netwerken zijn organisaties wederzijds afhankelijk van
elkaars informatie en expertise. De afzonderlijke belangen van
de organisaties kunnen echter met elkaar botsen waardoor
het gezamenlijke doel niet wordt behaald. Het belang van justitie kan bijvoorbeeld zijn om snelheid aan te brengen in een
zaak omdat hier een beleidsdoelstelling voor geldt. Het belang
van zorgpartners kan daarentegen meer liggen in zorgvuldigheid. Om de samenwerking te laten slagen is het daarom van
belang focus aan te brengen op het gezamenlijk belang waarbij het gewenste maatschappelijk effect centraal staat.

of het vraagstuk opgelost is. Binnen deze samenwerkingsverbanden is delen en gebruiken van de aanwezige expertise ten
behoeve van het doel of het vraagstuk cruciaal. Netwerken
rondom een probleem vragen om maatwerk en een flexibeler
wijze van organiseren. De inschatting van de aanpak gebeurt
daarbij op basis van vakmanschap, ervaring en deskundigheid
en het resultaat is slechts ten dele objectief meetbaar. Intervisie,
inspiratie, constructieve feedback, collegiale correctie en waarderend leiderschap op basis van vertrouwen zijn hierbij centrale
begrippen. De professionals binnen een netwerk hebben een
bepaalde mate van flexibiliteit, autonomie en mandaat nodig
om goed te functioneren. Professionals moeten in staat zijn om
relevante kennis vanuit hun organisatie te delen en zowel de
eigen organisatie als het netwerk te optimaliseren.
3. (Digitale) informatiedeling binnen de grenzen van
privacyregelgeving
Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om effectief samen
te werken in netwerken. Vertrouwen wordt makkelijker wanneer professionals duidelijkheid hebben over de kaders waarbinnen zij maatwerk kunnen leveren. In de praktijk blijkt dat
vaak een misverstand bestaat over de mogelijkheden van
informatieuitwisseling binnen netwerken. De Veiligheidshuizen,
waar straf- en zorgpartners multiprobleem casuïstiek behandelen, zijn een voorbeeld van netwerken waar informatie moet
worden uitgewisseld binnen de kaders van privacywetgeving.
Dit vraagt om het borgen van deze wetgeving in de processen
van verschillende organisaties en het meegeven van heldere
kaders zodat professionals kunnen afwegen wanneer welke
persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. De verscheidenheid van de problematiek en betrokken organisaties maakt
dit niet eenvoudig. Technologische ondersteuning, flexibel aan
te passen op de informatiseringbehoefte van het netwerk (en
niet enkel van de eigen organisaties) is hierbij een randvoorwaarde voor effectieve netwerksamenwerking.

2. Flexibel organiseren
Netwerken zijn gebaseerd op horizontale verbanden en vertrouwen, terwijl de organisaties die deelnemen aan deze netwerken
veelal zijn gebaseerd op leiding en gezag, discipline en verticale
sturing. Professionals vinden elkaar in samenwerkingsverbanden met een specifiek doel of vraagstuk, waarbij het samenwerkingsverband niet geïnstitutionaliseerd maar tijdelijk en soms
zelfs zeer tijdelijk van aard is en eindigt wanneer het doel bereikt
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Programmatische netwerkaanpak
De programmatische netwerkaanpak is effectief omdat deze
bestaat uit dezelfde kenmerken als waar het complexe probleem aan voldoet. De volgende zes stappen stellen het netwerk in staat het veiligheidsprobleem echt aan te pakken:
Stap 1: Verkennen van het vraagstuk met betrokken
partners
Organisaties worden zich in deze stap bewust van de complexiteit van het vraagstuk. Door de verschillende beelden te
delen en integraal te bezien, komen de partijen tot één gezamenlijk beeld van het vraagstuk en een gedeelde urgentie om
het probleem aan te pakken.
Stap 2: Vraagstuk verdiepen, gezamenlijke probleemdefinitie en gewenst effect bepalen
De verkenning wordt gevolgd door een meer grondige verdieping van het vraagstuk die in het teken staat van een
gedragen probleemdefinitie, inclusief gewenste effecten en
de bedoeling van de aanpak. Bewust wordt hierbij over de
aanpak zelf nog niet gesproken: door het beoogde effect centraal te zetten, worden betrokkenen gestimuleerd bestaande
kaders en restricties los te laten en oplossingsgericht de aanpak te formuleren. Met de gewenste effecten en de bedoeling
als ijkpunt voor later handelen, wordt gestimuleerd dat betrokkenen doen wat het beste is voor het netwerk als geheel.
Stap 3: Gezamenlijke aanpak met bijbehorende randvoorwaarden
Wanneer de gezamenlijke probleemdefinitie en het gewenste
effect is bepaald, creëren de partners gezamenlijk de bouwstenen van de oplossing. In een open en intensieve discussie
wordt rondom het vraagstuk informatie gedeeld, komen issues
en aannames boven tafel en worden alle aspecten van de
oplossing gedefinieerd. Alle betrokken partijen leveren een
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bijdrage in de aanpak, vanuit hun eigen kerncompetentie. De
betrokkenen zijn in deze fase overtuigd dat een gemeenschappelijke aanpak meer oplevert om de bedoeling van het netwerk
te realiseren, dan elke organisatie zelf kan bewerkstelligen.
Ook worden in deze fase de randvoorwaarden voor effectieve
netwerksamenwerking ingevuld. Gezamenlijke KPI’s maken
succes meetbaar en legitimeren de inzet van capaciteit en
middelen. In een samenwerkingsconvenant worden kaders
voor informatiedelen en privacy vastgelegd. Hierin spreken
de organisaties ook het vertrouwen uit in elkaars expertise en
bieden ruimte om het uiterste uit hun mogelijkheden te halen.
Tot slot wordt de technologische ondersteuning ingericht, digitale voorzieningen die zijn opgebouwd vanuit de behoefte van
het netwerk, zoals overkoepelende systemen, (interne) sociale
media en mobiel werken, ondersteunen de samenwerking.
Stap 4: Experimenteren en leren
In een pilot wordt aan de hand van casuïstiek met medewerkers van de betrokken partijen geëxperimenteerd met de aanpak en ingevulde randvoorwaarden. Levert de samenwerking
op wat bedoeld is met het netwerk? Leren van ervaringen
staat hierin centraal: de pilot is gericht op het continu verbeteren van de aanpak en het invullen van gezamenlijke randvoorwaarden. Effecten van de aanpak worden gemeten om succes te bepalen.
Stap 5: Integreren in plaats van institutionaliseren
Wanneer de pilot succesvol is verlopen, is het belangrijk om
een gefaseerde uitrol te faciliteren in de betrokken organisaties om de nieuwe manier van werken te integreren in de
reeds bestaande rollen, taken en verantwoordelijkheden.
Ambassadeurs uit de pilot worden binnen hun eigen organisatie ingezet om de voordelen en aanpak van de samenwerking
te verspreiden.

Stap 6: Alert blijven op het bestaansrecht
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de samenwerking te institutionaliseren: de
flexibiliteit moet blijven bestaan. De betrokken organisaties blijven samenwerken vanuit de overtuiging dat het meer oplevert dan individuele inspanningen. Dit betekent
dat op regelmatige basis de vraag wordt gesteld of de gezamenlijkheid toegevoegde
waarde biedt. De organisaties meten hiervoor op basis van het gewenste effect het
succes van de aanpak, om het bestaansrecht van de samenwerking te legitimeren.
Met een programmatische netwerkaanpak blijft de samenwerking tussen organisaties flexibel en gericht op het gewenste effect. Juist deze elementen vergroten het
vertrouwen van zowel professional als burger in een gezamenlijke aanpak1.
Literatuurlijst bij dit artikel: Arentsen, M., en Trommel, W. (2005). Moderniteit en overheidsbeleid. Hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken. Bussum: Coutinho.
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Voorkom digitale inbraak met een
Security Operations Center
Hoe richt je een effectief Security Operations Center in?
Het Security Operations Center (SOC) maakt
veilige digitale dienstverlening mogelijk met
de juiste inrichting van organisatie, processen,
informatie en technologie.

Highlights
• Beveiligingsincidenten zorgen – naast mogelijk
financieel verlies – vaak tot reputatieschade bij
burgers, klanten en ketenpartners.
• Een SOC zorgt ervoor dat digitale aanvallen
vroegtijdig worden gesignaleerd en daarmee
zoveel mogelijk worden voorkomen.
• Het SOC combineert technologie met processen
en procedures om incidenten af te handelen en
de organisatie ‘in business’ te houden.
• Een hybride SOC combineert externe expertise
met diepgaande kennis vanuit de eigen organisatie.
• Sluit aan op de huidige behoefte van de organisatie en de kennis van de medewerkers, maar
zorg ook dat het SOC mee kan groeien naar de
toekomst.

Introductie
De overheid communiceert in toenemende mate digitaal met
burgers, bedrijven en partners. Dit leidt niet alleen tot een
efficiënte en klantgerichte overheid, maar resulteert ook in
risico’s op de betrouwbaarheid en continuïteit van de informatievoorziening. De impact is groot als bijvoorbeeld de
digitale loketten van de overheid niet beschikbaar zijn of de
afhandeling van aanvragen voor een paspoort, niet of foutief
worden behandeld. Volgens het Trends in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd door TNS NIPO, vertrouwt slechts vier op de tien Nederlanders dat de overheid
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veilig met (persoonlijke) gegevens omgaat. Dit betekent dat
overheidsorganisaties niet alleen voor de uitdaging staan om
de risico’s het hoofd te bieden, maar ook om het imago als
veilige gegevensverwerker te verbeteren.
Het is tegenwoordig niet meer voldoende om een ‘groot
digitaal hek’ om de organisatie neer te zetten. Het beveiligen van informatie vereist dat digitale bedreigingen vroegtijdig worden gesignaleerd en gemitigeerd. Een centrale rol is
hierbij weggelegd voor een zogenaamd Security Operations
Center (SOC).

Belang van de (digitale) bedrijfsprocessen

Figuur 1: Noodzaak en meerwaarde van het
Security Operations Center.
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De meerwaarde van een Security Operations Center
Een SOC is een organisatieonderdeel dat specifiek is gericht op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van cybersecurity-incidenten. Een SOC combineert de technologie voor het monitoren, voorkomen en detecteren van een digitale inbraak met
procedures om incidenten effectief af te handelen en de organisatie ‘in business’ te
houden. Daarmee ondersteunt het SOC de (overheids)organisatie bij het voeren van
een veilige digitale bedrijfsvoering.
Het SOC richt zich zowel op de beveiliging van digitale communicatie binnen de
organisatie, als op de digitale dienstverlening die aan burgers, bedrijven en partners
wordt geboden. Om een veilige digitale dienstverlening mogelijk te maken, beschikt
het SOC over systemen waarmee het real-time informatie verzamelt vanuit de informatievoorziening van de organisatie en haar ketenpartners. Met geavanceerde technieken wordt deze informatie geanalyseerd en kunnen digitale aanvallen worden herkend voordat zij daadwerkelijk schade kunnen toebrengen.
Het belang van de digitale bedrijfsvoering voor de organisatie en het digitale dreigingsniveau bepalen de noodzaak en meerwaarde van het SOC (zie figuur 1). Zo
zal de informatievoorziening van een bank of defensieorganisatie meer extensieve
SOC-diensten vereisen dan een retailer of een gemeente. De inrichting van een SOC
is dus afhankelijk van de beoogde breedte en kwaliteit van de dienstverlening. De
behoefte vanuit de afdelingen in het primaire proces vertaalt zich in een missie van
het SOC, wat er in de producten- en dienstencatalogus van het SOC wordt opgenomen en welk niveau van dienstverlening nodig is.
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Het is voor het inrichten van een SOC noodzakelijk om na te denken over de essentiële ontwerpprincipes en daarbij de assen van het operating model: mens en organisatie, processen, technologie en informatie in samenhang te beschouwen. Zie ook
het artikel “Samen stap voor stap naar digitale dienstverlening bij de rechtspraak”
van Maarten van den Berg en Marnix de Graaff.

De inrichting van een Security Operations Center
De hoge investeringskosten die nodig zijn om een SOC op te zetten, zorgen ervoor
dat nog maar weinig organisaties zelfstandig een SOC ingericht hebben. Zij kiezen
in plaats daarvan voor een hybride model, waarbij delen van het SOC intern worden
ingericht en andere delen als dienst worden afgenomen en door een gespecialiseerd
bedrijf worden uitgevoerd.

Figuur 2: Ontwerp-principes bepalen hoe het SOC wordt ingericht.
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Figuur 2 geeft een aantal varianten voor de inrichting van een SOC weer. Een SOC
heeft een aantal vaste taakgebieden. De regiefunctie zorgt voor verankering in de organisatie en aansturing van het SOC. De kern van het SOC bestaat uit de operationele
processen zoals het (real-time) monitoren van informatiestromen. Opvallend dataverkeer en vreemde transacties worden door medewerkers van het SOC geanalyseerd.
Indien zich een daadwerkelijk incident (bijvoorbeeld digitale inbraak of netwerkverstoring) voordoet, zijn zij ook verantwoordelijk voor het afhandelen en oplossen van het
incident. Eventueel kan dan forensisch onderzoek helpen om de daders op te sporen.
Een SOC bestaat uit een geïntegreerd geheel van mens & organisatie, processen,
informatie en technologie. De benoemde taakgebieden moeten langs deze assen
van het operating model worden ingericht. Mens en organisatie gaat over de organisatorische inrichting van het SOC en de plaats die het krijgt binnen de organisatie.
De taakstelling van het SOC moet daarbij worden afgeleid van de bedrijfsdoelstelling.
De administratieve, operationele en technologische processen van het SOC moeten
zodanig worden ingericht dat zij hierop aansluiten. Op basis van een risicoanalyse
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wordt bepaald wat de meest kritische informatiestromen (de
‘kroonjuwelen’) van de organisatie zijn die primair door het
SOC gemonitord, geanalyseerd en beschermd moeten worden. Zie voor integraal risicomanagement ten behoeve van
informatiebeveiliging ook het artikel ‘Business value van security begint bij gemeenschappelijk framework’ van Laurens van
Nes. De keuzes die hierin gemaakt worden, bepalen mede
welke technologische ondersteuning is vereist.

Het hybride model voor een SOC

Sommige organisaties (met name in de openbare orde en
veiligheidssector) kiezen er – gegeven de gevoeligheid en
het belang van de informatie – voor om een SOC volledig
intern in te richten, terwijl andere organisaties meer gebaat
zijn bij uitbesteding zodat zij de juiste kennis en ervaring binnen halen voor een effectief en efficiënt SOC en zich kunnen
focussen op hun core business.

De tabel op de volgende pagina beschrijft de inrichting van het
hybride SOC. Langs de assen van het operating model zijn de
belangrijkste inrichtingskeuzes benoemd. In de meest rechter
kolom zijn deze vertaald naar het hybride model. Door het
SOC langs deze assen in te richten, sluit het optimaal aan op
de huidige organisatie terwijl het in staat is mee te groeien met
veranderende behoeften.

In een hybride model van een SOC worden enerzijds bepaalde taken binnenshuis uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat daarvoor kennis van de organisatie nodig is of omdat bepaalde
informatie vanwege wetgeving de organisatie niet uit mag.
Anderzijds worden bepaalde taken uitbesteed omdat de
organisatie daar zelf de mensen en/of kennis niet voor in
huis heeft.
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1

Aspect

Inrichtingskeuzes

Hybride SOC

Mens &
Organisatie

1. Waar wordt de
verantwoordelijkheid van het
SOC belegd?
2. Centraal of decentraal inrichten?
3. Alles zelf doen of taken
uitbesteden?
4. Bemensen met intern of extern
personeel?

Om het SOC optimaal bij te laten dragen aan bedrijfsdoelstellingen
van de organisatie is het essentieel dat het SOC onder een
vertegenwoordiger van het primaire proces wordt belegd1. Een
hybride SOC combineert externe expertise met diepgaande
kennis vanuit de eigen organisatie. Logisch is daarbij om het SOC
centraal in te richten met eventueel decentrale voorzieningen als
locaties geografisch ver uit elkaar liggen.

Processen

1. Welke SOC-processen intern
inrichten, welke processen
extern laten afhandelen?
2. Hoe worden sturing en
kwaliteitsbewaking goed
ingericht?

Om het hybride SOC optimaal te laten functioneren, moeten  
de processen die intern worden belegd en de processen die
worden uitbesteed naadloos op elkaar aansluiten. De aansturing
van het SOC moet in eigen organisatie worden ingericht. Om
te zorgen dat de missie en visie van de organisatie doorklinkt in
de doelstelling van het SOC, is het goed om de processen voor
sturing en kwaliteitsbewaking intern in te richten. Voor uitvoering
van de specialistische taken, zoals diepgaande analyses en
forensisch onderzoek, wordt de expertise van een externe partij
ingezet.

Informatie

1. Welke bedrijfsprocessen en
welke bedrijfsinformatie moeten
als eerste worden beschermd?
2. Welke informatie wordt met
welke diepgang en welke
frequentie door het SOC
verzameld?
3. Welke analysemethoden worden
ingezet om inbraak vroegtijdig te
detecteren?

Om snel waarde toe te voegen, is het belangrijk om te beginnen
met het beschermen van de gegevens met de hoogste waarde.
Begin dus met bepalen welke gegevensstromen moeten worden
gemonitord, op welke wijze events worden gefilterd, met welke
diepgang de gegevens worden geanalyseerd en hoe met de
uitkomsten wordt omgegaan qua afhandeling en rapportage.
Sommige gegevens kunnen bedrijfs- en/of privacygevoelig zijn of
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving. Een risicoanalyse helpt
bij het bepalen welke gegevens het kwetsbaarst zijn en welke
maatregelen nodig zijn om de integriteit en vertrouwelijkheid van
de gegevens te beschermen.

Technologie

1. Hoe kan de (nieuwe) SOCtechnologie zo efficiënt mogelijk
worden aangesloten op de
eigen infrastructuur?
2. Welke technologische
ondersteuning is noodzakelijk
(voor de operationele processen
en voor de regiefunctie)?

In het hybride model worden de technische systemen van
de leverancier gebruikt om gegevens te verzamelen en
analyseren. Tegelijkertijd moet de eigen bemanning van het
SOC de juiste toegang hebben zodat zij hun werkzaamheden
kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat nieuwe technische
voorzieningen worden afgestemd op bestaande technische
voorzieningen binnen de organisatie. De keuze voor de
benodigde technologische ondersteuning zal voor een groot
deel op economische gronden worden gemaakt. Daarom is
het belangrijk dat er soft- en hardware wordt gekozen dat nu
aansluit op de behoefte van de organisatie en de kennis van de
medewerkers, maar ook mee kan groeien naar de toekomst.

Zie het artikel “De 7 kritische succesfactoren voor een Security Operations Center” dat Capgemini in opdracht van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft geschreven.

72

Trends in Veiligheid 2015

Hiervoor genoemde inrichtingskeuzes helpen bij het inrichten
van een volwassen SOC. Een trend die we de komende jaren
steeds vaker gaan tegenkomen is het Security Intelligence
Center (SIC), waarin geavanceerde post-incidentanalyse en
forensisch onderzoek op de grote hoeveelheden data worden
uitgevoerd. Nog een stap verder kan een SIC door de verbeterde analysecapaciteit zich beter wapenen tegen langdurige en
doelgerichte cyberaanvallen (zogenoemde advanced persistent
threats). Daarnaast zullen we steeds vaker SOC-diensten in de
cloud tegenkomen, zoals bijvoorbeeld SIEM-on-top-of-cloud.

Conclusie
In de komende jaren transformeert de overheid naar
een moderne, digitale en klantgerichte dienstverlener.
Dat vraagt om digitalisering van de kanalen waarmee de
overheid communiceert met burgers, bedrijfsleven en
partners. Maar het vraagt ook om innovatie van de processen en de ICT naar de digitale manier van werken.
Essentiële randvoorwaarde daarbij is dat de betrouwbaarheid, beveiliging en privacy van de digitale dienstverlening van de overheid wordt geborgd. Dat lukt alleen
als cybersecurity proactief wordt aangepakt met de
inzet van een Security Operations Center.

Over de auteurs
Michail Theuns MSc en Roger Wannee zijn respectievelijk consultant en principal consultant bij Capgemini en
als zodanig actief op het gebied van openbare orde en
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Business value van security begint
bij gemeenschappelijk framework
Op welke manier kan security zich verbinden aan het
primaire proces?
Highlights
• Digitale veiligheid heeft baat bij een versterkte security businesscase.
• Businesscase wordt sterker als security zich verbindt met de afdelingen
in het primaire proces.
• Verbinding kan door gemeenschappelijk framework te ontwikkelen.
• Security wordt in framework een van de bronnen voor integraal risicomanagement.
• Business value van real-time security intelligence is nog nauwelijks
gewaardeerd.

Toegevoegde waarde voor het primaire proces
Van ‘businesscase’ naar ‘business value’
Security lijkt veel overeenkomsten te hebben met een verzekering: zolang incidenten
uitblijven, lijken alle investeringen in beveiliging voor niets. Maar als organisaties na
een aanval onvoldoende veilig blijken, zijn de kosten van een incident vele malen
hoger dan een initiële beveiligingsinvestering zou zijn geweest. Het gebrek aan harde
openbaar toegankelijke data van directe en indirecte schade door beveiligingsincidenten versterkt dit, omdat dit het kwantificeren van de toegevoegde waarde van
security compliceert. Hoewel voor ingewijden duidelijk is dat het geen vraag is óf
organisaties worden aangevallen, maar wannéér, lijken de afdelingen in het primaire
proces soms nog lastig te overtuigen om voldoende maatregelen te nemen.
Dit geldt zeker voor kostbare beveiligingsmaatregelen, zoals een Security Operations
Center (SOC), die moet worden bemenst door schaarse medewerkers met dure
expertise. De businesscase die wordt opgesteld door security-medewerkers dient
derhalve zo sterk mogelijk te zijn om organisaties te behoeden voor incidenten die
gaan komen. Een bekende zwakte van veel businesscases voor security ligt in de
moeilijkheid om de ‘business value’ inzichtelijk te maken. Een belangrijke oorzaak
hiervoor ligt in de gebrekkige verbinding tussen de security-afdelingen en de afdelingen in het primaire proces.
Wat betekent dat voor onze organisatie?
Organisaties willen vooral dat de primaire, kritische processen van hun organisatie
normaal blijven opereren. Om de voordelen van een SOC en andere beveiliginginves-
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teringen te formuleren, is het essentieel om de waarde van de
beveiliging voor deze primaire, kritische processen zo scherp
mogelijk te beschrijven. Vooral als er een concrete dreiging of
aanval is. Voor het primaire proces krijgt een security-dreiging  
of aanval alleen betekenis als het terug te brengen is naar de
KPI’s van een organisatie. Welke KPI’s dit zijn, verschilt per
organisatie: dit kan (duurzame) winst, beschikbaarheid van
diensten en/of bescherming van data zijn. De security-afdeling
van een organisatie dient bij een aanval niet alleen inzichtelijk
te maken wat er precies is gebeurd, en welke data is verloren,
maar dient ook een vertaling te maken naar de potentiële
schade in termen van de relevante KPI’s van een organisatie.

Bouwen aan een gemeenschappelijk
framework
Hiervoor is een gemeenschappelijk kader tussen de securityafdeling en de afdelingen in het primaire proces nodig. In dit
‘gemeenschappelijk framework’ wordt onder meer dezelfde
taal gesproken, worden dezelfde definities gebruikt en wordt
uitgegaan van dezelfde vooraf bepaalde kritische data van de
organisatie. Het framework wordt opgebouwd door het op
orde en onder controle krijgen van de basis van de beveiliging.
Nadat de basis op orde is, dienen vernieuwing en de innovaties vanuit de het primaire proces te worden vertaald naar
beveiliging. De statische eerste stap ontwikkelt zich naar een
dynamischere omgeving: als het primaire proces verandert,
verandert de beveiliging mee. In stap 3 en 4 nemen de integraliteit en de dynamiek toe met real-time potentie.

1. Basis op orde
In de praktijk zien we dat veel organisaties moeite hebben
om de basis van beveiliging op orde te krijgen. In het oogspringende beveiligingsmaatregelen zoals fysieke beveiliging,
screening van personeel, identity and access management,
patch management en point-solutions voor netwerkbeveiliging zijn veelal geïmplementeerd. Beveiliging op basis van
risico’s, security by design, beveiligingsbeleid, en naleving
van regels is veelal minder goed onder controle. Vooral risicoanalyses worden slechts rudimentair toegepast terwijl dit
bij uitstek een methode is om effectieve en kostenefficiënte
maatregelen te treffen. Door gebrek aan integraliteit tussen
maatregelen is bovendien niet inzichtelijk of alle risico’s voldoende zijn afgedekt.
In het op orde krijgen van de basis van beveiliging vindt de
eerste verbinding met het primaire proces plaats. Samen met
de afdelingen in het primaire proces moet een prioritering van
de beveiligingsinspanning worden bepaald. De prioritering
wordt gebaseerd op de meest kritische bedrijfsprocessen van
de organisatie. Deze zijn immers het belangrijkste voor het
voortbestaan van de organisatie en verdienen het eerste aandacht voor beveiliging. Hetzelfde geldt voor de kritische data
die een organisatie heeft, zoals persoonsgegevens of intellectueel eigendom. Deze verdienen voorrang boven andere processen en data. De afdelingen in het primaire proces bepalen
de gewenste beveiligingsniveaus in termen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Alleen deze afdelingen
kunnen aangeven of het acceptabel is als een proces er in 1
minuut uit ligt, of 1 uur of 1 dag.
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2. Vernieuwing en innovatie
De basisbeveiliging zal door de steeds veranderende bedrijfsprocessen moeten mee ontwikkelen. Het kan niet bij een
eenmalige analyse en implementatie van maatregelen blijven.
Bedrijfsprocessen veranderen momenteel in snel tempo door
digitalisering; enerzijds wordt daardoor de afhankelijkheid van
ICT groter, anderzijds krijgen klanten en burgers vaak directer
toegang tot bedrijfsprocessen. Beide aspecten van digitalisering maken beveiliging derhalve onmisbaar. Uit het Trends
in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd door
TNS NIPO, blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden
van mening is dat meer digitale communicatie en dienstverlening de noodzaak voor security verhoogt. Maar ook vooral de
verandering van een bedrijfsproces vergroot de noodzaak om
de beveiliging opnieuw tegen het licht te houden. Verandering
betekent niet per definitie dat de beveiliging moet worden verhoogd. Als een (deel van een) proces wordt ondergebracht bij
een derde partij zouden bepaalde maatregelen juist kunnen
worden teruggeschroefd.
Het proces uit stap 1 moet derhalve periodiek worden herhaald om wijzigingen in bedrijfsprocessen mee te nemen in de
beveiliging. Het borgen van beveiliging als een onderdeel van
de bestaande planning- en controlecyclus van de organisatie
verzekert aanhoudende aandacht. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de security aansluit bij organisatieonderdelen die veelal
vooraan staan bij vernieuwingen en innovaties, zoals inkoop,
programma’s en projecten, én natuurlijk het primaire proces
zelf. Security wordt daarmee adviseur van de afdelingen in het
primaire proces.
3. Integraal risicomanagement
Wanneer de verbinding met het primaire proces zich tot dynamische samenwerking heeft ontwikkeld, bieden zich nieuwe
kansen aan. Digitale veiligheid moet onderdeel gaan uitmaken van het integrale risicomanagement van de organisatie.
Gezien het potentiële effect van digitale veiligheid (zowel positief als business enabler, als negatief als business risk) op
het bereiken van de KPI’s van een organisatie is dit meer dan
gerechtvaardigd. Het is bovendien Chef Sache: de CXO van
de organisatie moet er voortdurend van op de hoogte worden
gebracht, en deze moet dat ook willen. De CXO is er wellicht
niet verantwoordelijk voor dat het goed gaat, maar is er zeker
wel verantwoordelijk voor als het fout gaat.
Digitale veiligheid dient in verbinding te staan met gekende
risicomanagement specialismen als financieel risicomanagement, reputatierisicomanagement of contractrisicomanagement, zodat digitale risico’s inzichtelijk zijn voor de organisatie.
De vertaling van technische vulnerabilities of ‘Indicators of
Compromise’ naar business value gerelateerd aan de KPI’s
van de organisatie is cruciaal. De vraag: “Wat betekent dat

76

Trends in Veiligheid 2015

voor onze organisatie?” moet worden beantwoord om de
juiste meerwaarde te hebben voor het primaire proces.
Voor de vertaling van techniek naar het primaire proces kan
security onverwachte allianties inzetten. Voor het inzichtelijk
maken van reputatierisico’s na een digitaal lek of een aanval
kan worden samengewerkt met reputatie-experts van communicatie- en marketingteams in organisaties. Voor financiële
risico’s met Financial risk enzovoorts.
4. Real-time monitoring: SOC als Big Data-bron
De manier om de verbinding tussen de security en het primaire proces op een dagelijkse manier te versterken, is door
vanuit de meest operationele afdeling, het Security Operations
Center (SOC), de basis te laten leggen naar real-time integraal
risicomanagement in een organisatie (zie voor het succesvol
inrichten van een SOC het artikel van Michail Theuns en Roger
Wannee in deze editie van Trends in Veiligheid). De ‘intelligence’
die SOC’s voor de informatiebeveiliging van organisaties genereren, wordt nog niet ontwikkeld voor het versterken van de
afdelingen in het primaire proces van organisaties. De waarde
voor het primaire proces is in potentie aanwezig. Het verschil
met stap 3 is dat een SOC veel accurater en dynamischer kan
acteren. Risico’s kunnen real-time inzichtelijk worden gemaakt,
waarop het primaire proces kan reageren. Een SOC (in-house
of managed) is hiermee feitelijk randvoorwaardelijk voor elke
van IT-afhankelijke, digitale organisatie. Door de afdelingen in
het primaire proces te voeden met de actionable intelligence uit
de security-organisatie wordt tevens de businesscase en zichtbaarheid van security beter. Ook bij daadwerkelijke incidenten
hoeven niet vaststaande risicoscenario’s te worden geïnterpreteerd. Incidenten kunnen real-time worden geanalyseerd,
waardoor preciezer kan worden ingeschat welke risico’s er zijn
gelopen en wat de schade is. Op het gebied van security intelligence lijkt nog veel business value te behalen.

Business value van beveiligingsmaatregelen
Het is lastig in het algemeen aan te geven wat de business
value van een bepaalde beveiligingsmaatregel is. De securityspecialist lijkt daarbij op de jurist die ook voortdurend stelt:
“dat hangt ervan af”. Voor security is het essentieel de specifieke dreigingen en risico’s van een proces als uitgangspunt te
nemen in relatie tot de KPI’s van een organisaties.
Kijkend naar de trends in digitale transformaties, zoals social,
mobile, Internet of Things, moet beveiliging momenteel meegroeien naar real-time en een steeds bredere en diepere
digitalisering van processen aankunnen. Security Operations
Centers en security intelligence spelen in op de noodzaak van
weerbaarheid en real-time monitoring, en attributed based
identity management op toegangsbeheer tot data dat tegelijkertijd effectiever en veiliger is.

Conclusie
Het is geen vraag meer óf organisaties digitale aanvallen zullen ondervinden, maar nog slechts wanneer.
Ondanks aanzienlijke dreigingen en risico’s lijken afdelingen in het primaire proces van organisaties soms
nog lastig te overtuigen om afdoende maatregelen te
nemen. Om dit te verbeteren, moet de businesscase
voor security worden versterkt door steeds inzichtelijk
te maken wat de business value van beveiliging is. Dit
verbetert als de verbinding tussen de security-afdelingen en de afdelingen in het primaire proces wordt
versterkt. Want pas als er betekenis kan worden gegeven gerelateerd aan de KPI’s van de organisatie, zal
security de rechtmatige stem in de boardroom kunnen
bemachtigen.
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Omslag nodig voor digitale
slagkracht
Hoe moeten militaire cybercapaciteiten zich
doorontwikkelen om Nederland te beschermen?
Trends in de veiligheidssituatie en technologie
betekenen dat Defensie een andere weg moet
inslaan bij de verder opbouw van offensieve
cybercapaciteiten.

• De digitale wereld is inmiddels gemilitariseerd.

Voor het realiseren van haar doelstellingen in het digitale
domein heeft Defensie daarom een Defensie Cyber Strategy
opgesteld in 2012. In de afgelopen twee jaar heeft het ministerie ook vooruitgang geboekt met de realisatie. Voorbeelden
zijn de oprichting van het Defensie Cyber Expertise Centrum,
DefCERT, de Joint SIGINT Cyber Unit 2 (met de AIVD) en de
oprichting van het Defensie Cyber Commando eind 2014.3

• Militaire cyber operations bieden nieuwe geopolitieke mogelijkheden.

De wereld verandert en niet alleen digitaal

Highlights
• Geen digitale transformatie zonder digitale veiligheid.

• Volwaardige cyber operations alleen met industrialisering van aanpak.
• De industrie kan ontwikkeling van cyber operations
versnellen.

De digitale transformatie van Nederland
heeft gevolgen voor digitale veiligheid
Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter
wereld en de adoptie van digitale technologie zet zich anno
2015 nog steeds door. Vanuit veiligheidsperspectief betekent
dit dat er veel meer te beschermen is. Zonder adequate beveiliging van persoonsgegevens en gedigitaliseerde bedrijfsprocessen komt de privacy in het geding, of worden vitale infrastructuren als energie, telecom of banken te kwetsbaar voor
cyberaanvallen. Dit geldt ook voor Defensie waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om verstoring van hoogwaardige (satelliet)
communicatie-, informatie-, sensor-, navigatie-, logistieke en
wapensystemen. Dit kan de slagkracht en handelingsvrijheid
van Defensie ernstig beperken.1

78

Digitalisering biedt echter ook kansen voor Defensie. Afgezien
van de voordelen van eigen digitalisering (bijvoorbeeld efficiëntie, verbeterde informatiepositie, nieuwe communicatiemiddelen), ontstaan ook nieuwe militaire handelingsopties voor de
verdediging van de belangen van het Koninkrijk.

Trends in Veiligheid 2015

Er is de afgelopen tijd echter het nodige veranderd en dit heeft
zijn consequenties voor de cyberstrategie van Defensie. We
behandelen hier een aantal trends: militarisering van cyberspace, inzet cyber bij conflicten en industrialisering.
1. Militarisering cyberspace
Het digitale domein raakt verder steeds meer gemilitariseerd.
Niet voor niets is dit voor militairen de ‘vijfde dimensie’ (naast
land, zee, lucht en ruimte). Een groeiend aantal landen ontwikkelt capaciteiten om digitale aanvallen uit te kunnen voeren als
onderdeel van hun militaire operaties (‘cyber operations’). Neem
bijvoorbeeld Denemarken, dat in de periode 2015-2017 465 miljoen kroon (bijna € 63 miljoen) zegt te gaan investeren om een
offensieve cyberdivisie op te richten.4 De Nederlandse Defensie
investeerde in de periode 2012-2015 €50 miljoen extra voor
zowel inlichtingen, defensief als offensief.
1
2

Ministerie van Defensie, Defensie Cyber Strategie, 2012 (Kamerstuk 33321, nr. 1)
https://www.aivd.nl/publicaties/@3115/joint-sigint-cyber/

Brief minister van Defensie, Offensieve cybercapaciteit Defensie, 17 maart 2014. Ministerie
van Defensie, Minister geeft startschot voor Defensie Cyber Commando, nieuwsbericht 25
september 2014

3

Reuters, Denmark invests $75mn in offensive cyber division,  2 januari 2015, http://rt.com/
news/219471-denmark-offensive-cyber-division.

4

Steeds meer landen komen er ook openlijk voor uit dat ze
de intentie hebben in cyberspace offensief op te kunnen treden. Ook de Nederlandse Defensie Cyber Strategy is tamelijk
expliciet: “In het kader van militaire operaties zal steeds vaker
van operationele cybercapaciteiten gebruik worden gemaakt,
voornamelijk ter ondersteuning van het reguliere optreden van
de krijgsmachten maar ook als zelfstandig wapen.” 5
Defensie heeft primair een traditionele aanpak voor ogen:
“De planning en uitvoering van operaties in het cyberdomein
komen grotendeels overeen met die van traditionele militaire
operaties.” 6 De vraag is echter of deze benadering het volledige potentieel van het cyberdomein zal ontsluiten en of we
cyber operations wel moeten zien als een zuiver traditionele
militaire capaciteit.
Cyber operations zijn in deze benadering een gewone vorm
van oorlogsvoering. Gebruik van geweld wordt door Von
Clausewitz7 in dit kader aangemerkt als een machtsmiddel,
dat ingezet wordt als andere middelen van buitenlandse politiek geen gewenst effect bereiken. Inzet van dergelijke middelen is voorbehouden aan de overheid en gebonden aan strenge regels. In de praktijk betekent dit onder meer dat Defensie
opereert onder een NATO- of VN-mandaat en dat inzet van
Nederlandse militairen door het parlement is goedgekeurd.8

2. Cyber vaker in conflicten
Vrijwel elk geopolitiek conflict van enige omvang heeft inmiddels een cybercomponent. Staten, groeperingen en/of hun
(gedoogde of gesteunde) sympathisanten voeren cyberaanvallen uit op tegenstanders, ter ondersteuning van hun diplomatieke, activistische of terroristische doelstellingen.
De afgelopen jaren zijn er dan ook veel  cyber operations
waargenomen die wel (geo-)politiek, maar niet militair waren.
Bijvoorbeeld de massale Denial of Service aanvallen in Estland
(2007) en Georgië (2008) en de aanval op Sony in 2014 (door
Noord-Korea publiekelijk goedgekeurd9, maar niet aantoonbaar
gesteund of uitgevoerd). Ook de StuxNet operatie die Iraanse
nucleaire installaties saboteerde (in 2010 ontdekt) en de aanval
op IT-systemen van Saudi Aramco (2012) vallen in deze categorie.

5

Ministerie van Defensie, Defensie Cyber Strategie, 2012

6

Brief minister van Defensie, Offensieve cybercapaciteit Defensie, 17 maart 2014.

7

Carl von Clausewitz, On War, 1832, gebruikte editie 1997

Zie voor een heldere uitleg over de spelregels van de inzet van cyber operaties Paul
Ducheine en Kraesten Arnold, Besluitvormingbij cyberoperaties, Militaire Spectator, jaargang
184, nr. 2 2015

8

Dit wil niet zeggen dat Noord-Korea er achter zit. Zie b.v. New York Times, North Korea
Denies Role in Sony Pictures Hacking, 7 december 2014, http://www.nytimes.com.

9
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Onder de huidige veranderende geopolitieke omstandigheden
betekent dit overigens dat Defensie niet alleen rekening moet
houden met ‘low tech’ tegenstanders tijdens vredesmissies!
Deze ‘low tech’ tegenstanders kunnen worden gesteund door
hackers (bijvoorbeeld de Syrian Electronic Army), maar ook
staten mengen zich - al dan niet via een tussenpartij - met
cyber operations in conflicten.
Kenmerken van deze aanvallen zijn, dat ze niet door duidelijk
aanwijsbare statelijk militaire eenheden worden uitgevoerd, er
geen algemeen geldend volkenrechtelijk mandaat is, er geen
(openlijke) parlementaire goedkeuring en kader voor inzet is
gegeven en de geweldsinstructies onduidelijk en/of niet expliciet zijn.
In de doelwitten is ook een verschuiving zichtbaar. De aanvallen leiden zelden tot een aantasting van de militaire capaciteit of bedreiging van de soevereiniteit van het aangevallen
land. Meestal ondermijnen aanvallen echter wel de informele
machtsbasis (bijvoorbeeld economie) of communicatie of
een bedrijf als symbool. De aanvallen hebben daarom toch
een hoge impact op de politieke situatie. Terugkomend naar
Clausewitz zien we dus dat cyber operaties wel degelijk ingezet worden als ‘een voortzetting van de politiek’, maar dan
met niet-militair geweld. En met succes!
De Nederlandse overheid zou langs deze lijn ook moeten overwegen om ter versterking van de algemene buitenlandse politieke positie en de (inter-)nationale veiligheid naast de zuiver
militaire inzet andersoortige cyber operations capaciteiten te
ontwikkelen en in te zetten. Deze capaciteiten gaan verder dan
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de huidige militaire inzet, zelfs verder dan ‘speciale operaties’.10
Uiteraard dient deze optie wel voorzien te zijn van politieke
controle en checks & balances. Het spreekt voor zich dat verkenning van deze weg ook gevolgen heeft voor de doctrine en
de ontwikkeling van middelen en uiteindelijk misschien ook de
vraag of het een taak is die bij Defensie belegd dient te worden.
3. Cyber operaties van ambachtsman naar industrie
De technologische ontwikkelingen op het gebied van cyberaanvallen gaan ondertussen onverminderd door. De ambachtelijke hacker op zolder is inmiddels ingehaald door een geïndustrialiseerde aanpak. Tools worden steeds makkelijker in
het gebruik en criminele en legale hacking toolkits worden
verhuurd tegen condities die sterk aan commerciële softwarepakketten doen denken, inclusief garantie en onderhoud.
Hergebruik en modulaire opbouw vervangen voor een groot
deel het programmeren van code.
De potentiële doelwitten van cyber operations zijn dynamisch,
door voortdurend onderhoud, patching en updating van
IT-omgevingen. Wat je digitaal aan wilt vallen, kan er daarom
van vandaag op morgen anders uitzien, waardoor de aanval
niet kan slagen. Inzicht en flexibiliteit zijn dus belangrijk.
Defensie opereert voorts binnen strakke spelregels en moet
(ambtelijk en politiek) controleerbaar zijn bij het hanteren van
geweld en stelt strenge eisen aan de kwaliteit van operaties.
Vastlegging van werkwijze en resultaten zijn hiervoor noodzakelijk.
10
Speciale operaties kenmerken zich door hun heimelijk karakter. Ze zijn wel voorzien van duidelijke besluitvorming en spelregels. Zie Ducheine/Arnold, 2015.

Een start met ‘ambachtelijke’ cyberprofessionals en commerciële kits is een goede eerste stap, maar is gezien de eisen die
aan militair optreden worden gesteld niet het eindstation. Het
is nodig over te gaan tot ontwikkeling van modules van ‘cyberwapens’ en die op een geïndustrialiseerde leest te schoeien,
zoals dat ook gebeurt in de civiele applicatieontwikkeling en
–onderhoud.
Om dergelijke moderne cyber operations capaciteiten te ontwikkelen, kan Defensie ook het potentieel van de industrie in
Nederland en Europa benutten. Het inschakelen van de industrie voor cyber operations kent een aantal belemmeringen.
Er is op dit moment bijvoorbeeld geen aanwijsbare industrie
(in Nederland althans) die cyberwapensystemen of cyberwapens maakt. Er bestaat wel een IT- en IT-security industrie,
maar deze begeeft zich vanwege juridische en/of ethische
bezwaren doorgaans niet op het ‘weaponisen’ van IT.
Verder zullen cyber operations vanuit hun aard altijd zeer kennisintensief en specifiek zijn. Het ontwikkelen, parameteriseren
en vervolgens operationeel inzetten van cyberwapens zal bijna
altijd tegen specifieke doelwitten zijn en juridisch gezien door
militairen plaats moeten vinden. Het volledig scheiden van ontwikkeling en gebruik (de ‘inzet’) is ons inziens niet mogelijk.

Conclusie
Er kan in Nederland geen digitale veiligheid zijn zonder
sterke militaire cybercapaciteiten. Defensie zal ook
in het digitale domein de ‘dienstverlener’ voor de
Nederlandse staat en burgers moeten zijn voor het
verstrekken van veiligheid, bescherming van grondgebied en internationale rechtstaat, soevereiniteit,
politieke en economische belangen. Defensie beschikt
indien nodig over de mogelijkheid om hierbij geweld als
speciaal middel in te zetten. Een verandering in kijk op
het traditionele militair denken maakt het echter ook
mogelijk om cyber operations in een andere richting
door te ontwikkelen. Om schaalgrootte en volwassenheid te bereiken zijn verdere industrialisering van militaire
cyber operaties en een grotere rol van de industrie bij
de ontwikkeling van offensieve cyberdiensten nodig.

Het aanleveren van modules, een ontwikkelplatform en kwetsbaarheden is als tussenvorm wel een interessant concept voor
versnelling, net als het doen van onderzoek en ontwikkeling
naar een cyberwapenplatform en het bieden van opleidingen.
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Veerkracht bij uitval van digitale
dienstverlening
Is uw organisatie voorbereid op de uitval van digitale
dienstverlening?
Highlights
• Uit onderzoek blijkt dat slechts 12% van de
Nederlanders denkt dat de overheid goed is voorbereid op de uitval van digitale dienstverlening.
• Het is niet de vraag óf digitale diensten worden
geraakt door uitval, maar in welke mate en hoe
adequaat een organisatie in staat is om te herstellen bij storingen en uitval.
• Het accent van de veiligheidsmaatregelen verschuift van weerbaarheid naar veerkrachtig
(‘resilient’) optreden. Dit wordt getest middels
een ‘cyberstresstest’.

NU.nl meldt op 16 december 2014: “Het Nederlandse ING
kende afgelopen twaalf maanden de meeste storingsdagen
van banken wereldwijd. Dat concludeert de website
Allestoringen.nl, dat zich hiervoor baseert op informatie
verzameld in 27 landen.”
Dit soort nieuwsberichten over digitale dienstverlening zien
we steeds vaker. Allestoringen.nl laat zien wanneer digitale
dienstverlening faalt. De website laat zien of er sprake is van
een grote storing of van geïsoleerde of kleinschalige problemen. Zowel commerciële diensten als diensten van de overheid worden 24/7 gemeten. Opvallend is dat alle vormen van
digitale dienstverlening in meer of mindere mate geraakt worden door storingen. Het is dus niet de vraag of digitale diensten worden geraakt door uitval, maar in welke mate en hoe
adequaat een organisatie in staat is om uitval te herstellen. De
‘veerkracht’ of ‘resilience’ van organisaties is nog belangrijker
als het gaat om digitale dienstverlening in het kader van diensten die voor ons zelf cruciaal zijn of die vitaal zijn voor onze
samenleving. Uit onderzoek1 blijkt dat slechts 12% van de
Nederlanders denkt dat de overheid goed is voorbereid op de
uitval van digitale dienstverlening. Heeft de meerderheid gelijk
of zijn we goed voorbereid?
1

TNS NIPO onderzoek Trends in Veiligheid
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De afhankelijkheid van digitale
dienstverlening
Digitale dienstverlening dringt diep door in ons dagelijks leven.
Denk maar aan het gebruik van online bankieren, winkelen op
internet of het gebruik van de OV-chipkaart. Ook de belastingaangifte en het beschikken over de laatste gegevens over ons
pensioen gaat online. Bijna iedere vorm van digitaal contact
met onze overheid verloopt via identificatie met DigiD. Maar
ook onze persoonlijke brievenbus is online en in de Cloud via
een mailservice van Google, Microsoft of Apple.

De maatschappij en de overheid digitaliseren in rap tempo en
ontwikkelen steeds meer kritieke diensten online. In rampen
en crisistijd hebben we NL-Alert die ons waarschuwt, onze
telefoons worden gebruikt als alarmoproepsysteem. Als de
website van Albert Hein’s Allerhande op eerste kerstdag er uit
ligt, is er grote paniek over de bereiding van het kerstdiner.
We kunnen niet meer zonder goed functionerende en veilige
digitale dienstverlening. Verstoringen zorgen voor een grote
impact in onze maatschappij. Zowel organisaties als individuele gebruikers vertrouwen op de veiligheid en werkzaamheid van digitale systemen. Of in woorden van de Europeese
Commissie: “The more we depend on the internet – the more
we depend on its security.”

Verstoringen van digitale dienstverlening
nemen toe
“Afgelopen jaren kregen diverse
organisaties te maken met DDoSaanvallen. In 2013 waren voornamelijk de
banken in het nieuws, in 2014 richtten de
aanvallen zich op diverse internet
providers, scholen en een aantal andere
organisaties zoals bijvoorbeeld Wegener
en 9292.nl. In verschillende phishingcampagnes werden de namen van
Nederlandse organisaties misbruikt. In
sommige gevallen was het doel van deze
phishes de installatie van cryptoware
(gericht op bijvoorbeeld Intrum Justitia,
DHL, PostNL en Bol.com) en in andere
gevallen was er sprake van meer
traditionele phishing met als doel het
verkrijgen van inloggegevens of andere
gevoelige gegevens zoals paspoortkopieën (gericht op bijvoorbeeld de
Belastingdienst, IBAN, rijksoverheid.nl,
RDW en KPN).”
Bron: Ministerie V&J, Nationaal Cyber
Security Centrum, End-of-year.

Verstoring van dienstverlening manifesteert zich in verschillende hoedanigheden. Variërend van fouten in het systeem,
direct verstorende activiteiten zoals DDoS aanvallen, tot indirecte verstoringen die gericht zijn op stelen van kwetsbare en
waardevolle data en informatie.
Er zijn afgelopen jaar een aantal verstoringen geweest met
aanzienlijke impact op de dienstverlening van de getroffen
organisaties (zie kader). Grote vraag is of deze organisaties
voorbereid zijn geweest op dit soort verstoringen en hoeveel
impact heeft het gehad op hun klanten, medewerkers en het
resultaat van de organisatie.
Digitale verstoringen vormen een relatief nieuwe dimensie in
een breed scala aan verstoringen die een organisatie kunnen
treffen. Het vormt daarmee een aanvulling op de set van
bestaande veiligheidsrisico’s van een organisatie. Digitale
veiligheid is daarmee een noodzakelijke randvoorwaarde voor
de continuïteit van de organisatie en moet onderdeel zijn van
een integrale veiligheidsbenadering. In de voortschrijdende
digitalisering van onze samenleving kunnen organisaties digitale verstoringen niet onderschatten en zullen zij noodzakelijke
maatregelen moeten nemen.

Respons op digitale verstoringen
Verstoringen van digitale diensten zijn er iedere dag. Veelal is
er een aanwijsbare oorzaak die eenvoudig kan worden opgelost. Kleine organisatie hebben een eigen beheerder, grote
organisaties een professioneel Security Operations Center
(SOC). Van deze entiteiten wordt verwacht dat zij verstoringen
snel verhelpen en zorgen dat een verstoring geen incident
wordt. Binnen de nationale crisisstructuur wordt een incident
omschreven als: “Een klein voorval dat de openbare orde in
enige mate stoort. Een incident is redelijk eenvoudig en met
beperkte inzet van middelen te herstellen.” Een incident kan
dus gemitigeerd worden op operationeel niveau maar vraagt
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wel specifieke aandacht van een specialist. In sommige gevallen is een team van specialisten noodzakelijk, er is dan sprake
van een ‘interne opschaling’.
In de volksmond word al snel gesproken van ‘crisis’, een term
een term die op nationaal niveau niet snel gebruikt wordt.
“Onder een IT-crisis wordt verstaan een dreiging of crisis
waarbij de bron en/of het effect ligt in het IT-domein, waarbij
één of meer vitale belangen in het geding zijn en waarvoor de
reguliere structuren niet toereikend zijn.” Een IT-crisis is dus
een voorval met grote impact, zoals een IT-dreiging, kwetsbaarheid of incident, dat zich (mogelijk) voordoet, de betrouwbaarheid, integriteit of bereikbaarheid van de vitale sectoren
schaadt en qua besluitvorming rond de te nemen maatregelen
niet kan worden afgedaan op operationeel niveau. Bij een crisis is, in tegenstelling tot een incident, ook een tactische en
strategische dimensie betrokken.
Deze systematiek van definiëring op operationeel, tactisch en
strategisch niveau is zowel bruikbaar voor publieke als private
partijen. Iedere organisatie moet voor zichzelf duiden welke
impact een verstoring van een digitale dienst heeft. De impact
gaat verder dan de IT-impact, cruciaal is de inschatting van de
business impact. Is er sprake van een kort durende verstoring,
raakt de verstoring primaire dienstverlening of is er sprake van
een continuïteitsrisico voor de organisatie? Organisaties in de
vitale sectoren hebben daarbij nog de mogelijkheid om een
hulpvraag in te dienen bij het Nationaal Cyber Security Center.
In sommige sectoren (onderwijs, gemeenten en waterschappen) zijn er sectorale CERT’s opgezet om ondersteuning te bieden. Ander organisaties staan er alleen voor.
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Zijn we goed voorbereid op de uitval van
digitale diensten?
Stel nu dat het nieuwsbericht op NU.nl waar is en dat ING
inderdaad de bank is met wereldwijd de meeste storingsdagen, of in andere woorden de laagste beschikbaarheid. Dan
zou ik als ING-klant de stelling aandurven dat het zo slecht
nog niet is met de digitale dienstverlening van banken. Ik heb
afgezien van enkele hick-ups afgelopen jaar naar volle tevredenheid gebruik kunnen maken van internet en mobiel bankieren. Natuurlijk zijn er klanten waarvoor dat minder het geval is,
maar over het algemeen zijn er geen grote ontwrichtende situaties geweest. Toch moet op basis van de constante toename
van verstoringen (Bron NCSC CSBN, Jaarbericht) in digitale
dienstverlening, niet alleen in de financiële sector, geconcludeerd worden dat prepareren op de uitval van digitale dienstverlening meer aandacht moet krijgen.
Organisaties zullen bij de planning van maatregelen er vanuit
moeten gaan dat zij een keer te maken krijgen met verstoring
van hun digitale dienstverlening. Dit betekent dat het accent
van de veiligheidsmaatregelen verschuift van het steeds hoger
maken van de digitale muren (weerbaarheid) naar de capaciteit veerkrachtig (‘resilient’) op te kunnen treden. Detectie van,
en de respons op verstoringen (‘recovery’) moeten goed worden georganiseerd. Om de hinder voor klanten en het eigen
bedrijfsproces te minimaliseren, is aandacht nodig voor het
herstellend vermogen en continuïteitsmanagement.
Op nationaal niveau is middels de tweede Cyber Security
Strategy een duidelijke visie en richting neergezet voor de
overheid. In de operationalisering van deze strategie wordt
meer en meer gefocust op opleiding, training en oefening

van nu? Alleen met een oefening die de realiteit van nu benadert, kun je toetsen of de organisatie daadwerkelijk voldoende
is voorbereid: de ‘cyberstresstest’. De cyberstresstest is een
preventief middel, dat medewerkers voorbereidt op eventuele
calamiteiten, maar ook inzage geeft in de materiële weerbaarheid en veerkracht van een organisatie. De nevenopbrengst
is verder toegenomen bewustwording, op kennis, houding én
gedrag. De beste test is natuurlijk de praktijk, maar om daar
nu op te wachten…?

van de overheidsdiensten zoals NCSC, Politie, OM, Defensie,
Inlichtingendiensten en nationale crisisbesluitvormingsstructuur. Dit jaar wordt er bijvoorbeeld zowel een operationele als
bestuurlijke oefening gehouden, gericht op uitval van digitale
dienstverlening. Binnen de overheid heeft de voorbereiding op
de uitval van digitale diensten dus prioriteit. Belangrijke uitdaging blijft het vasthouden van deze prioriteit. Het is noodzakelijk
om jaarlijks de uitval van digitale dienstverlening te blijven testen. Dat kan in verschillende vormen van kleinschalige teamtrainingen tot ketenoefeningen met verschillende organisaties.
Met name bij private organisaties is momenteel een digitale
revolutie gaande. De aandacht voor de uitval van digitale diensten blijft echter achter. Vanuit de klassieke informatiebeveilingshoek is er natuurlijk aandacht voor uitval van systemen en
kijken IT-verantwoordelijken naar beschikbaarheid, integriteit
en vertrouwelijkheid van IT-systemen. Veelal wordt echter binnen de organisatie volledig op de CISO vertrouwd dat ‘het wel
goed geregeld is’. Heel af en toe wordt het primaire proces
betrokken bij een mogelijke uitval van een systeem, en dus uitval van dienstverlening binnen het primaire proces. De nadruk
bij private organisaties ligt tot dusverre vooral in het opstellen
en/of adopteren van baselines, standaarden en frameworks
voor informatiebeveiliging. Certificering door een derde onafhankelijke partij moet vervolgens borgen dat de maatregelen
ook daadwerkelijk zijn genomen.
De hoge dynamiek van digitale dreigingen vraagt bij materiële
toetsing om een dynamische aanpak, die rekening houdt met
de ontwikkelingen in dreigingen en het specifieke risicoprofiel
van de eigen organisatie. Toets dus op realistische, actuele
dreigingen. De golf van Distributed Denial of Services (DDoS)
aanvallen in april 2013 liet zien, dat met oefeningen voorbereide organisaties beter in staat bleken de aanvallen te absorberen en sneller hun dienstverlening te herstellen. Voor de meeste getroffen organisaties kwam dat ‘oefenen’ helaas tijdens de
aanvallen zelf. Hoe weet een organisatie of het werkelijk weerbaar en veerkrachtig genoeg is tegen de digitale dreigingen

Over de auteurs
Drs. Roeland de Koning en Maaike Willemsen MA
zijn respectievelijk principal consultant en consultant
bij Capgemini Consulting en als zodanig actief op het
gebied van openbare orde en veiligheid. Specifiek richten zij zich op vraagstukken op het vlak van resilience,
crisisbeheersing en oefenen.

Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs
opnemen via roeland.de.koning@capgemini.com
of maaike.willemsen@capgemini.com
@MFWillemsen
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Publicaties

Bent u geïnteresseerd in andere publicaties? Naast ons jaarlijkse Trends in Veiligheid
rapport publiceren wij nog andere rapporten, onderzoeken en white papers die voor
u relevant kunnen zijn. Onderstaand treft u een verkort overzicht aan.
Een compleet overzicht van onze publicaties vindt u op www.capgemini.nl
en www.nl.capgemini-consulting.com

Staying Ahead in the Cyber Security Game
Download via
www.nl.capgemini.com/cybersecuritygame

Dit boek behandelt de meest actuele en relevante thema’s op het gebied
van cyberbeveiliging. Het boek richt zich op de organisatorische, ondernemingsbestuurlijke en managementaspecten van beveiliging en laat de
ingewikkelde technische vraagstukken buiten beschouwing. In elk hoofdstuk wordt een van de meest recente ontwikkelingen belicht. Lees uzelf
helemaal in cyberbeveiliging in om de nodige kennis op te doen voor de
bescherming van uw onderneming.
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World Quality Rapport 2014
Download via
www.worldqualityreport.com
Het World Quality Report is het resultaat van een samenwerking tussen
Capgemini, Sogeti en HP Software. Het rapport is opgezet op basis van de
bevindingen uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door middel van interviews met 1.543 CIO’s, IT-directeuren/managers, VP van applicaties en kwaliteitsborging directeuren/managers in 25 landen. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd en inhoudelijk commentaar wordt geleverd door meer dan
40 vakexperts op het gebied van testen.
Het onderzoek bestrijkt verschillende bedrijfssectoren en landen. De verrassende uitkomst is dat 52% van het geld dat is gebudgetteerd voor testen en kwaliteitsborging wordt besteed aan uitbreidingen op het bestaande IT-landschap.
Dit betreft veelal nieuwe mobiele en Big Data-applicaties en -systemen.
Tegelijkertijd laten de onderzoeksresultaten zien dat er meer aandacht is voor
kwaliteit, de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van applicaties.

Digital Transformation Review No 7
Download via
www.nl.capgemini-consulting.com/digital-transformation-reviewndeg-7-strategies-for-the-age-of-digital-disruption

De zevende editie (februari 2015) van Capgemini Consulting Digital Transformation
Review richt zich op digitale disruptie. Sinds 2000 zijn 52% van de organisaties in
de Fortune 500 ofwel failliet gegaan, overgenomen of bestaan niet meer. Door de
complexiteit, de snelheid en de omvang van digitale veranderingen is de impact
groot voor veel organisaties. Hoe kan uw organisatie succesvol zijn in de digitale
wereld die steeds sneller verandert? We stelde deze vraag aan diverse internationale bestuurders, overheden, eigenaren van start-ups en technologie goeroes.
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Blogs
Onze experts en thoughtleaders zijn dagelijks bezig met organisaties, processen, beleid, sturing en inrichting in het
brede veiligheidsdomein. Frequent publiceren zij een artikel op een van onze blogs, om u zo op de hoogte te houden
van nieuwste inzichten, trends en ontwikkelingen.

Veiligheid en Rechtsketen Blog:
Verbindingen leggen in het veiligheidsdomein
en het versterken van haar prestaties.

Ga naar de blog via
www.nl.capgemini-consulting.com/
veiligheidenrechtsketenblog

Trends in Veiligheid blog: blog over
trends en ontwikkelingen in het Openbare
Orde en Veiligheidsdomein.

Ga naar de blog via
www.capgemini.nl/tivblog

Partnerschap
The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van
Europa. In dit Nederlandse cluster - met een kern in de regio Den Haag en
nauwe samenwerking met Twente en Brabant - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op
het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid,
meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus,
het landelijk innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.
www.thehaguesecuritydelta.com
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Over Capgemini
Met bijna 145.000 mensen in ruim 40 landen is Capgemini wereldwijd een
van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2014 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 10,571 miljard euro.
Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en
technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse
organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de
Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is de wereldwijde organisatie van de Capgemini Group voor
transformatie- en strategisch advies, en is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van ondernemingen bij belangrijke transformaties: van innovatieve strategieën tot
strategie-implementatie, met continue aandacht voor duurzame resultaten. De nieuwe
digitale economie veroorzaakt aanzienlijke verandering, maar creëert ook kansen. Om
de bijbehorende digitale transformatie in goede banen te leiden werkt ons wereldwijde
team van meer dan 3600 getalenteerde consultants samen met toonaangevende
ondernemingen en overheden. We putten hierbij uit ons inzicht in de digitale economie
en ons leiderschap in bedrijfstransformaties en organisatorische veranderingen.
Kijk voor meer informatie op:

www.nl.capgemini.com
www.capgemini-consulting.nl
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