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Digitale transformatie  

De digitale transformatie, die al decennia in beweging is, komt in versnelling door een arsenaal van ICT 

mogelijkheden. De “klant” is steeds eenvoudiger te bedienen. De klant echt centraal in de dienstverlening  en 

vanuit zijn of haar vraag te acteren, maar is het wel zo simpel te stellen.  

 

Het ICT Forum gaf beeld van verschillende perspectieven op de digitale transformatie en hoe dit in praktijk nog 

niet in elkaar overloopt en daarmee ook kwaliteit van dienstverlening verloren dreigt te gaan. Een centrale 

overheid en maatwerk vanuit de gemeenten is een mogelijkheid, maar ook vraagstukken die nu bij de 

gemeenten behoren, kunnen door de digitale transformatie in de markt terecht gaan komen. 

 

Informatiekundige ontwikkelingen 

De informatiekundige ontwikkelingen zijn daardoor volop in beweging en zullen de komende jaren ervoor gaan 

zorgen dat de “klant” echt centraal komt te 

staan. Een centrale overheid kan zorgdragen dat 

standaard zaken overal gelijk worden behandeld 

en maatwerk wordt verricht vanuit de 

gemeenten. De regie vanuit de overheid en 

interactie met de “klant” vanuit de gemeenten, 

keten- en netwerkpartijen.  

 

Uitdagingen vanuit de praktijk zijn direct 

zichtbaar, waar veel inwoners moeite zullen 

hebben om mee te kunnen in een evolutie, 

waarin de computer de gesprekspartner wordt 

en persoonlijk contact daarin een mindere rol zal 

gaan spelen. Zo ook Hans Lammers, adviseur 

informatievoorziening Gemeente Enschede: "Bij 

het realiseren van een digitale transformatie 

moeten we vooral de menselijke maat niet uit 

het oog verliezen!" Dat zijn we verschuldigd aan 

de 2,5 miljoen klanten die niet, of in mindere 

mate, in staat zijn het digitale kanaal te 

gebruiken”. Digitalisering is een noodzaak om 

zorg te dragen voor ontwikkeling en 

optimalisatie van de dienstverlening van de lokale overheid, maar ook niet als zaligmakend genoemd. Ton 

Laumen, ICT adviseur bij Gemeente Lelystad, stelt dan ook: “Kies voor digitaal tenzij….”. 

 

Prioriteiten van gemeenten 

Duidelijk is dat digitale transformatie als prioriteit de agenda’s bereikt heeft. Simpelweg om niet het contact met 

de markt te (gaan) verliezen en zo van de markt te verliezen. Gesteld voorbeeld tijdens het ICT Forum door 

Simon Does,  CIO van Gemeente Arnhem, dat het gebrek van aansluiting op de vraag voor digitalisering risico 

geeft voor de lokale overheid met V&D als voorbeeld, als resultaat van dat gebrek. Welke prioriteiten moeten er 

worden aan gegaan en is het regiemodel als hierboven te volgen, of is eigen situatie van een gemeente daar niet 

klaar voor. Dit zal per gemeente anders zijn, waar de politiek juist een aanpak en visie dient te bepalen, die voor 

de lokale overheid te volgen is.  

 

Politiek en digitale transformatie 

Begin 2013 sprak Ronald Plasterk zich duidelijk uit met: “ Volledig digitale overheid in 2017”. Wellicht om te 

prikkelen of als daadwerkelijk gesteld doel, maar in volledigheid zal een digitale overheid niet zijn gerealiseerd in 

2017 en wordt vanuit de praktijk ook niet gevraagd. Het persoonlijke contact, als ook het maatwerk wat in 

situaties wordt gevraagd is in digitale vorm niet allemaal te vatten. Toch is het wel waar dat we er op aan sturen 

en is het een gezamenlijke traject tussen de politiek en alle overheidsdiensten om dit voor de burgers en haar 

ondernemers zo goed mogelijk in te richten. Astrid Oosenbrug geeft tijdens haar presentatie inzicht in de 

studiegroep Informatiesamenleving en Overheid die vanuit het Ministerie opdracht heeft gekregen om duidelijk 

inzicht te geven wat nodig is om de “echte” digitale transformatie waar te maken. “Maak waar” is het credo van 

deze studiegroep geworden. Vanuit praktijk gesteld dat beleidsvorming tot de uitvoering en het contact met 

burgers en bedrijven niet langer meer mogelijk is zonder digitale middelen.  
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Gericht advies vanuit deze studiegroep tot verbetering van het functioneren van de digitale overheid, als 

daarmee ook voortouw te nemen voor de lokale overheid. Het rapport is reeds overhandigd en dient dan ook om 

de centrale overheid als regie organisatie neer te zetten in een tijdperk van digitale informatie die ons allen 

aangaat.   

 

Digitale transformatie is niet zo zeer voor het proces, maar om vraag en aanbod eenvoudig bij elkaar te brengen. 

Dit wordt ook onderbouwd door Annemariek Nuys, Programma Manager bij SLTN Inter Access. Zij geeft aan dat 

digitale transformatie alleen als een proceswijziging te zien, te kort door de bocht is en juist een evolutie betreft 

die overheid, proces, middelen en inwoners/ondernemers bij elkaar dient te brengen. Digitale transformatie 

gebeurd dan ook in lagen en stelt vanuit het begrip de organisatie, klant, markt en de democratie (samenleving) 

in de gelegenheid efficiënter te handelen, mits deze lagen dan ook op elkaar zijn afgestemd. Het “recht” om 

vergeten te worden kan zomaar het resultaat zijn van een niet uitgebalanceerde digitale transformatie. 

Annemariek komt het vraagstuk omtrent digitale transformatie vaak tegen in haar werk om connectie te maken 

tussen de vraag en het aanbod, alsmede de security vraagstukken die daarin behandeld dienen te worden.  

 

Tafelsessies rond digitale transformatie 

De tafelsessies na het buffet zorgde voor een uiteenzetting van deze 

lagen en stellingen die prikkelen om over na te denken.  

 

- Digitale transformatie bestaat niet omdat de overheid geen 

urgentie voelt 

- Vanuit organisatie is het noodzakelijk dat alle 

basisregistraties middels 1 centrale mid-office veilig worden 

beheerd 

- De klant staat niet centraal in een gedigitaliseerd proces 

- De markt kan beter de producten leveren die je digitaal kunt 

produceren en leveren 

- Samenleving is afhankelijk van digitale toegankelijkheid en 

daardoor is de overheid verantwoordelijk voor de vrije 

beschikbaarheid van WiFi. 

 

Zichtbaar werd dat alle stellingen duidelijke voor en tegens hebben en dat juist bloot legt waarom de digitale 

transformatie niet in optimale vorm werkt. Urgentie wordt gevoeld, maar met name wordt er gepraat en minder 

gehandeld. Vaak wordt het benaderd als  “ICT project” en niet zozeer een business enabler, waardoor ook de 

baten niet inzichtelijk zijn. Het centraliseren van alle basisgegevens lijkt logisch, maar ook enorm riskant 

wanneer er een data-lek ontstaat. Overheid, centraal en lokaal heeft zich als doel gesteld  de “klant centraal” 

te zetten. Terwijl wordt gezien dat digitalisering meer aandacht geeft voor de standaard ,dan voor het individu en 

een groot deel geen toegang heeft of kennis heeft van het digitale proces. De markt prima in staat is om 

producten te leveren als zelfs het uitgeven van paspoorten, maar wie draagt dan verantwoordelijkheid voor de 

data stromen en welke standaarden worden gesteld om als marktpartij daarvoor in aanmerking te komen.  Als 

dat WiFi niet direct wordt gezien als verantwoordelijkheid van de overheid, maar wel het veilig beschikbaar 

stellen van portalen en data om de dienstverlening in digitale vorm goed aan te bieden.  

  

Conclusie vanuit ICT Forum is te maken dat digitale transformatie bij de overheid een hot topic is en dat zowel 

een centrale visie vanuit de overheid, als vanuit de lokale overheid dient zorg te dragen dat de inwoners en 

ondernemers optimaal gebruik maken van de diensten van de overheid, dan wel of dan wel niet in samenwerking 

met keten- en netwerkpartijen. Er zijn dan ook meerdere partijen die deze transformatie goed kunnen begeleiden 

en ondersteunen om zowel de vraag als wel het aanbod zo optimaal bij elkaar te brengen.  

 

Meer weten 

Meer weten over het ICT Forum Lokale Overheid, specifiek omtrent het afgelopen forum Digitale transformatie, of 

wilt u de volgende bijeenkomst ook bijwonen – neem dan contact met mr. Jan Been, organisator en voorzitter 

van het ICT Forum (jan.been@sltn.nl of 06-54797220). 
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