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Voorwoord
De context waarin de Rijksoverheid
opereert, ziet er in 2025 heel anders uit.
De veranderingen die we nu zien, vormen
pas het topje van de ijsberg. Welke thema’s
bepalen de komende jaren haar agenda?
Hoe zetten diverse ontwikkelingen zich
door en hoe kan zij zich daar nu al op
voorbereiden? In deze publicatie schetsen
we daarvan een beeld, aan de hand van
belangrijke wereldwijde en binnenlandse
ontwikkelingen op gebieden als zorg, werk
en duurzaamheid. We richten ons daarbij
vooral op de kerntaken en identiteiten van
de Rijksoverheid en de bijbehorende
thema’s, maar besteden ook in separate
kaders aandacht aan de maatschappelijke
onderwerpen die de Rijksoverheid
bezighouden.
Waarom vinden wij het zo belangrijk om
deze publicatie te schrijven? Wij kennen de
Rijksoverheid en haar organisatieonderdelen al heel lang. Daardoor zijn we
in staat om te signaleren welke
ontwikkelingen binnen en buiten de
organisatie impact (gaan) hebben. We zien
het als onze taak om die ontwikkelingen
onder de aandacht te brengen en mee te
denken over de juiste aanpak. Niets doen is
geen optie voor Deloitte. Zo willen we een
‘impact that matters’ maken – niet alleen op
bedrijven, maar ook op de maatschappij,
overheid en burgers.

Deze publicatie biedt geen pasklare
antwoorden op alle ontwikkelingen die op
de Nederlandse Rijksoverheid afkomen.
Dat kan ook niet. We willen vooral bijdragen
aan de bewustwording rondom de
grootschalige transformatie op diverse
fronten – maatschappelijk, economisch en
technologisch - die zich de komende jaren
voltrekt. Wij nodigen daarbij graag de
Rijksoverheid uit om samen met de ‘markt’
op zoek te gaan naar antwoorden.
Antwoorden die ruimte laten voor
aanpassingen en wendbaarheid, voor
experimenteren, simuleren en falen.
Daarbij past een nieuwe rol van de
Rijksoverheid. Door niet meer de ‘regisseur’
van processen te zijn, maar een leider en
partner die samenwerkende partijen meer
ruimte geeft om mee te denken, ontstaat
een nieuwe, innovatieve manier van werken
die nodig is om snel te kunnen reageren op
exponentiële veranderingen. Met deze
publicatie willen we daarvoor alvast
inspiratie en inzichten bieden.

Vincent van Stijn
Segment leader Rijksoverheid Deloitte

4

Een wendbare en verbindende Rijksoverheid in 2025 |
 inspirerend leiderschap in de wereld van morgen

Rijksoverheid: van
heroriëntatie naar
grootschalige transformatie
Wereldwijd en in ons eigen land is het vertrouwen van
burgers (en sommige bedrijven) in de overheid op een
historisch dieptepunt beland. Een grote groep burgers
is diep teleurgesteld in alles wat met politiek en overheid
te maken heeft en verwoordt die teleurstelling in weinig
subtiele teksten – vaak op social media. De rest van de
bevolking maakt zich zorgen om die commentaren en
over de mogelijke politieke gevolgen van alle onrust.
Tegelijkertijd zorgen richtlijnen, bijvoorbeeld op het
gebied van privacy, voor meer complexiteit binnen de
Rijksoverheid.
De Rijksoverheid moet zichzelf
opnieuw uitvinden
De razendsnelle ontwikkelingen op het
gebied van bijvoorbeeld digitalisering én
de hogere verwachtingen vanuit burgers en
bedrijven hebben geleid tot de roep om
een betere dienstverlening vanuit de
overheid. Op een aantal fronten wordt
deze elk jaar wel beter beoordeeld door
burgers en ondernemers, maar zij hebben
nog steeds niet het gevoel dat ze centraal
staan in de dienstverlening.1 Diezelfde
digitalisering heeft er ook toe geleid dat de
beveiliging van (digitale) gegevens is
uitgegroeid tot een hoofdpijndossier.
De komende jaren gaan grote innovaties de
maatschappij drastisch veranderen.
De overheid zal zichzelf opnieuw moeten
uitvinden. Nieuwe technologieën, zoals
robotics en artificial intelligence, leiden
ertoe dat niet alleen eenvoudige,
repeterende werkzaamheden worden
overgenomen door machines, maar ook
hoogwaardig werk. Robots krijgen steeds
meer menselijke trekjes en zijn ook nog
eens goedkoper en 24/7 inzetbaar.
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Uitdagingen van een nieuwe wereld
Gebruik van deze technologieën levert de
zo felbegeerde efficiëntie en effectiviteit op,
maar heeft ook gevolgen voor de identiteit
van de overheid als werkgever en
beleidsmaker/handhaver.
De ontwikkelingen gaan zo snel dat de weten regelgeving per definitie achterloopt.
Hoe moet de overheid bijvoorbeeld
reageren op de groei van de ‘sharing
economy’, waarvan we nu al voorbeelden
zien, zoals Uber en Airbnb? Hoe kan zij
zorgen voor een veilige digitale wereld?
Daarnaast vragen demografische, politieke
en sociaaleconomische ontwikkelingen de
volle aandacht. Klimaatverandering blijft
een grote zorg. Net als het toenemende
verschil tussen hyperconnected burgers en
burgers die niet of nauwelijks online zijn (en
steeds meer vereenzamen). Kunnen we de
groeiende afstand tussen burgers
onderling en tussen burgers en overheid
nog overbruggen, en zo ja, hoe? Lukt het
om de sociale cohesie en solidariteit te
bewaren?

Nieuwe kansen
Gelukkig brengt de toekomst ook kansen.
Burgers kunnen door de grotere
beschikbaarheid van informatie een
grotere rol spelen bij het oplossen van
maatschappelijke problemen. Sterker nog:
de wereld staat aan het begin van een
nieuwe fase: Society 5.02. In zo’n
samenleving speelt ICT niet alleen een rol
als productiviteitsfactor, maar draagt
vooral bij aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken, zoals
duurzaamheid en vergrijzing.
Ook worden de werkzaamheden binnen de
Rijksoverheid inhoudelijk interessanter en
dynamischer dankzij onder meer nieuwe
samenwerkingsvormen. De dienstverlening
vanuit de overheid wordt meer
gepersonaliseerd en wint aan snelheid,
waardoor de burgertevredenheid weer kan
toenemen. Nieuwe technologieën, zoals
blockchain, verhogen de betrouwbaarheid
van gegevens en de privacy van burgers en
bedrijven. Andere zorgen ervoor dat
producten en diensten voor iedereen
betaalbaar blijven.
1
P. Kanne e.a., De kwaliteit van de
overheidsdienstverlening 2015, I&O Research,
februari 2016.
2
”Japan’s Society 5.0 and Abenomics”,
www.eastwestcenter.org, februari 2017.
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Klimaatverandering
De urgentie iets aan ons veranderende klimaat te
doen wordt nog steeds niet voldoende gevoeld.
Dit terwijl klimaatverandering leidt tot oorlogen, grote
vluchtelingenstromen en meer extremisme. “We kunnen
de tekenen niet meer negeren”, sprak Commandant der
Strijdkrachten Tom Middendorp in maart 2017.
Middendorp kaartte aan dat door droogte in het
Midden-Oosten de oogsten zijn mislukt en brood te
duur geworden. Daarnaast neemt door de opwarming
van de Noordpool het aantal stormen en
overstromingen toe en kunnen mensen, economieën en
zelfs hele landen worden ontwricht.
Wat kunnen we doen om de klimaatverandering af te remmen? Een hechtere
samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven is alvast een eerste stap. We
moeten nadenken over vraagstukken
zoals: hoe voorkomen we overstromingen?
Maar ook: hoe beperken we de
CO2-uitstoot zonder het verdienmodel
van de BV Nederland aan te tasten? De
inzet van renewables (zoals zonne- en
windenergie) en de stimulering van de
circulaire economie zijn eveneens
belangrijk. Bijbehorende vraagstukken,
zoals ‘waar bouwen we wind- en
zonnepanelenparken, waar verstoken we
biomassa, hoe leggen we de infrastructuur daarvoor aan, hoe zorgen we
voor een goede energieopslag en wie is
waarvoor verantwoordelijk’ moeten nu
worden opgepakt, zodat we voorbereid
zijn op de komende jaren.

circulaire economie. Want wie is de bron
en wie is de afnemer in zo’n economie?
Hoe moet de toegevoegde waarde
worden bepaald? Data-analyse kan
helpen. Om producten te kunnen volgen
binnen de circulaire economie – en
daarmee te controleren of de cirkel echt
gesloten is – zijn data nodig. Hoe groter
het systeem van de circulaire economie
wordt, hoe meer data moeten worden
geanalyseerd voor dit principe van
‘closing the loop’.

Voor de circulaire economie geldt, dat
deze pas echt een succes kan worden als
ook grote bedrijven eraan mee gaan
doen. Nu gaat de aandacht vooral uit
naar recycling – een belangrijk aspect –
maar de circulaire economie is veel
breder. De Rijksoverheid kan bijvoorbeeld
hogere eisen stellen aan diverse branches
ten aanzien van het materiaal waarmee
gewerkt wordt of reparaties stimuleren
(in plaats van nieuwe producten op basis
van recycling). In ontwerpen kan al
rekening worden gehouden met recycling
door bijvoorbeeld een toets te doen op
de hoeveelheid restafval die overblijft.
Daarnaast moet nu al worden nagedacht
over een belastingstelsel dat past bij de
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Vier thema’s die de
toekomst van de
Rijksoverheid sterk
gaan beïnvloeden
Om de transformatie-uitdagingen van de Rijksoverheid
goed te kunnen begrijpen, kijken we vooral naar de
kerntaken. De Rijksoverheid is geen uniform geheel,
maar bestaat uit diverse onderdelen met verschillende
identiteiten.
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Ze is bijvoorbeeld beleidsmaker en
toezichthouder die wetgeving moet
vertalen naar uitvoering en handhaving.
Ook is ze dienstverlener voor burgers,
bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties, en – niet onbelangrijk - een
van de grootste organisaties en werkgevers
van Nederland. Wereldwijd zien we voor elk
van deze identiteiten een actueel thema
(zie figuur 1).

De grote veranderingen in de omgeving van
de Rijksoverheid leiden tot de vraag om
meer flexibiliteit, efficiency en een versneld
proces van beleid tot uitvoering. Daarbij
moet zij zich houden aan de strikte
voorwaarden, zoals privacybescherming,
rechtmatigheid en doelmatigheid.
Per thema gaan we hieronder in op de
specifieke uitdagingen en kansen die zich
de komende jaren voordoen.

Figuur 1. De vier identiteiten en thema’s van de Rijksoverheid

1. Workforce of
the Future

2. More Productive
Government

De Rijksoverheid als
werkgever

De Rijksoverheid als
één concern

3. Regulator in a
Disruptive World

4. Citizen experience
and expectation

De Rijksoverheid als
beleidsmaker en handhaver

De Rijksoverheid als
Dienstverlener

Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken worden de vier thema’s verder uitgediept. Daarbij
volgt ieder hoofdstuk een vaste opbouw. Doordat iedere paragraaf is voorzien van
een icoon ziet u in één oogopslag waar u zich in het hoofdstuk bevindt.
Wat gebeurt er nu al?
Welke ontwikkelingen verwachten we in de periode tot 2025?
Welke acties zijn nu al nodig ter voorbereiding?
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1. Workforce of
the future
De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Dat geldt zowel
voor de werkenden (zoals Sophie op pag. 15) als voor de
werkzaamheden zelf. De eerste signalen daarvan zien
we nu. Overal ter wereld en in elke branche wordt meer
technologie ingezet en groeit de vraag naar
toepassingen van bijvoorbeeld robotics en artificial
intelligence. Maar ook de ‘workforce’ zelf gaat sterk
veranderen, wat weer vraagt om ander leiderschap.
Hoe kan de Rijksoverheid zich hierop voorbereiden?

Verandering is de enige
constante
Sommige Rijksdiensten zijn al aan het
experimenteren met administratieve
robotics: computersystemen die
automatisch gegevens uit documenten
halen en die verwerken in formulieren.
Zie ook hoofdstuk 2. In sommige gevallen,
zoals de vooringevulde belastingaangifte, is
men de experimenteerfase al voorbij en
zijn formulieren niet meer nodig. Binnen de
rechtspraak is veel belangstelling voor
computers die, op basis van artificial
intelligence, wetteksten kunnen
doornemen. Robots kunnen steeds meer
complexe werkzaamheden uitvoeren, zoals
leren, keuzes maken, anticiperen en
communiceren. Wat betekent dit voor de
hoeveelheid werk en de inhoud van het
werk van zowel laag- als hoogopgeleiden?
Op het gebied van de workforce zelf zien
we dat er meer generaties dan ooit
tegelijkertijd aan het werk zijn binnen
organisaties, die allemaal hun eigen
kenmerken en gewoontes hebben.

Enerzijds duurt het steeds langer voordat
mensen met pensioen gaan, anderzijds zijn
er de Millennials (leeftijdscohort tot 35 jaar)
en generatie Z (de generatie van 18 jaar en
jonger, die bijna de arbeidsmarkt betreedt),
die zo hun eigen wensen hebben. Al die
generaties moeten op hun eigen manier
kunnen floreren en goed kunnen
samenwerken, ondanks de verschillen.
Voor de Rijksoverheid is er nog een extra
uitdaging op het gebied van de workforce.
De gemiddelde leeftijd van de huidige
ambtenaren is ruim 50 jaar. Velen van hen
zullen de komende jaren met pensioen
gaan, met een ‘braindrain’ als gevolg. Is er
voldoende nieuwe instroom van talent,
zelfs als sommige banen verdwijnen door
technologische ontwikkelingen?

Meer zekerheid
voor de Millennials
De Millennials stonden jarenlang
bekend als de generatie die niet zo
hechtte aan baanzekerheid en
fulltime werk, maar juist wel weer
aan ‘purpose’ (maatschappelijke
betrokkenheid) van de werkgever.
Dit jaar zien we voor het eerst dat
zij toch wel een vaste fulltime baan
ambiëren – met binnen die baan
flexibiliteit in waar ze werken en
op welke tijdstippen. Als reden
geven ze aan dat zij de eerste
generatie zijn die het waarschijnlijk
niet beter krijgt dan hun ouders
én dat zij bang en onzeker zijn
over wereldwijde ontwikkelingen,
zoals terroristische aanslagen.
Stabiliteit op werkgebied geeft
hen dan in elk geval op één vlak
rust. (Bron: 2017 Deloitte
Millennial Survey, DPU, 2017.)

“sommige rijksdiensten zijn
al aan het experimenteren
met administratieve
robotics”
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De toekomst van werken
en leiderschap bij de 		
Rijksoverheid
Ondanks al deze veranderingen – van zowel
workforce als werkzaamheden – zijn de
meeste Rijksdiensten nog steeds zo
georganiseerd als in de afgelopen
decennia. Om in te kunnen spelen op
allerlei uitdagingen werden nieuwe
afdelingen en soms diensten gevormd.
Maar in een tijd van voortdurende drang
naar efficiency is dat niet meer haalbaar.
Een nieuw organisatiemodel kan uitkomst
bieden: het GovCloud model. Net als de
gewone cloud is GovCloud gebaseerd op
het delen van middelen, software en
informatie, en biedt het daardoor veel
flexibiliteit. Dat is nodig om snel te kunnen
reageren op continue veranderingen in de
wereld om ons heen.
GovCloud: ‘hybride’ teams
Hoe ziet de organisatiestructuur eruit in dit
nieuwe model? Die steunt op drie pijlers:
een cloud van (steeds wisselende)
medewerkers, kleinschalige uitvoerende
diensten en een shared service center ter
ondersteuning. We beginnen met de cloud.
Die wordt gevuld door ‘hybride’ teams die
gedeeltelijk bestaan uit vaste medewerkers
die op projectbasis aan diverse
programma’s meewerken. Creatieve,
oplossingsgerichte mensen die steeds
weer nieuwe kennis opdoen en die
gebruiken in volgende projecten. Elke
projectgroep kan worden aangevuld met
bijvoorbeeld mensen uit het ‘ecosysteem’
van de Rijksoverheid, die op vrijwillige basis
of op parttime basis hun kennis en ervaring
delen, maar ook fulltime ingehuurde
specialisten en individuele consultants.
Zij buigen zich over beleidsvraagstukken
zoals klimaatverandering. De achtergrond
en expertise van deze mensen is divers,
maar wat ze gemeen hebben, is dat ze
maatschappelijk bewuste teamplayers zijn
11

die een bijdrage willen leveren aan de
maatschappij. Zij werken graag op basis
van co-creatie: samen werken aan
oplossingen. Zie ook hoofdstuk 4.
De voordelen van de cloud zijn veelvuldig.
Kennis blijft niet ‘opgesloten’ binnen een
bepaalde dienst, maar wordt voortdurend
uitgewisseld in projecten en aangevuld met
kennis van buiten de Rijksoverheid.
Daardoor is de kans op een braindrain veel
kleiner. De kennis en ervaring van mensen
is beschikbaar waar en wanneer dat nodig
is. De teams die aan projecten werken,
kunnen snel worden gevormd en weer
ontbonden zodra het project is afgerond.
Daardoor zijn medewerkers meer gericht
op de projectresultaten. Het samenwerken
tussen alle teamleden kan op (wisselende)
fysieke locaties plaatsvinden, maar ook
virtueel – via videoconferencing en andere
tools en technologieën. Dat verhoogt de
adoptie van nieuwe technologieën en de
flexibiliteit van werken nog meer. En door
de flexibele structuur van de teams wordt
het makkelijker om creatieve oplossingen te
bedenken.
Er zullen ook doorlopende programma’s
blijven. Deze worden uitgevoerd door
kleinschalige diensten die bestaan uit
specialisten op bepaalde beleidsgebieden
en ‘frontline’ medewerkers die het gezicht
van de dienst naar buiten zijn.
De backoffice ondersteuning voor deze
diensten kan worden gebundeld in next
generation shared service centers.
Persoonlijk pakket van vaardigheden
In deze nieuwe manier van werken worden
functietitels en functieniveaus van
medewerkers minder belangrijk, maar
worden taken en verantwoordelijkheden
van teams wel duidelijk vastgelegd.
Vaardigheden zoals communiceren,
samenwerken, netwerken bouwen en
creativiteit, waarin mensen nog altijd beter

zijn dan robots en computers, komen
centraal te staan. Medewerkers
ontwikkelen zich in deze nieuwe
organisatievorm op allerlei manieren.
Ze beginnen bijvoorbeeld in een
kleinschalige dienst, werken af en toe mee
aan projecten in de GovCloud, volgen een
nieuwe studie of cursus binnen hun
interessegebied en verzamelen zo een heel
persoonlijk pakket van kennis, ervaring en
vaardigheden. Hun beoordeling vindt
plaats op basis van punten die ze
verzamelen met de toepassing van hun
nieuwe skills.
Daarbij zijn randvoorwaarden vanuit de
organisatie: de juiste technologische
ondersteuning en een cultuur waarin
mensen fouten mogen maken om te
kunnen experimenteren en te innoveren.
Ook een stimulerende omgeving is
belangrijk: niet achterom kijken tijdens
tweejaarlijkse gesprekken met de
leidinggevende, maar juist vooruitkijken:
wat is de komende weken je doel en welke
informatie en ondersteuning heb je daarbij
nodig?
Agile public leadership
Een flexibele manier van werken in
GovCloud en veranderende verwachtingen
vanuit burgers en bedrijven (zie hoofdstuk
4) vragen om ‘agile public leadership’.
Burgers verwachten transparantie en
betrokkenheid en liefst realtime interactie
met deze leiders. Ook de verwachtingen
van medewerkers, vooral de Millennials,
veranderen: ze willen directe feedback.
Dat vraagt om leiders die uitstralen dat ze
betrokken en betrouwbaar zijn. Leiders die
flexibele teams kunnen bouwen, die
duidelijk kunnen maken dat ideeën vanuit
elke hoek van de organisatie of
samenleving serieus worden genomen en
die openstaan voor nieuwe oplossingen om
aan de verwachtingen van de maatschappij
te voldoen.
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Zulke leiders beschikken over de volgende
nieuwe leiderschapskwaliteiten. Ten eerste
‘agile integratie’: mensen, informatie en
middelen met elkaar kunnen verbinden en
in staat zijn om samen te werken met
andere organisaties en individuele burgers
om complexe uitdagingen aan te pakken.
De tweede skill is ‘stille transparantie’:
een leider moet kwetsbaar en kritisch
durven zijn, diensten blijven aanpassen en
voortdurend open communiceren met alle
publieksgroepen via diverse media.
Dat betekent: vragen in plaats van
presenteren, doen in plaats van praten en
geen one-liners maar complete verhalen.
De derde vaardigheid is digitale aikido.
Daarmee bedoelen we dat digitale media
worden gebruikt om mensen te activeren
en te motiveren via bijvoorbeeld social
media. Deze media dus vooral niet mijden.

“verwachtingen van
medewerkers, vooral de
Millenials, veranderen:
ze willen directe feedback”

De vierde skill is horizon scanning:
patronen in de samenleving analyseren en
– soms zelfs tegenstrijdige –
veronderstellingen over het heden en de
toekomst testen. Leiders die goed zijn in
horizon scanning, kennen niet alleen het
belang van data en weten hoe ze patronen
kunnen herkennen, maar ze zijn ook in

staat om tussen al die data de gegevens te
vinden die nodig zijn om bepaalde
strategische vraagstukken op te lossen. Ze
weten wat ze zoeken, hoe ze hypotheses
moeten formuleren en hoe ze deze moeten
testen. De vijfde skill, snel prototypes
ontwikkelen, houdt in dat mogelijke
oplossingen in kleine pilots worden getest,
zodat de beste verder kan worden
ontwikkeld. De laatste kwaliteit betreft het
inzetten van mensen die – constructieve
– kritiek durven hebben op bijvoorbeeld
processen in de organisatie. Het is goed
om met deze ‘rebellen‘ in gesprek te gaan.
Deze mensen moeten zich ‘veilig’ voelen
om eventuele misstanden aan de kaak te
stellen.
Deze leiders van morgen creëren een
omgeving waarin ‘interconnected’ en
gemotiveerde burgers en bedrijven zich
samen met de nieuwe, meer wendbare,
Rijksoverheid buigen over
maatschappelijke uitdagingen.

Agile integratie

Digitale aikido

Snelle prototypes

Stille transparantie

Horizon scanning

Contructieve kritiek

Figuur 2. De 6 eigenschappen van ‘agile public leadership’
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Kleinschalig experimenteren met de workforce of
the future
Het GovCloud model vraagt om ander
leiderschap en om ideeën en initiatieven
van ondernemende medewerkers.
Het implementeren van dit model is een
langlopend project, maar Rijksdiensten
kunnen al op kleine schaal beginnen.
Wij raden altijd aan om eerst te kijken waar
organisaties in 2025 willen staan, dan terug
te redeneren naar het nu om te bepalen
welke acties al nodig zijn, en dan te
beginnen met kleinschalige experimenten
op deelgebieden. In dit geval stellen we de
volgende experimenten voor.

1. Reserveer ruimte. Maak het samenwerken
tussen afdelingen en diensten makkelijker.
Creëer fysieke ruimtes op kantoor waar
medewerkers op een informele manier
samen kunnen zijn en informatie kunnen
uitwisselen. Geef hen een aantal uur per
week om samenwerkingsprojecten op te
zetten met delen van de organisatie waarin
zij zijn geïnteresseerd.

2. Zet een vrijwilligerscloud op.
Geef medewerkers de ruimte om taken op
te pakken naast hun huidige
verantwoordelijkheden. Begin met een
platform voor managers waarop zij zaken
kunnen vermelden waarvoor ze
oplossingen zoeken. Laat medewerkers
helpen met taken of projecten die hen
interesseren. Zo vergroten ze hun
netwerken leren ze nieuwe vaardigheden.

Figuur 3. Experimenteren
met GovCloud

2. Zet een vrijwilligerscloud op

1. Reserveer
ruimte
3. Doe een pilot met
GovCloud

3. Doe een pilot met GovCloud.
Alleen door te oefenen leren mensen de
kracht van de cloud kennen. Vorm met een
paar diensten een pilot voor GovCloud. Zo
leren medewerkers de lessons learned vast
te leggen en kan de cloud steeds groter
worden. Begin met een groep creatieve en
oplossingsgerichte mensen.
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4. Experimenteer met
leiderschap

4. Experimenteer met leiderschap.
Het is belangrijk dat mensen zo jong
mogelijk worden begeleid bij het
ontwikkelen van hun leiderschap.
Daarmee kan de organisatie ook een
betere afspiegeling vormen van alle
generaties binnen de workforce. Door hen
bijvoorbeeld ervaring te laten opdoen en te
laten experimenteren met leiderschap
binnen teams en projecten, en door dit
onderwerp op te nemen in traineeprogramma’s voor high potentials. Wie
talent heeft en zich goed voelt in de
leiderschapsrol, kan dan veel sneller ook
een grotere groep aansturen en inspireren.

Het leven van een
beleidsambtenaar
in 2025
Sophie zet haar koffer in de auto (die ze deelt met een
groepje mensen uit haar omgeving) en stapt in. Ze gaat
een paar dagen naar Brussel om met wat internationale
collega’s de laatste hand te leggen aan nieuwe
wetgeving op het gebied van de circulaire economie.
Dat gebeurt niet vaak; meestal vergadert ze
vanuit huis. Lang leve de digitalisering.
Maar soms is het goed om even
face-to-face te zitten. Terwijl haar
zelfrijdende auto haar naar België
navigeert, bekijkt ze een aanbieding voor
zonnepanelen die ze zomaar toegestuurd
heeft gekregen vanuit de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Helemaal op
maat gemaakt, zonder dat ze zelf
informatie heeft hoeven doorgeven.
De aanbieding ziet er prima uit.
Wat een service! Daarna bestelt ze nog
even online een nieuw paspoort, omdat ze
binnenkort een week naar New York gaat.
Ze heeft een leuk adresje gevonden via
Airbnb, zoals ze de afgelopen jaren eigenlijk
altijd heeft gedaan. Ze verstuurt haar
digitale vingerafdruk en pasfoto en geeft
aan dat ze haar paspoort graag morgen
thuisbezorgd wil hebben. Want dan ben ik
de hele dag thuis om te studeren, denkt ze
tevreden.
De afgelopen jaren heeft Sophie
afwisselend gewerkt en gestudeerd.
Na een (grotendeels online) studie rechten
bij diverse Nederlandse en internationale
universiteiten begon haar carrière als
beleidsambtenaar bij een kleinschalig
kerndepartement binnen de Rijksoverheid,
waar ze te maken kreeg met
milieuvraagstukken. Ze kon haar
inhoudelijke kennis daar direct gebruiken.
Van haar moeder, die ook jurist is, weet ze

dat juristen een aantal jaren geleden aan
het begin van hun carrière nog redelijk
eentonig werk moesten verrichten.
Dankzij de robotisering en andere
technologieën is dat gelukkig niet meer zo;
nu begin je gelijk op niveau, denkt Sophie.
Omdat klimaatverandering en gerelateerde
vraagstukken haar steeds meer boeiden,
besloot ze haar baan op te zeggen en haar
masters te gaan halen op het gebied van
milieuwetgeving. Om wat bij te verdienen
werkte ze als juridisch medewerker bij een
gespecialiseerd bureau. Zo kwam ze in
aanraking met de GovCloud community1
waarin haar eigen werkgever, maar ook een
aantal ambtenaren, ondernemers en
betrokken burgers samenwerkten aan het
vraagstuk rondom de circulaire economie.
De sfeer in die cloud en de innovatieve
oplossingen die daar werden bedacht,
raakten haar zo dat ze toch weer
Rijksambtenaar wilde worden, maar dan
ditmaal binnen de cloud, dus in steeds
wisselende projecten, met steeds weer
andere samenwerkingspartners uit de hele
samenleving. Ze voelt zich als een vis in het
water in deze flexibele werkomgeving.
Binnenkort studeert ze af en wil ze
misschien ook gaan lesgeven via online
cursussen. En wie weet, ooit haar PhD
halen. Nog meer kennis, nog meer
vaardigheden en nog meer mooie
projecten. Life is good, denkt ze terwijl haar
auto de E19 oprijdt.
Zie pagina 12 voor uitleg van het begrip GovCloud.

1
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2. More productive
government
Voor een nieuw, wendbaar organisatiemodel en
daarmee een meer productieve overheid, die nog beter
aan de wensen van burgers en bedrijven tegemoet kan
komen, moeten de randvoorwaarden in orde zijn.
Aan welke eisen moet de interne organisatie voldoen?
Welke kansen en risico’s bieden nieuwe technologieën?

Strengere eisen aan de
interne organisatie
Voor grote organisaties in een sterk
veranderende omgeving – zoals de
Rijksoverheid – is het belangrijk de basis op
orde te hebben, naast betrouwbaarheid en
continuïteit. Het programma Comptabel
Bestel van een aantal jaren geleden heeft
ervoor gezorgd dat overheidsorganisaties
die geen goedkeurende controleverklaringen hadden, hun basis op orde
brachten, met meer aandacht voor
getrouwheid en rechtmatigheid. Daarnaast
is de doelmatigheid van de Rijksoverheid
door een aantal programma’s meer onder
de aandacht gebracht.
Maar de maatstaven van toen zijn nu – en
in de komende jaren - niet meer
toereikend. Er moeten strengere eisen
gesteld worden aan het niveau van de
interne organisatie. Juist doordat de
omgeving zo snel verandert, moeten
Rijksoverheidsorganisaties steeds opnieuw
bepalen of ze nog ‘in control’ zijn of
onderhoud moeten plegen. In de afgelopen
jaren hebben we namelijk gezien dat als dat
niet of nauwelijks het geval is, een situatie
van ‘een klein beetje niet op orde’ al snel

uitmondt in (financiële) chaos. Dan blijkt dat
bij transities de IT-systemen niet voldoende
zijn getest, de procedures niet vooraf zijn
geoefend en er geen goede afspraken zijn
gemaakt met ketenpartijen. Met alle
gevolgen van dien: de organisatie levert
niet de kwaliteit en snelheid die wordt
verwacht en komt daardoor onder vuur te
liggen vanuit burgers, media en Tweede
Kamer.

“ ‘een klein beetje niet op
orde’ mondt al snel uit in
chaos”

In control zijn: hoe?
Wanneer is een organisatie in
control? De volgende vragen
geven meer duidelijkheid op dit
vlak. Ten aanzien van de strategie:
doen we de goede dingen? Zijn de
strategische doelstellingen
vertaald naar samenhangende
thema’s, programma’s en HRM-,
financieel en ICT-beleid?
Het tweede aspect is het
operationele proces: doen we de
dingen goed? Is duidelijk wie welke
zaken moet oppakken? Zijn de
ondersteunende processen op
orde, zodat de kwaliteit van de
informatie gewaarborgd is?
De derde vraag betreft Kritieke
Prestatie Indicatoren (KPI’s) en
rapportages: hebben we de juiste
stuurinformatie? Is bekend welke
doelen worden nagestreefd met
de processen, wat de normen zijn
en wanneer meting en bijsturing
plaatsvindt? Wordt de informatie
ook gebruikt om van te leren?
Tot slot de vierde vraag, gericht op
compliance: is alles conform
wet- en regelgeving? Is het
risicomanagement ingebed in het
dagelijks denken en doen, wordt
er gecommuniceerd over
(financiële en niet-financiële)
risico’s en wordt aangegeven hoe
deze worden bewaakt?
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Topprioriteiten: ‘in control’
zijn, transparantie en 		
security
In control zijn moet de komende jaren een
topprioriteit blijven. Data-analyse zorgt
daarbij voor een continu, realtime inzicht,
dat belangrijk is om snel te kunnen
bijsturen. Daarnaast wordt transparantie
steeds belangrijker. Stakeholders willen nog
beter geïnformeerd worden over uitgaven
dan in het verleden. Zo niet, dan wordt de
maatschappelijke onrust gevoed.
Een derde groeiend punt van aandacht is
het feit dat er steeds meer uitwisseling van
(financiële en niet-financiële) gegevens
plaatsvindt tussen verschillende systemen.
Dat brengt strengere eisen op het gebied
van security met zich mee.
Hoe zorgen we ervoor dat de enorme
hoeveelheid – al dan niet geanalyseerde data die op ons afkomt, goed beveiligd is?
Zijn de algoritmen die worden gebruikt om
de data te selecteren, wel verantwoord?
Hoe transparant is het proces van
datatoepassing? Alleen een overheid die de
juiste maatregelen treft, is klaar voor de
uitdagingen van buitenaf. Denk aan de
toenemende aandacht voor mogelijke
hacks rondom de landelijke verkiezingen.

Beveiliging en snelheid van
dienstverlening
Daar komt nog bij dat burgers en bedrijven
verwachten dat de beveiliging van hun
persoonsgegevens bij Rijksdiensten en de
leveringssnelheid van de dienstverlening
optimaal is. De Belastingdienst – en een
aantal andere Rijksdiensten – heeft op het

laatste vlak al grote stappen gezet, met een
uitgebreide online informatievoorziening
en deels vooringevulde aangiften. De
snelheid van de afwikkeling van de aangifte
kan de komende jaren nog worden
verhoogd, zeker als de controle niet
handmatig, maar nog verder
systeemtechnisch wordt verricht.

Robotics bij de Rijksoverheid: meer tijd voor
kwaliteit
In de afgelopen tijd hebben wij bij diverse uitvoeringsorganisaties van het Rijk
het concept robotics geïmplementeerd – zowel software robotics als cognitive
robotics. Deze robotics oplossingen gaan verder dan de meeste
automatiseringsoplossingen. Ze vormen een virtual workforce die bepaalde
handelingen van medewerkers kan nabootsen. Het gaat dan vooral om
‘rule-based’ handelingen - handelingen die in regels kunnen worden gevat. Dat
zijn er meer dan veel mensen denken.
Zo’n robot kan over verschillende systemen heen (anders dan een interface)
foutloos de handelingen van medewerkers nabootsen. Zoals mails openen – alle
mails, maar ook mails over specifieke onderwerpen of met bepaalde kenmerken
– en gegevens omzetten uit deze mails of uit attachments naar Excel- of
pdfbestanden. Daarna kunnen deze weer worden omgezet naar systemen zoals
SAP, handelt de robot de transactie af en stuurt vervolgens een mail naar de
afzender van de mail dat de transactie is afgehandeld. Ook kan de robot
dossiers klaarzetten voor medewerkers, berekeningen doen, uiteenlopende
data verzamelen uit verschillende systemen of via internet (zoals KvK-nummer,
inkomensgegevens en woonsituatie) en alvast advies uitbrengen.
De medewerker kan dan controleren of het advies kan worden overgenomen.
Veel overheidsorganisaties willen eerst zien wat robotics voor hun organisatie
kan betekenen en hoe medewerkers erop reageren – voelen ze zich niet
bedreigd? In de praktijk oordelen die medewerkers positief. Ze beschouwen de
robot als een teamlid en zijn blij dat simpele handelingen bij hen worden
weggehaald. Daardoor houden ze tijd over voor een kwaliteitsslag: ze doen
bijvoorbeeld een extra controle op compliance, voeren een extra
procesverbetering door of nemen vaker contact op met hun klanten. Ook de
implementatie zelf wordt goed ontvangen. Wij werken volgens het concept
‘voordoen, meedoen, zelf doen’. Het programmeren van de robot is relatief
simpel en hoeft niet per se door de IT-afdeling te worden gedaan. Na een korte
training kunnen de medewerkers zelf de werkinstructies aanpassen.
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Software robotics kan bijvoorbeeld
herhalende taken die veel tijd kosten en
foutgevoelig zijn, overnemen.
Dit type robotics wordt ingezet in alle
private sectoren – en ook bij de overheid.
Inmiddels wordt hier en daar robotics
gecombineerd met cognitieve
technologieën zoals spraakherkenning,
natural language processing (NLP) en
machine learning. Daardoor kunnen ook
meer complexe taken zoals leren, keuzes
maken, anticiperen en communiceren
worden overgenomen door robotica.
De voordelen zijn interessant: grotere
klanttevredenheid, grotere medewerkerstevredenheid (meer uitdagend werk) en
besparingen.

Op weg naar een meer
productieve overheid

De komende jaren nemen de
verwachtingen op het gebied van snelheid
en kwaliteit alleen maar toe.
De Rijksoverheid kan daar op inspelen met
bijvoorbeeld de implementatie van een
Rijksbreed initiatief, gericht op het op orde
houden en in control zijn van de basis.
Met daarin onder meer maatregelen voor
de optimale beveiliging van IT-systemen en
koppelingen, op basis van een uitgebreide
inventarisatie van knelpunten en een
stapsgewijs plan van aanpak.
Kleinschalig experimenteren.
Daarnaast kan op kleine schaal worden
geëxperimenteerd met onderwerpen die
we in dit hoofdstuk hebben besproken,
zoals de inzet van data-analyse, software
robotics, cognitive robotics en
blockchaintechnologie, om het ‘in control’
zijn te vergemakkelijken.

Rijksbrede ontwikkeling.
Nieuwe technologieën zoals de
blockchaintechnologie doen zich gelden
(RDW). Een blockchain is een digitaal
grootboek voor transacties, dat wordt
bijgehouden door een netwerk van
organisaties. Al die organisaties bewaren
identieke kopieën van dit grootboek.
Transacties tussen deze partijen worden
in ‘blocks’ als een ketting (‘chain’) aan
elkaar geregen. Als informatie eenmaal is
opgeslagen in een blockchain, kan deze niet
meer worden gewist of veranderd.
Elke transactie is dus ‘verzegeld’ met
behulp van cryptografie. Daarmee is
blockchain een erg betrouwbare methode
van gegevensopslag.
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3. Regulator in a
disrupting world
Wetgeving loopt per definitie achter de feiten aan. In een
tijd waarin onze industriële economie verandert in een
digitale economie, is dat meer dan ooit het geval.
Hoe lang is deze situatie nog houdbaar en wat betekent
dit voor de Rijksoverheid als beleidsmaker en
handhaver? Welke ontwikkelingen vragen de meeste
aandacht? Welke mogelijkheden zijn er om het primaire
proces van beleid maken in een wereld vol ‘disruptives’
te versnellen en te vergemakkelijken?
			
De ‘Big Shifts’ in de digitale
economie
De afgelopen jaren hebben we vijf ‘Big
Shifts’ gezien van de industriële economie
naar een digitale economie. De eerste
grote verschuiving is dat alles wat digitaal
kan, ook echt digitaal is of wordt. Denk aan
de muziekindustrie, waar bijvoorbeeld
Spotify al bijna de plek heeft ingenomen
van dvd’s en cd’s. De tweede is die naar
inkomstenmodellen die gebaseerd zijn op
abonnementen op digitale diensten, zoals
Spotify en Netflix. De derde ‘big shift’
betreft de kortere levenscycli van
prod-ucten. De snelheid waarmee nieuwe
producten worden geadopteerd groeit
snel, net als het tempo waarin nieuwe
versies van bestaande producten op de
markt komen. De vierde shift is de
‘ultrapersonalisatie’: dankzij bijvoorbeeld
3D-printing kunnen producten in hoog
tempo worden geproduceerd, maar wel
helemaal naar wens van de gebruiker.
De vijfde verschuiving is die van bezit naar
gebruik. Dit noemen we ook wel de ‘sharing
economy’. Op deze laatste trend zoomen
we hieronder in. Volgens onderzoek dat is
uitgevoerd in opdracht van de Europese
Commissie bedroeg de sharing economy in
2015 28 miljard euro1. Dat is bijna een

verdubbeling ten opzichte van het
voorgaande jaar. Wij verwachten dat deze
trend zich exponentieel voortzet. Zeker nu
de Eurobarometer van de Europese
Commissie aantoont dat meer dan de helft
van alle burgers in de EU bekend is met de
sharing economy en bijna 17% al een
gebruiker is. Bekende voorbeelden van de
sharing economy uit de afgelopen jaren zijn
Uber in de vervoerswereld en Airbnb in de
horeca & hospitality. Beide spelers kwamen
razendsnel op en verstoorden de
bestaande markten volledig – zonder
noemenswaardige activa te bezitten en
puur op basis van het idee van samen
delen. Niet alleen gevestigde bedrijven
worstelen met de opkomst van de sharing
economy. Ook voor de Rijksoverheid als
wetgever en handhaver is dit een stevige
uitdaging. Onze huidige wet- en regelgeving
past niet goed bij een principe als de
deeleconomie. Zo hoeven spelers als
Airbnb niet te voldoen aan dezelfde regels
(zoals brandveiligheid) als de branche waar
ze min of meer toe behoren: de
hotelwereld. Die ongelijkheid levert veel
onrust op binnen de branche.
Ref. Ares (2016) 2558830, 2 juni 2016.

1

Wet- en regelgeving 		
ontwikkelen

Hoe zou de Rijksoverheid moeten omgaan
met disruptives zoals de sharing economy?
Is wet- en regelgeving de juiste reactie op
de sharing economy? Tot nu toe reageren
overheden op uiteenlopende manieren.
Sommige regulators beschouwen de
sharing economy als een experiment, om
innovatie en ondernemerschap te
stimuleren. Ze negeren klachten van
traditionele spelers uit de betreffende
branches of ze versoepelen de regels
waaraan deze groep moet voldoen.
Andere overheden schieten in de risicoregelreflex: ze verbieden de sharing
economy of onderdelen daarvan. En dan
zijn er ook nog gemeenten die, binnen een
nationaal beleid van verbieden, kiezen voor
gedogen.
Misschien moeten we op een andere
manier naar wetgeving gaan kijken in een
disruptieve wereld. De ontwikkelingen gaan
te snel voor het huidige traject naar nieuwe
wet- en regelgeving. Daardoor zouden
burgers en bedrijven de overheid kunnen
gaan zien als de ‘grote afwezige’ en wordt
het vertrouwen in die overheid verder
ondermijnd. Wij zijn ervan overtuigd dat
verbieden of strenge wetgeving niet de
juiste keuze is als een innovatie breed
gedragen wordt door het grootste deel van
de bevolking. Bovendien brengt verbieden
een nieuw risico met zich mee: als dit type
bedrijven in de illegaliteit belandt, verdwijnt
het verschijnsel niet, maar het toezicht
erop wél. Daarentegen kunnen burgers en
bedrijven zelf een actieve rol gaan spelen in
het toezicht op de sharing economy.
Zoals nu al vaak gebeurt op bepaalde
websites en digitale platforms, kunnen zij
zelf aangeven door middel van ervaringen
met bepaalde aanbieders of deze aan de
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wensen voldoen of niet. Daarbij kan de
Rijksoverheid er dan wel voor zorgen dat
de checks & balances op die platforms zijn
gewaarborgd en dat er toezicht op is dat
deze naar behoren functioneren.
Bijvoorbeeld door een meer auditachtige
aanpak: steekproeven om te beoordelen of
de reviews kloppen. Dat kan de
Rijksoverheid zelf doen, of het platform in
kwestie.

Uitdaging: fiscale
wetgeving
Een ander belangrijk punt waar de
Rijksoverheid als regulator
rekening mee moet houden ten
aanzien van de sharing economy is
fiscaal recht. Wat moet er
gebeuren met de
inflatieberekening? Komen de
btw-inkomsten niet teveel onder
druk te staan? De sharing
economy draait immers op
particulieren, die geen
omzetbelasting betalen zoals
bedrijven, maar loonbelasting.
En wat betekent de sharing
economy voor de
controlemechanismen bij de
overheid? Is het haalbaar dat
particulieren net zo goed worden
gecontroleerd door de
belastingdienst als grote
bedrijven?
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Meten en
experimenteren
Data-analyse: meten is weten.
Welke mogelijkheden zijn er om het
primaire proces van beleid maken in een
‘disruptieve wereld’ te versnellen en te
vergemakkelijken? Het is belangrijk om
gebruik te maken van de enorme
hoeveelheid data waarover we als
maatschappij beschikken om inzichten te
vergroten. Die data zijn nuttig in alle fasen
van de beleidsvorming. Zowel in de
beginfase, tijdens het nadenken over wat er
moet worden gereguleerd, als na de
invoering van het beleid, bij het monitoren,
benchmarken en evalueren van de
genomen besluiten. Cijfers vertellen iets
over de impact van een disruptive – zijn we
iets aan het verbieden dat maar op 1% van
de populatie van toepassing is, maar wel
een last meebrengt voor 50% van de
bevolking? Ook maken ze het effect van het
beleid inzichtelijk: neemt het verschijnsel af
of toe, zijn er ongewenste neveneffecten?
Een goed assessment van de disruptive is
eveneens nuttig: welke innovatie ontstaat
er, wat betekent deze voor ons, waar gaat
deze ons raken en wat willen we ermee:
stimuleren of reguleren? Zoals een oude
wijsheid zegt: meten is weten. Door het
gebruik van data-analyses kan de
Rijksoverheid wendbaarder worden in het
ontwikkelen van regelgeving. Om dit goed
te doen is het belangrijk om een goed
inzicht te hebben in de kwaliteit van de
gebruikte data.

Experimenteren in regeldichte
sectoren.
In een deel van de economie wordt er al
volop geëxperimenteerd met beoordelen
van spelers op platforms. Over hotels en
andere vakantielocaties verschijnen al
langere tijd reviews op platforms en
websites zonder dat de Rijksoverheid daar
toezicht op hoefde te houden. Kunnen de
ervaringen in deze segmenten worden
gebruikt voor meer regeldichte sectoren
zoals zorg en onderwijs? We zien
wereldwijd al de opkomst van
zorgplatforms. Kunnen we gebruik maken
van de ervaringen op die platforms om
deze markt meer te dereguleren? Welke rol
kunnen ‘mobilizers’ spelen, die weten welke
partij beschikt over welke kwaliteiten, zodat
elke burger optimale zorg krijgt
aangeboden? Of onderwijs: in Nederland
zijn er nu nog vastgelegde curricula en is
accreditatie vereist. In de US zijn er
opleidingsinstituten zoals de Singularity
University waarvoor dit niet geldt, maar die
zodanig worden gewaardeerd door
bedrijven en burgers, dat de belangstelling
groot is. De aanbevelingen door de markt
wegen in feite zwaarder dan accreditatie
door de overheid. In Nederland kan de
Rijksoverheid alvast met kleinere instituten
experimenteren, door hen meer vrij te
laten op dit gebied.
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4. Citizen experience &
expectation
Burgers en bedrijven zijn er inmiddels aan gewend dat
ze altijd en overal toegang hebben tot de informatie die
ze nodig hebben. Liefst mobiel en volledig
gepersonaliseerd. Dit sluit aan bij de behoefte om zelf
meer ‘in control’ te zijn. In bijvoorbeeld de retailbranche
zijn de ontwikkelingen op dat gebied al ver. Ook de
Rijksoverheid is aan het transformeren naar zo’n nog
meer servicegerichte organisatie. Toch is er nog veel te
doen, want de ontwikkelingen gaan door. Om producten
nog meer te laten aansluiten bij klantbehoeften wordt
het principe van co-creatie steeds vaker toegepast.
Gaan we dat ook zien bij overheidsdiensten?
Altijd en overal toegang
tot gepersonaliseerde 		
informatie
De komende jaren wordt overheidsdienstverlening aangeboden via digitale, primair
mobiele, middelen. Daar wordt door
diverse instanties aan gewerkt. Burgers en
bedrijven verwachten ook niet anders,
want digitaal is het nieuwe normaal.
Burgers moeten nu nog naar het
gemeentehuis om een nieuw paspoort aan
te vragen en dit vervolgens ook weer
persoonlijk op te halen, maar in de nabije
toekomst kan dit proces volledig
geautomatiseerd verlopen. Dankzij
verbeterde digitale identificatie kunnen
burgers met hun smartphones hun
pasfoto’s opsturen. Het paspoort wordt
dan kant-en-klaar thuisbezorgd, waarbij de
burger zich alleen nog maar digitaal
identificeert. Door de toepassing van
aanpakken als ‘Design Thinking’ en ‘Human
centered design’ kan de dienstverlening
beter worden afgestemd op de behoeften
van de burger.

Een ander voorbeeld is dat binnen de
Rijksoverheid steeds meer geluiden klinken
om medische dossiergegevens op een
centrale plek te beheren. Enkele jaren
geleden was dit nog onbespreekbaar
(technologisch én maatschappelijk), maar
de verwachting is dat dit toch gaat
gebeuren. Anders dan in de plannen uit
voorgaande jaren bepalen de burgers dan
zelf wie hun streng beveiligde gegevens
mag inzien. En als iemand de gegevens
heeft ingezien, is voor de eigenaar
zichtbaar wie dat is geweest.
Dat heeft duidelijke voordelen: in
noodsituaties kunnen hulpverleners direct
toegang krijgen tot belangrijke,
levensreddende gegevens, terwijl het
vertrouwen van burgers in dit soort
systemen wordt versterkt. Nog een
ontwikkeling: we zien dat verschillende
sectoren ook naar elkaar toe bewegen
onder invloed van digitalisering. Er komen
steeds meer (commerciële) apps en devices
die de medische gegevens van burgers

bijhouden, zoals hartslag, bloedwaarden en
caloriegebruik. Technologiebedrijven,
zorginstellingen, ziekenhuizen en de
Rijksoverheid kunnen daarin beter
samenwerken om deze gegevens tot nut
van de burger in te zetten en te streven
naar preventie in het zorgdomein.

Wet gemeenschappelijke
digitale
infrastructuur
De wet voor de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI)
legt de nadruk op het verplichte
gebruik van een aantal basisregisters en voorzieningen van de
overheid. Door reeds beschikbare
gegevens te gebruiken door alle
overheidsorganisaties worden
fouten voorkomen en wordt de
dienstverlening effectiever.
Zo gebruiken veel organisaties al
de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). En worden
afspraken ontwikkeld om de
toegang tot overheidsdienstverlening via meerdere
middelen beter te ondersteunen.
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Adoptie van digitale 		
dienstverlening
Het centraal beschikbaar stellen van
persoonsgegevens, dat op de vorige
bladzijde werd genoemd, gaan we in de
toekomst ook op andere gebieden zien.
Daarmee wordt volop geëxperimenteerd.
Bijvoorbeeld op het gebied van
leeftijdscontroles: is degene die drank
bestelt via internet, wel echt 18 jaar of
ouder? Het voordeel van die
beschikbaarheid van gegevens is dat de
burger dienstverlening op maat krijgt – en
ook nog eens proactief vanuit de
Rijksoverheid. Als voorbeeld nemen we de
subsidie op zonnepanelen. Stel dat burgers
in hun centrale gegevens hebben
vastgelegd in welk type huis zij wonen en
de ligging van hun dak ten opzichte van de
zon. Ze stellen deze gegevens beschikbaar
aan de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland, die subsidie op zonnepanelen
verstrekt. Deze Rijksdienst kan dan
vervolgens proactief een op maat gemaakt
voorstel doen aan de bewoners.
Groeiend vertrouwen
Hebben burgers behoefte aan dit soort
dienstverlening en hebben ze vertrouwen
in de aanbieders ervan? Uit een onderzoek
van Deloitte uit 2013 over de adoptie van
digitale dienstverlening blijkt dat die
behoefte er inderdaad is1. Burgers zien de
voordelen ervan, zoals gebruiksgemak en
hebben een groeiend vertrouwen in de
aanbieder. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het
toenemende gebruik van Burgernet, dat
vooral door ouderen wordt gebruikt.
Maar er zijn nog meer manieren te
bedenken om burgers proactief te
informeren. Zo willen veel klanten van het
UWV graag weten op welke dag zij over hun
uitkering kunnen beschikken. Dat wordt
vooraf gecommuniceerd, maar toch bellen
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veel klanten alsnog wanneer ze hun
uitkering mogen verwachten – met alle
kosten van dien om de gesprekken af te
wikkelen. Dan helpt het als met een app
een boodschap wordt verstuurd aan
klanten dat het bedrag is gestort.
Nog proactiever zou het zijn om die
boodschap al enkele dagen van tevoren te
verzenden. Dat soort ontwikkelingen gaan
we in de nabije toekomst zien.
Verbondenheid
Tegelijkertijd zijn er ook verwachtingen die
nog niet worden ingelost. Het gevoel van
verbondenheid dat internet heeft gebracht
bij burgers en bedrijven, leidt ertoe dat zij
verwachten dat de overheid nog beter en
sneller luistert naar wat zij willen en direct
reageert. Een aantal nieuwe, belangrijke
technologische ontwikkelingen gaat dit
gevoel alleen maar versterken. Bedrijven
zijn al volop aan het experimenteren met
augmented reality en virtual reality, terwijl
de overheid nu nog volop inzet op ‘mobiel’.
Diezelfde verbondenheid biedt ook
mogelijkheden om samen met burgers en
bedrijven te zoeken naar oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen. In hoofdstuk
1 noemden we al de GovCloud, die deels
bestaat uit medewerkers van de
Rijksoverheid en deels uit gemotiveerde
burgers en bedrijven die hun kennis en
ervaring willen delen met de overheid
binnen hybride en ‘agile’ teams. Er is nog
een trend die hierop aansluit: de ‘maker
movement’. Dankzij alle nieuwe
technologieën wordt het steeds makkelijker
om goede ideeën om te zetten in
(gepersonaliseerde) producten en deze
succesvol op de markt te brengen.
Dezelfde creativiteit die hieraan ten
grondslag ligt, kan ook worden gebruikt om
oplossingen te bedenken voor
maatschappelijke problemen. Nu al zien we
dat burgers niet meer alleen naar de
overheid kijken om deze problemen aan te

pakken, maar zelf via bijvoorbeeld
crowdfunding malaria in Afrika bestrijden.
Die golf van positieve energie vanuit
burgers en bedrijven kan de Rijksoverheid
inzetten in GovCloud-achtige projecten om
duurzame sociale vooruitgang te
realiseren.2
1
’e-Overheid vanuit het perspectief van de burger’,
Deloitte i.s.m. diverse overheidsorganisaties, 2013.
2
W. Eggers e.a., Solution Revolution, Teaming up to
solve society’s toughest problems, Deloitte University
Press, 2017.
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“Op e-Estonia kunnen
burgers bijvoorbeeld vanuit
hun huiskamer stemmen”

Inspelen op nieuwe digitale
interactie, verbondenheid
en co-creatie
Een uitgekiende digitale strategie.
Steeds meer overheidsdiensten weten dat
het voorkeurskanaal van klanten ‘digitaal’
(internet) is en zien ook de voordelen van
dit kanaal: 24/7 beschikbaar en tegen veel
lagere kosten dan veel andere media.
Maar om de dienstverlening echt hierop te
kunnen enten, is een uitgekiende digitale
strategie nodig. Dat vraagt om een andere
inrichting van processen – en om een
ijzersterke beveiliging om identiteitsfraude
te voorkomen. Waar de huidige controles
nu nog zijn ingericht op het tonen van
papieren identiteitsbewijzen, gaat de
controle de komende jaren steeds vaker
digitaal verlopen. Een goed voorbeeld van
een goede digitale strategie is de
Belastingdienst met de vooringevulde
aangifte. Wij verwachten dat dit proces de
komende jaren nog verder wordt
geautomatiseerd, zodat burgers en
bedrijven alleen nog maar hoeven te
accorderen – en op een gegeven moment
zelfs dat niet meer, want als alle gegevens al
bekend zijn bij de Rijksoverheid, hoeft de
burger helemaal niets meer te doen.
Meer ‘agile’ en proactief.
Goed inspelen op de behoeften van
burgers en op de technische
mogelijkheden vraagt om een andere,
meer ‘agile’ manier van werken (zie
hoofdstuk 1). Waar bijvoorbeeld op het
gebied van systeemontwikkeling voorheen
de watervalmethode werd gebruikt (een
eenmalig sequentieel proces met lange
doorlooptijden en weinig ruimte voor
bijsturing, waarin fouten laat worden
ontdekt) is nu een kortcyclische aanpak
nodig, waarbij applicaties in hoog tempo
live worden gezet en gaandeweg worden
aangepast. Dat vergt een nieuwe
benadering vanuit multidisciplinaire teams
(mensen die de regelingen en processen

kennen, IT’ers, service designers en
userinteractie ontwerpers) die veel hechter
dan voorheen gaan samenwerken. Met
teams die niet alleen zelfsturend zijn als het
gaat om de operatie, maar die ook de
ontwikkeling van de organisatie in haar
geheel beïnvloeden doordat deze manier
van werken andere vaardigheden vereist en
een andere manier van aansturing.
Voordelen: hogere klanttevredenheid,
hogere productiviteit en een hogere
medewerkerstevredenheid, omdat de
samenwerking soepeler verloopt en
mensen meer uitgedaagd worden.
Nieuwe digitale interactie, meer
verbondenheid en co-creatie.
Net als organisaties in de private sector kan
de Rijksoverheid zich verdiepen in de
mogelijkheden die nieuwe technologieën
zoals augmented reality en virtual reality
bieden. De focus ligt nu op mobiel, maar de
ontwikkelingen gaan zo snel dat de
aandacht alweer op nieuwere
technologieën zou moeten liggen.
Daarnaast kan ze op de behoefte aan
co-creatie vanuit burgers en bedrijven
inspelen door te participeren in innovatieve
ecosystemen van ‘makers’. Vraag aan de
andere deelnemers aan het platform
waaraan zij behoefte hebben en speel
daarop in. Dat verhoogt de verbondenheid
nog meer. Geef medewerkers de ruimte
om deel te nemen aan deze communities
en vraag hen feedback. Bekijk of zij de
nieuwe ideeën kunnen toepassen in hun
dagelijkse werk. Dat zorgt ervoor dat snel
duidelijk wordt welke materialen,
technieken en technologieën in opkomst
zijn en welke burgers of bedrijven zouden
passen in de GovCloud. En zo is de cirkel
weer rond.

Koploper op
gebied van digitale
Rijksoverheid:
Estland
Niet de US of China, maar Estland
is koploper op het gebied van de
digitale Rijksoverheid.
Op e-Estonia.com kunnen burgers
bijvoorbeeld vanuit hun
huiskamer stemmen en binnen vijf
minuten hun belastingaangifte
doen. Bedrijven kunnen onder
meer vanaf hun smartphone een
juridisch bindend contract
ondertekenen vanuit elke plaats
op de wereld via internet.
e-Estonia.com is een open,
decentraal systeem waarin diverse
diensten en databases met elkaar
zijn verbonden. Dankzij deze open
opzet kunnen nieuwe
componenten van de digitale
maatschappij snel worden
ontwikkeld en toegevoegd.
Doel: een sterkere economie en
een hechtere gemeenschap.
De e-solutions hebben tot nu toe
geleid tot een aanzienlijk hoger
niveau van transparantie en
toegankelijkheid, een veilige en
makkelijke uitwisseling van data
vanuit burgers, bedrijven en
overheid en meer mogelijkheden
voor ondernemers.
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Hoe nu verder?
We schreven al eerder: deze publicatie biedt geen
pasklare antwoorden op alle ontwikkelingen die op de
Rijksoverheid afkomen. Dat kan ook niet - elk vraagstuk
heeft een eigen aanpak nodig. Bij voorkeur een
gezamenlijke aanpak met marktpartijen die de ruimte
krijgen om mee te denken. Door meer ruimte te geven
aan de creativiteit van de samenwerkende partijen, kan
de Rijksoverheid sneller reageren op de razendsnelle
veranderingen die zich overal voltrekken.
In het verleden hebben we gezien hoe
goed zo’n aanpak kan werken. Een mooi
voorbeeld van alweer een aantal jaren
geleden is de Waardse Alliantie, een
samenwerkingsverband tussen
Rijksoverheid en opdrachtnemers dat werd
opgezet voor de aanleg van het tracédeel
Sliedrecht-Gorinchem van de Betuweroute.
Dit project werd op de traditionele manier
aanbesteed, met gunning aan de laagst
biedende inschrijver. Maar om de beruchte
strijd om het meerwerk te voorkomen, was
in de aanbesteding de tekst opgenomen
dat de geselecteerde aannemer de
mogelijkheid kreeg om samen met de
opdrachtgever tijdens het project het
bestek te veranderen. Opdrachtgever en
opdrachtnemer zochten samen naar
besparingen en efficiency. Deze
besparingen werden in een kwaliteitsfonds
verzameld, waardoor de partijen meer
kwaliteit konden leveren tegen dezelfde
kosten. Daardoor kon de aannemer een
prestigieuzer project opleveren en kreeg
de Rijksoverheid voor dezelfde kosten een
aanzienlijk beter resultaat.
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Andere, meer recente voorbeelden komen
uit de wereld van het lokaal bestuur. Zoals
de gemeente Eindhoven, die binnen
‘Brainport’ samenwerkt met
kennisinstellingen en ondernemers.
Gezamenlijk hebben zij de slimste regio van
Europa ontwikkeld. Of de gemeente
Rotterdam, die in 2011 bekend maakte dat
negen gemeentelijke zwembaden zouden
worden verduurzaamd, als start van een
project om al het gemeentelijk vastgoed
duurzamer te maken1. Omdat de gemeente
zelf niet voldoende financiële middelen had
om te investeren in deze verduurzaming,
werd de opdracht aanbesteed aan een
consortium dat tien jaar lang het beheer en
onderhoud van de zwembaden voor zijn
rekening neemt. Met de verplichting om te
investeren in verduurzaming.
De investeringskosten worden terugbetaald
uit de besparingen op het energiegebruik.
Voordelen: de duurzaamheids-doelstelling
wordt gehaald, en de gebruikers – met
name carapatiënten, die in de nieuwe
situatie minder chloor inademen profiteren van betere voorzieningen.

“de investeringskosten worden
terugbetaald uit de
besparingen op het
energieverbruik”
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De gemeente krijgt bovendien in 2021 een
goed onderhouden vastgoedportefeuille
terug – tegen veel lagere kosten.
Een laatste voorbeeld van een innovatief
samenwerkingsverband tussen overheid
en bijvoorbeeld sociale ondernemers,
bedrijfsleven en charitatieve instellingen is
de Social Impact Bond. Dit is een regeling
tussen een of meer overheidspartijen en
een externe organisatie, waarbij de
overheid een maatschappelijke uitkomst
specificeert en belooft de externe
organisatie een vooraf bepaald bedrag te
betalen als deze de maatschappelijke
uitkomst kan realiseren. De Social Impact
Bond wordt onder meer ingezet bij het
project M3 Recyclepark in het zuidelijke
deel van Limburg. Dit recyclepark is
gebaseerd op de combinatie van
hergebruik van – nu nutteloze grondstoffen die vrijkomen als duizenden
woningen in de regio worden gesloopt, en
de participatie van bewoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze bewoners zorgen ervoor dat de
grondstoffen weer op de markt worden
gebracht, nadat ze (licht) bewerkt zijn door
de industriële sector in de regio2.
Zo’n samenwerkingsverband hoeft niet
plaats te vinden binnen een formele entiteit
(zoals een joint venture). Binnen de
Waardse Alliantie was de samenwerking
gebaseerd op afspraken over het delen van
risico’s en rendement. Dat die aanpak
werkt, blijkt wel uit het voorbeeld. De totale
besparingen waren aan het einde van het
project opgelopen tot 25 miljoen euro3.
Bij de lokale overheid wordt vaker publiekprivaat samengewerkt in een alliantie.

Deloitte is bij veel van die projecten
betrokken, zoals bij het zwembadenproject
in Rotterdam en het M3 Recyclepark.
De Rijksoverheid denkt bij publiek-private
samenwerking echter vaak aan DBFM(O)
projecten, waarbij risico’s en rendement
verdeeld worden en niet gedeeld4. Dat vraagt
uitgebreide omschrijving en toedeling van
risico’s, wat vaak leidt tot tegengestelde
belangen, terwijl een alliantie juist uitgaat
van gedeelde belangen tussen publiek en
privaat.
Wij denken dat een nieuwe, innovatieve
manier van samenwerken de Rijksoverheid
kan helpen in de komende jaren, waarin
‘agility’ een noodzaak is, en denken graag
mee over veranderende identiteiten en
taken. Zodat de Rijksoverheid haar
doelstellingen op het gebied van
economische groei, kwaliteit van leven en
duurzaamheid kan blijven halen en het
vertrouwen van burgers en bedrijven kan
behouden, ook in een snel veranderende
wereld.
1
”Rotterdam maakt zwembaden groener”, www.
rotterdam.nl, 7 april 2011.
2
”Social Impact Bonds: samen sociale waarde
creëren”, www.govlabnl.nl.
3
”Waardse alliantie”, www.infrasite.nl.
4
DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain
en Operate - projecten waarbij verder wordt gekeken
dan alleen de bouw- of renovatiefase.
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Tot slot
In deze publicatie hebben we onze visie op de
toekomst van de Rijksoverheid uiteengezet op
basis van nieuwe inzichten en praktische
voorbeelden. Een toekomst waarin inspirerend
leiderschap, wendbaarheid en verbinding
centraal staan en waarin de Rijksoverheid goed is
voorbereid op alle maatschappelijke,
economische en technologische veranderingen
die zich gaan voltrekken in de komende jaren. We
kijken uit naar uw feedback op deze publicatie en
gaan hierover graag met u in gesprek.

Vincent van Stijn
Segment leader Rijksoverheid Deloitte
Vvanstijn@deloitte.nl
088 288 1217
Schenkkade 47
2595 AR Den Haag
Nederland
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GovLab is de innovatietak van
Deloitte Publieke Sector en in het
leven geroepen om overheden te
helpen de verandering te duiden,
vorm te geven en te implementeren. GovLab NL is de innovator
van de publieke sector en biedt
innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken.
Hiermee wordt een duurzame
sociale impact gerealiseerd voor
een grote diversiteit aan sectoren.
Creativiteit is nieuwe dingen
bedenken, innovatie is nieuwe
dingen doen. GovLab realiseert
nieuwe oplossingen: samen met
klanten worden in onze proeftuin
scenario’s ontwikkeld en
innovaties in de praktijk gebracht.
Op verschillende thema’s gaan wij,
van strategisch ontwerp tot en
met implementatie, met onze
cliënten de diepte in: Future
Healthcare, Social Innovation,
Smart Cities, Education Economy
& Employability, Cyber & Security,
Governance & Finance.
www.deloitte.nl/govlab

Een wendbare en verbindende Rijksoverheid in 2025 |
 inspirerend leiderschap in de wereld van morgen

Geraadpleegde literatuur
Rijksoverheid: van heroriëntatie naar
grootscheepse transformatie
Gov2020: A Journey into the Future of
Government, Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, 2015.
Diverse artikelen, http://government-2020.
dupress.com.
”Japan’s Society 5.0 and Abenomics”,
www.eastwestcenter.org, februari 2017.
P. Kanne e.a., De kwaliteit van de
overheidsdienstverlening 2015, I&O Research,
februari 2016.
Diverse artikelen, www.govlabnl.nl.
“Sustainable development goals,
www.mvonederland.nl.
“UN Global Compact”,
www.unglobalcompact.org.
Hoofdstuk 1: Workforce of the future
J. Bersin e.a., Global Human Capital Trends
2017 – Rewriting the rules for the digital
age, Deloitte University Press, 2017.
Deloitte US, The Deloitte Millennial Survey
2017 - Apprehensive millennials: seeking
stability and opportunities in an uncertain
world, Deloitte University Press, 2017.
K. Ryan e.a., “The new government leader –
Mobilizing agile public leadership in disruptive
times”, www.deloitte.com, 12 augustus 2013.
J. Schwartz e.a., Global Human Capital Trends
2016 – The new organization: Different by
design, Deloitte University Press, 2016.
C. Tierney e.a., “GovCloud: The future of
government work”, www.deloitte.com,
1 januari 2012.
Hoofdstuk 2: More productive
government
Deloitte Nederland, “De CFO in de publieke
sector – Katalysator van wendbare en
doelmatige organisaties”, Rond de
bestuurskamer, 2014.
Deloitte Nederland, Data with a view online
magazine – Insight driven by unlocking the

power of data, februari 2017.
Deloitte Nederland, Future of Finance in
2020, 2015.
J. Schalekamp e.a., “Today’s organizational
challenge: From gut feeling to data-driven
decision making”, www.deloitte.nl,
5 oktober 2015.
Hoofdstuk 3: Regulator in a disrupting
world
K. Beekhuis e.a., “Food for Thought”,
www.deloitte.nl, 2016.
K. Beekhuis e.a., “ From single point
solution to solution economy”,
www.deloitte.nl, 2016.
K. Beekhuis e.a., “Offer more customized
services in order to generate Public Value
more effectively and efficiently through
empowerment”, www.deloitte.nl, 2016.
Deloitte Nederland, “Big Shifts in the Digital
Economy”, Smart Cities – A Deloitte Point of
View, 2015.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte
on disruption, Deloitte University Press,
2015.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
Disruption by design, Agile strategy for the
new world, Deloitte University Press, 2016.
W. Eggers e.a., Public sector, disrupted –
How disruptive innovation can help
governments achieve more for less,
Deloitte University Press, 2012.
J. Guszcza, “The last mile problem: How
data science and behavioral science can
work together”, Deloitte Review nr. 16, 26
januari 2015.
J. Hagel e.a., Patterns of disruption –
Anticipating disruptive strategies in a world of
unicorns, black swans, and exponentials,
Deloitte University Press, 2015.
J. Hagel e.a., A consumer-driven culture of
health: the path to sustainability and growth,
Deloitte University Press, 2014.
Ref. Ares (2016) 2558830, 2 juni 2016.

Hoofdstuk 4: Citizen experience &
expectation
Deloitte University Press, 2015.
Deloitte, Gov2020: A Journey into the Future
of Government, Deloitte University Press,
2015.
Deloitte Digital, “Government’s Digital Era”,
Deloitte University, 2015.
W. Eggers e.a., “A billion to one – The crowd
gets personal”, Deloitte Review, nr. 16, 2015.
W. Eggers e.a., The journey to government’s
digital transformation – A Deloitte Digital
global survey, Deloitte University Press, 2015.
W. Eggers e.a., Social revolution, Teaming up
to solve society’s toughest problems, Deloitte
University Press, 2017.
“Estonian e-Residency”, About
www.e-estonia.com.
J. Hagel e.a., A movement in the making,
Deloitte University Press, 2015.
P. Kanne e.a., De kwaliteit van de
overheidsdienstverlening 2015, I&O Research,
februari 2016.
M. White e.a. “Tech Trends 2017: The kinetic
enterprise – A government perspective”,
Deloitte University Press, 2017.
Hoe nu verder?
“Rotterdam maakt zwembaden groener”,
www.rotterdam.nl, 7 april 2011.
“Social Impact Bonds: samen sociale
waarde creëren”, govlabnl.nl.
“Waardse alliantie”, www.infrasite.nl.

30

Aan deze uitgave werkten mee:
Vincent van Stijn
Segment leader Rijksoverheid Deloitte
Vvanstijn@deloitte.nl
088 288 1217

Vincent Viool
Director Deloitte Monitor
VViool@deloitte.nl
06 1267 7088

Ardie van Berkel
Partner Deloitte Human Capital Consulting
avanberkel@deloitte.nl
06 5373 3271

Daniel Charite
sr Manager Deloitte Public Sector Govlab
DCharite@deloitte.nl
06 1004 2651

John Schattorie
Partner Deloitte Consulting Technology
JSchattorie@deloitte.nl
06 1258 1589

Hans van Vliet
Partner Deloitte Consulting public sector
HvanVliet@deloitte.nl
06 2127 2828

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK
private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms,
and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally
separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte
Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about
to learn more about our global network of member firms.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and
related services to public and private clients spanning multiple industries.
Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a
globally connected network of member firms in more than 150 countries and
territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to
address clients’ most complex business challenges. To learn more about how
Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that matters,
please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.
This communication contains general information only, and none of Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication,
rendering professional advice or services. Before making any decision or taking
any action that may affect your finances or your business, you should consult
a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be
responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this
communication.
© 2017 Deloitte The Netherlands

