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Management samenvatting 

In de Rijksbrede ICT agenda en in de Breedband Nota wordt geconstateerd dat de 
sectorbrede toepassing van ICT in publieke sectoren zoals zorg, onderwijs en veiligheid 
achterblijft in vergelijking met de marktsector. Betrokken organisaties hebben weliswaar 
uitgebreid geïnvesteerd in ICT en ICT- gebaseerde dienstverlening maar vooralsnog lijkt 
sprake te zijn van onderbenutting van het ICT- potentieel en van voornamelijk geïsoleerde 
successen. Het blijkt voor ICT- dienstenaanbieders lastig de sprong van succesvol 
experiment naar (sector-)brede toepassing te maken. Eilanden van veelbelovende 
innovatieve ICT-diensten worden hierdoor te weinig met elkaar verbonden en de 
toegevoegde waarde van ICT voor het verbeteren van de primaire processen komt 
onvoldoende tot stand. Er is met andere woorden sprake van een opschalingsprobleem. 
Een eerste analyse van dit probleem leert dat vijf factoren bijdragen aan een gebrekkige 
opschaling in genoemde sectoren, te weten: (1) ICT-diensten worden door (semi-)publieke 
instellingen nog onvoldoende gezien als in te kopen commodities; (2) de markt voor ICT-
dienstverlening voor (semi)publieke sectoren is nog onvoldoende volwassen; (3) er is bij 
initiatiefnemers vaak onvoldoende aandacht voor de organisatorische en financiële 
aspecten voor de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe ICT-diensten; (4) binnen en 
tussen sectoren wordt onvoldoende van elkaar geleerd; en (5) op beleidsniveau lijken 
alleen top down sturing of alleen een bottom up strategie onvoldoende effectief te zijn.  

Deze verkenning beoogt meer inzicht te bieden in de wijze waarop opschaling van 
innovatieve ICT-diensten in zorg, onderwijs en veiligheid verloopt en kan worden 
bevorderd. De focus van deze verkenning  is met name gericht op het leren van initiatieven 
op het gebied van de invoering, inrichting en exploitatie van concrete ICT-diensten met 
toegevoegde waarde voor eindgebruikers. Daartoe zijn in totaal negen cases met 
vernieuwende organisatiegrensoverschrijdende ICT-diensten en toepassingen geïdentifi
ceerd en beschreven op een zodanige wijze dat: 

� Generieke en herbruikbare oplossingen en/of bouwstenen afgeleid kunnen worden 
(oplossingen kunnen technologisch, organisatorisch en/of financieel van aard zijn); 

� Aangrijpingspunten voor beleid (en in het bijzonder voor EZ/DGTP) in beeld komen, 
opdat bijgedragen kan worden aan opschaling van breder toepasbare ICT-oplossingen. 

De 9 geanalyseerde cases zijn kort omschreven in het onderstaande schema. Op het 
niveau van de individuele cases zijn de belangrijkste technologische, organisatorische en 
financiële lessen opgetekend (zie de samenvattende tabellen in paragraaf 3.5). Daarnaast 
zijn de cases geanalyseerd op hun overeenkomsten in onderliggende ICT ‘bouwstenen’. 
Daarbij kan worden gedacht aan voorzieningen voor beveiliging, authenticatie en 
berichtenverkeer. Deze generieke ICT-voorzieningen (of bouwstenen) zijn in hun 
onderlinge samenhang gepresenteerd in een referentie-architectuur voor keteninformatise
ring. Verdere overeenkomsten tussen de cases (op het niveau van sturing en organisatie) 
liggen vooral bij de complexiteit van spelregels, randvoorwaarden en voorzieningen op drie 
te onderscheiden sturingniveau’s (het nationale niveau, het sectorale niveau en het lokale 
niveau van afzonderlijke zorg- , onderwijs- en veiligheidsinstellingen). Generieke 
elementen in de gekozen financiële modellen houden vooral verband met een onvoldoende 
bedrijfsmatige aanpak zoals het denken vanuit een exploitatiemodel (houdbare business 
cases, betalen per gebruik/transactie e.d.) vaak mede als gevolg van ingewikkelde 
achterliggende (aanbod)financieringsrelaties vanuit de overheid. 
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Cases veiligheid P-info is een mobiel platform voor informatiediensten voor 
politiemensen op straat. 

Veiligheidsnet is een (online) ICT-hulpmiddel dat de 
informatie-uitwisseling en communicatie tussen overheidsorga
nisaties op het gebied van veiligheid bevordert. 

IRIS is een internetapplicatie ter ondersteuning van 
slachtofferregistratie bij calamiteiten en crisissituaties. 

Cases onderwijs De Zorgmonitor is een internetapplicatie waarmee zorg- en 
risicoleerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd en waarmee de 
hulpverlening van verschillende instanties beter op elkaar kan 
worden afgestemd. 

Het Virtual Clearing House is een platform voor gegevensuit
wisseling tussen studentadministraties van Hoger onderwijs en 
de IB-Groep. 

Entree is een (beveiligings-/authenticatie) dienst die gebruikers 
van educatieve leermiddelen gecontroleerd toegang geeft tot de 
portal van Kennisnet. 

Cases zorg Zorgring Zeeland is een netwerk/communicatiesysteem dat 
huisartsen, apotheken en zorginstellingen onderling verbindt. 

De Trombose zelfhelp dienst van Portavita biedt een ASP 
dienst om medische gegevens uit te wisselen en een 
Logboekfunctie waarin patiënten zelf meetgegevens kunnen 
invoeren. 

Zorgring Friesland (Stichting Gerrit) is een beveiligd 
communicatieplatform over internet voor huisartsen, 
ziekenhuizen, apotheken, laboratoria en andere zorgverleners en 
–instellingen. 

De lessen en aangrijpingspunten voor beleid in deze verkenning zijn talrijk. De 
belangrijkste tien hebben we als volgt omschreven: 

1. Ontwikkel gemeenschappelijke bouwstenen of basisvoorzieningen nadrukkelijker in 
gezamenlijkheid.  Dit zou moeten worden opgepakt door partijen in een sector (veelal 
ketenpartners) die zich voor een vergelijkbare problematiek gesteld zien als het gaat om 
het invoeren van innovatieve ICT-diensten. (Denk hierbij aan het voorbeeld van de 
Manifest groep1). Werk aan een gezamenlijke ontwikkelagenda of implementatiestrategie 
per sector (en tussen sectoren) die maximaal anticipeert op landelijke voorzieningen2. In 
de praktijk blijkt dat onvoldoende wordt onderkend dat ICT-diensten telkens uit een min of 
meer vergelijkbare set van technologische faciliteiten zijn opgebouwd (zie de referentie
architectuur in hoofdstuk 4). 

1 De manifestgroep is een groep van zes grote uitvoeringsorganisaties (belastingdienst, UWV, CWI, 
IBG, SVB en CvZ) die gezamenlijk werken aan generieke ICT voorzieningen. 
2 Met landelijke voorzieningen wordt gedoeld op de zaken die zijn aangekondigd in de notitie ‘Op weg 
naar een elektronische overheid’ zoals daar zijn basisregistraties, unieke nummers voor personen en 
bedrijven, identificatie- en authenticatievoorzieningen, etc. 
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2. Zorg dat het perspectief van gebruikers en ketens  het vertrekpunt is voor de inrichting 
van de ICT-dienstverlening. Daarbij hoort een ICT architectuur op het niveau van de 
ketentoepassingen, de diensten en de netwerken. Optimalisering van ICT op lager gelegen 
niveaus (per werkproces, per organisatie) leidt uiteindelijk tot problemen met integratie 
wanneer er op het niveau van informatie-uitwisseling samengewerkt moet worden. 

3. Stimuleer gedeelde (beheers)voorzieningen voor ICT-ondersteuning. Dit geldt met name 
voor ICT-ondersteuning op het terrein van het opslaan en delen van informatie, van 
functionaliteiten, van applicaties of van complete dienstenconcepten. Een gedeelde 
voorziening voor ICT-ondersteuning hoeft niet per definitie de vorm aan te nemen van een 
(wellicht ietwat modieus) shared service centre, het kan ook gaan om ASP constructies 
(application service provider: aanbieden van ICT functionaliteiten op afstand), het laten 
samengaan van front offices of juist back offices van afzonderlijke organisaties of heel 
basaal het delen van voorzieningen voor (beveiligde) communicatie.  

4. Breng een scheiding aan tussen basisinfrastructuur, de diensten en de toepassingen 
(applicaties). Het creëren van de infrastructuur en de ontwikkeling van de diensten en de 
toepassingen loopt vaak door elkaar heen. Waar mogelijk moet gekozen worden voor een 
open, marktgedreven ontwikkeling waarin de basisinfrastructuur, de dienstenontwikkeling 
en de toepassingen duidelijk uit elkaar zijn getrokken. 

5. Zorg voor versterking van bestaande intermediaire (sectorale) organisaties teneinde 
voorzieningen, randvoorwaarden en initiatieven op het organisatieniveau, het sectorniveau 
en het landelijke niveau beter op elkaar af te stemmen. (middle up down strategie). 
Schenk ook aandacht aan kennisuitwisseling tussen deze intermediairs. 

6. Kies in de aanpak van de projecten voor een stapsgewijze ontwikkeling (een 
ingroeimodel, stap voor stap toepassingen en functionaliteiten toevoegen, 20-80 regel) in 
plaats van een radicale (via ambitieuze landelijke implementatieprojecten) en/of integrale 
blauwdrukaanpak. 

7. Stimuleer en geef voorrang aan trajecten met vraagbundeling en een duidelijke 
gebruikersbetrokkenheid. Een regierol voor gebruikers (burgers, professionals), die weten 
wat ze willen hebben kan in de plaats komen van het ontwikkelen en aanbieden van 
diensten door de overheid (in de praktijk een veelheid van overheidsorganisaties). 

8. De kans op succesvolle opschaling is groter naarmate een netwerk opener is, nieuwe 
spelers kunnen aanhaken en niet het beeld bestaat van een closed shop. Daarbij spelen 
ook de factoren marktwerking en open ICT-oplossingen een rol. 

9. Schaalbaarheid staat of valt met houdbare business cases. Daarbij horen reële 
aannames op het punt van het aantal gebruikers, inzicht in de kosten voor beheer en een 
duidelijk prijskaartje dat aan gebruikers kan worden gepresenteerd. 

10. Er moeten antwoorden gevonden worden voor het probleem van de scheve verdeling 
bij het neerslaan van kosten en baten. Innovatiewinsten in de vorm van verbeterde 
dienstverlening c.q. kostenvoordelen zouden ten goede moeten komen aan partijen die de 
aanpassingen in de eigen organisatie / backoffice moeten doorvoeren (ook daar zijn kosten 
mee gemoeid die vaak niet centraal zijn begroot) en aan ontwikkelaars (die uitzicht willen 
krijgen/houden op een reële markt). 

Aangrijpingspunten voor beleid zijn tevens terug te brengen tot een zevental overheidsrol
len (overheid als wet- en regelgever, bestuurder, eigenaar, financier/aanbesteder, 
facilitator, kennismakelaar, systeembewaker) die in een slimme mix tot een effectieve 
aanpak voor opschaling en versnelling van ICT-toepassingen gesmeed kunnen worden.  
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1 Inleiding 
1.1 Context: onderbenutting en achterblijvende schaalgrootte  

In de innovatienota “In actie voor Innovatie” (2003) is geconstateerd dat het Nederland 
ontbreekt aan voldoende innovatiegedreven groei. In de rijksbrede ICT agenda (2004) en 
de Breedbandnota (2004) wordt aangedrongen op het meer en slimmer benutten van 
innovatieve en/of breedbandige ICT-toepassingen en diensten. Doel van het ICT-beleid van 
de rijksoverheid is om belangrijke maatschappelijke en economische vraagstukken ook met 
de hulp van ICT aan te pakken. ICT kan de productiviteitsgroei van de economie verhogen, 
de kwaliteit van de publieke dienstverlening verbeteren, de kwaliteit en efficiency in de 
zorgsector verbeteren vanuit het perspectief van de burger/patiënt, bijdragen aan een 
veiliger leefomgeving en in het onderwijs het leerproces aantrekkelijker maken voor de 
leerling.3 Innovatie en betere benutting van ICT beperken zich dus nadrukkelijk niet tot het 
private domein. Allerhande maatschappelijke vraagstukken (zoals toenemende vergrijzing, 
levenslang leren, maatschappelijke veiligheid, verbetering van publieke dienstverlening, 
vermindering van de administratieve lastendruk, mobiliteitsvraagstukken) schreeuwen om 
vernieuwing en daarbij hoort een slimmere inzet van ICT. Op veel van deze terreinen is 
behoefte aan nieuwe combinaties van partijen en diensten, nieuwe organisatieconcepten 
en nieuwe businessmodellen. Veelal zal de overheid hier samen optrekken met bedrijven 
en andere publieke en private partijen. Dit vraagt ook nadrukkelijk om een actieve rol van 
de overheid. 

In publieke sectoren zoals zorg, onderwijs en veiligheid hebben individuele organisaties 
uitgebreid geïnvesteerd in ICT en ICT-gebaseerde dienstverlening, maar blijft breder 
gebruik vooralsnog uit. In elk van de genoemde sectoren kunnen tientallen individuele 
experimenten en projecten worden aangewezen waarbij is getracht het potentieel van ICT 
te benutten. Toch lijken deze inspanningen vooralsnog onvoldoende bij te dragen aan de 
gewenste versnelling c.q. het op een ruimere schaal beschikbaar komen van innovatieve 
ICT-diensten. Er lijkt met andere woorden sprake van een opschalingsprobleem. 

1.2 Vraagstelling 

Deze verkenning wil meer inzicht verschaffen in de wijze waarop opschaling van 
(innovatieve) ICT-diensten in maatschappelijke sectoren als onderwijs, zorg en veiligheid 
kan worden bevorderd. De verkenning beoogt vernieuwende organisatieoverschrijdende 
ICT-diensten en toepassingen te identificeren en te beschrijven in de domeinen onderwijs, 
zorg en veiligheid op een zodanige wijze dat: 

� Generieke en herbruikbare oplossingen en/of bouwstenen afgeleid kunnen worden 
(technologisch, organisatorisch en financieel); 

� Aangrijpingspunten voor beleid in beeld komen, opdat gewerkt kan worden aan 
opschaling van breder toepasbare oplossingen. 

Innovatieve ICT-diensten kunnen daarbij kortweg worden omschreven als vernieuwende 
concepten voor samenwerking op het terrein van het delen van informatie, van 
functionaliteiten, van applicaties of van complete dienstenconcepten. De dienstenconcepten 
zijn innovatief in termen van gehanteerd technologische of organisatorisch concept of wijze 
van financiering.4 

3 De Rijksbrede ICT agenda Beter presteren met ICT; Ministeries van EZ, BZK en OCW, maart 2004 
4 Een uitgebreider omschrijving is opgenomen in paragraaf 3.1 (selectiecriteria voor cases). 
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Centraal in de verkenning staat derhalve de vraag hoe eenmaal succesvol gebleken ICT-
toepassingen kunnen worden opgeschaald en gekopieerd. In essentie gaat de verkenning 
daarom over twee vragen. In de eerste plaats de vraag hoe horizontale (ke
ten)samenwerking op het vlak van ICT tussen verschillende actoren technologisch, 
organisatorisch en financieel kan worden vormgegeven en ondersteund. Op de tweede 
plaats de vraag hoe de verticale samenhang tussen initiatieven op project/ sectorniveau 
een meer generiek niveau kan bereiken om zo te komen tot opschaling. Hoewel de 
verkenning een belangrijke empirische component kent – negen case studies – moet ze 
uiteindelijk vooral inzicht verschaffen in de vraag welke beleidsopties DGTP heeft om te 
komen tot grootschalige toepassing van innovatieve ICT-diensten in maatschappelijke 
sectoren. 

1.3 Aanpak  

De verkenning is uitgevoerd in drie fasen. In fase 1 zijn in totaal negen cases van 
innovatieve organisatiegrensoverschrijdende ICT-oplossingen geselecteerd en beschreven. 
De negen case studies zijn uitgevoerd in de maanden mei-juni 2004 op basis van desk 
research en interviews met betrokkenen en in een tussenrapportage aan de opdrachtgever 
vastgelegd. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van onze gesprekspartners. 

In fase 2 zijn de voorbeelden van ICT-diensten en toepassingen zoals beschreven in de 
case studies specifiek geanalyseerd op kopieerbaarheid en opschaalbaarheid. Mede op 
basis van aanvullende expertinterviews en analyses in het projectteam is hierop een visie 
ontwikkeld en zijn meer concreet praktische lessen c.q. do’s and don’ts beschreven die zijn 
ontleend aan de case studies.  

Fase 3 is tot slot gericht op het identificeren en formuleren (op hoofdlijnen) van mogelijke 
beleidsopties die DGTP ter beschikking staan om het gebruik van generieke ICT-
oplossingen en innovatieve ICT-diensten in maatschappelijke sectoren op te schalen. Fase 
2 en 3 zijn parallel aan elkaar uitgevoerd in de maanden juni-september 2004 en de 
tussentijdse resultaten zijn in de vorm van een sheetpresentatie gerapporteerd aan en 
bediscussieerd met de opdrachtgever. 

1.4 Enkele kanttekeningen 

Alvorens de resultaten van de eigenlijke verkenning te presenteren kunnen nog enkele 
kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats de constatering dat de verkenning 
betrekking heeft op complexe leerprocessen waarin diverse actoren opereren op 
verschillende niveaus. De betrokkenen bij projecten worden primair afgerekend op het 
succesvol afronden van individuele projecten. Echter, wat op projectniveau of vanuit het 
perspectief van één actor logisch en wenselijk lijkt, geldt niet automatisch op bijvoorbeeld 
sectorniveau of vanuit het perspectief van andere actoren.  

Een tweede kanttekening betreft het gevaar van een one size fits all benadering. Deze 
verkenning toont gemeenschappelijke ervaringen, lessen en aanknopingspunten en gaat 
daarbij vooral in op de rolverdeling en wijze van samenwerking tussen verschillende typen 
actoren, maar verschaft geen uniform recept dat versnelling van (innovatieve) ICT-
toepassingen garandeert. Verschillen tussen sectoren of culturele verschillen tussen 
actoren die van invloed zijn op die versnelling zijn evenmin onderwerp van analyse. Ook uit 
internationaal onderzoek naar de reorganisatie van back offices (zie box 1) blijkt dat geen 
sprake kan zijn van een one size fits all strategie en dat het uitwisselen van leerervaringen 
een belangrijke rol speelt bij opschaling. 
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Box 1: EU studie “Reorganisation  of government back-offices for better electronic public  
services – European good practices” (Januari, 2004)5 

In een recent afgesloten zeer uitgebreid onderzoek in de EU, IJsland en Noorwegen naar de relatie 
tussen de reorganisaties van back offices en de kwaliteit van publieke dienstverlening zijn onder 
andere 29 good practices geanalyseerd (Voor Nederland de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de 
Informatie Beheer Groep). Hieruit blijkt hoe toepassing van ICT in het overheidsdomein samengaat 
met grootschalige, complexe reorganisatieprocessen. In het rapport worden drie modellen voor de 
verbetering van coördinatie en integratie van back offices gepresenteerd, te weten: 

1.	 Centralisatie van voorheen gescheiden back offices door gemeenschappelijk management en 
integratie van databases; 

2.	 Integratie van voorheen gescheiden werkprocessen in één interorganisationeel werkproces; 

3.	 Het opzetten van een clearing house tussen bestaande instellingen om diensten te verlenen op 
gebied van data exchange formats, integratie van databases, etc. 

Op een vergelijkbare manier zijn drie (elkaar niet uitsluitende!) basisstrategieën onderscheiden om de 
kwaliteit van diensten en de gebruikersoriëntatie van het front office te verbeteren: 

1.	 Creatie van portals teneinde verschillende diensten te combineren en soms te integreren en 
gezamenlijk onder de aandacht te brengen; 

2.	 Standaardisatie van modulaire componenten in technologie draagt bij aan kostenbesparingen en 
gebruikersgemak door een zekere standaardisatie in de wijze van interacteren met de dienst; 

3.	 Verbetering van gebruikersoriëntatie door decentralisatie van front office functies richting 
gebruikers.  

Verder zijn twee strategieën of veranderingsrichtingen in e-government onderscheiden die elkaar wel 
uitsluiten, te weten: 

�	 Het pro-actief aanbieden door overheidsinstellingen van zo goed als mogelijk ingevulde 
formulieren aan de gebruiker die deze vervolgens enkel hoeft aan te vullen en te bevestigen. Dit 
vereist een hoge mate van centralisatie van de data en kan problematisch zijn in verband met 
privacy overwegingen. 

�	 Het geleidelijk aan gebruikers in staat stellen verantwoordelijkheid te dragen over het beheer en 
gebruik van persoonsgegevens en dus ook het initiatief voor het gebruik van diensten bij hen neer 
te leggen. 

Het rapport illustreert hoe complexiteit voortkomt uit het aantal betrokken organisaties, de niveaus 
waarop zij opereren en de mate waarin zij al hebben geïnvesteerd in en ervaring hebben met 
automatisering en reorganisatie van werkprocessen. Het rapport eindigt met een pleidooi voor 
downsizing van back offices en upsizing van front offices of een overgang van administratie naar 
diensten en van beheersing naar inhoud. Tevens wordt geconcludeerd dat de scheiding tussen back 
office en front office in de toekomst waarschijnlijk zal verdwijnen.  

Het rapport toont dat in het proces van opschaling en reproductie geen sprake is van een one size fits 
all strategie, maar dat volop te leren is van de uitgebreide ervaringen in de diverse landen, sectoren 
en organisaties. Dit veronderstelt uiteraard wel de bereidheid van elkaar te leren en te bezien hoe 
overheden de vereiste randvoorwaarden scheppen.  

Een derde kanttekening behelst het beperkte aantal van in totaal negen praktijkvoorbeel
den van generieke, organisatieoverschrijdende ICT-voorzieningen dat in deze verkenning 
aan de orde komt. Om meer dwingende aanbevelingen te kunnen doen zou een veelvoud 

Miljard, J, J.S. Iversen, H. Kubicek, H. Westholm en R. Cimander (2004), Reorganisation of 
government back-offices for better electronic public services – European good practices (back office 
reorganisation, Final report to the European Commission, Danish Technological Institute / Institut for 
Informationsmanagement van de Universiteit van Bremen. 
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aan cases moeten worden geanalyseerd. De geselecteerde cases blinken begrijpelijkerwijs 
ook (lang) niet altijd uit op alle onderzochte aspecten.  

Tot slot geldt dat de mate waarin beleidsopties voor sturing van organisatieoverschrijdende 
innovatieve ICT-toepassingen ook als reëel worden beoordeeld in belangrijke mate een 
politieke keuze is die buiten het bestek van deze verkenning valt.  

1.5 Opbouw van dit rapport 

Deze rapportage op hoofdlijnen volgt in belangrijke mate de in paragraaf 1.3 geschetste 
fasering. In hoofdstuk 2 komt het opschalingsvraagstuk van ICT-diensten in maatschappe
lijke sectoren aan de orde. Hoofdstuk 3 schetst eerst de selectie van negen case studies en 
introduceert de sleutelkenmerken die gehanteerd zijn in de verkorte beschrijving van de 
individuele cases. Vervolgens worden– na een korte introductie van de versnellingsproble
matiek in de betreffende sector – de uitkomsten voor telkens drie cases kernachtig 
gepresenteerd. Per case worden vier groepen van in totaal 18 sleuteldimensies beschreven 
per categorie (algemeen, technologie, organisatie en financiën), die gezamenlijk een goed 
inzicht geven in de individuele cases.6 Voorts komen de belangrijkste lessen per case – 
uitgesplitst naar technologie, organisatie en financiën kort aan de orde. Hoofdstuk 4 bevat 
vervolgens een analyse van de opschaalbaarheid en kopieerbaarheid van organisatieover
schrijdende ICT-trajecten in genoemde drie sectoren. Daartoe worden 10 van de in totaal 
18 sleuteldimensies uit hoofdstuk 3 nader geanalyseerd. Aangegeven wordt op welke wijze 
zij van invloed zijn op opschaalbaarheid c.q. kopieerbaarheid. Voorts wordt op een meer 
generiek niveau geanalyseerd waardoor die opschaling vooralsnog belemmerd wordt. In 
het afsluitende hoofdstuk 5 worden mogelijke beleidsrollen en – hieraan gekoppeld – 
beleidsopties schematisch gepresenteerd.  

6 De uitgebreidere beschrijving van de negen cases is opgenomen in een separaat rapport dat 
elektronisch beschikbaar is. 
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2	 Waarom blijft opschaling van 
ICT-diensten vaak uit? 

2.1	 Het opschalingsvraagstuk 

Het is algemeen bekend dat innovatieve ontwikkelingen vaak beginnen bij een goed idee 
en een experiment of een demonstratie. Ook is bekend dat tal van kleinschalige en vaak 
lokaal succesvolle initiatieven vaak niet doorgroeien naar breder gebruik. De volgende 
factoren kunnen verklaren waarom er verspreid over de sectoren wel innovatieve ICT-
diensten voorhanden zijn, maar deze onvoldoende schaalgrootte weten te bereiken:  

1.	 ICT-diensten worden nog onvoldoende gezien als in te kopen commodities. 

ICT-diensten hebben in toenemende mate het karakter gekregen van standaard 
commodities7 die kunnen worden ingekocht of zelfs compleet kunnen worden uitbe
steed (outsourcing/offshoring). Randvoorwaarden zijn wel dat sprake moet zijn van 
voldoende schaalomvang en van een voldoende gespecificeerde vraag. Als het gaat om 
complexere ICT-diensten kan de ICT-dienst ook in samenspraak tussen vrager en 
aanbieder worden ontwikkeld en vervolgens in de toepassingsfase worden geëxploi
teerd door professionele aanbieders van ICT-diensten, opdat het primaire proces en de 
ICT-ondersteuning daadwerkelijk gescheiden blijven. Echter, veel organisaties zijn 
geneigd te denken dat ze uniek zijn in termen van bedrijfsprocessen en daarom ook in 
bijbehorende ICT-functionaliteit en ICT-architectuur. Dit heeft ertoe geleid dat in de 
eerste automatiseringsgolven veel ICT-maatwerk oplossingen zijn gemaakt, die  later  
slechts tegen hoge kosten konden worden geïntegreerd met standaard software en 
organisatieoverschrijdende datacommunicatienetwerken. Nog steeds is sprake van een 
cultuur waarin men onvoldoende bereid is ICT-diensten als commodities te zien die in 
termen van gevraagde functionaliteit onderling minder verschillen (tussen organisaties 
onderling en tussen sectoren) dan veelal wordt aangenomen. 

2.	 De markt voor ICT-diensten in publieke sectoren is nog niet volwassen. 

Een tweede hiermee samenhangende factor is de constatering dat vooralsnog sprake is 
van onvoldoende schaalgrootte voor het ontstaan van serieuze ICT-dienstenmarkten in 
genoemde sectoren. De sterke betrokkenheid van individuele professionals in de drie 
sectoren draagt ertoe bij dat het primaire proces (studenten onderwijs geven, patiënten 
behandelen, burgers veiligheid bieden) en ICT-dienstverlening te sterk verweven zijn 
geraakt. Anders gezegd: professionele ICT-dienstverleners krijgen onvoldoende ruimte om 
op basis van generieke (en derhalve te kopiëren) ICT bouwstenen ICT-diensten te bouwen. 
In de praktijk is sprake van versplintering aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Een 
complicerende factor is hier ook dat verschil van inzicht bestaat over de wenselijke 
afbakening tussen publiek en privaat domein. In hoeverre mogen private ICT-
dienstverleners opereren op voorheen overwegend publieke sectoren als gezondheidszorg, 
onderwijs en veiligheid? In markttermen is met andere woorden nog geen sprake van een 
volwassen markt van ICT-diensten. 

3.	 Onvoldoende aandacht voor de organisatorische en financiële aspecten van ICT-
diensten. 

Zoals onder andere is beweerd door Nicholas G. Carr in zijn  artikel “IT doesn’t matter” zoals 
gepubliceerd in Harvard Business Review, mei 2003. 

Dialogic innovatie & interactie 13 
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In de vele projecten en pilots gaat nog altijd relatief veel aandacht uit naar de technologi
sche haalbaarheid van nieuwe ICT-diensten. Minder aandacht wordt besteed aan de 
organisatorische veranderingen die vereist zijn (het bekende adagium “eerst organiseren, 
dan automatiseren”) alsook de wijze waarop de investeringen in ICT moeten worden 
terugverdiend (het bijbehorende exploitatie of businessmodel). Met andere woorden: 
exploitatie van ICT-diensten vergt naast technologische kennis ook inzicht in de 
organisatieverandering die daarbij nodig is en de rolverdeling tussen partijen en financiële 
kennis om een ICT-dienst niet alleen te realiseren, maar ook duurzaam te kunnen 
exploiteren. Op beide laatstgenoemde punten lijken veel initiatieven nog voor verbetering 
vatbaar. 

4.	 Binnen en tussen sectoren wordt onvoldoende van elkaar geleerd. 

Juist de keuze voor een groot aantal verspreide experimenten en projecten leidt ertoe dat 
het wiel vele malen opnieuw wordt uitgevonden en leerervaringen op het individuele 
projectniveau blijven hangen. Een vereiste voor versnelling en opschaling van innovatieve 
ICT-diensten is dat leerervaringen binnen en tussen sectoren worden gedeeld. 

5.	 Op beleidsniveau lijkt noch top- down sturing noch een bottom- up strategie 
productief. 

In het domein van ICT en innovatie kan worden vastgesteld dat - terwijl de roep om 
onorthodoxe aanpakken groeit – noch top down sturing noch een bottom up strategie echt 
productief zijn. Het top down vaststellen van zaken als PKI, gebruik van open source 
software en referentie-architecturen blijkt niet zelden moeizaam te verlopen. De roep om 
meer centrale regie is weliswaar veelvuldig te horen, maar even zo vaak wordt elke poging 
tot centrale afspraken in de kiem gesmoord. Het bottom up ondersteunen van diverse, 
zeer uiteenlopende en vaak incidentele (kleine en grote) proeftuinen, pilots en experimen
ten leidt tot versnippering, en vaak onderbenutting van soms zeer innovatieve 
dienstenconcepten. Bij beide benaderingen blijft de gewenste versnelling in innovatie en 
slimme toepassing van ICT in publieke domeinen achterwege. In beleidstermen is de vraag 
aan de orde of sprake is van voldoende beleidsleren. Welke mix van beleidsrollen is het 
meest geëigend om tot een verdere diffusie van innovatieve ICT-toepassingen in 
maatschappelijke sectoren te komen? Welke beleidsopties worden momenteel onderbenut 
om de gewenste versnelling te bewerkstelligen? Wat nodig lijkt is een slimme combinatie 
van sturing op het project-, het sector- en het meer algemene randvoorwaardelijke 
beleidsniveau. 

Om toch tot opschaling te komen lijkt opschaling vanuit kleine groeikernen – de ‘zwaan 
kleef aan’ strategie - meer kansrijk dan via grootschalige en ambitieuze projecten. Het is 
daarbij belangrijk de samenhang tussen organisatie, financiën en technologie in het oog te 
houden. Deze drie komen hier kort aan de orde.  

Het op grote schaal invoeren van state of the art ICT-diensten is in belangrijke mate een 
ingrijpend organisatorisch veranderingsproces 8 waarbij heel verschillende actoren 

8 Eerder heeft Berenschot in het onderzoek Ruimte voor regie ten behoeve van het Ministerie van BZK 
al een aantal factoren benoemd dat van invloed is op de mate van complexiteit in ketens, te weten 
eenduidige versus meerduidige taakopvatting (zijn actoren het bijvoorbeeld eens over welke taken 
onderwijsinstellingen moeten vervullen, wat de rol van verzekeraars is in de gezondheidszorg, wie 
primair verantwoordelijk is voor veiligheid in een regio?); aanbodgericht versus vraaggericht 
(studenten en patiënten zijn bijvoorbeeld steeds meer sturend in de keten); stabiele versus 
dynamische ketens (in hoeverre treden nieuwe spelers toe tot de onderwijs-, zorg- of veiligheidske
tens); veel of weinig concurrerende verantwoordelijkheden (in hoeverre moeten spelers in zorg, 
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betrokken zijn. Deze actoren hebben uiteenlopende rollen, moeten veelal op basis van 
vrijwilligheid tot samenwerking komen en opereren in een omgeving die sterk aan 
verandering onderhevig is. Denk bij dit laatste aspect bijvoorbeeld aan de stelselwijzigin
gen in de zorg, de verandering in taken van universiteiten en hogescholen of de invoering 
van brede scholen in het onderwijs en het effect van grote rampen en recente terrorisme
dreiging op prioriteiten en taakverdeling tussen actoren. Het zijn verder sectoren waarin de 
politiek met enige regelmaat voor de nodige wijzigingen zorgt. 

Daarnaast is opschaling in belangrijke mate ook een financieel vraagstuk. Wanneer is een 
ICT-dienst in deze sectoren geslaagd in financieel opzicht? Hoeveel mag een ICT-dienst 
kosten? Wie draagt de initiële investeringen? Hoe worden de ICT-diensten na de pilotfase 
geëxploiteerd? Dit vraagt om te denken in termen van business cases en betekent dat er 
inzicht moet zijn in kosten en opbrengsten voor de verschillende deelnemende partijen en 
vooral ook hoe beide neerslaan. Complicerende factor is verder de vraag in hoeverre 
marktpartijen in deze publieke sectoren worden toegelaten en hoeveel ruimte ze krijgen 
om hun business case ‘rond’ te krijgen.  

Niet te veronachtzamen zijn tot slot de technologische dynamiek en de bijbehorende 
centrale concepten rond gegevensmanagement en het ontwerpen en koppelen van 
informatiesystemen. Niet alleen komen nieuwe oplossingen in de markt beschikbaar en 
bestaat er onzekerheid in welke mate technologische platforms en standaarden 
toekomstvast zijn. Ook het denken over de juiste inzet daarvan verandert met enige 
regelmaat. Moeten publieke spelers meer gebruik maken van open source, kan de ICT-
functie worden uitbesteed of is juist enige centralisatie c.q. pooling van ICT-expertise – 
bijvoorbeeld in de vorm van shared service centers gewenst?9 (zie box 2) 

Bij opschaling gaat het in essentie om het kopiëren (het identificeren en vervolgens 
opnieuw gebruiken van elementen van ICT-toepassingen) van ICT-diensten. Alvorens een 
aantal cases te beschrijven (hoofdstuk 3) en te beoordelen op aanknopingspunten voor 
opschaling en kopieerbaarheid (hoofdstuk 4) worden hier eerst enige meer algemene 
noties geïntroduceerd die van pas komen bij het nadenken over mogelijkheden voor 
opschaling. In drie separate paragrafen wordt ingegaan op: 

� Het verloop van groei- of diffusieprocessen;  

� De wederzijdse afhankelijkheid van technologie,
alsmede die elementen in ICT-diensten die generiek 
satie- of sector) specifiek zijn;  

 organisatie en financiën (TOF) 
(en dus kopieerbaar) c.q. (organi

� De afstemming tussen verschillende sturingsniveaus
veau, sectorniveau en sectoroverstijgende niveau.  

 dat wil zeggen het organisatieni

onderwijs en veiligheid participeren in diverse ketens) en tot slot hoge of lage machtsconcentratie 
(kan worden vastgesteld wie de ‘lakens uitdeelt’ in zorg, onderwijs en veiligheid). 
9 Ook selfservice is momenteel een belangrijk concept bij ontwikkeling van nieuwe diensten. Klanten 
moeten steeds meer mogelijkheden krijgen het productieproces te sturen en te volgen. Dat vraagt 
vergaande aanpassingen in de achterliggende ketens.  
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Box 2: Trends in outsourcing en shared service centers 

De dynamiek van de ICT-wereld uit zich onder andere in de snelheid waarmee de verschillende trends 
elkaar opvolgen. Zo is outsourcing van hele ICT-afdelingen in het afgelopen decennium de norm 
geweest. Van der Zee10 (2004) geeft onder andere de onderstaande motieven voor outsourcing, maar 
zet tegelijkertijd grote vraagtekens bij de outsourcingsrelatie in termen van kostenbesparing, 
kwaliteitsverbetering, professionalisering, flexibilisering en innovatie. Hij houdt een pleidooi in meer 
strategische samenwerking tussen partijen op ICT-gebied. 

Economische motieven Operationele motieven Strategische motieven 

� Het verminderen van de 
kosten door schaalvoor
delen en het rationalise
ren van processen 

� Het inzichtelijk maken van 
de kosten (‘hidden costs’) 

� Meer financiële ruimte 
door kapitaalinjectie ten 
gevolge van verkoop van 
resources aan leverancier 
van ICT-diensten 

� Het voorkomen van on
voorzien grote ICT-uitga
ven door het overdragen 
van het risico van snelle 
‘technology obsolescence 

� Tegemoet komen aan ho
gere kwaliteitseisen die de 
business stelt aan service
niveau interne ICT-
afdeling 

� Inspelen op snelle 
veranderingen in de vraag 
naar ICT-diensten door 
variabele inzet capaciteit 

� Uitbesteden van het 
beheer en de exploitatie 
van verouderde systemen 
om ruimte te maken voor 
migrate naar nieuwe 
hardware- of software
platformen 

� Automatisering is 
facilitair, voegt geen 
businesswaarde toe en 
wordt daarom uitbesteed 
aan derden 

� Het ontwikkelen van nieu
we producten en diensten 
met een forse ICT-com
ponent 

� Door toegang tot 
expertise een verhoogd 
innovatief vermogen 

� Opwerpen van toetre
dingsbarrieres en drem
pels door exclusieve 
contracten met leveran
ciers aan te gaan 

Een recentere loot aan de stam van ICT-modes is het concept van de shared service centers (SSCs) 
waarbij de voordelen van centralisatie en decentralisatie lijken te worden gecombineerd. In een 
recente bijdrage van Janssen en Joha (2004)11 waarin shared service centers (Prof. Strikwerda 
volgend) worden gedefinieerd als ‘een zelfstandige eenheid binnen een organisatie die op basis van 
een overeenkomst tegen een verrekenprijs specifieke diensten levert aan de operationele eenheden 
van de organisatie’. In principe zijn SSCs toepasbaar op elke bedrijfsproces. Voor wat betreft de ICT-
functie heeft een groot aantal ICT-dienstverleners die al actief waren op de markt voor ICT
outsourcing zich inmiddels ook gestort op de markt voor SSCs. Jansen en Joha geven een overzicht 
van de wijze waarop een SSC moet worden ingebed in respectievelijk strategie en organisatie, 
politiek, techniek en politiek. Alleen een juiste inbedding en de juiste keuzes binnen deze dimensies 
maken dat de beoogde voordelen van SSCs kunnen worden gerealiseerd.  

Zowel de hier aangeduide ontwikkeling in outsourcing als shared service centers illustreren dat dit 
geen ultieme oplossingen zijn, maar ook onderhevig zijn aan modes en nieuwe inzichten. 

2.2 Het verloop van groei- en diffusieprocessen 

De vraag naar opschaling van kleinschalige initiatieven met ICT-diensten kan ook bezien 
worden in termen van groei- en diffusieprocessen. De vraag die dan aan de orde is ‘hoe de 
feitelijke diffusie van innovatieve ICT-diensten in maatschappelijke sectoren verloopt. 

10 Zie van der Zee, H. (2004), Het einde van de traditionele ICT-outsourcingsdeal, in: Tijdschrift voor 
Informatie en Management, jrg. 3, juni/juli 2004, pp. 4-8. Hele aflevering is gewijd aan outsourcing. 
11 Janssen, M en A. Joha (2004), De onzekere belofte van het shared servicecenter, in Informatie, jrg. 
46/6, p. 26-31. 
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Voor het verloop van innovatie, groei- en/of diffusieprocessen wordt veelal uitgegaan van 
de groei- of productcyclus, waarin de introductie-, expansie-, rijpheids- en teruggangsfase 
elkaar opvolgen (zie figuur 2.1). 12 Na de vaak aarzelende introductiefase – vaak ook 
aangeduid als innovatiefase – vindt de feitelijke acceleratie of verbreding en vervolgens 
massale adoptie (samen ook wel aangeduid als massificatie) plaats. Hoe kan het 
estafettestokje worden doorgegeven van de groep early innovators aan de (early) 
majority? Er blijkt in de praktijk vaak sprake te zijn van geïsoleerde successen, terwijl het 
economische en maatschappelijke nut van ICT pas daadwerkelijk gerealiseerd wordt bij het 
over de breedte toepassen van online toepassingen. Het scharnierpunt zit daarbij in 
leerprocessen binnen en tussen sectoren.  

In termen van de bekende S-vormige diffusie-curve, gaat het er vooral om na de fase van 
de experimenten snel op het steile gedeelte van de groeicurve te komen en te komen tot 
schaalvergroting en daadwerkelijke versnelling van succesvolle toepassingen. Idealiter 
volgen de opeenvolgende ICT-toepassingen elkaar in een dusdanig tempo op dat sprake is 
van een aanhoudende groei. In de huidige praktijk is echter sprake van een uitblijvende of 
sterk vertraagde diffusie (of sterker nog veel vertraagde en versplinterde diffusieprocessen 
naast elkaar).  
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Figuur 2.1: Diffusiecurve ICT-diensten, ideaaltypisch (links) en in de huidige praktijk 
(rechts) 

In innovatietermen zou je kunnen zeggen dat na de experimentele introductiefase de fase 
van opschaling, snelle groei en massificatie (het ‘steile’ deel van de diffusiecurve) te vaak 
achterwege blijft of onvoldoende steil is. Er lijken dus barrières te bestaan die voorkomen 
dat lokale initiatieven verder worden opgeschaald of gekopieerd naar andere regio’s binnen 
de sector. In figuur 2.1 is de tegenstelling tussen enerzijds het ideaaltypische innovatiege
dreven groeimodel waarbij nieuwe toepassingen elkaar snel opvolgen gecombineerd met 

12 Voor een overzicht van de oorsprong van de groeicyclus en de verschillende varianten zie onder 
andere, H.W. de Jong (1985), Dynamische markttheorie, 3e herziene druk, Stenfert Kroese, Leiden, 
pp. 76-86. 
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een snelle diffusie en anderzijds de vertraagde innovatie met een stabilisatie in de 
expansiefase waardoor veelal onvoldoende schaalgrootte wordt bereikt om succesvolle 
doorgroei mogelijk te maken weergegeven. Een eventuele beleidsinterventie zou er op 
moeten worden gericht de vertraging en versplintering in de expansiefase te bekorten c.q. 
te voorkomen. Dat kan niet door geïsoleerde projecten of one offs, maar vergt uiteindelijk 
samenwerking en leren tussen organisaties binnen en tussen sectoren (intra- en 
intersectoraal leren). 

2.3	 De wederzijdse afhankelijkheid van technologie, organisatie en 
financiën 

Opschaalbaarheid en kopieerbaarheid worden uiteindelijk evenzeer door organisatorische 
en financiële factoren als door technologische factoren bepaald en uiteindelijk door de 
samenhang tussen de drie. Dit lijkt op het eerste gezicht een dooddoener maar kan 
niettemin niet vaak genoeg worden benadrukt.  

In paragraaf 2.1 is al gewezen op het feit dat onvoldoende oog lijkt te bestaan voor de 
samenhang tussen technologie, organisatie en financiën bij het nastreven van versnelling 
c.q. het kopiëren van succesvolle ICT-diensten. Er komt veel kijken bij het kopiëren van 
een dienst. In eerste instantie lijkt het enkel te gaan om het kopiëren van een applicatie. 
Echter, het invoeren van een nieuwe dienst vraagt ook om nieuwe afspraken over 
standaarden en definities. De applicatie met de nieuwe definities vraagt ook om nieuwe 
processen wat veelal ook weer impact heeft op de cultuur binnen de organisatie. Deze 
samenhang tussen applicatie, informatie, processen en cultuur is weergegeven in figuur 
2.2. 

De metafoor van de ijsberg dringt zich hier op. Als organisaties of samenwerkingsverban
den aan de slag gaan met een nieuwe ICT-toepassing of ICT-systeem, zien ze vaak in 
eerste instantie alleen de technische oplossing (=applicatie). De applicatie is echter maar 
het topje van de ijsberg voor een succesvolle implementatie. Deze is namelijk ook 
afhankelijk van het (al moeilijkere) definiëren en harmoniseren van gezamenlijke 
begrippen, werkwijzen, standaarden en definities (in de figuur weergegeven met de 
informatielaag). Hierbij gaat het ook om de semantiek. Een en hetzelfde begrip (syntax) 
kan namelijk voor verschillende actoren een andere betekenis hebben. Zaak is dus om ook 
eenduidigheid in begrippen die worden gebruikt in informatiesystemen (semantiek) te 
waarborgen (zoals b.v. de RINIS-dienst dit doet in het domein van de sociale zekerheid). 
De nieuwe applicatie inclusief afspraken omtrent semantiek wordt pas echt productief als 
zij ook is doorgevoerd in de werkprocessen van de organisaties. Verandering van 
werkprocessen grijpt vaak diep in de organisatie in en vergt tijd. Idealiter worden eerst 
werkprocessen aangepast, alvorens nieuwe ICT-applicaties en diensten kunnen worden 
doorgevoerd. Om de nieuwe ICT-dienst echt productief te laten zijn, dient ook vaak een 
cultuuraanpassing plaats te vinden. Van cultuurveranderingen is bekend dat ze zo mogelijk 
nog meer tijd en energie vergen. De piramide heeft betrekking op een enkele organisatie, 
maar bij een genetwerkte dienst zal dit proces zich dus parallel in meerdere organisaties 
moeten voltrekken. 
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Figuur 2.2: 	 De samenhang tussen applicatie, informatie, processen en cultuur bij 
introductie en exploitatie van nieuwe ICT-diensten. 

Voorts geldt dat een ICT oplossing kan worden voorgesteld als een combinatie van 
functionaliteiten die in verschillende lagen kan worden gepresenteerd. Figuur 2.3 laat deze 
gelaagdheid zien13. Op het onderste niveau zijn de basisvoorzieningen voor datacommuni
catie ingetekend. Dit type capaciteit wordt meer en meer als commodity gezien en de 
markt van ICT-aanbieders heeft zich navenant ontwikkeld. (zeer concurrerende markt). De 
tussenlaag van generieke diensten (vaak aangeduid met de wat moeilijk te duiden term 
middleware) is er vooral op gericht de juiste informatie uit de systemen veilig en juist bij 
de juiste klant of gebruiker te krijgen. Deze generieke ICT-diensten zijn in principe relatief 
eenvoudig schaalbaar en kopieerbaar, omdat ze geen grote aanpassingen in semantiek, 
werkprocessen en cultuur van de betrokken organisaties vragen. Specifieke applicaties zijn 
de applicaties die binnen het domein van de organisatie de primaire processen 
ondersteunen en deze komen over het algemeen veel minder in aanmerking om te worden 
gekopieerd. 

Herbruikbare ideeën of concepten zijn niet alleen te vinden in de ICT lagen zoals hierboven 
geschetst, maar ook in de businesslaag.14 Bij de businesslaag gaat het onder andere om 
vraagstukken als: hoe regel je de initiële investering?; hoe regel je vervolgens de 
exploitatie?; hoe krijg je een ontwikkelaars community rond de dienst georganiseerd?; hoe 
voorkom je lock-in effecten bij ICT-leveranciers?; hoe organiseer je het ICT-beheer?; hoe 
zorg je voor doorontwikkeling na oprichting?; welke plek geef je gebruikers?; hoe zijn de 

13 Er zijn uiteraard vele varianten van dergelijke lagen-modellen in omloop 
14 Daarnaast kan nog een onderscheid worden gemaakt naar toepassingen die het primaire proces of 
een secundair proces ondersteunen alsook de focus van deze processen: intern gericht of extern 
gericht. Dit kan leiden tot verschillende typen toepassingen zoals dienstverlening en handhaving 
richting burgers en bedrijven (primair proces, extern gericht); beheersmatige applicaties gericht op 
administraties en dossier ten behoeve van interne objecten en processen (primair proces, intern 
gericht); toepassingen gericht op beleid en bestuur (secundair proces, extern gericht) en tot slot 
toepassingen gericht op de bedrijfsvoering van de eigen organisatie (secundair proces, intern gericht). 
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governance structuren ontwikkeld? Ook aan deze aspecten is in de case studies – voor 
zover mogelijk gezien de beperkte omvang – aandacht besteed. 

Applicaties 
Zorg onderwijs veiligheid   Elektr. Overheid 

EPD entree P-info NAV 

Netwerken, platforms, datacommunicatie 

Beveiliging, identificatie & authenticatie, registers, etc. 

(generieke) 
Diensten 

ICT 
infrastructuur 

Figuur 2.3: Lagenmodel 

Een eenzijdige oriëntatie op hetzij technologie hetzij organisatie en/of financiën kan leiden 
tot suboptimale oplossingen zoals op een basale wijze geïllustreerd in onderstaande matrix 
(figuur 2.4). De matrix laat zien dat, alleen wanneer zowel technologisch alsook 
organisatorisch en financieel ICT-toepassingen goed zijn geregeld, er sprake kan zijn van 
succesvolle toekomstvaste oplossingen. In de praktijk is nog te vaak sprake van 
“éénmalige technologische huzarenstukjes”, die te weinig navolging krijgen omdat ze 
organisatorisch en financieel suboptimaal zijn. Andere varianten benutten onvoldoende het 
beschikbare ICT-potentieel of – in het ergste geval – koppelen dit ook nog aan verouderde 
organisatieconcepten en financiële arrangementen. 
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O&F optimaal O&F suboptimaal 

T optimaal 
“Succesvolle en 
toekomstvaste 
oplossingen” 

“Eenmalige 
technologische 
huzarenstukjes” 

T suboptimaal 

“Onderbenutting 
ICT potentieel” 

“Eilanden van 
verouderde 

technologie en 
organisatie” 

Figuur 2. 4: Vier typen ICT-toepassingen  

Box 3: Ideaaltypische modellen voor keteninnovatie in de publieke sector15 

De wederzijdse afhankelijkheid komt ook naar voren in het denken over keteninnovatie in de publieke 
sector. Zoals aangegeven gaat het om veranderingstrajecten waarin diverse aspecten in een vaak 
sterke onderlinge samenhang en wisselwerking aan de orde zijn, zoals politieke discussie en 
besluitvorming, verandering van wet- en regelgeving, verschuiving van bestaande rollen en posities 
van organisaties, verandering van financieringsstructuren, het (her)ontwerp van werkprocessen, 
gegevensmanagement en het ontwerpen en koppelen van informatiesystemen. Kortom grote mate 
van complexiteit. Recent heeft van Venrooij (2003) een viertal conceptuele (ideaaltypische) modellen 
geschetst voor keteninnovatie in de publieke sector. De modellen maken de consequenties duidelijk 
van bepaalde keuzes voor keteninnovatie en de mogelijkheden van ICT om de bestaande en 
toekomstige relaties tussen organisaties te ondersteunen en/of te herontwerpen om zo de gewenste 
keteninnovatie in het openbaar bestuur te realiseren. De modellen zijn gebaseerd op twee centrale 
dimensies. Deze dimensies zijn: centraal versus decentraal en standaardisatie versus diversificatie. De 
vier onderscheiden modellen zijn het autonomiemodel, het concentratiemodel, het franchisemodel en 
het uitwisselingsmodel. 

Het autonomiemodel gaat uit van autonomie van actoren in een netwerk. In dit multi-actor netwerk 
leveren overleg en onderhandelingen bestuurlijke en uitvoeringsarrangementen op. Iedere actor kent 
zijn eigen front en backoffice oplossingen. 

Het concentratiemodel gaat over de centralisatie van verwerkingsprocessen en de administratie in 
de back office. De front-office blijft decentraal en krijgt alleen de rol van informatieverstrekker en 
doorgeefluik van formulieren en aanvragen toebedeeld (thin frontoffice, fat backoffice) 

De centrale gedachte in het franchisemodel is standaardisatie. Back-offices zijn administratieve 
organisaties die voor verschillende front-offices kunnen werken. De werkwijze van de back-offices is 
gestandaardiseerd. Er is sprake van een op centraal niveau vastgestelde rationalisatie van processen 
en een standaardisatie van gegevensstromen. Producten, gegevens en werkprocessen worden zodanig 
gestandaardiseerd en gerationaliseerd dat ze als geheel door daartoe gecertificeerde dienstverleners 
kunnen worden aangeboden. In het franchisemodel kan de front-office een belangrijk deel van het 
dienstverleningsproces uitvoeren, inclusief de toetsing van aanvragen. Deze overdracht van 
beslissingsbevoegdheid aan de front-office is mogelijk door de verregaande standaardisatie en 
rationalisatie van processen. 

15 Gebaseerd op Venrooij, A. van (2003), Keteninnovatie in de publieke sector, in: Management en 
innovatie, pp. 27-36. 
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De centrale gedachte in het uitwisselingsmodel is eveneens standaardisering, maar dan zonder 
sterke sturing vanuit de rijksoverheid op beslissingsprocessen (regeltoepassing). In dit model draait 
het om standaardisatie rond gegevens en uitwisseling van gegevens tussen uitvoeringsinstanties 
(interconnectiviteit) en het vergroten van de interoperabiliteit van programmatuur in gebruik bij de 
verschillende front- en back-offices. Twee actoren in de publieke sector (b.v. twee gemeentes) kunnen 
gebruik maken van elkaars gegevens via een routeringsinstituut. Hierdoor vindt geen directe maar 
indirecte gegevensuitwisseling plaats.. De enige die gestandaardiseerd worden, zijn de gegevensstro
men. 

Hoewel Van Venrooij zich primair lijkt te richten op de elektronische overheid en vooral de verhouding 
tussen front- en back-office, zijn de concepten zeker bruikbaar om het denken over innovatieve ICT-
diensten en de versnelling van brede toepassing ervan te structureren. Een belangrijke derde dimensie 
zou daarbij moeten zijn de mate waarin sprake is van een taakverdeling tussen publieke en private 
spelers. 

2.4 De afstemming tussen verschillende sturingsniveaus 

De optimalisatie van het gebruik van ICT kan op verschillende niveaus plaatsvinden. In 
principe geldt: hoe hoger het sturingsniveau hoe groter de impact. De cases die worden 
beschreven in dit onderzoek spelen zich ook op de verschillende niveaus af. Op het laagste 
niveau wordt ICT ingezet om een werkproces binnen een organisatie te ondersteunen (b.v. 
SAP of CRM pakket). Een niveau hoger gaat het om de inzet van ICT om de organisatie als 
geheel te ondersteunen. (bijvoorbeeld Enterprise application integration). Weer een niveau 
hoger wordt de ICT-functie zo ingericht dat hele ketens in een sector worden onder
steund(bijvoorbeeld het elektronische patiëntendossier in de zorg). Het niveau hierboven 
bevat het maken van afspraken over nationale ICT voorzieningen. Een voorbeeld is hier het 
burgerservicenummer of de NAV (Nationale authenticatievoorziening). Het internationale 
niveau van afspraken over de inzet van ICT betreft bijvoorbeeld de sfeer van standaarden 
(zoals W3C). Ook in de zorgsector kan dit worden aangetroffen. Denk daarbij aan de HL 
(health level) standaarden. 

De wijze waarop ontwikkelingen en initiatieven op de verschillende niveaus op elkaar 
worden afgestemd is cruciaal. Alleen door een juiste spelverdeling en afstemming van de 
verschillende niveaus kan de gewenste versnelling worden bereikt. In de praktijk doen zich 
duidelijke spanningsvelden voor tussen vooral het organisatieniveau en het sectorniveau 
en tussen het sectorniveau en het landelijke niveau. De crux van het vraagstuk is: wat 
moet op welk niveau worden geregeld en hoe kan ICT op een ‘lager’ niveau zó worden 
ingericht dat het maximaal aansluit op c.q. anticipeert op de inrichting van de ICT-functie 
op het hoger gelegen niveau. Het gaat daarbij om no-regret scenario’s die voorkomen dat 
een patstelling ontstaat omdat ‘alles samenhangt met alles en dus alles op alles wacht’. In 
onderstaande figuur 2.5 worden ICT voorzieningen uitgesplitst naar de drie genoemde 
niveaus en de wederzijdse afhankelijkheid geïllustreerd. 
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.

Voorzieningen 
per organisatie school zorgverlener politie 

NAV, PKI, BSN, OTP, Basisregistraties, LRD Etc. 
Sector 
overstijgende 
voorzieningen 

Sectorale 
voorziening 

Onderwijs: 
- b.v  kennisnet, 
entree, VCH, 
zorgmonitor 

Zorg: 
- b.v. ZIN, EPD, 
EMD, zorgringen 

Veiligheid: 
- b.v. 
veiligheidsnet, P-
info 

Figuur 2.5: De afstemmingsproblematiek tussen de drie sturingsniveaus  

Enkele voorbeelden van de afstemmingsproblematiek kunnen een en ander illustreren:  

� wanneer in een kabinetsbesluit over basisvoorzieningen voor de elektronische overheid 
landelijke voorzieningen, functionaliteiten en verantwoordelijkheden worden benoemd 
(zoals Burgerservicenummer - BSN, Overheidstransactievoorziening - OTV etc.), moet 
een sector (en daarbinnen een organisatie) hierop kunnen meeliften c.q. worden 
gefaciliteerd in haar sectorspecifieke invulling van deze voorzieningen. Meer in het 
algemeen kan in de praktijk worden waargenomen dat sommige randvoorwaarden die 
op het nationale niveau geregeld moeten worden veelal te langzaam beschikbaar 
komen en soms ‘te zwaar’ zijn.16 Op het meer operationele sectorale en projectniveau 
bestaat behoefte aan werkbare praktische oplossingen die tijdig beschikbaar zijn. 

� Individuele organisaties worden vanuit het nationale of sectorale niveau primair 
afgerekend op het individuele presteren en niet op de bijdrage die ze leveren aan 
doorvoering van breder gedragen ICT-toepassingen. Organisaties worden veelal niet 
beloond voor samenwerking. Hoe verhoudt zich dit tot de wens dat verschillende 
projecten binnen sectoren op elkaar zijn afgestemd?  

� Veel pilots op ICT-gebied zijn gebonden aan eenmalige investeringsbudgetten 
(projectfinanciering) en veelal is vanuit de hogere niveaus onvoldoende nagedacht over 
de wijze waarop de ICT-toepassingen ook na een pilotfase in de lucht gehouden 
moeten worden c.q. geëxploiteerd. Onduidelijkheid over de mate waarin ruimte kan  
worden geboden aan private partijen om ICT-diensten te exploiteren komt de gewens
te versnelling ook niet ten goede.  

Om tot een daadwerkelijke opschaling te komen zullen de initiatieven en projecten op de 
verschillende niveaus waar mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd. Dit veronderstelt 
in de eerste plaats de bereidheid van betrokkenen zich – naast de logica van de eigen 
organisatiedoelstellingen - in te leven in de logica van de andere niveaus. 

Daarbij speelt de trade off innovatie versus ‘bewezen technologie’ alsmede de afweging om 
dergelijke standaarden bijvoorbeelden zelf te ontwikkelen c.q. gebruik te maken van beschikbare 
oplossingen in de markt. 
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3 Case studies 


3.1 Selectiecriteria en geselecteerde sleutelkenmerken 

Verspreid over het land lopen momenteel tientallen innovatieve en minder innovatieve 
organisatiegrensoverschrijdende ICT-projecten in de sectoren zorg, onderwijs en veiligheid. 
Bij de aanvang van het onderzoek is een longlist van mogelijke kandidaten voor de case 
studies opgesteld. Uiteindelijk zijn er voor elk van de drie sectoren drie geselecteerd17. Bij 
het reduceren van de longlist tot een shortlist van negen cases zijn verschillende criteria 
gehanteerd. De te selecteren cases moesten zich kenmerken door: 

1.	 vernieuwende concepten voor samenwerking op het terrein van het delen van 
informatie, van functionaliteiten, van applicaties of van complete dienstenconcepten; 

2.	 aanwijsbare voordelen voor eindgebruikers (patiënten, studenten, burgers); 

3.	 organisatiegrensoverschrijdend op ICT-gebied in één van de drie sectoren (zorg, 
onderwijs en sociale veiligheid);  

4.	 gebleken succes van samenwerking;  

5.	 robuuste ontwikkeling, dat wil zeggen voorbeelden van diensten met gebruikers;  

6.	 potentie tot opschaling;  

7.	 innovatief in termen van gehanteerd technologisch of organisatorisch concept of in de 
wijze van financiering.  

De reductie van de longlist van cases tot een shortlist van daadwerkelijk uit te voeren case 
studies is in samenspraak met de opdrachtgever tot stand gekomen. 

De individuele case studies zijn separaat gerapporteerd18. Onderstaand worden per sector 
– telkens na een korte introductie van de opschalingsproblematiek in die sector – de 
uitkomsten van de cases schematisch weergegeven door systematisch 18 sleutelkenmer
ken te benoemen (paragraaf 3.2-3.4). Eerst komt een aantal algemene kenmerken van de 
betreffende dienst aan bod, zoals de omschrijving van de dienst of toepassing, de 
toegevoegde waarde voor (eind)gebruikers, het vernieuwende element, de schaal van de 
dienst of toepassing, status (uitgedrukt in aantal gebruikers), complexiteit (uitgedrukt in 
aantal verschillende/typen actoren) en ten slotte potentie voor opschaling. Vervolgens 
komen systematisch de belangrijkste technologische, organisatorische en financiële 
kenmerken van de diensten aan de orde. Bij de technologische kenmerken gaat het in het 
bijzonder om de selectie van generieke dienstenelementen of functionaliteiten waarin de 
toepassing voorziet (onder meer identificatie, authenticatie, autorisatie, logging, loketten, 
registers, berichtencentrales en verwijsindex), de mate waarin onderscheid is gemaakt 
tussen de ontwikkeling van de benodigde basis infrastructuur en de dienstentoepassingen, 
de vraag in hoeverre de oplossing in huis is ontwikkeld dan wel extern is ingekocht op de 
markt (‘make or buy’ beslissing) en het gebruik van standaarden en de vraag hoe het 
intellectuele eigendom is geregeld. De belangrijkste organisatorische kenmerken betreffen 

17 Aanvankelijk zouden zes case studies worden uitgevoerd. Gegeven de variëteit in projecten per 
sector is in overleg met de opdrachtgever besloten er tenminste drie per sector uit te voeren.  
18 zie Holland, C.A., M. Smidts en M.L. Fijnvandraat (2004), Slim kopiëren en opschalen. Verkenning 
naar de opschaalbaarheid en kopieerbaarheid van innovatieve ICT-diensten in zorg, onderwijs en 
veiligheid. Deel II: Case studies, onderzoek uitgevoerd in opdracht van DGTP, Ministerie van Econische 
Zaken, Dialogic, Utrecht. 
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vooral de aard van de participerende partijen (publiek, privaat, not for profit), de vraag of 
sprake is van een duidelijke trekker van de dienst of ruimer de wijze waarop de 
projectorganisatie is vormgegeven en de vraag in hoeverre de dienst uitbreiding door 
andere dienstenaanbieders toelaat of niet (respectievelijk open of gesloten concept). De 
meest cruciale financiële kenmerken zijn de mate waarin onderscheid is gemaakt tussen 
ontwikkeling van een dienst (initiële investering) en de exploitatie op langere termijn, de 
vraag of in het businessmodel is voorzien in een verdeling van kosten en opbrengsten 
alsook een grondslag is geïdentificeerd om te komen tot afrekening.19 In een afsluitende 
paragraaf worden op het niveau van de individuele cases de belangrijkste lessen evenals 
enkele meer generieke problemen – wederom uitgesplitst naar algemeen/technologie, 
organisatie en financiën – weergegeven. 

3.2 Cases gezondheidszorg 

De toepassing van ICT in de kennisintensieve en gegevensrijke (intramurale en 
extramurale) zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de 
efficiency, de kwaliteit, de doelmatigheid, de toegankelijkheid en de transparantie van de 
sector. ICT zal een essentiële rol spelen in de transformatie die nodig is om de stijgende 
kosten van medische zorg te beteugelen zonder de kwaliteit aan te tasten. Er ontstaan 
nieuwe werkprocessen en zorgvormen welke optimaal de moderne mogelijkheden benutten 
om onafhankelijk van tijd en plaats te communiceren. Professionals binnen deze 
zorgnetwerken zullen in de toekomst op elke plaats en op elk tijdstip toegang hebben tot 
elektronische patiënten dossiers (EPD’s). Medische beelden, gekoppeld aan deze EPD’s, 
worden op steeds grotere schaal binnen en buiten ziekenhuizen gedistribueerd. 
Geavanceerde ICT-technologie heeft een toenemende invloed op de medische zorg.20 De 
voordelen zijn zowel te behalen voor de aanbieders (zorgverleners) als voor de 
eindgebruiker (patiënt). 

In Nederland (en ook in een groot aantal andere landen) stagneert de toepassing van ICT 
in de zorg en is sprake van een aanzienlijke onderbenutting van het ICT-potentieel. Gebrek 
aan standaardisatie en versnippering van zowel de aanbieders- als de afnemersmarkt 
(industrie en zorgverlener) draagt in alle landen bij aan het probleem.21 Het grote aantal 
diverse spelers (ter gedachtebepaling: het gaat in ons land om plusminus 40.000 
zorgaanbieders, 68 zorgverzekeraars en 16 miljoen – potentiële – eindgebruikers), 
inclusief de rol van allerhande intermediaire organisaties en het feit dat met enige 
regelmaat sprake is van grotere en kleinere stelselwijzigingen, maken dat in de 
gezondheidszorg veelal sprake is van complexe ketens en netwerken. 22 Bij keteninformati
sering is de scheiding in verantwoordelijkheden – en daarmee een ontbrekende 
opdrachtgever - of probleemhebber - een belangrijk obstakel. Gelet op de huidige 
financieringsarrangementen is het ontstaan van een markt in een keten eveneens 
problematisch. In de financiering van zorgverleners is een separaat budget voor innovatie 
evenmin voorzien. Vraag is dus hoe tegen deze achtergrond meer schaalgrootte kan 

19 Naast de éénmalige investerings- of ontwikkelingskosten zijn op de lange duur uiteraard de wijze 
waarop is voorzien in de exploitatiekosten (beheer, onderhoud, verdere ontwikkeling), exploitatieop
brengsten (vaste aansluit fee, variabele kosten voor diensten) en belangrijker nog – de verdeling van 
beide – over de sleutelspelers van cruciaal belang voor de mate waarin een dienst na de experimente
le fase kan uitgroeien tot een levensvatbare reguliere dienst. 
20 ICT-kenniscongres 2003. 
21 Beleidsbrief en actieplan ICT in de zorg; Kamerstuk, 28-11-2000. 
22 Elco Brinkman merkte in dit verband het volgende op: "Er is sprake van een enorme wildgroei. Er 
wordt nauwelijks over de heg gekeken naar de tuin van de buurman. We zijn het stadium van vrijheid 
blijheid voorbij. Samenwerking moet van bovenaf opgelegd worden" (Automatiseringsgids 4-06-04). 
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worden bereikt voor integrerende, robuuste en toekomstvaste ICT voorzieningen en 
tegelijkertijd de versnippering aan huidige oplossingen (b.v. 100 verschillende diabetes 
projecten, vele huisartsinformatiesystemen en ziekenhuisinformatiesystemen, vele 
oplossingen voor beveiliging en authenticatie, etc.) kan worden tegengegaan. 

In de sector Gezondheidszorg zijn de volgende cases geselecteerd: trombose zelf
help(meet)dienst (via dienstenaanbieder Portavita), Zorgnet Friesland / Gerrit en 
Zorgnetwerk Brabant Zeeland. Deze worden in het navolgende schematisch samengevat 
met gebruikmaking van de eerdergenoemde 18 sleutelkenmerken. 
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Portavita Trombose zelfhelp 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  ASP dienst om medische gegevens uit te wisselen. Logboek waarin patiënten zelf 
meetgegevens kunnen invoeren. Meetresultaten worden vertaald in werklijst voor 
behandelende Trombosedienst. 

Functionaliteiten ASP infrastructuur (beveiligd berichtenverkeer) / 
Workflow engine / Digitaal logbook (database) 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Patiënten die zelf meten winnen tijd en vrijheid (niet meer 2-wekelijks prikken) 

Bij trombosediensten verdwijnen door zelfhelp administratieve lasten, efficiency 
neemt met ruim 50% toe. Inzet van zorg wordt geconcentreerd daar waar het 
nodig is. Kostenbesparingen. 

Scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja 

Vernieuwend element Beperkt innovatief qua techniek. Zeer innovatief qua koppeling met werkprocessen 
(workflow-engine) en door zelf-meting 

Make or buy? Combinatie; deels zelf ontwikkelde componenten, 
deels bewezen technologie 

Schaal Regionale schaal Standaarden / 
intellectuele eigendom 

Standaarden waar mogelijk 

Status/aantal gebruikers Sinds 2001, 1700 gebruikers 

Complexiteit Qua dienst beperkt (aantal schakels in de keten), echter de complexiteit van het 
veld (m.n. financiën en betrokkenen bij zorgverlening) is zeer groot 

Potentie voor opschaling Hoog 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Semi-publiek: trombosediensten 

Privaat: Portavita (ontwikkelaar en dienstenaanbieder) en Agis (zorgverzekeraar) 

Onderscheid 
ontwikkeling én 
exploitatie 

Ja, aanloop gefinancierd uit subsidie 

Exploitatie: gebruikers fee (transactie) 

Trekker / 
projectorganisatie 

Duidelijke trekker: Portavita Verdeling kosten én 
opbrengsten 

Benefit case analysis als basis voor 
kostprijsbepaling (deel efficiencywinst in prijs 
vertalen) 

Dienst kan zichzelf bedruipen 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

Duidelijke opdrachtgever – opdrachtnemer relatie 

Duidelijk onderscheid primair proces (zorg verlenen) en ICT ondersteuning 

Contract tussen Trombosediensten en Portavita 

Grondslag voor 
afrekenen 

Bedrag per verzekerde (57 euro per jaar = helft 
van de gerealiseerde besparing) 

CTG tarief 

Open of gesloten 
concept 

Open concept (marktdynamiek) 
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Zorgring Friesland / stichting Gerrit 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  Beveiligd communicatieplatform over internet voor huisartsen, ziekenhuizen, 
apotheken, laboratoria en andere zorgverleners en –instellingen. 

Additionele diensten worden aangeboden door marktpartijen en stichting Gerrit 

Functionaliteiten Medicatiedossier; recepten; beveiligde e-mail; 
beveiligd internet; controle verzekeringsrecht; 
informatieportaal; real time edifact; inzien 
patiëntendossiers; verwijsinformatie. 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Verbeterde informatievoorziening zorgt voor betere diagnoses waardoor patiënten 
beter en wellicht sneller worden behandeld. Dit levert kwaliteitsverbeteringen en 
kostenreducties op. 

Scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja, basisinfrastructuur is semi-publiek. Diensten 
worden ontwikkeld door commerciële bedrijven. 

Vernieuwend element Verhouding publiek (communicatiediensten) – privaat (diensten) 

Gebruikersplatform om innovatie te stimuleren 

Make or buy? Bijna alles wordt ingekocht. Enkele diensten 
worden in opdracht van de stichting Gerrit 
ontwikkeld. 

Schaal Regionaal met doelstelling uit te rollen over de gehele provincie Standaarden / 
intellectuele eigendom 

Doordat alles wordt ingekocht is dit niet echt een 
issue. Dienstverleners hebben het IE van hun 
eigen producten. Status/aantal gebruikers Pilot in Dokkum (15-20 huisartsen, regionaal ziekenhuis incl. specialisten, enkele 

apotheken, fysiotherapeut, enkele verloskundigen en andere paramedici). Eind 
2006 moeten alle zorginstanties in Friesland op het netwerk aangesloten zijn. 

Complexiteit Hoog (complexe processen met veel actoren en privacy als belangrijk issue) 

Potentie voor opschaling Het zorgring concept kan overal in Nederland gekopieerd worden. De techniek is 
schaalbaar, echter de organisatorische complexiteit vereist een aanpak op lokaal 
niveau. Verticale doorgroei naar een landelijk netwerk lijkt daardoor niet mogelijk. 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Stichting Gerrit is een samenwerkingsverband van een groot aantal partners in de 
zorgketen. Dit zijn semi-publieke partijen. 

Dienstverleners zijn commerciële partijen. 

Onderscheid 
ontwikkeling en 
exploitatie 

Ja, aanloop wordt gefinancierd uit subsidies en 
bijdragen van deelnemers in stichting Gerrit. 
Uitgangspunt is dat het netwerk in de toekomst 
door exploitatie zelfvoorzienend is. 

Trekker / 
projectorganisatie 

Stichting Gerrit. Kleine platte organisatie. Verdeling kosten en 
opbrengsten 

Uitgangspunt is dat klanten betalen voor diensten. 
Hieruit worden ook de kosten gedekt. In huidige 
pilot heeft model zich nog niet kunnen bewijzen. 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

Grondslag voor 
afrekenen 

Vast bedrag voor aansluiting op netwerk. Variabel 
bedrag voor afname diensten. 

Open / gesloten concept Open concept 
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Zorgring Zeeland 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  Communicatiesysteem dat huisartsen, apotheken en zorginstellingen koppelt: in 
feite koppelt de zorgring de Ziekenhuis informatie- systemen (ZIS), Huisartsen 
informatiesystemen (HIS), Apothekers informatiesystemen (AIS) en 
informatiesystemen van andere betrokkenen zoals psychiaters. 

De zorgring is geen doel maar een belangrijke randvoorwaarde om transmurale 
innovatie met ICT in de zorg te stimuleren. Het gaat dus om de diensten die over 
het netwerk geleverd gaan worden. 

Functionaliteiten Elektronisch patiëntendossier, deeldossiers, 
collegiale toetsing oncologiedossiers. 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Zorgring moet leiden tot een belangrijke verbetering van de zorgkwaliteit (betere 
diagnoses door volledigere informatie, betere behandeling door betere diagnose) 
en een afname van kosten (onder andere door het schrappen van papierstromen 
en betere behandelingen). 

Scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja 

Vernieuwend element Op basis van hoogwaardige verbinding koppeling van alle zorginstellingen Make or buy? Buy 

Schaal Doelstelling is uit te rollen over hele provincie Standaarden / 
intellectuele eigendom 

Status/aantal gebruikers Momenteel bestaat zorgring Zeeland enkel nog als concept (er zijn dus nog geen 
gebruikers!) maar het is de bedoeling dat eind 2004 180 huisartsen, de 
ziekenhuizen en apotheken in Zeeland zijn aangesloten. 

Complexiteit Hoog: een groot aantal processen waarbij veel actoren zijn betrokken moet 
heringericht worden. 

Potentie voor opschaling Het zorgring concept kan overal in Nederland gekopieerd worden. De techniek is 
schaalbaar, echter de organisatorische complexiteit vereist een aanpak op lokaal 
niveau. Verticale doorgroei naar een landelijk netwerk lijkt daardoor niet mogelijk. 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Publiek  Onderscheid 
ontwikkeling en 
exploitatie 

Initiële investering wordt gedekt door eenmalige 
bijdragen van deelnemers en subsidies. 

Trekker / 
projectorganisatie 

Orde van medisch specialisten  Verdeling kosten en 
opbrengsten 
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Sturing/onderlinge Grondslag voor 
afspraken afrekenen 

Open / gesloten concept 
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3.3 Cases onderwijs 

De aandacht voor en het belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het 
onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. De noodzaak om de weg te kunnen vinden 
in een groeiende hoeveelheid beschikbare informatie, innovatieve manieren om informatie 
om te zetten in bruikbare kennis, nieuwe vormen van leren (zelflerende student, werken in 
groepen), de dreigende kloof tussen kennisarmen en kennisrijken, het belang van ICT 
vaardigheden op de arbeidsmarkt, etc. - zijn allemaal gewichtige redenen waarom ICT in 
het onderwijs een meer centrale plaats moet krijgen. Het stimuleren van ICT in het 
onderwijs kent een lange voorgeschiedenis (informaticastimuleringsplan in de jaren 80, 
allerlei projecten gericht op het introduceren van apparatuur op scholen, etc.). Na de 
nadruk op hardware en voorzieningen kwam de belangstelling voor educatieve software en 
vervolgens een roep om docenten beter toe te rusten op hun nieuwe taken. Met de komst 
van generieke voorzieningen (eerst Surfnet voor het hoger onderwijs, vervolgens 
Kennisnet voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het BVE-veld – 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) is er voorzien in de behoeften van onderwijsin
stellingen aan datacommunicatie en – in het geval van kennisnet – het vraaggericht 
ontsluiten van educatief materiaal. Toch is ICT in het onderwijs bepaald nog geen 
‘volwassen’ domein. Er is sprake van een grote versnippering van ICT binnen de diverse 
onderwijsniveaus, onderwijsvormen en kennisdomeinen/vakgebieden. Deze versnippering 
betekent dat het voor toetreders (ICT-aanbieders) erg lastig is om zich op deze markt te 
begeven. Onderwijsinstellingen en hun besturen zijn redelijk autonoom in het vormgeven 
van de ICT-functie binnen hun muren. Van informatisering van ketens (van het vaststellen 
van het curriculum tot en met de toetsing – via b.v. CITO – of Inspectietaken) is nog 
nauwelijks sprake. Het is van oudsher een sterk gereguleerde sector, waarin marktdyna
miek slechts beperkt een voet aan de grond krijgt. Zoals uit tabel 4.1. blijkt, betreft het 
een sector met een groot aantal instellingen en eindgebruikers.  

Tabel 4.1:	 Aantallen instellingen en leerlingen/deelnemers per onderwijstype in 
2003/2004 

Onderwijstype # instellingen # leerlingen/deelnemers 

Primair Onderwijs 7000 1.644.000 

Voortgezet Onderwijs 800 894.000 

BVE 74 604.000 

HBO 54 328.000 

WO 14 165.000 

Het beeld voor wat betreft penetratie en gebruik van ICT in het onderwijs is het 
spiegelbeeld van hetgeen in tabel 4.1 is gepresenteerd. Het hoger onderwijs loopt voorop – 
mede dankzij de innovatieve functie die SURF heeft gespeeld - en het primair onderwijs is 
een duidelijke hekkensluiter. Als casestudies zijn vooral die projecten geselecteerd die 
duidelijk innovatief zijn en die een duidelijke voorbeeldwerking zouden kunnen vervullen 
c.q. over herbruikbare, schaalbare, generieke componenten beschikken die mogelijk 
bruikbaar zijn voor de overige spelers in de sector. In de sector onderwijs zijn de volgende 
cases geselecteerd: Entree van Kennisnet, Virtual Clearinghouse Hoger onderwijs van 
Stichting SURF en de ZorgMonitor Leeuwarden.  

32 



ENTREE 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  Gebruikers van digitale leermiddelen wordt via de dienst Entree op de portal van 
Kennisnet gecontroleerd toegang gegeven tot bepaalde content. (Deze content – 
met name de zgn. methodensites - was voorheen niet beschikbaar) 

functionaliteiten Authenticatie / Autorisatie / Logging 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Gebruiksgemak voor leerlingen en docenten die via single log-on principe toegang 
krijgen tot gecombineerd aanbod van allerlei aanbieders van educatief materiaal. 
Voor aanbieders van content is er de mogelijkheid om materiaal af te schermen, te 
personaliseren, etc. Ook monitoring van gebruik (en later eventueel afrekenen 
voor gebruik) is mogelijk. 

scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja, generiek platform voor diensten 

Vernieuwend element Vernieuwing zit niet zozeer in de gekozen technische oplossing maar wel in de 
organisatiegrensoverschrijdende samenwerking. 

make or buy? Combinatie. Sommige zaken zijn specifiek 
ontwikkeld voor Entree. 

Schaal landelijk standaarden / 
intellectuele eigendom 

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van 
standaarden. In toekomst integratie met A-select 
(= open source oplossing) Status/aantal gebruikers 10.000 gebruikers 

Complexiteit Hoog. Niet vanwege de technische complexiteit maar vooral vanwege het aantal 
betrokken partijen (onderwijsinstellingen en contentaanbieders). 

Potentie voor opschaling Vanuit de techniek geredeneerd is de potentie tot opschaling hoog. Vanuit 
organisatie en financiën geredeneerd is schaalbaarheid beperkt. 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Publiek: OCW als initiatiefnemer; Kennisnet als projecteigenaar en onderwijsinstel
lingen als gebruikers. 
Privaat: Educatieve uitgeverijen als gebruikers en ICT-bedrijven als ontwikkelaars. 

onderscheid 
ontwikkeling en 
exploitatie 

Duidelijk onderscheid. Ontwikkeling voor rekening 
van OCW; exploitatie op termijn te dragen middels 
bijdrage gebruikers 

Trekker / 
projectorganisatie 

Duidelijke trekker: Kennisnet verdeling kosten en 
opbrengsten 

In deze fase nog geen marktconform business 
model. Beheerkosten worden opgebracht via 
formatie Kennisnet. 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

In aanloop convenant tussen OCW en uitgeverijen. Vervolgens Kennisnet als 
contractpartij die onderlinge afspraken vastlegt en bewaakt. 

grondslag voor 
afrekenen 

Bijdrage per medewerker/gebruiker per instelling 
per jaar (2 euro). 

Open of gesloten 
concept 

Open concept. Doel is ook andere dienstenaanbieders ‘binnen te halen’. 
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Virtual Clearinghouse HO 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  Platform voor gegevensuitwisseling tussen studentadministraties van Hoger 
onderwijs en IB-Groep. Het VCH wordt een integration broker, een schakelstation 
dat zowel technisch als procedureel de doorgave of replicatie van de relevante 
gegevens tussen de diverse betrokken partijen verzorgt en orkestreert. 

functionaliteiten De studentenadministraties en bijbehorende 
systemen van de onderwijsinstellingen worden 
door het VCH gekoppeld. 

Daarnaast zal het VCH digitale aanmelding en 
inschrijving faciliteren binnen de webomgevingen 
van de instellingen en de IB-Groep (NB. De 
student ‘doet zaken’ met de instelling en de IB-
Groep; het VCH is voor de student onzichtbaar!). 
Tenslotte kent het VCH aan alle studenten een 
uniek identificerend HO-nummer toe. Eventueel 
kan aan de IB-Groep worden gevraagd deze 
functie, inclusief de bijbehorende check op het 
GBA, voor het VCH te vervullen. 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Kostenbesparingen voor instellingen. Studenten hoeven nog maar een keer op een 
plek in te schrijven. IB-groep krijgt sneller betrouwbare gegevens.  

scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Nee  

Vernieuwend element Samenwerking tussen alle HO instellingen om back-office processen te 
stroomlijnen. 

Innovatieve aanbesteding om lock-in bij een leverancier tegen te gaan en  een 
ontwikkelaars community van verschillende leveranciers te creëren. 

De centrale aanmelding bij de IB-Groep (o.a. voor centrale loting en plaatsing) en 
de decentrale aanmelding bij de instelling (voor de aanvullende informatie die de 
instellingen nodig hebben) worden geïntegreerd en -evenals de inschrijving- 
gedigitaliseerd. 

Er ontstaan geen verschillen meer tussen de instellingsadministratie en de IB-
Groep. 

make or buy? De projectorganisatie bestaat uit veel externen. 
Het VCH wordt ontwikkeld door ICT leveranciers. 

Schaal Landelijk  standaarden / 
intellectuele eigendom 

IE ligt bij stichting Surf. Er worden zoveel mogelijk 
open standaarden gebruikt. 

Status/aantal gebruikers Het VCH is nog in ontwikkeling. In 2006 moet het operationeel zijn. 

Complexiteit Zowel technisch als organisatorisch een zeer hoge complexiteit (zeer veel 
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betrokken partijen met verschillende belangen en verschillende uitgangssituatie in 
backoffice). 

Potentie voor opschaling Concept kan ook in andere (onderwijs) sectoren worden toegepast. 

Organisatie Financiën 

Aard partijen HO instellingen zijn publiek; Stichting Surf en IB-groep zijn semi-publiek; 
ontwikkelaars zijn privaat. 

onderscheid 
ontwikkeling en 
exploitatie 

Ontwikkeling wordt gefinancierd uit het geld dat 
OC&W beschikbaar heeft voor HO instellingen 
(deze worden dus eenmalig gekort). HO-
instellingen moeten deze investering 
terugverdienen door besparingen in back-office als 
VCH operationeel is. 

Trekker / 
projectorganisatie 

Stichting Surf verdeling kosten en 
opbrengsten 

De verwachte operationele kosten zijn €2 Mln. per 
jaar. De HO instellingen zullen deze moeten 
opbrengen uit de besparingen die ze realiseren 
door gebruik van het VCH. 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

Zwak, in verband met autonomie HO instellingen en IB-groep. 

Er bestaat ook geen machtsverhouding tussen projectorganisatie en deelnemende 
instanties, waardoor mogelijkheid om zaken af te dwingen klein is. 

grondslag voor 
afrekenen 

Onbekend  

Open of gesloten 
concept 

Open zolang de partijen binnen het domein vallen. 
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Zorgmonitor Leeuwarden 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  De Zorgmonitor brengt de doorgaande zorglijn van zorg- en risicojongeren van 0
23 jaar in beeld en levert beleidsinformatie op voor het management van de 
scholen en de gemeente Leeuwarden. Met de Zorgmonitor worden zorg- en 
risicoleerlingen vroegtijdig gesignaleerd en kan de hulpverlening van verschillende 
instanties op elkaar worden afgestemd. De Zorgmonitor is een internetapplicatie. 
Hierin worden gegevens die betrekking hebben op schoolloopbaan, leerproblemen 
en fysieke, sociaal-emotionele en eventueel arbeidsgebonden problemen van de 
zorgleerling op gestandaardiseerde wijze vastgelegd. 

functionaliteiten Beveiligde verbindingen; strakke authenticatie. 
Geïntegreerde formulieren waardoor slechts 
eenmalige gegevensinvoer vereist is. Zeer 
eenvoudige navigatie. 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Een betere uitwisseling van gegevens en coördinatie van de hulp door alle 
betrokken instanties moet leiden tot betere afstemming van zorg en daardoor 
betere (snellere, completere en effectievere) hulpverlening.  

De Zorgmonitor levert scholen de mogelijkheid betere hulp te bieden. Ze krijgen 
meer inzicht in de problematiek, waardoor deze beter bestuurbaar wordt en de 
administratieve lasten afnemen. 

De Zorgmonitor levert beleidsinformatie aan de gemeente Leeuwarden.  

scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja. Basisarchitectuur is eenvoudig opgezet. Tevens 
worden er veel voorzieningen getroffen voor 
beveiligde verbindingen in combinatie met een 
sluitend authenticatie systeem om privacy te 
waarborgen. Nieuwe toepassingen kunnen aan 
deze basis worden toegevoegd.  

Vernieuwend element Systeem levert ook beleidsinformatie op voorheen onbekend terrein. 

Eenmalige gegevensinvoer 

Succesvolle toepassing van internettechnologie in back-office onderwijsveld. 

make or buy? Systeem is door externe partij ontwikkeld. 

Schaal Lokaal, met regionale ambities standaarden / 
intellectuele eigendom 

Bewezen standaarden. IE ligt bij gemeente. 

Status/aantal gebruikers Vanaf september 2005 operationeel met nog beperkt aantal gebruikers. 

Complexiteit Normaal. Het zijn redelijk eenvoudige ondersteunende processen. Privacy is wel 
een heel belangrijke en complicerende factor. 

Potentie voor opschaling Groot (horizontaal). Zowel technisch als organisatorisch is concept makkelijk te 
kopiëren. Belangrijk is echter dat semantiek (afspraken over definities) niet 
gekopieerd kan worden en telkens opnieuw moet worden ontwikkeld. 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Publiek en privaat (ontwikkelaar) onderscheid 
ontwikkeling en 
exploitatie 

Ja. Ontwikkeling wordt betaald door gemeente. 
Exploitatie moet worden gedekt uit bijdragen van 
gebruikers. 
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Trekker / 
projectorganisatie 

Gemeente Leeuwarden met externe consultant verdeling kosten en 
opbrengsten 

Geen winstoogmerk. Kosten moeten worden 
gedekt uit bijdragen van scholen. 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

Zwak. Gemeente heeft geen middelen om scholen te dwingen mee te doen. Het 
project verkoopt echter zichzelf. 

grondslag voor 
afrekenen 

Scholen betalen een bedrag dat afhankelijk is van 
het aantal leerlingen op de school. 

Open of gesloten 
concept 

Open. Alle betrokken partijen kunnen aanhaken. 
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3.4 Cases veiligheid 

Het waarborgen van de veiligheid in ons land is al lange tijd ondenkbaar zonder de inzet 
van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De politie moet snel toegang hebben 
tot relevante gegevensbanken, zoals het bevolkings-, het kenteken- of het opsporingsre
gister. De brandweer moet weten welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn op een bedrijf 
waar brand is uitgebroken. Beide moeten deze bedrijfsgegevens elektronisch kunnen 
opslaan en gebruiken. Politie en brandweer houden zich intensief bezig met informatise
ring. Om interdisciplinair te kunnen werken, om gebruik te kunnen maken van informatie 
van elkaar en om informatie uit te kunnen wisselen, moeten de voorzieningen op elkaar 
worden afgestemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de 
verantwoordelijkheid om die landelijke voorzieningen van de grond te krijgen en in stand 
te houden. Op die manier kunnen politie, brandweer en ambulancehulpverlening 
samenwerken en kan de politie als concern optreden.23 

Politieke wensen en prioriteiten (vaak korte termijn) zijn zeer dominant in de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe systemen in de wereld van de veiligheid en in het bijzonder 
politie. Het thema veiligheid reikt uiteraard verder dan het domein van de politie. 
Niettemin kan de problematiek van de automatisering bij de politie als illustratie dienen 
van de enorme complexiteit die gepaard gaat met opschaling van ICT-toepassingen in de 
wereld van veiligheid. Hier is evident dat toekomstvaste oplossingen denkwerk vereisen op 
het punt van samenhang en architectuur en dus een lange termijn benadering, waarin 
technologische opties, organisatorische aanpassingen en houdbare financiële arrangemen
ten op elkaar dienen te worden afgestemd. In de aansturing van de ICT-functie van de 
politie speelt het probleem van de autonomie van de regionale korpsen die maar zeer ten 
dele kan worden ‘overruled’ door centrale voorzieningen als een regieraad en het CIP 
(concern Informatiemanagement Politie). Financiële stromen zijn ook vooral een regionale 
aangelegenheid, met daar doorheen centraal gefinancierde projecten zoals C2000. Het 
complexe samenspel tussen technologie en organisatie blijkt ook uit een geconstateerd 
tekortschietend absorptievermogen van de individuele korpsen (met name aanpassingen in 
werkprocessen) vis- à-vis de enorme hoeveelheid automatiseringsprojecten en nieuwe 
informatiesystemen (zowel landelijke als regionale projecten) die op de organisatie worden 
losgelaten. Een deel van die informatiesystemen (b.v. GBA online) is qua verantwoordelijk
heid ondergebracht in een andere sector (domein van BZK, agentschap BPR) dan wel 
onderhevig aan nationale, sectoroverstijgende beleidsprioriteiten (wetgevingstraject 
basisregistraties). Om in een dergelijk complex veld een start te kunnen maken met het 
voornemen om ICT-toepassingen op te schalen, is allereerst zicht geboden op de ‘drivers’ 
van de complexiteit. 

In de sector Veiligheid zijn de volgende drie cases nader geanalyseerd: de dienst P-info 
van de politie zoals geïnitieerd door het Ministerie van BZK; Veiligheidsnet Zuid-Limburg en 
de dienst I-RIS zoals aangeboden, gebruikt en beheerd door het Rode Kruis voor 
slachtofferregistratie bij calamiteiten en crisissituaties. 

23 http://www.minbzk.nl/veiligheid/veiligheid_en_ict 
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P-info 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  Mobiel platform voor informatiediensten voor politiemensen op straat 

Via mobiele device (PDA + GPRS) met 1 vraag diverse systemen bevragen 

Functionaliteiten Mobiele communicatie; message broker; Registers 
ontsluiten (verwijsindex);authenticatie ;autorisatie 
(in applicatie); notificatie 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Gebruiker = professional (politie) 

- effectiviteit door betere informatiepositie 

- efficiency door wegnemen tussenschakel meldkamer en door simultaan 
bevragen van systemen 

Eindgebruiker (burger) ervaart meer blauw op straat (i.p.v. achter bureau). 

Scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja, generiek platform voor diensten 

Vernieuwend element Zeer innovatief, zowel qua techniek als qua inzet in de organisatie Make or buy? Combinatie, veel ‘in huis’ ontwikkeld 

Schaal Regionale schaal (korpsen besluiten tot inzet), deels nationale schaal (landelijk 
raadpleegbare databases) 

Standaarden / 
intellectuele eigendom 

Standaarden waar mogelijk 

IE deels bij marktpartijen 

Status/aantal gebruikers 300-400 gebruikers 

Complexiteit Hoog 

Potentie voor opschaling Hoog, mits knelpunten in sturing/rollen en financiën (zie hierna) zijn opgelost 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Publiek: BZK (opdrachtgever), regionale korpsen (gebruikers), ISC 
(dienstenaanbieder) 

Privaat: Geodan (onderaannemer) en telecomaanbieders (verbindingen) 

Onderscheid 
ontwikkeling én 
exploitatie 

Wel onderscheid maar geen helderheid over 
exploitatie 

Trekker / 
projectorganisatie 

Ja: ISC in opdracht van BZK Verdeling kosten én 
opbrengsten 

Geen duidelijk beeld van verdeling kosten en 
opbrengsten. Business case ging uit van verkeerde 
aannames t.a.v. aantal gebruikers. 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

Zwak i.v.m. autonomie van regionale korpsen. Onduidelijkheid t.a.v. beheerrol 
(centraal versus regio) 

Grondslag voor 
afrekenen 

Onduidelijk. Deels vaste en deels variabele kosten 
(telecom). Kostprijs is niet bekend, omdat er geen 
helderheid is over kosten van beheer en over 
verdeling centraal - decentraal Open of gesloten 

concept 
Gesloten 
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Veiligheidsnet Zuid Limburg 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  Veiligheidsnet is een (online) ICT- hulpmiddel dat de informatie-uitwisseling en 
communicatie tussen overheidsorganisaties op het gebied van veiligheid bevordert. 
Via een centrale portal wordt informatie, afkomstig uit de verschillende betrokken 
organisaties, beschikbaar gemaakt voor alle aangeslotenen op het (gesloten) 
Veiligheidsnet. 

Functionaliteiten Nu aanwezig: het delen van situatierapporten 
(sitraps) tijdens incidenten; aanwezigheid van 
rampenplannen (allerlei plannen in 
voorbereidingsfase); bereikbaarheidsgegevens 
(telefoonnummers van b.v. burgemeesters); in de 
toekomst: aanwezigheid Vergunning informatie 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

De afstemming tussen hulpdiensten gaat veel sneller en de aanwezigheid van alle 
informatie op één plaats leidt tot een meer gedetailleerd en kwalitatief 
hoogwaardiger inzicht in de crisis of ramp. Door een dergelijke, kwalitatief betere, 
informatievoorziening zal de bestrijding van rampen en crises effectiever en 
efficiënter kunnen verlopen. 

Scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja. Aan de website kunnen tal van nieuwe 
applicaties worden toegevoegd. 

Vernieuwend element Vereenvoudigde communicatie tussen alle hulpdiensten en de transparantie van 
gegevens (alles is eenvoudig toegankelijk). 

Concept (ook technisch gedeelte) mag door andere regio’s over worden genomen 
op voorwaarde dat vernieuwingen die ze door voeren ter beschikking worden 
gesteld aan andere gebruikers. Het is de bedoeling dat hierdoor een ontwikkelaars 
community ontstaat rond Veiligheidsnet.  

Make or buy? Door ISC (publieke partij) laten ontwikkelen 

Schaal Regionaal Standaarden / 
intellectuele eigendom 

Zoveel mogelijk open standaarden. IE ligt bij 
Veiligheidsnet. Andere partijen mogen concept 
gebruiken, mits zij de applicaties die ze er voor 
ontwikkelen ter beschikking stellen aan andere 
regionale initiatieven. 

Status/aantal gebruikers Operationeel maar nog in ontwikkeling (‘het kindje is net geboren’) 

Complexiteit Technisch: eenvoudig 

Organisatorisch: hoge complexiteit, doordat zeer veel verschillende instanties 
samen moeten werken en ook aanpassingen in eigen back-office moeten 
doorvoeren. 

Potentie voor opschaling Groot (vooral horizontaal). Verticale opschaling is niet zinnig, omdat 
veiligheidsbeleid een lokale aangelegenheid is. 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Publiek Onderscheid 
ontwikkeling én 
exploitatie 

Ontwikkeling betaald uit subsidie provincie en Min. 
BZK. Exploitatie en doorontwikkeling wordt gedekt 
uit bijdragen deelnemers. 
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Trekker / 
projectorganisatie 

Initiatie: provincie en Min. BZK. Project ligt nu bij Regionale Brandweer Zuid 
Limburg. 

Verdeling kosten én 
opbrengsten 

Kosten moeten worden gedekt uit bijdragen 
instanties en gemeenten. Kosten zijn gedrukt 
doordat project is ondergebracht in de lijn van de 
brandweer. 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

Het project wordt gemanaged door de brandweer. De regionale veiligheidsdirectie 
(waarin de hoofden van de hulpdiensten, iemand uit het kabinet van de 
Commissaris van de Koningin (de kabinetschef) en verantwoordelijken uit  de 
gemeenten zitten (een gemeentesecretaris)) is de opdrachtgever. 

Er bestaat geen machtsverhouding tussen projectorganisatie en deelnemende 
instanties, waardoor mogelijkheid om zaken af te dwingen klein is. 

Grondslag voor 
afrekenen 

Instanties betalen vast bedrag per jaar. 
Gemeenten betalen vast bedrag per jaar, 
gebaseerd op aantal inwoners. 

Open of gesloten 
concept 

Gesloten 
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I-RIS 

Algemeen Technologie 

Omschrijving dienst  Internetapplicatie ter ondersteuning van slachtofferregistratie bij calamiteiten en 
crisissituaties. 

Gegevensinvoer en verwerking vindt gestandaardiseerd en elektronisch plaats (was 
voorheen een tijdrovend en foutgevoelig handmatig en papieren proces). 

Functionaliteiten Message broker: berichtenverkeer 

Meerdere platforms/randapparaten mogelijk (van 
PC tot PDA) 

Light versie (stand alone) indien er geen 
Internetverbinding mogelijk is. 

Koppeling aan diverse externe databases t.b.v. 
matchen, ontdubbelen etc. 

Toegevoegde waarde 
voor (eind)gebruikers 

Crisisteam krijgt aktuele informatie waarop inzet gebaseerd kan worden, 
verwanten krijgen eerder duidelijkheid over mogelijke slachtoffers. 

Uit oefeningen blijkt een verhoging van de efficiency van de werkprocessen met 
een factor 6. 

Scheiding basis
infrastructuur en 
diensten 

Ja, via een en hetzelfde platform zijn meerdere 
diensten mogelijk 

Vernieuwend element Papieren, handmatig werkproces wordt vervangen door efficiënter, elektronisch 
proces. Meerdere partijen kunnen gegevens aanleveren. Ook mobiel platform 
(PDA) is mogelijk. 

Make or buy? De applicatie is op maat gemaakt door Crossing 
Channels. 

Schaal Landelijk, eventueel ook internationaal (grensoverschrijdend) in te zetten Standaarden / 
intellectuele eigendom 

Er wordt gebruik gemaakt van een standaard voor 
berichtenverkeer (gebaseerd op XML). Het 
technische platform is gebaseerd op .NET 
technologie. 

Status/aantal gebruikers Pilot  

Complexiteit Technische complexiteit is beperkt. Organisatorische complexiteit (m.n. het 
mogelijke aantal betrokken actoren) is zeer hoog. 

Potentie voor opschaling Groot. De bedoeling is ook dat bij een volgende ramp het systeem zal worden 
ingezet. Echter: er is onduidelijkheid over uitrolstrategie en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. 

Organisatie Financiën 

Aard partijen Publiek: Ministeries BZK en VWS opdrachtgever/financier. Gemeenten en 
hulpdiensten zijn gebruiker van het systeem. 

Rode Kruis is als not for profit organisatie zowel aanbieder als gebruiker van het 
systeem. Het Rode Kruis is ook verantwoordelijk voor beheer. 

Onderscheid 
ontwikkeling én 
exploitatie 

Duidelijk onderscheid. Ontwikkeling voor rekening 
van centrale overheid (ministeries VWS en BZK). 
Exploitatie moet op termijn worden gedragen door 
bijdrage gebruikers 
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Crossing Channels is als private partij betrokken bij de uiteindelijke ontwikkeling 
en realisatie. 

Trekker / 
projectorganisatie 

Duidelijke trekker: Rode Kruis Verdeling kosten én 
opbrengsten 

Rode Kruis heeft een kostendekkende exploitatie 
voor ogen. Gemeenten moeten een deel van de 
basisvoorziening als verzekeringspremie betalen 
(10 cent per inwoner) en vervolgens voor feitelijk 
gebruik (daadwerkelijke kosten) betalen. 

Sturing/onderlinge 
afspraken 

Mandaat/regie t.a.v. feitelijke inzet (verplichting van bovenaf) ontbreekt. 

Onderlinge afspraken over gebruik van de dienst, kwaliteit van het aanbod en de 
wijze van verrekening wordt via contracten tussen Rode Kruis en betroffen 
gemeente geregeld. 

Grondslag voor 
afrekenen 

Prijs kan op dit moment nog niet worden 
vastgesteld i.v.m. onduidelijkheid over de 
beheerskosten. Grondslag zal een combinatie zijn 
van het aantal gebruikers, het aantal ingevoerde 
registraties en de gegenereerde formulieren en 
rapportages. Open of gesloten 

concept 
Open concept. De bedoeling is zoveel mogelijk partijen te laten aanhaken. 
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3.5 Belangrijkste lessen per case 

In de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 zijn op basis van de individuele case studies die separaat zijn 
gepubliceerd (zie Holland et al., 2004) de belangrijkste lessen per case samengevat.24 De 
meeste hiervan zullen in een meer algemene vorm terugkomen in relatie tot de 
opschalingsproblematiek zoals die in hoofdstuk 4 nader wordt geanalyseerd. 

Tabel 3.1: Enkele algemene en technologische lessen per case 

Case Lessen 

Trombose 
zelfhelpdienst 

� 

� 

� 

Duidelijke knip aanbrengen tussen domeinkennis zorgverleners en 
(ingekochte) ICT-kennis. 

Gebruik van bewezen technologie en (waar mogelijk) open 
standaarden. 

ASP-model 

Zorgring 
Friesland 

� 

� 

� 

Naast realisatie technische platform (vaststelling specificaties en 
inkoop van verbindingen en ondersteunende diensten) verzorgt 
Gerrit de platformfunctie (beleidsafstemming, gezamenlijke projec
ten, informatie-uitwisseling, etc.). 

Ruimte voor marktpartijen en zorgverleners om zelf diensten te 
ontwikkelen en exploiteren moet bijdragen aan marktgedreven groei. 

IE van de technologie bij de diensten ligt bij de ontwikkelaar van de 
diensten. Hierdoor houdt deze prikkels om de dienst verder uit te 
rollen.  

ENTREE 
(Kennisnet) 

� 

� 

� 

Gebruik van bewezen technologie en open standaarden. 

Het aanbieden van meerdere authenticatie-oplossingen in nabije 
toekomst zal potentie opschaalbaarheid vergroten. 

Prototype in plaats van meteen een perfect werkend technisch 
systeem. 

Virtual 
Clearinghouse 
Hoger 
Onderwijs 

� 

� 

� 

� 

Platform voor gegevensuitwisseling dat leidt tot administratieve 
lastenverlichting en transparantie. 

Instellingen blijven verantwoordelijk voor eigen gegevens en eigen 
administratie. 

Alle partijen houden controle op gebruik van eigen gegevens. 

Gebruik innovatieve aanbestedingsprocedure in verschillende fasen 
voorkomt lock-in bij een private partij en maximaliseert beschikbare 
kennis. Alle kennis die leveranciers op doen, wordt vrij verspreid 
naar andere leveranciers. Het IE berust bij de stichting Surf. 

Zorgmonitor 
Leeuwarden 

� Nieuw systeem verlicht administratieve lasten, hetgeen acceptatie 
bevordert. 

24 De case Zorgnetwerk Brabant-Zeeland is hier vooralsnog buiten beschouwing gelaten aangezien het 
project midden 2004 nog in belangrijke mate moest worden gerealiseerd en lessen derhalve nog 
nauwelijks voorhanden zijn.  
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� 

� 

� 

� 

� 

� 

Professionals behouden met zorgmonitor als verwijsindex het beheer 
over de eigen dossiers (en daarmee autonomie) en worden onder
steund in werkprocessen. 

De gemeente heeft ICT-kennis ingekocht bij een private partij. 

De intellectuele eigendom van het systeem ligt bij de gemeente. Een 
private partij (IT dienstverlener) heeft zelf ook geïnvesteerd in het 
systeem en heeft in ruil daarvoor exclusiviteit voor de verdere 
ontwikkeling en het beheer bedongen. 

Het systeem is uitvoerig getest door gebruikers. Een technisch 
perfect werkend systeem is daarop omgebouwd tot een toegankelijk 
tweeknoppen systeem. 

De monitor is in beperkte kring gelanceerd (primair onderwijs) en 
pas in latere fasen in bredere kring (geografisch en wat betreft 
instellingen). 

Afspraken over definities zijn in overleg met alle betrokkenen 
gemaakt. 

P-info (politie) � 

� 

� 

Grote technologische complexiteit in aanvangsfase maakt P-info tot 
een organisatorische last in plaats van lust en remt voorspoedige 
uitrol. 

Bottom-up ontwikkeling van aantrekkelijke mobiele diensten. 

In contractfase duidelijke afspraken maken over intellectuele 
eigendom. 

Veiligheidsnet 
Zuid-Limburg 

� 

� 

� 

� 

Veiligheidsnet is een platform dat informatie-uitwisseling faciliteert. 
De gebruikers van informatie zijn dus ook de aanbieders van 
informatie.  

Eén applicatie (situatierapporten) blijkt een belangrijke trekker voor 
het gebruik te zijn. 

De website en ondersteunende applicaties zijn publiek eigendom. 
Auteursrechten zijn geen belemmerende factor voor de verspreiding 
naar andere regio’s. 

Er kan een ‘ontwikkelaars community’ ontstaan rond Veiligheidsnet 
als meerdere regio’s het concept kopiëren. 

I-RIS / Rode 
Kruis 

� 

� 

Gebruiksvriendelijke, flexibele en breed inzetbare applicatie 

Definitie van een standaard werkproces (CRIP) en daarop 
gebaseerde standaard voor berichtenverkeer en het gebruik hiervan 
door alle partijen, maakt uitwisseling van gegevens mogelijk.  

Tabel 3.2: Enkele organisatorische lessen per case 

Case Lessen (niet uitputtend) 

Trombose � Toegevoegde waarde voor alle partijen in de keten. 
zelfhelpdienst 

� Duidelijke scheiding van rollen die ook contractueel zijn vastgelegd. 

� Geformaliseerde werkprocessen lenen zich goed voor ICT-dienst. 
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� Nut voor de gebruiker (principe van zelfhelp) evident. 

Zorgring 
Friesland 

� 

� 

� 

� 

Klein beginnen (pilot Dokkum) gevolgd door snelle opschaling in 
geheel Friesland. 

Snelheid hoog houden zodat er geen subregionale initiatieven 
kunnen ontstaan. 

Stichting fungeert ook als ontmoetingsplaats/ innovatieplatform.  

De stichting Gerrit wordt zo klein mogelijk gehouden. Ze koopt 
zoveel mogelijk in bij private partijen. 

ENTREE 
(Kennisnet) 

� 

� 

� 

Noodzaak om eenduidige toegang tot besloten content te creëren 
(“sleutel in plaats van sleutelbos”) is tijdig ingezien. 

Alle belangrijkste spelers zijn vanaf het begin betrokken. 

Beheer decentraal neergelegd. 

Virtual 
clearinghouse 
Hoger 
Onderwijs 

� 

� 

� 

De Stichting Surf heeft een aparte projectorganisatie opgetuigd met 
vertegenwoordigers en deskundigen van de instellingen, de IB-
Groep en OCenW. Tevens werkt ook nog een groot aantal mensen 
van de leveranciers aan het VCH.  

Na voltooiing wordt het VCH ondergebracht in een aparte organisatie 
(eigendom deelnemende instellingen) die beheer/exploitatie 
verzorgt. 

Het op een lijn te krijgen en aan boord houden van een groot aantal 
partijen (65 instellingen, OC&W, IB-Groep en CFi) vereist veel 
communicatie op alle niveaus, een transparante financiële onder
bouwing bij plannen en de mogelijkheid voor iedereen om  baas in 
eigen huis te zijn.  

Zorgmonitor 
Leeuwarden 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Beheer en ontwikkeling systeem zijn centraal georganiseerd. 
Verantwoordelijkheid content ligt decentraal bij de gebruikers. 

Duidelijke projecttrekker met een duidelijke opdracht en veel 
autonomie (weinig bestuurlijke ballast). 

Lange doorlooptijd voordat resultaat getoond kon worden maakt het 
moeilijk draagvlak te behouden.  

Als een ketenpartner (bijvoorbeeld het basisonderwijs) opzegt, 
wordt hele systeem onder druk gezet en verliest het project zijn 
kracht. 

Scheiding communicatieplatform en diensten/applicaties die kunnen 
worden ontwikkeld en toegevoegd aan het platform.  

Er is goed naar de scholen en vooral de betrokken medewerkers  
geluisterd. Communicatie met betrokken partijen moet zo intensief 
mogelijk zijn. 

P-info (politie) � 

� 

P-info sluit aan bij ontwikkeling van zelfredzame en verantwoordelij
ke agent op straat die door een verbeterde informatiepositie 
optimaal kan functioneren. 

Grootschalige reorganisatie politieorganisatie in combinatie met 
klassieke tegenstelling regionaal en landelijk niveau zorgt voor 
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onduidelijkheid rond bijvoorbeeld landelijke uitrol, standaardisatie en 
ondersteuning van P-info. 

Veiligheidsnet 
Zuid-Limburg 

� 

� 

� 

� 

Regionale directie (waarin bazen van alle betrokken partijen zitting 
hebben) is opdrachtgever. 

Het beheer van het systeem is centraal georganiseerd. Eén partij is 
verantwoordelijk voor beheer en verdere ontwikkeling (Regionale 
Brandweer). 

De verantwoordelijkheid voor de content ligt bij decentrale 
bronhouders. Nadeel is dat de kwaliteit van Veiligheidsnet voor een 
belangrijk deel afhankelijk is van de discipline en frequentie waar
mee de bronhouders hun gegevens invullen en onderhouden.  

Communicatieplatform als basisinfrastructuur waarop eventueel 
nieuwe aanvullende diensten/applicaties kunnen ontwikkeld en 
toegevoegd. 

I-RIS / Rode 
Kruis 

� 

� 

� 

Dienst versnelt werkproces rond slachtofferregistratie en 
bijbehorende informatiefunctie. 

Uiteindelijke gebruikers (gemeenten) behoeven geen onderhouds
en beheertaak uit te voeren. 

Afspraken over feitelijke inzet van I-RIS zijn vooralsnog niet 
vastgelegd en hier had tijdiger in kunnen worden voorzien (onduide
lijkheid rond mandaat en regie).  

Tabel 3.3: Enkele financiële lessen per case 

Case Lessen 

Trombose 
zelfhelpdienst 

� 

� 

� 

� 

Besparingen door alle deelnemende actoren. 

Duidelijk afrekenmechanisme 

Commerciële partij heeft een direct commercieel belang bij verdere 
uitrol. 

Model ook toepasbaar op vergelijkbare patiëntengroepen en wellicht 
in andere sectoren. 

Zorgring 
Friesland 

� 

� 

� 

Investering is centraal gefinancierd. Voor exploitatie betalen 
gebruikers een vast bedrag per maand voor de aansluiting (eerste 
maanden gratis) en een variabel bedrag al naar gelang het gebruik 
van de diensten. 

De stichting Gerrit wordt gefinancierd door bijdragen van de 
deelnemende instellingen. Bijdrage is afhankelijk van de grootte van 
de instelling. 

Per aan te bieden dienst worden aparte businesscases ontwikkeld 
die ‘zelfdragend’ moeten zijn en ook inkomsten moeten genereren 
voor stichting Gerrit. 

ENTREE 
(Kennisnet) 

� 

� 

Financiële voordelen voor alle betrokken actoren. 

Duidelijk onderscheid initiële investering en exploitatie. 
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� 

� 

Duidelijke grondslag voor afrekenen van de dienst vastgesteld. 

ENTREE kan ook bijdragen aan vermindering administratieve lasten. 

Virtual 
clearinghouse 
Hoger 
Onderwijs 

� Initiële investering (centraal) gefinancierd door inhouding van 
middelen op de budgetten voor het hoger onderwijs. VCH wordt 
hierdoor eigendom van de instellingen. De exploitatiekosten worden 
(decentraal) opgebracht door de instellingen. 

Zorgmonitor 
Leeuwarden 

� Initiële investering centraal gefinancierd; exploitatie (vooral beheer 
en verdere ontwikkeling) gefinancierd uit bijdragen gebruikers (een 
vergoeding per leerling). 

P-info (politie) � 

� 

Gebrek aan duidelijkheid over kosten zet rem op verdere 
ontwikkeling P-info. 

Oorspronkelijke business case ging (ten onrechte naar nu blijkt) uit 
van een relatief te groot aantal gebruikers. 

Veiligheidsnet 
Zuid-Limburg 

� 

� 

� 

Centrale financiering pilot fase; decentrale financiering exploitatie. 

Duidelijke financiële grondslag voor afrekenen (vaste bijdrage en/of 
bedrag per inwoner). 

Ketenpartners hebben personele capaciteit ingebracht. 

I-RIS / Rode 
Kruis 

� 

� 

Duidelijke knip tussen initiële investering en de exploitatiefase. 

De beheerskosten van I-RIS zijn nog onvoldoende duidelijk en 
daarom is nog geen reële prijs gecommuniceerd richting gebruikers. 
Dit lijkt een belangrijk obstakel voor een snelle uitrol. 
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4 Analyse opschaalbaarheid  
4.1 Tien dimensies die van invloed zijn op opschaalbaarheid 

Er bestaat geen ideaaltypisch one size fits all ICT-dienstenconcept, dat universeel 
toepasbaar is in de ketens en netwerken  van zorg, veiligheid en onderwijs. Daarvoor 
verschillen de sectoren onderling te veel en ook binnen de sectoren gaat het om 
verschillende (deel)toepassingen. Het andere uiterste – alle situaties zijn uniek en vereisen 
dedicated ICT-diensten - is evenmin realistisch. Deze voorstelling van zaken zou ertoe 
leiden dat het wiel vele malen opnieuw wordt uitgevonden en er onvoldoende gebruik 
wordt gemaakt van tamelijk generieke bouwstenen en principes en feitelijk onvoldoende 
wordt geleerd van elkaars praktijkervaringen. In het ontwerp van ICT-diensten – 
technologisch, de onderliggende organisatieprincipes en financiële modellen – bestaan wel 
degelijk overeenkomsten en kopieerbare elementen, vaak meer dan men soms geneigd en 
bereid is te denken. Op basis van de hier uitgevoerde case studies komen onderstaand 
achtereenvolgens een tiental dimensies aan bod die van invloed zijn op de mate waarin 
een ICT-dienst kan worden opgeschaald c.q. elementen bevat die gekopieerd kunnen 
worden. Dat vereist uiteraard wel de bereidheid om te leren van elkaars ervaringen. 

Tabel 4.1 Dimensies die van belang zijn bij opschaling van ICT-diensten  

Tromb Zrgring 
Friesl. 

Zrgntw 
BZ 

Entree VCH Zrgm 
Lwrdn 

P-info V-net 
ZL 

I-RIS 

1. Complexiteit +/- ++ ++ ++ ++ +/- ++ +/- +/-

2. Scheiding 
BI/diensten 

Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja 

3. Make or buy Beide Mn. 
Buy 

Buy Beide Buy Buy Beide Make Buy 

4. Standaarden / IE + +/- ? +/- + ++ +/- ++ ++ 

5. Trekker/projectorg ++ ++ + ++ ++ + + +/- ++ 

6. Sturing/afspraken ++ ? ? ++ -- - - +/- +/-

7. Open/gesloten Open Open ? Open Open Open Geslo
ten 

Geslo
ten 

Open 

8. Onderscheid 
ontw/exploitatie 

Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9. Verdeling Kosten 
en opbrengsten 

Ja Toe
komst 

? Nog 
niet 

Ja Ja Nee Ja Ja 

10. Grondslag 
afrekenen 

Ja Ja ? Ja ? Ja Nee Ja Nog 
niet 

De dimensie complexiteit is in veel gevallen een gegeven en niet beïnvloedbaar. De zorg 
kent een dynamische omgeving waarin een groot aantal actoren met heel verschillende 
belangen moet samenwerken. In de veiligheid bestaat ook een grote afstemmingsproble
matiek en bestaan traditionele tegenstellingen – bijvoorbeeld de regionale autonomie en 
centrale aansturing bij politie – die niet zonder meer overwonnen kunnen worden. 
Niettemin is waarneembaar dat juist ingroeimodellen relatief succesvol kunnen blijken. Een 
relatief eenvoudige toepassing met een betrekkelijk gering aantal actoren in een stabiele 
omgeving – bijvoorbeeld de Trombose zelfhelpdienst – kan leiden tot een snel succes en 
kan de weg effenen voor andere toepassingen in vergelijkbare toepassingsdomeinen of 
complexer toepassingen (“zwaan-kleef–aan-effect”), niet in de laatste plaats door de 
gelijkenissen die zichtbaar worden. In het geval van de trombose zelfhelpdienst wordt 
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bijvoorbeeld meteen het toepassingspotentieel van een vergelijkbare dienst voor andere 
chronische ziekten duidelijk. Kortom, juist in complexe omgevingen kan het verbreden en 
opschalen van relatief kleine en succesvolle diensten een effectieve diffusiestrategie 
blijken. Uit de cases blijkt dat vooral in die complexe situatie het leggen van een duidelijke 
knip tussen domeinkennis en ICT-kennis (ieder zijn specialisme) en gebruik van bewezen 
technologie bijdraagt aan het realiseren van succesvolle ICT-toepassingen. 

Wat betreft de technologische dimensies die van belang zijn bij opschaling springen er drie 
uit. In de eerste plaats is het van belang dat een duidelijke scheiding wordt aangebracht 
tussen basisinfrastructuur en diensten. Vooral in de zorg en de veiligheid is zichtbaar dat 
veelal de basisinfrastructuur die vereist is voor toepassing van ICT-diensten onvoldoende is 
ontwikkeld. Juist het eenduidig beschikbaar krijgen van een dergelijke infrastructuur in een 
sector is een belangrijke randvoorwaarde voor snelle diffusie van ICT-toepassingen. Wat in 
de praktijk nog te veel voorkomt, is dat in feite voor elke nieuwe dienst ook een nieuw 
communicatieplatform (met beveiligde verbindingen en authenticatievoorziening) wordt 
gebouwd, waarop betrokken actoren worden aangesloten. Bovendien lopen het creëren van 
de infrastructuur en de ontwikkeling van de diensten soms te sterk door elkaar heen. Waar 
mogelijk moet gekozen worden voor een open, marktgedreven ontwikkeling waarin de 
basisinfrastructuur en dienstenontwikkeling duidelijk uit elkaar zijn getrokken. Nieuwe 
aanvullende diensten/applicaties kunnen eenvoudig worden ontwikkeld en toegevoegd aan 
het platform maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijze in dezelfde constellatie van actoren 
plaats te vinden. Pas dan worden partijen maximaal uitgedaagd tot het ontwikkelen van 
diensten, zonder dat zij telkens opnieuw een (uitbreiding op het) communicatieplatform 
behoeven te realiseren. 

Een tweede technologische dimensie die direct van invloed is op opschaalbaarheid is de 
afweging tussen ‘make’ en ‘buy’, dat wil zeggen: wordt een toepassing nieuw ontwikkeld  
(make) of wordt er gebruik gemaakt van bestaande, in de markt verkrijgbare technologi
sche applicaties (buy)?. De ervaring leert dat keuze voor bestaande oplossingen – veelal 
bewezen technologie – bijdraagt aan een snellere ontwikkeling van de toepassing en de 
opschaalbaarheid ten goede komt. Alleen wanneer voor bepaalde functionaliteiten geen 
goede technologische oplossingen in de markt beschikbaar zijn, moet worden overgegaan 
tot ontwikkeling in eigen beheer. Met het oog op opschaalbaarheid is de buy-optie – indien 
beschikbaar – te prefereren. 

Een derde technologische dimensie die van invloed is op de (op)schaalbaarheid is de wijze 
waarop met standaarden en intellectuele eigendom wordt omgegaan. Het gebruik van 
bestaande standaarden vergroot de opschaalbaarheid. Daar waar nieuwe toepassingen 
worden gecreëerd is het belangrijk dat in een vroeg stadium afspraken gemaakt worden 
over intellectuele eigendom. Het gaat hier duidelijk om een belangenafweging tussen 
enerzijds het profiteren van een snelle diffusie door oplossingen zo veel mogelijk publiek 
domein te laten zijn en anderzijds het voldoende prikkelen van private ontwikkelaars door 
uitzicht op voldoende marktontwikkeling en rendement op gemaakte investeringen. In de 
praktijk komen tussenoplossingen voor, waarbij enerzijds een complete technological lock
in wordt voorkomen (bijvoorbeeld door slim aanbesteden of door de intellectuele eigendom 
van het systeem bij een publieke partij te beleggen), anderzijds marktpartijen wel uitzicht 
wordt geboden op een ruimere markt, bijvoorbeeld door private ontwikkelaars recht te 
geven op beheer en/of verdere ontwikkeling in ruil voor investering in ontwikkeling. Ook 
het ‘weggeven’ van het systeem aan andere gebruikers in ruil voor een bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor het systeem is een voorbeeld van een 
dergelijke tussenoplossing. Kortom, voor opschaalbaarheid is het van belang dat zowel 
ontwikkelaar als afnemer belang heeft bij een ruimer gebruik van betreffende applicaties. 
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De organisatorische dimensies die het meest van invloed zijn op de snelheid waarmee ICT-
diensten worden gerealiseerd en hun potentie voor verdere opschaling komen sterk 
overeen met dimensies zoals die uit de meer algemene managementliteratuur bekend zijn. 
Niettemin is juist op deze dimensies sprake van barrières die de totstandkoming van 
succesvolle ICT-diensten belemmeren en een verdere opschaling bemoeilijken. Een 
veelgehoorde succesfactor is de aanwezigheid van een duidelijke trekker c.q. dedicated 
projectorganisatie die wordt afgerekend op de succesvolle totstandkoming van een ICT-
dienst. Nog te vaak ontbreekt het aan zaken als een duidelijke projectsturing, een 
autonome projectorganisatie met een helder mandaat en financiering en duidelijke steun 
voor deze projecten vanuit de toppen van betrokken organisaties. Een complicerende 
factor daarbij is, dat het veelal gaat om domeinen waarin professionele of bestuurlijke 
autonomie hoog in het vaandel staan. Overigens behoeft daarbij de aanwezigheid van een 
duidelijke trekker niet in te houden dat een sterk gecentraliseerde ICT-dienst ontstaat. 
Integendeel, om tegemoet te komen aan de professionele of bestuurlijke autonomie 
moeten beheertaken zo decentraal mogelijk worden belegd. 

Een andere hiermee samenhangende organisatorische dimensie is dat de organisatorische 
‘spelregels’, waaraan de verschillende betrokken actoren zich hebben te houden, ook 
daadwerkelijk helder worden vastgelegd. In succesvolle projecten hebben alle betrokkenen 
een plek in de projectorganisatie en wordt veel aandacht geschonken aan het creëren van 
draagvlak c.q. het ‘binnenboord’ houden van partijen. Dat is gemakkelijker naarmate alle 
actoren op een of andere wijze evident winst kunnen boeken bij doorvoering van de te 
ontwikkelen ICT-dienst. Belangrijk is ook dat projectpartners niet alleen in technische en 
organisatorische zin samen optrekken maar dat er in zekere zin ook een sociaal platform 
voor innovatie ontstaat waar betrokkenen elkaar regelmatig tegenkomen, begrip krijgen 
voor elkaars positie en samen nieuwe mogelijkheden ontdekken. 

Een derde organisatorische dimensie die van belang is bij opschaling is de openheid van 
een netwerk c.q. projectorganisatie die een ICT- dienst in de markt zet. Hoewel sommige 
domeinen zijn gebonden aan specifieke actoren – denk aan het domein van de veiligheid – 
is de kans op succesvolle opschaling groter naarmate een netwerk opener is, nieuwe 
spelers kunnen aanhaken en niet het beeld bestaat van een closed shop. Daarbij speelt ook 
de factor marktwerking een rol. Commerciële partijen hebben hierbij een dubbele positie. 
Enerzijds zijn ze gebaat bij opschaling en het bedienen van een zo groot mogelijke groep 
spelers (meer transacties; ruimere markten leiden tot meer mogelijkheden om te 
investeren c.q. rendement te maken op gedane investeringen). Anderzijds zullen 
marktpartijen de toetreding van concurrenten zoveel mogelijk willen beperken, omdat 
anderen zo wellicht mee kunnen liften op het succes. Deze dimensie hangt duidelijk samen 
met de wijze waarop de intellectuele eigendom van nieuw te ontwikkelen diensten en 
vooral de onderliggende technologie is geregeld. Noch het blindvaren op één enkele 
marktpartij (met het gevaar van technological lock-in) noch het automatisch vrijgeven van 
elk technologisch concept (en daarmee marktpartijen de mogelijkheid onthoudend zich de 
revenuen van – en daarmee de prikkel voor – investeringen toe te eigenen) lijken daarbij 
wenselijk. Indien marktpartijen een reële besparing of kwaliteitsverbetering weten te 
realiseren, moeten andere actoren bereid zijn deze partijen een deel van deze ‘winst’ te 
gunnen, ook al is dit in sommige maatschappelijke sectoren nog minder gebruikelijk.  

Hierop aansluitend kan nog een drietal dimensies van financiële aard worden onderschei
den dat van invloed is op het potentieel en de opschaalbaarheid van innovatieve ICT-
diensten. Ook hier geldt dat deze dimensies op het eerste gezicht evident lijken, maar in 
de praktijk worden zij nog al eens uit het oog verloren. Op de eerste plaats moet al bij 
aanvang van de ontwikkeling van een ICT-dienst onderscheid gemaakt worden tussen een 
investerings- of ontwikkelingsfase en de feitelijke exploitatiefase. Veel projecten en pilots 
drijven sterk op éénmalige subsidies of bijdragen. Zodra de dienst daadwerkelijk is 
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gerealiseerd moet de dienst worden geëxploiteerd en beheerd. Voorkomen moet worden 
dat hierover onduidelijkheden ontstaan en dat bijvoorbeeld in de exploitatiefase ‘met de 
pet rondgegaan moet worden’. Dat kan de continuïteit van op het eerste gezicht 
innovatieve ICT-diensten bedreigen. Ook indien sprake is van een centrale investering door 
één of enkele partijen in de ontwikkelingsfase moet al in de aanvangsfase duidelijk zicht 
zijn op decentrale exploitatie, een vorm waarbij gebruikers betalen voor gebruik. Alleen 
dan kan sprake zijn van een houdbare business case. Overigens kunnen webbased 
applicaties de decentrale investeringslast behoorlijk beperken. 

Dat vergt –en daarmee komen nog twee belangrijke financiële dimensies aan bod – inzicht 
in de wijze waarop de kosten en opbrengsten van een nieuw te introduceren ICT-dienst 
verdeeld zijn over de verschillende categorieën deelnemers evenals een heldere financiële 
grondslag voor afrekenen. Indien sprake is van een scheve verdeling - en dus feitelijk van 
een kruissubsidiëring - ontstaan al snel ‘scheve ogen’ en is opschaling minder waarschijn
lijk. Onduidelijkheid over de kostprijs is een evidente belemmering voor verdere 
ontwikkeling. Voor wat betreft de financiële grondslag lijken schaalbare oplossingen het 
meest kansrijk. Indien een prijs kan worden toegekend aan een dienst in de vorm van een 
prijs per transactie – al dan niet gestaffeld – wordt duidelijk of de kosten opwegen tegen 
de voordelen. Die voordelen kunnen zich voordoen in de vorm van directe besparingen, 
administratieve lastenverlichting of toegenomen kwaliteit van de dienstverlening. Echter, 
deze voordelen dienen te worden benoemd om opschaling mogelijk te maken. 

De verschillende cases overziend, kan een groot aantal meer generieke factoren worden 
benoemd dat de continuïteit en vooral snelle opschaling van innovatieve ICT-diensten 
aanzienlijk kan belemmeren. In tabel 4.2 passeren enkele van deze factoren de revue. In 
de volgende paragraaf (4.2) worden de mogelijkheden voor opschaling verder uiteen gezet 
voor de punten techniek, organisatie en financiën. 
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Tabel 4.2: Overzicht van typische belemmeringen die zich in meerdere cases voordoen 

Algemeen 

� Wetgeving vormt belemmering doordat zij niet is ingericht op geïntegreerde waardeketen. 

� Gegevensverkeer binnen en tussen sectoren is vrijwel onmogelijk (m.n. privacy wetgeving). 

� Onvoldoende gebruik van bestaande gegevens en bestaande databases waardoor beschikbare 
gegevens opnieuw moeten worden ingevoerd. 

Technologie 

� De basiscommunicatieinfrastructuur is niet standaard beschikbaar (zorg, veiligheid) 

� Het ontbreken van standaarden of juist de diversiteit aan standaarden. 

� Veel projecten/organisaties zitten in ‘technologie-fuik’. ‘Lock-in’ (door kennis of de intellectuele 
eigendom) bij één leverancier kan een probleem worden. 

� Intellectuele eigendom van essentiële elementen ICT-dienst is onduidelijk of niet geregeld  

Organisatie  

� Ontwikkeling van ICT-diensten in splendid isolation en daarbij onvoldoende rekening houdend met 
bijvoorbeeld vergelijkbare initiatieven of reeds bestaande oplossingen. Feit dat te vaak iedereen 
optimaliseert vanuit eigen proces en organisatie25 werkt als obstakel voor sectorbrede oplossingen 
en daadwerkelijk ketenaanpak. 

� Uniformiteit in werkprocessen is eerder uitzondering dan regel. 

� Inbreng marktpartijen is van belang vanwege specialistische kennis maar stuit op ver
zet/wantrouwen vanuit publieke sectoren. 

� Opstartfase duurt te lang. Klein beginnen en dan opschalen kan snelheid in een project houden. 

Financiën 

� Baten slaan niet altijd neer bij die partijen die de lasten/kosten moeten dragen. 

� Onvoldoende middelen om zaken echt grondig aan te pakken en dus optimalisatie op lagere 
niveau’s en incrementele verbeteringen. 

� Sommige centrale partijen hebben geen financiële mogelijkheid om te investeren in innovatieve 
diensten (geen innovatiebudget) of zijn gebaat bij status quo. 

� Lange terugverdientijd van investeringen 

� Dynamiek van de sectoren (veelal door politieke interventies) maakt het moeilijk een stabiele 
markt te realiseren 

25 Het ontbreekt vooral aan het denken in meer generieke modellen die toepasbaar zijn op 
vergelijkbare situaties. Vaker zou overwogen moeten worden of bewezen organisatorische oplossingen 
(bijvoorbeeld de trombose zelfhelpdienst) ook elders toepasbaar is, niet alleen in de sector zorg, maar 
ook in andersoortige sectoren waar clients (studenten, burgers) als het ware diensten krijgen 
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4.2 De mogelijkheden van schaalbaarheid uitgewerkt 

4.2.1 Technologie 

Wat opvalt in de negen onderzochte cases is dat veel van de oplossingen technologisch 
gezien zijn gebaseerd op dezelfde basisfuncties c.q. zijn opgebouwd uit een beperkte set 
van min of meer vergelijkbare bouwstenen. Van belang in termen van schaalbaarheid is 
dus om dit type basisvoorzieningen allereerst te identificeren en waar mogelijk gezamenlijk 
te ontwikkelen. Veel van de bouwstenen zijn bekend uit het domein elektronische 
overheid26. Onderstaande figuur gaat nader in op de samenhang tussen de bouwstenen. 

Portals of loketten Registers 
InstellingInste  Dlling D

Doc’s & 
rec’s 

Subject
Instelling BInstelling B - Leerling Instelling CInstelling C

Doc’s - Patiënt Doc’s 
& rec’s - Incident & rec’s 

Doc’s 
& rec’s 

Instelling A

Berichtendienst
 Verwijsindex 

Beveiliging Authenticatie Autorisatie Logging 

Figuur 4.1: Referentie Architectuur als sturingsinstrument voor opschaling 

Bovenstaand plaatje is op te vatten als een ideaaltypisch keteninformatiesysteem. 
Gegevens over een subject (een leerling van wie voortgang wordt gemeten, een patiënt 
van wie de medicatie of de behandeling wordt bijgehouden, een incident waarvan allerlei 
gegevens ten behoeve van de hulpverlening moeten worden vastgelegd) worden door 
meerdere instellingen (schakels in een keten) gebruikt en/of bewerkt. De gegevens kunnen 

aangereikt om zichzelf te helpen c.q. vraaggestuurde dienstverlening te realiseren. Wellicht dat 
werkende configuraties als franchise elders toegepast zouden kunnen worden. 
26 Zie Notitie van Ministerie BZK (juni 2004): Op weg naar een elektronische overheid en het BZK e
government referentie-architectuurmodel (nov 2002): Architectuur elektronische overheid, samenhang 
en samenwerking. 
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gestructureerd (records in een database) of ongestructureerd zijn (documenten, denk aan 
regelingen, verslagen etc.). Gebruik van gegevens kan liggen op het niveau van 
raadplegen (alleen lezen) of muteren (lezen en schrijven). In deze keten zijn op de eerste 
laag verschillende functies ingetekend die ingaan op het brengen en halen van informatie 
door ketenpartners (zoals een berichtendienst of broker, een verwijsindex, etc.). Deze 
functies moeten zo zijn geregeld dat directe beschikbaarheid van ketenproceskritische 
gegevens is gewaarborgd. Het zijn als het ware de verkeersregelaars in het systeem van 
brengen en halen van informatie. Op de tweede laag gaat het om voorzieningen die 
moeten waarborgen dat veilig met de informatie wordt omgesprongen en dat het gebruik 
op een gecontroleerde wijze plaatsvindt. 

De meeste van deze functies zijn terug te vinden in de technische oplossingen die in de 
cases zijn aangetroffen. Sommige cases richten zich nadrukkelijk op één of enkele functies 
(b.v Entree als authenticatie-oplossing, P-info als message broker of berichtendienst), 
andere cases laten de hele breedte van functionaliteiten zien. In onderstaande tekst 
worden de verschillende generieke functies op de eerste laag nader toegelicht. 

•	 Portals zijn van belang als presentatielaag (of loket, of front office) van informatie naar 
de gebruiker. Voorts zijn zij van belang omdat ze de integratie van front office naar 
back office (de achterliggende organisatie, werkprocessen en informatiesystemen) 
moeten realiseren en omdat ze informatie langs meerdere kanalen moeten kunnen 
aanbieden (web, e-mail, PDA, etc.). Bij de portals horen vaak voorzieningen (functio
naliteiten) als productcatalogi, formulieren, zoekmachines, abonnementenservice en 
dergelijke die vaak vanuit de markt als standaard oplossing beschikbaar zijn. Self 
service (in de zin van het zelf bijhouden van gegevens) wordt een steeds belangrijker 
concept. 

•	 Berichtendiensten of -centrales dragen zorg voor berichtenverkeer en voor applicatie
integratie. Er zijn uiteraard vele typen berichtencentrales (met en zonder geheugen, 
met en zonder vertalingen van berichten) maar ze zorgen in alle gevallen voor het 
routeren van gegevens en het op elkaar aansluiten van processen. 

•	 Registers zijn opslagdiensten. Dit kunnen authentieke registraties zijn (bijvoorbeeld 
van personen, bedrijven, gebouwen, adressen) of zeer specifieke documentaire 
informatiesystemen binnen een organisatie. Bij registers gaat het vooral om de vraag 
hoe informatie kan worden gedeeld door meerdere gebruikers en welke afspraken 
(toegang, rechten) daarbij horen. 

•	 De verwijsindex biedt zoals het woord al zegt een verwijzing naar de vindplaats van 
bepaalde gegevens. De gegevens die in een verwijsindex zijn opgenomen blijven 
meestal tot een minimum beperkt (alleen metadata) en worden gevoed en actueel 
gehouden vanuit achterliggende systemen (registers). De verwijsindex verwijst dus 
naar de plek waar meer informatie is te verkrijgen en beantwoordt meestal alleen de 
vraag: is er wel of niet iets bekend over dit subject? (is er een dossier van deze 
patiënt, is er een strafblad van deze persoon, etc.). 

Op het tweede niveau (ondersteunende laag, meer infrastructurele diensten) zijn de 
functies als volgt te beschrijven: 

•	 Beveiliging verwijst naar veilig transport en het bewaken van de integriteit van 
informatie.  

•	 Identificatie en authenticatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zorgen voor 
beveiliging van de toegang tot informatie. Er zijn vele gradaties van beveiliging 
mogelijk (gebruikersnaam en wachtwoord, pincode, trusted third parties, PKI, etc.) 
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•	 Autorisatie: dienst die rollen en rechten rond toegang, bewerking en dergelijke 
bewaakt. 

•	 Logging: dienst die gebruik registreert. Hiermee kan worden achterhaald welke 
bewerkingen in het informatiesysteem door welke gebruiker zijn verricht. 

Het beeld dat blijft hangen op basis van de cases is dat er grote overeenkomsten zijn in 
ontwikkelde functionaliteiten bij de onderzochte cases, maar dat er desondanks veel ‘eigen’ 
ontwikkelwerk (veelal maatwerk-oplossingen voor de eigen organisatie) plaatsvindt. 
Wanneer identificatie en authenticatie inderdaad als min of meer infrastructurele diensten 
worden bestempeld, dan is het merkwaardig dat er in de zorgsector binnen het initiatief 
van de zorgringen ‘eigen’ oplossingen op dit punt worden bedacht. Indien het plaatje als 
een ‘bouwplaat’ wordt geïnterpreteerd en de verschillende ondersteunende functionaliteiten 
als ‘bouwstenen’, dan wordt duidelijk dat hergebruik van componenten en schaalbaar
heid/kopieerbaarheid van oplossingen vanuit de techniek gezien redelijk voor de hand ligt. 
Pas op het niveau van de betekenis van informatie (semantiek), de werkprocessen waarin 
de informatie wordt benut en de organisatiecultuur neemt de complexiteit toe en is er 
sprake van moeilijker te overbruggen intra- en intersectorale verschillen. 

Verder valt op dat in de negen cases de technologie als zodanig door de projectleiders niet 
als een belemmering wordt ervaren. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat vanuit 
de techniek de mogelijkheden voor opschaling of het vaker kopiëren van bewezen 
oplossingen en basisfunctionaliteiten veel groter zijn dan nu in de praktijk wordt 
gerealiseerd. Vooral de ICT-diensten die puur ondersteunend zijn – en dus niet interfereren 
met het primaire proces van de betrokken organisatie – lenen zich voor hergebruik en 
opschaling. Aandachtspunt hierbij is dat in alle onderzochte cases niet of nauwelijks wordt 
geanticipeerd op nationale voorzieningen, zoals: 

•	 basisregisters (denk aan GBA online en basisbedrijvenregister) 

•	 de afstemming tussen het Burgerservicenummer (BSN) en eenduidige nummers voor 
eindgebruikers in een specifieke sector (leerling, zorgconsument etc.): hoe verhoudt 
BSN zich tot sector-nummer? 

•	 elektronische berichten-uitwisseling op basis van bijvoorbeeld de OTP (overheidstrans
actiepoort) 

•	 identificatie & authenticatie mogelijkheden zoals voorzien in de NAV (nationale 
authenticatievoorziening, inmiddels bekend onder de naam DigID). 

Conclusie die hieraan kan worden verbonden (zie ook het volgende hoofdstuk met 
beleidsopties) is dat veel beter onder de aandacht moet worden gebracht welke 
bouwstenen door dit type nationale voorzieningen beschikbaar komen. 

4.2.2 Organisatie 

Daar waar op het punt van de techniek de mogelijkheden voor opschaling en hergebruik 
van oplossingen redelijk eenvoudig zijn aan te geven, is dit in het geval van organisatori
sche oplossingen en gekozen arrangementen veel minder het geval. In de sfeer van 
aansturing, machtsverhoudingen, type werkprocessen, cultuur en aantallen ketenpartijen 
zijn de verschillen tussen de sectoren groot. Overeenkomsten zijn er natuurlijk ook aan te 
geven. De problematiek van afstemming tussen nationale voorzieningen, sectorale 
voorzieningen en lokale voorzieningen (of van centraal organiseren versus decentraal 
organiseren) op het punt van de ICT-functie speelt in alle cases. Hetzelfde geldt voor de 
problematiek van bestuurlijke autonomie enerzijds en ketenafhankelijkheid anderzijds. Het 
lijkt erop dat autonomie in de meeste gevallen zwaarder weegt dat het gezamenlijk 
optrekken in ketenverband. De neiging is groot om steeds weer per individuele organisatie 
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incidentele initiatieven te ontplooien en daarbij niet of nauwelijks voort te bouwen op 
inzichten en ervaringen van andere – vergelijkbare – spelers. 

De volgende generieke organisatorische principes volgen uit de cases en komen in 
aanmerking voor navolging: 

•	 Op de eerste plaats is helderheid over opdrachtgeverschap en aansturing een eerste 
vereiste. De toegevoegde waarde van de onderzochte cases zit in de meeste gevallen 
niet in de techniek maar juist in de gekozen organisatorische oplossing en daarmee de 
samenhang van componenten, oplossingen (dat kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn 
rond gezamenlijke werkprocessen) en partijen in een keten. Voor die samenhang is 
een zekere congruentie van belangen nodig en liefst een gedeeld eigenaarschap van 
het probleem. Regie en samenhang in de keten valt of staat met het mandaat van de 
beoogde regisseur en met heldere afspraken tussen ketenpartijen onderling. 

•	 Voor afspraken tussen partijen in een keten worden in veel van de onderzochte cases 
contracten opgesteld. Contracten maken helder wat over en weer verwacht wordt, wat 
de rollen zijn van partijen - in termen van opdrachtgever en opdrachtnemer, diensten
aanbieder en –afnemer, etc. -, welke kwaliteit van dienstverlening wordt 
overeengekomen en wat de bijbehorende financiële stromen en de grondslag voor 
afrekenen is. Juist in een omgeving met veel publieke of semi-publieke partijen naast 
private partijen, is het zaak om dit soort afspraken zo zakelijk mogelijk vast te leggen. 

•	 Een aparte projectorganisatie die als trekker is aan te merken bij de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke (innovatieve) dienst is zeker aan te bevelen. Deze projector
ganisatie moet de ruimte en de middelen krijgen om gemeenschappelijke oplossingen 
te ontwikkelen dan wel te implementeren. 

•	 Naast de technologiefuik waarin een project terecht kan komen (voor elk probleem een 
technische oplossing), is er ook sprake van een integraliteitsfuik. De fuik van integrali
teit is dat alle complexiteit in één project samenkomt. Alle problemen en 
functionaliteiten moeten dan in een keer opgelost en gerealiseerd worden in plaats van 
het meer pragmatisch kiezen voor een ingroeimodel, stap voor stap functionaliteiten 
toevoegen, incrementele innovatie, 20-80 regels, etc. Immers: als alles met alles 
samenhangt, dan wacht ook alles op iets anders. 

•	 De wijze van aanbesteding is een belangrijk organisatorisch aspect. In enkele van de 
cases is duidelijk geworden dat het betrekken van meerdere partijen en wellicht het 
combineren van oplossingen uit de markt tot een duidelijke kwaliteitsslag heeft geleid. 
De case van het virtual clearing house in het hoger onderwijs is vooral op het punt van 
aanbesteding voor herhaling vatbaar. Op zijn minst moet in de wijze van aanbesteding 
worden geborgd dat geen ‘lock-in’ situatie ontstaat bij een enkele aanbieder. Deze 
lock-in kan ook worden voorkomen door alert te zijn op de wijze waarop de intellectue
le eigendom van de ontwikkelde oplossing wordt vastgelegd. 

•	 Een zeer wezenlijk organisatorisch aspect is verder het element van de vraagsturing. 
Door gebruikers in de drivers’ seat te zetten, wordt geborgd dat de gekozen oplossing 
ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de eindgebruikers. Ook regelmatige 
afstemming met eindgebruikers – in de vorm van bijvoorbeeld gebruikersgroepen – 
kan bijdragen aan het voorkomen van implementatieproblemen. Communicatie is 
hierin een cruciaal aspect. Ook vraagbundeling (en daarmee: meer marktmacht) kan 
bijdragen aan schaalbaarheid en meer robuuste oplossingen. 

•	 Een belangrijke les tot slot die volgt uit de cases is dat er een partij moet zijn die baat 
heeft bij het uitrollen (eventueel: exploiteren) van de ontwikkelde innovatieve dienst. 
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Aan deze voorwaarde wordt vaak niet voldaan. Dat is een belangrijke reden dat veel 
van de oplossingen niet worden opgeschaald en hergebruikt. 

4.2.3 Financiën 

Herbruikbare (en schaalbare) financiële arrangementen die volgen uit de onderzochte 
cases, zijn zo mogelijk nog lastiger aan te geven dan schaalbare en herbruikbare 
organisatorische oplossingen, te meer daar over de financiële handel en wandel binnen de 
cases relatief weinig naar buiten wordt gebracht. Ook is meer in zijn algemeenheid 
vastgesteld dat een onvoldoende bedrijfsmatige manier van opereren is ingesleten (veelal 
als gevolg van aanbodfinanciering) en men weinig ervaring heeft met branchevreemde 
actoren als gespecialiseerde ICT-dienstverleners. Wellicht moet zelfs geconstateerd worden 
dat men onvoldoende accepteert dat van buiten de sector oplossingen (mede) worden 
aangedragen en dat marktpartijen proberen geld te verdienen aan maatschappelijke 
onderwerpen en problemen. Publieke en private partijen blijken vooral op het punt van hun 
financiële huishouding en spelregels niet altijd even gemakkelijk door één deur te kunnen. 
Het is natuurlijk niet vreemd dat marktwerking in sectoren die overwegend publiek worden 
gefinancierd lastig van de grond komt. 

De belangrijkste principes die volgen uit de cases zijn: 

•	 Van belang is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de financiering van 
ontwikkeling en van exploitatie. De ontwikkeling start meestal met een centrale 
financier of een grote subsidie. De eerste implementatie kan meestal ook uit een 
centraal budget worden gefinancierd. Veel projecten vallen stil als er onvoldoende is 
nagedacht over structurele financiering van gebruik en beheer. Bij voorkeur moeten de 
ontwikkelde diensten rendabel te exploiteren zijn (zichzelf kunnen bedruipen) op basis 
van een gebruikersfee, transactiefee of ander marktconform business model. 

•	 Van belang is daarnaast het doorbreken van de scheve verdeling van het neerslaan van 
kosten en baten. Innovatiewinsten in de vorm van verbeterde dienstverlening c.q. 
kostenvoordelen zouden ten goede moeten komen aan partijen die de aanpassingen in 
de eigen organisatie / backoffice moeten doorvoeren (ook daar zijn kosten mee 
gemoeid die vaak niet centraal zijn begroot) en aan ontwikkelaars (die uitzicht willen 
krijgen/houden op een reële markt). 

•	 Schaalbaarheid staat of valt met houdbare business cases. Daarbij horen reële 
aannames op het punt van het aantal gebruikers, een helder en allesomvattend inzicht 
in de kosten voor beheer en een duidelijk prijskaartje dat aan gebruikers kan worden 
gepresenteerd waarin zoveel mogelijk all-in en fixed price wordt vastgelegd. Het 
afwentelen van financiële risico’s op gebruikers dan wel ketenpartners is namelijk een 
‘show-stopper’. 

•	 Er moet overtuigend worden neergezet dat de verwachte opbrengsten (efficiencywinst, 
kostenbesparingen, etc.) in een gunstige verhouding staan tot de gevraagde bijdrage 
aan de kosten. 

•	 De grondslag voor afrekenen moet helder worden vastgelegd en toekomstvast zijn. 
Ook in de sfeer van het gekozen financiële model moet het gaan om schaalbare 
oplossingen (zoals betalen voor gebruik). 

•	 Daar waar sprake is van decentrale budgetten voor ICT en ontwikkeling, kan er vanuit 
een centrale partij een bijdrage worden gevraagd c.q. (meer directief) kunnen budget
ten worden afgeroomd ten behoeve van generieke voorzieningen. 
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5 Beleidsopties voor opschaling 
van innovatieve ICT-diensten 

5.1 Een korte samenvatting van de bevindingen 

In hoofdstuk 1 zijn vijf redenen genoemd die de uitblijvende opschaling van toepassing van 
innovatieve ICT-diensten in de drie sectoren kunnen verklaren, te weten: (1) ICT-diensten 
worden nog onvoldoende gezien als in te kopen commodities; (2) de markt voor ICT-
diensten in publieke sectoren is nog niet volwassen; (3) onvoldoende aandacht voor de 
organisatorische en financiële aspecten van ICT-diensten; (4) binnen en tussen sectoren 
wordt onvoldoende van elkaar geleerd; en (5) op beleidsniveau lijken een top down sturing 
alleen of een bottom up strategie alleen matig productief. 

Vervolgens is in hoofdstuk 2 geconstateerd dat in diffusietermen sprake is van een 
vertraagde innovatie, een opschalingsprobleem of geblokkeerde innovatie op systeemni
veau. Tevens is vastgesteld dat opschaalbaarheid en kopieerbaarheid evenzeer door 
organisatorische en financiële factoren alsook door technologische factoren (en de 
interactie tussen de drie categorieën factoren) wordt bepaald. Herbruikbare ideeën of 
concepten zijn niet alleen te vinden op het niveau van technologisch ontwerp van een ICT-
dienst, maar evenzeer in de organisatorische vormgeving (ontwikkeling én beheer) en het 
onderliggende financiële businessmodel. Tenslotte is geconstateerd dat de opschalingspro
blematiek ook in belangrijke mate samenhangt met het kennelijke onvermogen om 
initiatieven op het organisatieniveau, het sectorniveau en het landelijke niveau voldoende 
op elkaar af te stemmen. 

In hoofdstuk 3 zijn de geselecteerde negen cases gekarakteriseerd in technologisch, 
organisatorisch en financiële zin en zijn de belangrijkste lessen per case samengevat. In 
hoofdstuk 4 zijn vervolgens meer generiek 10 dimensies die van invloed zijn op 
opschaalbaarheid de revue gepasseerd en is vastgesteld dat vanuit de techniek de 
mogelijkheden voor opschaling of het vaker kopiëren van bewezen oplossingen en 
basisfunctionaliteiten veel groter zijn dan nu in de praktijk wordt gerealiseerd. Ook is 
vastgesteld dat op een tamelijk basaal niveau nog gezondigd wordt tegen belangrijke 
organisatorische en financiële principes en arrangementen die een snellere opschaling van 
ICT-diensten in maatschappelijke sectoren zouden kunnen faciliteren.  

Kortom, in de praktijk wordt onvoldoende onderkend dat ICT-diensten telkens uit een 
vergelijkbare set van technologische faciliteiten zijn opgebouwd (en mogelijkheden bieden 
tot schaalvoordelen en uitwisseling van ervaring). Op het organisatieniveau is een cultuur 
van eenmalige projecten ontstaan die relatief in zichzelf gekeerd zijn en onvoldoende het 
ketenperspectief weten te integreren. Veel projecten beginnen eigenlijk telkens weer from 
scratch. Het centrale probleem in financiële zin lijkt toch te zijn dat te veel een aanpak van 
goede bedoelingen wordt gevolgd en onvoldoende duidelijkheid over kosten en baten van 
oplossingen bestaat en de wijze waarop deze neerslaan.27 

Een achterliggend ‘cultuurprobleem’ is wellicht dat in veel maatschappelijke sectoren een 
onvoldoende bedrijfsmatige manier van opereren is ingesleten. De relatief grote professionele 
autonomie in deze sectoren maakt dat kennis van buiten - bijvoorbeeld in de vorm van branche
vreemde actoren als gespecialiseerde ICT-dienstverleners – slechts met moeite wordt benut. Men ziet 
oplossingen die mede van buiten de sector worden aangedragen met enige scepsis tegemoet (not 
invented here) en is enigszins afkerig van het ontstaan van een aparte markt voor ICT-
dienstverlening. 
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In dit afsluitende hoofdstuk komt het beleidsperspectief aan bod. De vraag die aan de orde 
komt, is in hoeverre de overheid (in haar verschillende gedaanten) een rol kan spelen bij 
het uitrollen en opschalen van innovatieve ICT-toepassingen.28 In paragraaf 5.2 komen de 
beleidsaanbevelingen aan de orde. In paragraaf 5.3 worden meer specifiek zeven 
beleidsrollen onderscheiden op basis waarvan een intelligente mix voor opschaling kan 
worden samengesteld. Paragraaf 5.4 tot slot presenteert een top tien (de tien geboden) 
van de belangrijkste conclusies. 

5.2 Beleidsaanbevelingen voor versnelling van ICT implementaties 

In paragraaf 4.2 is een ideaaltypisch keteninformatiseringsplaatje gepresenteerd. In vrijwel 
alle cases speelt de problematiek van informatie delen door verschillende ketenpartners. 
De oplossing van het dominante probleem in een keten (in veiligheid, in de zorg, in het 
onderwijs) vereist dat informatie door verschillende partijen kan worden geraadpleegd en 
gecombineerd. Dit ketenperspectief krijgt nog onvoldoende handen en voeten in de 
aansturing van partijen (focus op samenwerking) en in de achterliggende informatie
infrastructuur (samenhang). De informatiefunctie is in het beste geval geoptimaliseerd 
voor een afzonderlijke organisatie maar vaak nog slechts geoptimaliseerd voor een enkel 
werkproces of voor een afzonderlijke dienst of product. Het ketenperspectief als 
vertrekpunt voor de inrichting van de ICT-functie (meerdere soorten gegevens, vanuit 
meerdere bronnen, te gebruiken door meerdere ketenpartijen) kan alleen van de grond 
komen wanneer er voldoende afstemming van belangen tussen ketenpartijen plaatsvindt, 
er in afdoende mate (besef van) ‘probleemeigenaarschap’ bij ketenpartners aanwezig is, 
wanneer werkprocessen op elkaar aansluiten en wanneer ketenpartners zoveel mogelijk 
dezelfde taal spreken (NB: belang van semantiek: betekenis van informatie). Dit stelt de 
nodige eisen aan de  aansturing van en vervolgens aan de regie in de keten. Dit zijn zaken 
die in ultimo op het bordje van de overheid (de politiek en het openbaar bestuur) 
thuishoren. Regie kan uiteraard uitbesteed worden (b.v. regieraad ICT politie, rol van 
verzekeraars in het zorgdomein) maar dit kan alleen effectief wanneer het ook met 
mandaat en middelen(toewijzing) gepaard gaat. Los van het punt van ‘governance’ 
(aansturing van en regie in de keten) maken de genoemde voorwaarden voor ketendenken 
duidelijk dat het ook hier weer gaat om: eerst organiseren, dan automatiseren. Juist de 
complexiteit in de verschillende ketens (het grote aantal ketenpartijen, het onvoldoende op 
elkaar aansluiten van werkprocessen, etc.) kan een pleidooi zijn voor het herontwerpen 
van ketens en ketenprocessen – vanuit het perspectief van de klant of het perspectief van 
het maatschappelijke probleem dat om een oplossing vraagt. Het adagium eerst 
organiseren, dan automatiseren maakt ook duidelijk dat de belangrijkste vraagstukken 
rond keteninformatisering liggen op het terrein van organisaties, processen en cultuur.  

28 De innovatie- en meer specifiek de opschalingsproblematiek is ook geagendeerd in Huijboom, N, J. 
de Jong, M. Meesters, J. van Steenhoven en A. Zuurmond (2004), Hollandse helden. Overheidsinnova
tie volgens uitvoerders, initiatiefgroep Belgendoenhetbeter.nl. , waarin de innovatoren of aanjagers 
aan de uitvoeringskant achter nieuwe ICT-toepassingen in maatschappelijke sectoren als zorg en 
veiligheid aan het woord komen. Daar wordt onder andere het ketenperspectief genoemd en gewezen 
op zaken als aanpassing van instituties zodanig dat samenwerking loont, het verbeteren van 
samenwerking tussen publieke en private actoren, het formeren van organisatieoverschrijdende teams 
rond maatschappelijke vraagstukken, het vermijden van non-interventiegedrag in ketens, het 
aanpakken van belemmerende wetgeving en het belang van wisselwerking tussen ‘praktisch denkende 
uitvoerders en bestuurders/politici die ruimte en ondersteuning bieden’ (2004, p. 30). Specifiek met 
betrekking tot opschaling wordt onder andere geconstateerd dat bestuurders en politici een speciale 
verantwoordelijkheid hebben voor opschaling (ibid., p. 30) en dat ‘de innovatie komt vanuit de 
uitvoering; de verantwoordelijkheid voor brede implementatie ligt bij bestuur en politiek’ (ibid, p. 32). 
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Is de organisatiestrategie binnen de keten op orde, dan kan vervolgens de informatiestra
tegie in ogenschouw worden genomen. Dit wil zeggen, afdalen naar het niveau van de 
techniek en de ICT-functie, waar de overheid per definitie meer op afstand staat en minder 
sturingsmogelijkheden heeft. Toch zijn er wel degelijk aanknopingspunten voor beleid. 
Allereerst moeten basisvoorwaarden zijn gerealiseerd voor datacommunicatie. Connectivi
teit is lang niet overal vanzelfsprekend. Vooral in de zorg valt het ontbreken van generieke 
voorzieningen in deze op. Vervolgens kunnen allerlei bestaande voorzieningen beter onder 
de aandacht worden gebracht. In paragraaf 4.2 zijn generieke bouwstenen benoemd die 
ingezet kunnen worden in de ICT-functie van de keten. Deze bouwstenen komen deels 
beschikbaar als nationale voorzieningen (b.v. nationale authenticatievoorziening – DigID -, 
basisregistraties, unieke nummers) of zijn (in andere sectoren) ‘van onderop’ tot stand 
gekomen. Hergebruik en opschaling veronderstellen op de eerste plaats dat actoren 
(ketenpartijen) zich bewust zijn van deze mogelijkheden en het bestaan van dit type 
oplossingen en voorzieningen. Op dat punt (het ‘in de markt zetten’ van bestaande 
oplossingen en voorzieningen) is er nog een wereld te winnen. Bestaande intermediaire 
organisaties zouden hier door de overheid nadrukkelijker op aangesproken moeten 
worden. Is er geen intermediaire organisatie in een sector die dit kan oppakken, dan zou er 
ruimte moeten komen voor (markt)partijen die een belang hebben bij een verdere uitrol 
van bestaande oplossingen. Het ontbreken van marktdynamiek is een belangrijke 
verklaring voor het feit dat de gewenste versnelling en opschaling van ICT-oplossingen op 
dit moment uitblijft. Meer in het algemeen moet er beter worden nagedacht over prikkels 
en stimulansen voor de afzonderlijke actoren om hergebruik en opschaling van oplossingen 
dichterbij te brengen (b.v. via speciale fondsen, hulp bij implementatie, afdwingen via wet- 
en regelgeving, voorschrijven van standaarden, etc.). Basisvoorzieningen kunnen uiteraard 
ook in gezamenlijkheid worden ontwikkeld. Het initiatief van de zogenaamde Manifestgroep 
(UWV, CWI, IBG, SVB, etc.) om tot een gezamenlijke ontwikkelagenda te komen, is iets 
dat in andere sectoren zeker navolging verdient. 

Juist wanneer de ICT-functie van een organisatie meer en meer als in te kopen of uit te 
besteden ‘commodity’ wordt gezien, is het zaak om mogelijkheden voor kostenbesparing, 
schaalvoordelen en vermindering van beheerslasten in de vorm van gedeelde voorzienin
gen te propageren. In de gemeentelijke wereld beginnen ‘shared services’ nu van de grond 
te komen en het ligt voor de hand om deze lijn door te trekken naar andere publieke 
dienstverleners. Belangrijk is om een knip aan te brengen tussen ICT- ondersteuning (al 
dan niet door gespecialiseerde marktpartijen op te pakken) en het primaire proces van de 
verschillende actoren in de sectoren veiligheid, zorg en onderwijs. Een gedeelde 
voorziening voor ICT- ondersteuning hoeft niet per definitie de vorm aan te nemen van een 
(wellicht ietwat modieus) shared service centre. Het kan ook gaan om ASP constructies 
(application service provider: aanbieden van ICT functionaliteiten op afstand), het laten 
samengaan van front offices of juist back offices van afzonderlijke organisaties of heel 
basaal om het delen van voorzieningen voor (beveiligde) communicatie. Ook hier is meer 
marktdynamiek binnen de onderzochte sectoren een belangrijke sleutel tot succes. 

De meest pregnante beleidsaanbeveling die volgt uit de analyse van de cases is de 
noodzaak om te komen tot een betere afstemming van (technische) voorzieningen en 
(organisatorische en financiële) arrangementen op de drie onderscheiden niveau’s: niveau 
van afzonderlijke (lokale) organisaties (school, ziekenhuis, politiekorps), het sectorale 
niveau (ketens in zorg, veiligheid en onderwijs) en het sectoroverstijgende niveau. Bij de 
financiële en organisatorische arrangementen is vooral van belang dat de randvoorwaar
den, prikkels en stimulansen vanuit de overheid op het niveau van individuele projecten en 
pilots aansluiten op het sector- en sectoroverstijgende niveau. Op het punt van de ICT-
oplossingen en voorzieningen is de crux van het vraagstuk: wat moet op welk niveau 
worden geregeld en hoe kan ICT op een ‘lager’ niveau zó worden ingericht dat het 
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maximaal aansluit c.q. anticipeert op de inrichting van de ICT-functie (onder meer de 
generieke bouwstenen) op het hogergelegen niveau. 

De sleutel tot de oplossing ligt waarschijnlijk op het sectorale niveau. In dit verband wordt 
ook wel gesproken over de noodzaak van een middle-up-down strategie. Enerzijds moet 
vanuit het sectorale niveau worden gesignaleerd naar het sectoroverschrijdende niveau in 
welke randvoorwaarden moet worden voorzien om met succes innovatieve diensten te 
kunnen opschalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan benodigde infrastructuur, standaarden en 
richtsnoeren, het voorzien in voldoende marktwerking of het wegnemen van belemmeren
de wet- en regelgeving. Anderzijds moeten vanuit het sectorale niveau stimulansen voor 
opschaling worden gegeven, op de sector toegesneden referentiemodellen worden 
ontwikkeld en ervaringen uit andere sectoren worden aangereikt die voor individuele 
projecten van belang kunnen zijn. Zaken als het inzicht in generieke bouwstenen, het 
faciliteren en stimuleren van organisatorische samenwerking, het optimaliseren van 
financiële condities alsook het ‘verbinden’ van initiatieven en het regisseren van sectorale 
en sectoroverschrijdende leerprocessen, moet logischerwijs vanuit dit sectorniveau worden 
geïnitieerd. Voor het individuele projectniveau is het belangrijk dat toegang bestaat tot 
ervaring en lessen in vergelijkbare projecten en dat niet in totale afzondering ICT-diensten 
worden gecreëerd die niet aansluiten op andere initiatieven in de sector (zie ook paragraaf 
2.4). Uiteindelijk gaat het er om de leerervaringen (op technologisch, organisatorisch en 
financieel gebied) op de verschillende niveaus zo goed mogelijk met elkaar te delen, zodat 
een snelle diffusie van innovatieve ICT-diensten mogelijk wordt. (zie figuur 5.1). 

Wanneer wordt onderkend dat het sectorale niveau de meest voor de hand liggende 
aanvliegroute is voor opschaling en versnelling van innovatieve diensten, is het zaak om te 
kijken naar de mogelijkheden die bestaande intermediaire (sectorale) organisaties hebben 
om de gevraagde rollen (signaleren, integreren, regisseren, faciliteren, etc.) te kunnen 
waarmaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over organisaties als NICTIZ (zorg), Surf, Kennisnet 
en ICT op school (onderwijs) en CIP en ISC (veiligheid/politie). Wanneer specifieker wordt 
gekeken naar wat deze intermediaire organisaties op dit moment doen, dan valt op dat de 
rollen die worden vervuld erg uiteen lopen. Zo opereert Surf met succes in een erg breed 
veld (ontwikkelt en introduceert zelf innovatieve diensten, organiseert gezamenlijke 
aanbestedingstrajecten, stelt open source oplossingen beschikbaar etc.), zijn CIP en ISC 
nog met de onderlinge rolverdeling bezig en is NICTIZ vooral bezig met het agenderen van 
de noodzaak van ketendenken en bijbehorende ICT-oplossingen bij haar achterban. In de 
beleidsmatige aansturing van deze organisaties moet worden geborgd dat de beoogde 
rollen ook kunnen worden waargemaakt en dat heeft uiteindelijk met missie, mandaat, 
bevoegdheden en middelen te maken. Verder kan de (kennis)voorsprong die in de ene 
sector is gerealiseerd, worden vertaald naar andere sectoren. Kennisuitwisseling tussen 
deze intermediaire organisaties is een eerste stap maar het is ook zeer wel denkbaar dat 
bijvoorbeeld Surf zich als adviseur beweegt in het zorg- en het veiligheidsdomein. Het 
voorbeeld van Surf laat zien hoe belangrijk een sectorale stichting met visie, durf en 
vertrouwen in het veld (op basis van een track record van succesvolle projecten) kan zijn. 
Ook oplossingen uit andere sectoren (denk aan RINIS in het domein van de sociale 
zekerheid of de aanpak van de Belastingdienst in het fiscale domein) zouden beter onder 
de aandacht gebracht moeten worden binnen de domeinen zorg, onderwijs en veiligheid. 
Vanuit de overheid moet ook op dit punt de conservatieve not invented here reflex worden 
doorbroken. 
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Figuur 5.1: Afstemming en leren op drie niveaus 

 

5.3 Beleidsopties uitgesplitst naar mogelijke overheidsrollen 

De overheid is op verschillende niveaus en in verschillende rollen actief als het gaat om 
(stimulering van) ICT-diensten in zorg, onderwijs en veiligheid. Dat betekent dat in de 
praktijk een intelligente mix van rollen kan worden ingezet om de beoogde opschaling tot 
stand te brengen. De volgende rollen kunnen daarbij worden onderscheiden:  

� Wet- en regelgever. Langs deze weg kunnen in belangrijke mate de juridische, 
organisatorische en financiële randvoorwaarden worden geschapen voor opschaling. 
Dat kan ook betekenen dat heel praktische belemmerende wet- en regelgeving wordt 
weggenomen die opschaling van innovatieve ICT-diensten in de weg staat. Daartoe 
kan bijvoorbeeld ook behoren het zorgdragen voor voldoende marktwerking. 

• Eigenaar en aanbieder. Als eigenaar en aanbieder van bepaalde overheidsdiensten die 
inherent verbonden zijn aan de overheidsrol een belangrijke voortrekkersrol spelen bij 
het ontwikkelen en implementeren van ICT-diensten. Een bekend voorbeeld in dit 
verband is de toepassing van ICT in relatie tot burgers en bedrijven zoals vormgegeven 
door de Belastingdienst of breder de wijze waarop aan E-government gestalte wordt 
gegeven. Voorbeeldwerking is een belangrijk element van deze rol. 

• anbesteder/vrager/ financier. De overheid is – zeker in maatschappelijke sectoren – 
een partij die de eisen formuleert en nieuwe diensten aanbesteed c.q. financiert. In 
deze positie is het mogelijk eisen te stellen aan de vormgeving van ICT-diensten en de 
wijze waarop deze beschikbaar gesteld worden. 
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•	 Bestuurder. De overheid is in de sectoren zorg, onderwijs en veiligheid ook uitgebreid 
actief als bestuurder en vanuit die positie in de gelegenheid de wijze waarop ICT-
diensten worden ontwikkeld en toegepast (mede) aan te sturen. 

•	 Facilitator van leeromgeving /experimenten. De overheid financiert tal van pilots. In 
plaats van deze vorm te geven als geïsoleerde projecten, kunnen deze ook worden 
beschouwd als leeromgevingen waar lessen worden opgedaan die ruimer worden 
verspreid. Dit betekent concreet dat aan bijvoorbeeld financiering ook de eis van het 
delen van leerervaringen kan worden toegevoegd of dat pilots goed worden geëvalu
eerd. 

•	 Kennismakelaar. De overheid – in verschillende gedaanten – kan ook optreden als 
forum waar relevante kennis voor ICT-toepassingen in maatschappelijke sectoren 
wordt uitgewisseld. Daar kan bijvoorbeeld een speciaal forum voor worden aangewe
zen of een clearing house voor worden ingericht. 

•	 Systeembewaker/regisseur. De overheid kan van enige afstand ook toezien hoe 
toepassing van ICT in maatschappelijke sectoren verloopt en hierbij op hoofdlijnen 
sturing en prikkels geven. 

De vraag die hier speelt, is welke rollen (en vervolgens: welke concrete invulling van deze 
rollen) zich het beste lenen voor het opschalen van kansrijke innovatieve ICT-toepassingen 
in zorg, onderwijs en veiligheid. In tabel 5.1 is voor elk van de rollen een aantal specifieke 
beleidsopties geformuleerd. Het is uiteraard de bedoeling om hier een intelligente mix van 
opties samen te stellen die het meest geschikt is voor de betreffende sector. Zaken als 
urgentie, beschikbaar budget en regelcapaciteit, maatschappelijk belang en innovatiepo
tentieel van de actoren die in de sector actief zijn en kennisniveau van marktpartijen 
kunnen daarbij een rol spelen. Ook door de tijd heen zal vaak sprake zijn van een 
veranderende beleidsmix. Afhankelijk van het stadium van ontwikkeling van een bepaalde 
innovatieve dienst (de plaats op de diffusiecurve) is het zaak om een hiermee samenhan
gende beleidsinterventie te bepalen. 

Tabel 5.1:	 Enkele beleidsopties voor ontwikkeling en opschaling van ICT-diensten in 
maatschappelijke sectoren, uitgesplitst naar zeven overheidsrollen 

Rollen Beleidsopties 

1. Wet-/regelgeving 
� 

� 

� 

� 

� 

Breng randvoorwaarden (autorisatie, authenticatie, etc.) snel in orde; 
creëer lager instapniveau 

Draag bij aan de totstandkoming van een openbare informatie 
infrastructuur die het ook mogelijk maakt dat private partijen gebruik 
maken van publieke gegevens waar nodig 

Leg na experimenteerfase meest gepaste oplossing (standaard) 
desnoods dwingend op 

Inventariseer per sector belemmerende wet- en regelgeving en neem 
deze zo mogelijk weg 

Zorg voor voldoende marktwerking op ICT-gebied in maatschappelijke 
sectoren (sectoren mogen zich niet ´ophangen´ aan één of enkele 
aanbieders). 

2. Eigenaar/aanbieder 
� 

� 

Koop succesvolle ICT- componenten die publiek zijn gefinancierd af en 
stel deze als open source beschikbaar 

Overweeg de succesvolle backoffices ook voor andere taken in te 
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� 

� 

zetten 

Voorkom dat sectororganisaties en publieke ICT-organisaties reguliere 
ICT-aanbieders verdringen 

Koop ICT-oplossingen gezamenlijk in 

3. Financier / Aanbe

steder / vrager 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Stimuleer en geef voorrang aan trajecten met vraagbundeling en een 
duidelijke gebruikersbetrokkenheid (in plaats van de huidige nadruk op 
aanbodmodellen) 

Eis gebruik van standaarden en referentiemodellen (indien 
beschikbaar) of reeds bestaande (kwalitatief goede) ICT bouwstenen; 
Maak waar mogelijk gebruik van bewezen technologie die beschikbaar 
is in de markt 

Verwerf desnoods oplossingen om ze publiek domein te maken (vb A
select) 

Daag via slim uitbesteden maximaal uit tot innovatieve oplossingen. 

Gun innovatieve ontwikkelaars / marktpartijen een markt (kost een 
deel van de te realiseren besparingen) 

Creëer specifieke innovatiebudgetten per sector 

Maak een duidelijk onderscheid tussen een investerings- en 
exploitatiefase 

Zorg voor een helder inzicht in kosten en baten van ICT-diensten en de 
wijze waarop deze neerslaan 

Zorg voor een heldere financiële grondslag voor afrekenen van ICT-
dienstverlening in de exploitatiefase 

Houd rekening in exploitatie met nieuwe ICT-toepassingen 

Regel de intellectuele eigendom van nieuw te ontwikkelingen ICT-
diensten in een vroeg stadium 

Zorg voor een duidelijke trekker c.q. dedicated projectorganisatie 

Overweeg directief budgetten af te romen ten behoeve van generieke 
ICT-voorzieningen 

4. Bestuurder 
� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Beloon succesvolle innovatie in dagelijkse praktijk 

Verlang in bestuursrol slimme inzet ICT in ketens 

Zorg voor een helder opdrachtgeverschap 

Kom tot interdepartementale afstemming per sector om te voorkomen 
dat men op elkaar wacht 

Vraag aandacht voor ICT als tool; voorkom eenzijdige oriëntatie op 
ICT-applicatie (naast organisatie en business model) 

Voorkom dat sectororganisaties en publieke ICT-organisaties reguliere 
ICT-aanbieders verdringen 

Denk na over ICT ingroeimodellen (i.p.v. de hele complexe 
werkelijkheid als uitgangspunt te nemen) 

Maak een duidelijke scheiding tussen basis communicatie-infrastructuur 
en ICT-diensten 
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5. Facilitator leer

experimenteer 
omgeving 

/
� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Bouw per sector experimenteer- en leeromgevingen. 

Koppel subsidie aan verplichting ervaringen te delen 

Stuur zo mogelijk aan op open netwerken waarbij geïnteresseerden 
kunnen aansluiten 

Beperk het aantal experimenten; leg meer nadruk op programmatische 
aanpak 

Geef bekendheid aan pilots en evalueer ze 

Bekijk in hoeverre zelfhelp concepten meer algemeen toepasbaar zijn 

Creëer een innovatiefonds per sector 

6. Kennismakelaar 
� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Stimuleer beschikbaar komen van archituur-/referentiemodellen 

Voorkom eenzijdige oriëntatie op ICT-applicaties (naast organisatie en 
business model) 

Draag bij aan het beschikbaar komen van een nieuwe generatie 
projectleiders (met oog voor organisatie en financiën, open mindset en 
minder verweven/vergroeid met betreffende sector) 

Bevorder intersectoraal leren; maak dat sectorale ICT-organisaties als 
ICTU, ISC, SURF of Nictiz kennis en ervaring delen en van elkaar leren 
(bijvoorbeeld onder de paraplu van ICTU). 

Organiseer clearing houses 

Maak generieke applicaties/componenten beschikbaar in een 
database/bibliotheek 

Zet goede voorbeelden in de etalage 

Stimuleer oriëntatie op buitenlandse voorbeelden 

7. Systeembewaker

regisseur 

/ 
� 

� 

� 

� 

� 

Stel overleg in van Chief Information Officers 

Vertaal ketenarchitectuurplaatjes van de elektronische overheid naar 
drie sectoren 

Zie erop toe dat alle relevante actoren betrokken zijn bij keteninitiatie
ven 

Daag ketens collectief uit 

Zorg dat er partijen zijn die baat hebben bij uitrol van ICT-diensten 
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5.4 Tien geboden voor versnelling van ICT implementaties 

De vraagstelling van deze verkenning was om vernieuwende organisatiegrens
overschrijdende ICT-diensten en toepassingen te identificeren en te beschrijven in de 
domeinen onderwijs, zorg en veiligheid op een zodanige wijze dat: 

�	 Generieke en herbruikbare oplossingen en/of bouwstenen afgeleid kunnen worden 
(technologisch, organisatorisch en financieel); 

�	 Aangrijpingspunten voor beleid in beeld komen, opdat gewerkt kan worden aan 
opschaling van breder toepasbare oplossingen. 

In het voorgaande is als antwoord op deze vraagstelling een heel scala aan conclusies en 
beleidsaanbevelingen met bijbehorende nuanceringen aan de orde gekomen. In een poging 
om de belangrijkste boodschappen en conclusies hieruit te filteren, hebben we ter 
afsluiting een top tien geselecteerd. Je zou dit de tien geboden voor versnelling van ICT- 
implementaties kunnen noemen.  

1. Gemeenschappelijke bouwstenen of basisvoorzieningen zouden nadrukkelijker in 
gezamenlijkheid ontwikkeld kunnen/moeten worden. Dit zou moeten worden opgepakt 
door partijen in een sector (veelal ketenpartners) die zich voor een vergelijkbare 
problematiek gesteld zien als het gaat om het invoeren van innovatieve ICT-diensten. 
(Denk hierbij aan het voorbeeld van de Manifest groep29). Werk aan een gezamenlijke  
ontwikkelagenda of implementatiestrategie per sector (en tussen sectoren) die maximaal 
anticipeert op landelijke voorzieningen 30 . In de praktijk blijkt dat onvoldoende wordt 
onderkend dat ICT-diensten telkens uit een min of meer vergelijkbare set van technologi
sche faciliteiten zijn opgebouwd (zie de referentie-architectuur in hoofdstuk 4). 

2. Zorg dat het perspectief van gebruikers en ketens het vertrekpunt is voor de inrichting 
van de ICT-dienstverlening. Daarbij hoort een ICT- architectuur op het niveau van de 
ketentoepassingen, de diensten en de netwerken. Optimalisering van ICT op lager gelegen 
niveaus (per werkproces, per organisatie) leidt uiteindelijk tot problemen met integratie 
wanneer er op het niveau van informatie-uitwisseling samengewerkt moet worden. 

3. Het stimuleren van gedeelde (beheers)voorzieningen voor ICT-ondersteuning. Dit geldt 
met name voor ICT-ondersteuning op het terrein van het opslaan en delen van informatie, 
van functionaliteiten, van applicaties of van complete dienstenconcepten. Een gedeelde 
voorziening voor ICT-ondersteuning hoeft niet per definitie de vorm aan te nemen van een 
(wellicht ietwat modieus) shared service centre, het kan ook gaan om ASP constructies 
(application service provider: aanbieden van ICT functionaliteiten op afstand), het laten 
samengaan van front offices of juist back offices van afzonderlijke organisaties, of heel 
basaal het delen van voorzieningen voor (beveiligde) communicatie.  

29 De manifestgroep is een groep van zes grote uitvoeringsorganisaties (belastingdienst, UWV, CWI, 
IBG, SVB en CvZ) die gezamenlijk werken aan generieke ICT voorzieningen. 
30 Met landelijke voorzieningen wordt gedoeld op de zaken die zijn aangekondigd in de notitie ‘Op weg 
naar een elektronische overheid’ zoals daar zijn basisregistraties, unieke nummers voor personen en 
bedrijven, identificatie- en authenticatievoorzieningen, etc. 
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4. Breng een scheiding aan tussen basisinfrastructuur, de diensten en de toepassingen 
(applicaties). Het creëren van de infrastructuur en de ontwikkeling van de diensten en de 
toepassingen loopt vaak door elkaar heen. Waar mogelijk moet gekozen worden voor een 
open, marktgedreven ontwikkeling waarin de basisinfrastructuur, de dienstenontwikkeling 
en de toepassingen duidelijk uit elkaar zijn getrokken. 

5. Zorg voor versterking van bestaande intermediaire (sectorale) organisaties teneinde 
voorzieningen, randvoorwaarden en initiatieven op het organisatieniveau, het sectorniveau 
en het landelijke niveau beter op elkaar af te stemmen. (middle up down strategie). 
Schenk ook aandacht aan kennisuitwisseling tussen deze intermediairs. 

6. Kies in de aanpak van de projecten voor een stapsgewijze ontwikkeling (een 
ingroeimodel, stap voor stap toepassingen en functionaliteiten toevoegen, 20-80 regel) in 
plaats van een radicale (via ambitieuze landelijke implementatieprojecten) en/of integrale 
blauwdruk-aanpak. 

7. Stimuleer en geef voorrang aan trajecten met vraagbundeling en een duidelijke 
gebruikersbetrokkenheid. Een regierol voor gebruikers (burgers, professionals) die weten 
wat ze willen hebben, kan in de plaats komen van het ontwikkelen en aanbieden van 
diensten door de overheid (in de praktijk een veelheid van overheidsorganisaties). 

8. De kans op succesvolle opschaling is groter naarmate een netwerk opener is, nieuwe 
spelers kunnen aanhaken en niet het beeld bestaat van een closed shop. Daarbij spelen 
ook de factoren marktwerking en open ICT-oplossingen een rol. 

9. Schaalbaarheid staat of valt met houdbare business cases. Daarbij horen reële 
aannames inzake het aantal gebruikers, inzicht in de kosten voor beheer en een duidelijk 
prijskaartje dat aan gebruikers kan worden gepresenteerd. 

10. Er moeten antwoorden gevonden worden voor het probleem van de scheve verdeling 
bij het neerslaan van kosten en baten. Innovatiewinsten in de vorm van verbeterde 
dienstverlening c.q. kostenvoordelen zouden ten goede moeten komen aan partijen die de 
aanpassingen in de eigen organisatie / backoffice moeten doorvoeren (ook daar zijn kosten 
mee gemoeid die vaak niet centraal zijn begroot) en aan ontwikkelaars (die uitzicht willen 
krijgen/houden op een reële markt). 
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Bijlage 1. Lijst met gesprekspartners 

Mw. Augustein (projectleider zorgring Zeeland) 


Dhr. Baan (ISC) 


Dhr. Borm (Regionale Brandweer Zuid-Limburg)


Dhr. Van Boven (Nictiz) 


Dhr. de Haan (stichting Surf) 


Dhr. Hodes (directeur stichting Gerrit)


Dhr. Hoijtink (Portavita) 


Mw. Van der Kamp (gemeente Leeuwarden) 


Dhr. Keuzenkamp (ministerie BZK) 


Dhr. Luitjens (ICTU) 


Dhr. Meershoek (ISC) 


Dhr. Pronk (VKA consultants, adviseur Kennisnet) 


Dhr. Stam (crossing channels) 


Dhr. Westerhuis (Portavita) 


Dhr. Patrick Wolf (Avance)
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