De digitale
overheid en
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maat

Hoe technologie kan helpen menselijke verbindingen en vooruitgang te
realiseren in de interactie tussen overheden, burgers en organisaties
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NIEUW EVENWICHT

Nieuw evenwicht
De centrale overheid, lokale overheden en uitvoeringsinstellingen staan
voor complexe uitdagingen. Vanuit een veelvoud aan rollen bedienen zij
onze maatschappij. Als beleidsmaker, dienstverlener en toezichthouder.
De ambities om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te
verhogen nemen toe, terwijl de beschikbare middelen schaarser
worden. Hoe vinden we een nieuw evenwicht? Hoe zorgen we voor een
goede dialoog met de burger? Hoe kunnen we de zelfredzaamheid
van de burger vergroten? Hoe zetten we de drive en ambities van
overheidsmedewerkers het beste in? En, hoe voorkomen we dat er
mensen buiten de boot vallen?

Gedreven door technologische ontwikkelingen en

De ICT-sector kan de overheid ondersteunen bij

digitalisering verandert onze maatschappij sneller dan

de digitale transformatie, maar dat vraagt om een

ooit tevoren. Ook in de wijze waarop mensen contact

herbezinning in de manier waarop. Door de publieke

met elkaar zoeken. Dit maakt burgers mondiger en

discussie rondom ICT-aanbestedingen en de uitkom-

kritischer en schept nieuwe verwachtingen ten

sten van het parlementair onderzoek is een adequaat

aanzien van de overheidsdienstverlening. Daarnaast

antwoord van onze sector nodig. Ordina gelooft dat

dringt technologie steeds dieper door in ons zakelijk

met een andere mindset we het vertrouwen kunnen

en privéleven. Technologie wordt menselijker en past

herstellen. Hierbij moeten, in overleg met de opdracht-

zich steeds meer aan de wensen van eindgebruikers

gever, kwaliteit en resultaat van ICT-projecten centraal

aan. Deze ‘humanisering van ICT’ biedt kansen om de

komen te staan.

overheid dichter bij de burger te brengen, maar alleen
als technologie tot betekenisvol contact leidt en als die

Graag gaan we met u in gesprek hoe we ICT voor

digitale dienstverlening dichtbij voelt.

mensen kunnen laten werken in de context van de
overheid. Met onze visie hopen we hiervoor een prik-

Wij geloven dat de toepassing van ICT een doorslag-

kelende aftrap te geven. De beste gesprekken beginnen

gevende rol kan spelen bij het oplossen van grote

tenslotte met inspiratie.

maatschappelijke vraagstukken en het beter laten
functioneren van bedrijven. We willen innovatieve

Jo Maes

oplossingen bieden die mens, maatschappij en

CEO

bedrijven verder helpen. Dat doen we door samen met
onze klanten duurzaam te innoveren.
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De spagaat van de publieke taak
Van de betaalbaarheid van de zorg tot lokale toegang tot
voorzieningen. Van de bereikbaarheid van onze nationale
mainports tot de veiligheid in de buurt. Van goed onderwijs
voor onze kinderen tot een aanpak voor de wereldwijde
vluchtelingenproblematiek. In de maatschappij zijn er
weinig onderwerpen die kunnen blijven liggen.
Het moet goed en het moet nu.

Grenzeloos
Maatschappelijke vraagstukken houden niet meer op

Willen we de participatie van de burger een kans

bij de landsgrenzen en er wordt steeds vaker in

geven, dan vraagt dat om een meer faciliterende rol

Europees verband of op mondiale schaal naar oplos-

van de overheid, zodat burgers elkaar kunnen helpen.

singen gezocht. Tegelijkertijd vindt binnen ons land

Ordina ziet dat het doorbreken van de klassieke

steeds meer decentralisatie plaats en worden verant-

verhouding tussen overheid en burger impact heeft

woordelijkheden zo laag mogelijk in de bestuurlijke

op de inrichting van ICT-systemen. We moeten

structuur belegd. Gemeentes krijgen nieuwe taken en

kunnen blijven vertrouwen op de bestaande systemen,

uitvoeringsinstanties worden resultaatverantwoorde-

maar moeten daar ook nieuwe, moderne, flexibele

lijk. Van de burger wordt, naast meer zelfredzaamheid,

oplossingen aan koppelen. Daarnaast hebben we

in toenemende mate een actieve participerende rol

voor beide gebruiksvriendelijke interfaces nodig die

verwacht om sociale voorzieningen en welvaart in

intuïtief zijn te bedienen, zodat de overheid in dialoog

Nederland te continueren.

met de burger kan treden.
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Moreel kompas

Verwachtingen

Na een periode van economische tegenwind is een

Terwijl

nieuwe realiteit ontstaan, waarin de financiële

algemene publiek’ bedienen, verlopen de contacten

mogelijkheden beperkter zijn. Er is verscherpte

van burgers en organisaties met de provincie, gemeente

aandacht voor het zorgvuldig omgaan met onze

en uitvoeringsinstantie meer op individueel niveau.

schaarse middelen. Verspilling van publieke middelen,

Door de mogelijkheden van technologie en de realtime

natuurlijke hulpbronnen en menselijk kapitaal kunnen

toegang tot informatie zijn het kennisniveau en het

rekenen op maatschappelijke verontwaardiging en

mobiliserend vermogen van burgers toegenomen. Het

afkeur. Dit vraagt om weloverwogen beleid en keuzes.

serviceniveau dat men vanzelfsprekend vindt, wordt

overheid

en

uitvoeringsinstellingen

‘het

een-op-een op de overheid geprojecteerd.
De overheid én de ICT-sector moeten nadenken over
de manier waarop ze ICT-projecten willen uitvoeren

Ordina gelooft dat wanneer technologie niet dezelfde

en wat de relatie wordt tussen opdrachtgever en

persoonlijke ervaring kan bieden zoals verwacht, zowel

opdrachtnemer. De kwaliteit van informatievoorzie-

de burger als de ambtenaar teleurstellingen zullen

ning gaat een grotere rol spelen en dat vraagt niet

ervaren. Overheid en burger lopen dan het gevaar dat

alleen om een inspanningsverplichting, maar vooral

ze van elkaar vervreemden en dat we de kansen van

om een andere mindset hoe we gezamenlijk tot een

digitalisering niet benutten. Ordina kan helpen om

goed resultaat kunnen komen. Vanuit deze intrinsieke

overheid en burger met elkaar te verbinden.

motivatie kan die kwaliteitswaarde van ICT worden
geborgd.

Trends
Een aantal trends zal het technologische landschap domineren en het startpunt zijn voor
groei en innovatie: cloud, social, mobiel, security, Internet of Things en (linked) data.
Gezamenlijk brengen ze een ware revolutie teweeg in het bedrijfsleven, de ICT-wereld
en de samenleving in het algemeen. Cloud zal het cement zijn tussen de verschillende
krachten.
Door de digitalisering verandert ook de rol van ICT binnen organisaties. Digitalisering
is geen bijzaak maar hoofdzaak geworden en brengt substantiële uitdagingen met zich
mee voor de CIO en ICT-afdeling. Het gaat er niet alleen om bestaande systemen in de
lucht te houden, maar ook om een visie hoe die digitalisering wordt ingevuld en hoe de
ICT-afdeling de business kan faciliteren. Het gaat om een digital first-strategie en dat
betekent onder meer dat in de toekomst ieder veranderbudget een ICT-budget is.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen waardoor de digitale en fysieke wereld steeds dichter
in elkaar schuiven. Met augmented reality kunnen we nu al de realiteit verrijken met
digitale informatie, van essentieel belang voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Met virtual
reality kunnen we op ieder moment van de dag waar dan ook ‘aanwezig’ zijn. Dit
biedt mogelijkheden voor organisaties om hun businesskansen te vergroten door
bijvoorbeeld vr-shopping of het inzetten van vr-games voor simulatie-, trainings- en
educatiedoeleinden. Ook kan virtual en augmented reality in de zorg worden ingezet om
eﬃciëntie te vergroten en kwaliteit van zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld bij operaties op
afstand of door een specialist mee te laten kijken.
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Verbinding tussen
machine en mens
Van het aanvragen van een omgevingsvergunning tot het
corrigeren van een btw-aangifte bij de Belastingdienst.
Van aangifte doen van een geboorte tot het online raadplegen
van de bekendmakingen van het waterschap. Iedereen komt in
aanraking met de dienstverlening van de overheid. Burgers en
bedrijfsleven willen daarbij snel en efficiënt worden geholpen.

Digitale agenda

Robuustheid

De overheid wil die dienstverlening zoveel mogelijk

De bestaande ICT-systemen zijn van essentieel

digitaal laten verlopen. De doelstellingen van de

belang voor onze infrastructuur. Ze zorgen voor een

overheid op het gebied van digitale dienstverlening

soepele werking van het betalingsverkeer, dat onze

zijn benoemd in de digitale agenda. Hierin is de

nutsvoorzieningen functioneren en dat we droge

ambitie uitgesproken dat burgers en bedrijven hun

voeten houden. Goed onderhoud en beheer van deze

overheidszaken zoveel mogelijk digitaal kunnen

systemen zijn dan ook vereist om de vitaliteit van onze

afhandelen.

economie en samenleving te garanderen. Een overheid
die wil digitaliseren, moet rekening houden met de

Voor een grote groep burgers is deze digitalisering

vraag hoe we de robuustheid van onze bestaande

al vanzelfsprekend. Zij zijn opgegroeid in een

systemen kunnen waarborgen en tegelijkertijd een

digitale wereld. Dat is anders voor die mensen die

verantwoorde vernieuwingsslag kunnen maken naar

niet mee kunnen of willen gaan in de digitalisering

de adoptie van nieuwe technologieën.

van de overheid. Voor hen is een vangnet nodig met
overheidsservices waarbij menselijk contact mogelijk

Ordina beschikt over de expertise om de continuïteit

is.

van bestaande ICT-systemen te waarborgen. Wij
kunnen systemen koppelen en een aantrekkelijke

Twee kloksnelheden

interactielaag

de

integratie

Tegelijkertijd

waarbij de aanpak van de inrichting van ICT-systemen

zodat burger en bedrijfsleven via apps en andere

om twee kloksnelheden vraagt. Digitalisering daar waar

toepassingen met de overheid kunnen communiceren.
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voor

toevoegen.

zorgen

het kan en menselijk contact daar waar het nodig is.

we

hieraan

Ordina gelooft in een verantwoorde digitalisering,

van

innovaties,

VERBINDING TUSSEN MACHINE EN MENS

Van data naar informatie
Door de digitalisering van de samenleving is er meer en meer data beschikbaar en die
hoeveelheid data zal door het Internet of Things alleen nog maar toenemen. Het is de
verwachting dat er in 2020 vijftig miljard connected devices zijn. Huizen, apparaten,
fabrieken, auto’s en ook mensen zullen steeds vaker van sensoren worden voorzien. Ook de
overheid stelt steeds meer open data ter beschikking aan de maatschappij. Het aantal open
databestanden van de overheid zal naar verwachting in 2016 verdubbelen. De kernvraag
is wat we met die exponentieel toenemende hoeveelheid aan data gaan doen? We moeten
al die data op een intelligente manier kunnen verzamelen, combineren en ontsluiten,
zodat er waardevolle informatie ontstaat waarop overheid, burger en bedrijfsleven kunnen
acteren. Dit vraagt om een informatie-georiënteerde rol van de overheid als aanjager.
Ordina speelt in op deze ontwikkeling door met partners nieuwe gegevensdiensten te
ontwikkelen: kleinschalig, gericht op individuele burgers en bedrijven, en grootschalig,
gericht op het transparanter maken van de maatschappij. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van
een kennisrobot die advocaten helpt met juridisch redeneren, virtual reality-toepassingen
in de gezondheidszorg, en het samenbrengen van gegevens die boeren helpt bij het maken
van keuzes in hun bedrijfsvoering. Ordina wil aan deze ketens bijdragen met actuele en
bewezen kennis over linked data, semantische technieken, naast haar actuele kennis over
ICT, bedrijfsprocessen en overheid.
Eén van de ambities van Ordina is om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de
Omgevingswet. Een omvangrijke operatie omdat de nieuwe wet tientallen bestaande
wetten en honderden regelingen samenvoegt op het gebied van onder meer bouw, milieu,
water, ruimtelijke ordening en natuur. Om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van deze
wet in 2018, wil Ordina graag haar kennis van juridische modellering en regelgebaseerd
ontwerpen inzetten om grote delen van de benodigde software te genereren in plaats van
te schrijven.

Interactie
Onder

invloed

verschuift

Of een burger nu belt, mailt of een online formulier

de initiatiefrol in de samenleving steeds meer van

invult: informatie is altijd beschikbaar en transacties

de

Publieke-private

kunnen worden afgehandeld. Alle onderliggende

samenwerking transformeert naar privaat-publieke

systemen communiceren hiervoor met elkaar en

samenwerking, waarbij de burger makkelijker en

wisselen data uit en zijn schaalbaar en toekomstvast

sneller contact wil met de overheid. Dit vereist een

ingericht.

overheid

van
naar

de
de

digitalisering
burger.

grotere focus op interactiemogelijkheden en het
design daarvan. Hierbij moet technische kennis

Ordina begeleidt overheden en bedrijfsleven bij hun

worden gecombineerd met gedragskennis. Nieuwe

digitale transitie. Wij ontwerpen oplossingen die het

systemen en toepassingen moeten gebruiksvriendelijk

leven van mensen gemakkelijker en aangenamer

zijn en intuïtief werken. Tevens moeten overheid en

maken. Ook kijken we naar design en user experience

uitvoeringsinstanties via verschillende kanalen goed

en ontwikkelen we oplossingen die aansluiten op het

bereikbaar zijn.

bestaande ICT-landschap en die het gemak van de
gebruiker vergroten.
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Keuzes voor de toekomst
Door de ontwikkelingen in de technologie verandert de
samenleving en dus ook de rol van de overheid. De digitalisering
biedt kansen voor de overheid om een dienstverlening aan te
bieden, die de interactie met de burger en het bedrijfsleven
zal intensiveren en stroomlijnen. Daarvoor is een aantal zaken
noodzakelijk. Er is een andere manier van aansturing nodig van
ICT-projecten, want dat zijn steeds vaker veranderingstrajecten.
Dat vraagt om nieuwe werkmethoden. Bovendien hebben
overheidsorganisaties nieuw ICT-talent nodig om de vergrijzing
tegen te gaan.

Van ICT-projecten naar
veranderingstrajecten

en interacteren en heeft ook invloed op de wijze

De manier waarop naar ICT-projecten wordt gekeken,

zo moeizaam gaan, is het feit dat er onvoldoende

is veranderd. Hét ICT-project bestaat niet meer.

aandacht wordt besteed aan changemanagement

ICT-projecten zijn integrale veranderingstrajecten

en

geworden, waarbij de technische implementatie

consultant nodig heeft om een ICT-project te

samengaat met de aanpassing van bestaande

doen slagen. Omdat mens en technologie steeds

processen, rollen en verantwoordelijkheden van

meer verweven raken, spelen communicatie- en

medewerkers. Dat vraagt bij opdrachtgever en

gedragscompetenties, naast technische kennis, een

leverancier om een andere manier van aansturen

steeds grotere rol.

hoe mensen werken en daarmee omgaan. Een
van de oorzaken waardoor huidige ICT-projecten
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andere
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iedere

goede
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Nieuwe werkmethoden
Ordina

wil

daadwerkelijk

oplossingen
verder

bieden

helpen.

Via

Talent en competenties
die

mensen

projecten

De uitvoering van de digitale agenda van de overheid

en

krijgt de komende jaren haar beslag. Daarvoor is,

programma’s die tot stand komen zonder verspilling

mede gelet op de vergrijzing binnen de overheid,

van menskracht en middelen. Samen met onze klanten

nieuw ICT-talent nodig dat de kennis en expertise

willen we duurzaam innoveren door de nieuwste

heeft om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te

kennis toe te passen in de context van de klant. Om de

implementeren. Dat zal niet eenvoudig zijn met de

ICT-omgeving bij overheden en uitvoeringsinstanties

huidige ‘war on talent’.

te ontwikkelen en nieuwe diensten aan te bieden,
is de bestaande projectaanpak niet toereikend. Dit

Ordina investeert continu in de kennis van haar

vraagt om nieuwe werkmethoden als Agile, Scrum en

medewerkers om die up-to-date te houden. Ordina

DevOps, zodat het ICT-landschap in korte sprints kan

heeft

worden uitgebreid met nieuwe releases en updates.

de ontwikkeling van jonge talenten. De combinatie

een

Young

Professionals-programma

voor

van ervaren professionals en jong talent leidt tot
Onze werkwijze kenmerkt zich door kleine stappen

vernieuwende impulsen op het gebied van innovatieve

en beheersbare deelprojecten, waarbij we in kleine

toepassingen voor onze klanten. Specifiek voor de

zelforganiserende teams uit verschillende disciplines

publieke sector hebben wij binnen Ordina een speciale

samenwerken, waarbij het co-creëren en innoveren

Public Academy. Hier trainen wij onze professionals

centraal staan. We benutten optimaal de kennis en

op wat er speelt binnen centrale en lokale overheden

kwaliteiten van alle betrokken partijen en zetten

en uitvoeringsinstellingen en waar onze klanten in

zo samen het beste resultaat neer. Met mensen die

hun dagelijkse werk mee te maken hebben.

met elkaar de verbinding zoeken. Dit vraagt ook om
een ander en aanvullend ICT-profiel met andere
competenties: van bèta naar gamma.

Digitalisering waar het kan
en menselijk contact
waar het nodig is.
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Technologie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij waar de
behoeften van de burger en de dienstverlening van de overheid elkaar
raken. Thema’s als veiligheid, leefbaarheid en gezondheid zijn daar
treffende voorbeelden van. We leggen kort uit wat onze visie is op de
ontwikkeling van de technologie voor deze thema’s.

Leefbaarheid

Steden worden steeds groter en hun invloed op de economie neemt toe. Door de
toenemende

urbanisatie

komen

gezondheid,

bereikbaarheid,

veiligheid

en

duurzaamheid in de stad onder druk te staan. Door bestaande middelen, netwerken
en nieuwe technologieën met elkaar te verbinden, kunnen we de stad leefbaar,
bereikbaar en duurzaam houden. In deze smart city - of breder smart society - wordt
de hele gemeenschap betrokken in een nieuw ecosysteem om met behulp van nieuwe
technologie maatschappelijke problemen aan te pakken.
De overheid heeft daarbij een cruciale rol als facilitator en serviceorganisatie voor
burgers en bedrijven. Zo kan de overheid voorzieningen ontwikkelen, waardoor
burgers zelfrijdende auto’s gemakkelijk met elkaar kunnen delen. Of neemt de overheid
een voortrekkersrol in een ecosysteem waarin burgers zelf duurzame energie kunnen
opwekken, die vervolgens wordt opgeslagen en kan worden gebruikt als er meer
behoefte is aan verwarming of verlichting.
Ordina is van mening dat ICT kan helpen bij het oplossen van grote maatschappelijke
problemen, zoals het bewaken van een schoon milieu en het vergroten van de
leefbaarheid in de stad. Denk aan wegen die worden voorzien van slimme sensoren en
oplaadcapaciteit via inductie onder het asfalt, waarbij de huidige benzinestations zijn
vervangen door elektrische oplaadstations voor zelfrijdende deelauto’s. Ook wordt het
mogelijk om met behulp van realtime data verkeerslichten, parkeerverwijzingen en
route-informatiepanelen beter op elkaar af te stemmen, zodat de congestie in de stad
afneemt en logistieke vervoerstromen beter zijn in te richten.
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Digitale en fysieke veiligheid

Cybercriminaliteit en digitale spionage beperken zich niet tot de Nederlandse
landsgrenzen en kunnen overal vandaan komen. Digitale veiligheid is van levensbelang
en raakt alle sectoren van de samenleving. Zo maakt bijna vier op de vijf Nederlandse
bedrijven zich zorgen over de kwetsbaarheid van de eigen computersystemen. De
overheid heeft dan ook een belangrijke taak om de veiligheid van systemen en data van
burgers en bedrijven te garanderen.
ICT speelt ook een essentiële rol bij het vergroten van de fysieke veiligheid en fysieke
beleving. Door het toepassen van bijvoorbeeld cameratoezicht, gezichtsherkenning
en slimme software neemt de veiligheid op straat, luchthavens en stations toe.
Politieagenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers kunnen op basis van
‘informatiegestuurd optreden’ via bijvoorbeeld wearables sneller en eﬀectiever besluiten
nemen en handelen, omdat ze meer en betere informatie tot hun beschikking hebben.
Ordina kan helpen om systemen en data te beschermen. We zorgen voor het beschermen
van bedrijfsinformatie en processen. Naast penetratietesten en ethical hacking is Ordina
gespecialiseerd in privacy, gegevensbescherming en veilig digitaal identificeren. Ook
levert Ordina het technisch en functioneel beheer van meldkameroplossingen en
ontwerpen we slimme toepassingen voor onder meer wearables.
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WENKEND PERSPECTIEF

Gezondheid

De druk op de zorg neemt toe. Er is behoefte aan een vernieuwd zorgsysteem om de
huidige kwaliteit van zorg te kunnen continueren tegen acceptabele kosten. Het beleid
van de overheid is meer en meer gericht op eigen regie en zelfredzaamheid van de patiënt.
Uiteindelijk met als doel om de stijging van de zorgkosten tegen te gaan met behoud van
kwaliteit van leven. Ordina is van mening dat innovatief denken en de inzet van slimme
ICT daarbij kunnen helpen.
Om zelf de regie te kunnen voeren en beslissingen te kunnen nemen over de eigen zorg,
moet een veelheid aan informatie op een toegankelijke en overzichtelijke manier voor
de patiënt beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld daarvan is Quli. Dit platform is een
initiatief van zorginstellingen en Ordina. Op het platform komen gezondheidsgegevens uit
verschillende bronnen samen, verrijkt met zelf toe te voegen informatie.
Ook virtual reality en wearables kunnen bijdragen aan een betere zorg. Virtual reality kan
situaties simuleren. Dit levert tal van nieuwe mogelijkheden op voor de behandeling van
(psychische) aandoeningen. Ordina onderzoekt bijvoorbeeld samen met de Universiteit
van Utrecht nieuwe behandelingsmethoden voor anorexia-patiënten. Met behulp van
wearables en apps kunnen we, naast medische data zoals bloeddruk en hartslag, ook
informatie vastleggen over lifestyle en gemoedstoestand. Door deze data kunnen de
mensen niet alleen beter hun gezondheidssituatie monitoren, maar eventueel ook hun
gedrag aanpassen, zodat ze gezonder gaan leven en de zorgkosten beheersbaar blijven.
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Over Ordina
Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met ruim 2800 medewerkers.
Wij bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen
bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de
industrie en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen
verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand
is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat
doen wij door samen met onze klanten duurzaam te
innoveren.
Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987
genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit
van de Smallcap Index (AScX). In 2015 behaalde Ordina
een omzet van EUR 348 miljoen. Meer informatie is
beschikbaar op www.ordina.com.
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