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‘Digitalisering maakt de 
wereld persoonlijker’

‘Visie op dienstverlening, 
digitalisering, de integratie 
van de SWT’s in de dienst-

verlening én het priori
teren van de investering.

Het Nationaal Congres 
Digitale Overheid is 
hét platform waar 

overheidsprofessionals 
van gedachten 

kunnen wisselen over 
alle vraagstukken en 

uitdagingen.
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congresdag digitale 
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Data zal de werkwijze 
van de overheid in de 
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Zo word je 
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‘Cocreatie daagt je uit 
om vaste denkpatronen 
los te laten, nieuwe in
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en te experimenten’
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‘Digitalisering is 
niet alleen maar 

leuk. Het verandert 
organisaties.’

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

http://www.ncosm.nl
http://digitaleoverheid.org


4 CONGRESMAGAZINE | DIGITALE OVERHEIDVOORWOORD | Digitale Overheid

Nationaal 
Congres
Digitale
overheid

Door digitalisering en automatisering verandert onze omgeving in 
hoog tempo. De overheid en de samenleving moeten hierin proberen 
gelijke tred te houden. Het is een ingewikkelde transformatie. 

De Stichting Digitale Overheid wil hierbij helpen en ondersteunen. 
Een onafhankelijk burgerinitiatief.

Het Nationaal Congres Digitale Overheid (NCDO) is een inspirerend 
ontmoetingspunt voor iedereen die de snelle veranderingen mede 
vorm wil geven. Het congres geeft een samenhangend (inter)natio
naal beeld van huidige en toekomstige ontwikkelingen op het   
gebied van dienstverlening, communicatie, informatievoorziening  
en organisatie.

Op 14 mei 2015 is de themadag ‘Sociale media in het licht van de 
isamenleving’ en op 15 mei 2014 het Nationaal Congres Digitale 
Overheid met een palet aan interessante keynote’s en interactieve 
sessies.

In dit nummer “Digitale Overheid” staat het NCDO centraal.

Wij ontmoeten u daar graag.

Wijnand van Lieshout,  
hoofdredacteur en  

programmamanager NCDO
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WE ZIEN U GRAAG OP HET 
NATIONAAL CONGRES 
DIGITALE OVERHEID 

IN AMSTERDAM

U kunt zich hier inschrijven.

Digitale Overheid
Nationaal Congres

14 en 15 mei 2014 EYE Amsterdam
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Modern, idealistisch en kosteneffectief: 
de Deense overheid is ver gevorderd met 
hun eGovernmentstrategie. Vanaf 2015 
verloopt het grootste deel van de commu
nicatie en dienstverlening met burgers 
en bedrijven verplicht digitaal. Zowel op 
nationaal als op lokaal niveau. Wat kun
nen we leren van de Denen? We vragen 
het Morten Meyerhoff Nielsen expert van 
het Deens Agentschap voor digitalisering, 
onderdeel van het ministerie van finan
ciën. ‘Het gaat om een gedragsverande
ring. Als we hadden gezegd ‘het lijkt ons 
een goed idee om digitaal te gaan’ waren 
we lang niet zo ver gekomen.’

Geen fysieke brieven en  
formulieren meer
‘De technische mogelijkheden zijn er 
en de tijd is er rijp voor’, vertelt Morten. 
‘De financiële crisis heeft de noodzaak 
vergroot om kostenbewust en efficiënt 
met overheidsmiddelen om te gaan. Om 
je een idee te geven: de Deense digitale 
postbus gaat een besparing opleveren 
van ca. 130 miljoen euro per jaar ge
baseerd op ca. 56 miljoen brieven; het 
gebruik van digitale diensten heeft een 
besparingspotentieel van rond 120 mil
joen euro per jaar. En met het delen en 
hergebruiken van data kan nog eens 15 
miljoen euro per jaar worden bespaard. 
Maar uiteraard gaat het om meer dan 

KEYNOTES | Morten Meyerhoff Nielsen

Het lef en de lessen van  
digitaal Denemarken

MORTEN MEYERHOFF  
NIELSEN

Twitter: @MortenMeyerhoff
www.borger.dk

Morten Meyerhoff Nielsen is  
expert bij het Deens agentschap 
van digitalisering. Zijn belang-
rijkste aandachtsgebieden zijn 
web 2.0 functionaliteit, project-
management, kennisuitwisseling, 
personalisatie van eServices,  
samenwerken, participerend  
ontwerpen en eParticipatie. Hij 
deelt zijn ervaringen en expertise 
in publicaties en op diverse  
podia wereldwijd. 

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://dk.linkedin.com/in/mortenmeyerhoff
https://www.facebook.com/morten.meyerhoff
https://twitter.com/MortenMeyerhoff
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geld. De dienstverlening naar burgers 
en bedrijven kan digitaal sneller en ef
fectiever. De digitalisering is een kans 
voor groei en voor een betere, brede 

maatschappelijke samenwerking. Met 
burgers, bedrijven, onderwijs, zorg, 
werknemers en milieu.’

Als digitaal niet lukt
‘Natuurlijk zijn er ook groeperingen die 
de verplichting lastig vinden. Daar heb
ben we aandacht voor. Niet in de vorm 
van discussie, maar in de vorm van hulp. 
We hebben ‘one stop shops’ ingericht, 
bijvoorbeeld in verzorgingshuizen en bi
bliotheken. Je kunt er begeleid worden 
en cursussen volgen. Hier werken bur

Denemarken heeft 5,6 miljoen inwoners; 4,5 miljoen inwoners zijn 16 jaar of ouder en 
daarmee gerechtigd online met de overheid te communiceren. De mate waarin internet 
in Denemarken gebruikt wordt, ondersteunt de 80% doelstelling: 
• 86% van de Denen tussen de 16 en 89 jaar is online
• 78% heeft in afgelopen jaar online naar informatie gezocht
• 62% heeft in het afgelopen jaar online services afgenomen 
• 4,4 miljoen burgers gebruikt NemID (de Deense eID en digitale handtekening). 
• 3,4+ miljoen Denen hebben een e-Boks waar de afgelopen 12 maanden meer dan 25,3 

miljoen digitale brieven naar toe zijn gestuurd.

“We hebben als doel dat 
80% online moet lukken; 
dus er is 20% ruimte voor 
digibeten én voor vragen 
die te complex zijn om 
digitaal af te handelen.”

http://www.ncosm.nl
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gers, organisaties en overheden nauw 
samen. En voor wie digitaal echt niet 
lukt, zijn er twee uitwegen: een mandaat 
geven aan een familielid, of vrijstelling. 
Maar, je moet het wel digitaal geprobeerd 
hebben! We hebben als doel dat 80% 
online moet lukken; dus er is 20% ruim
te voor digibeten én voor vragen die te 
complex zijn om digitaal af te handelen. 
Bijvoorbeeld als er veel vragen gecombi
neerd moeten worden. Dan is een holisti

sche blik nodig, via telefoon of face2face.’  
Verticaal én horizontaal samenwerken
‘Belangrijk in het hele proces is dat we 
verticaal én horizontaal samenwerken 
in alle drie de lagen van de overheid. Het 
delen van data, infrastructuur, kennis 
en ervaringen is cruciaal. Ga niet alles 
opnieuw uitvinden!’, adviseert Morten. 

Mooi voorbeeld daarvan is dat de Deen
se overheid ten behoeve van de sterk 
beveiligde digitale infrastructuur voor 
de digitale postbus is aangesloten bij 
de infrastructuur die de banken in De
nemarken al hadden opgezet. Morten: 
‘We hanteren de hoogst mogelijke vei
ligheidsmaatregelingen in versleutel
de kanalen (voor de kenner: factor 3), 
hardwareonafhankelijk. Om goed ho
rizontaal en verticaal samen te werken 
hebben we een permanente commissie 
‘cross government cooperation’ inge
richt en een brede stuurgroep met ver
tegenwoordigers van de belangrijkste 
ministeries én de regionale en lokale 
overheden. Gezamenlijk hebben we de 
eGovernmentstrategie geformuleerd. 
Een strategie die mede daardoor politiek 
unaniem wordt gedragen. De politieke 
rust zorgt ervoor dat je je kunt focussen 
op excellente uitvoering.’

Rocket science 
‘Het digitaal gaan van de services gebeurt 
fasegewijs’, vervolgt Morten. ‘Beginnend 
bij de meest voorkomende, minder com
plexe zaken zoals een adreswijziging en 

“Er is wel eens een 
debat of we niet te vroeg 
‘verplicht’ zijn gegaan.  
Ik denk van niet.”

het aanvragen van een nieuwe zieken
fondskaart (2012) tot geboorteregistratie 
en aanmeldingen voor het hoger onder
wijs (2013); bijstandsuitkering (2014) 
en pensioenregelingen (2015). Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden. Belangrijk 
in de strategie is dat we heldere doelen 
formuleren, met heel duidelijk de doel
groepen in beeld. Niet vanuit ons eigen 
proces, maar vanuit de vragen die bur
gers, bedrijven en patiënten hebben. Het 
is geen ‘rocket science’, het gaat erom 
dat je samen een strategie kiest, bij iede
re stap de vooruitgang meet, bijstelt en 
doorpakt. Je bent nooit klaar, het kan al
tijd beter.’

Gedragsverandering
‘Een dag waarop een doel is bereikt, noe
men we een Eday. Die moet je vieren én 
communiceren. Op nationaal niveau voe
ren we campagne om de betreffende digi
tale dienst onder de aandacht te brengen. 
Momenteel verschuift de aandacht van 
infrastructuur en standaardisatie naar de 
echte gedragsverandering. Hoe zorgen 
we ervoor dat we de 80% gaan halen? Dat 
is ondanks de goede successen tot nu toe 

http://www.ncosm.nl
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GROOTSTE KANS VAN EEN DIGITALE OVERHEID samenwerken en 
delen.  IK ZET ME IN VOOR iedereen digitaal! GROOTSTE MISVER-
STAND OVER EEN DIGITALE OVERHEID het is geen rocketscience. 
WAT IK ALLE LEZERS ADVISEER VANAF MORGEN TE DOEN Maak 
een duidelijke keuze! Communiceer je op dit moment een dienst 
zowel in print, in pdf en als eservice: verwijder print en pdf;  
anders blijven ze die toch gebruiken!

Morten Meyerhoff Nielsen

een flinke uitdaging. Er is wel eens een 
debat of we niet te vroeg ‘verplicht’ zijn 
gegaan. Ik denk van niet. Als we hadden 
gezegd ‘het lijkt ons een goed idee om di
gitaal te gaan’ waren we lang niet zo ver 
gekomen.’

Wie A zegt…
Een belangrijke voorwaarde voor de ver
plichtstelling, is dat de digitale dienst
verlening goed moet zijn. Morten: ‘De 
burger heeft de verplichting om digitaal 
met ons te communiceren, dat geeft ons 
de verplichting én verantwoordelijkheid 
om de diensten gebruiksvriendelijk in 

de te richten. We hebben 24 eisen gefor
muleerd waaraan een digitale dienst of 
website moet voldoen. De eerste vier zijn 
web content accessibility guidelines (de 
internationale WCAG 2.0 AA standaard) 
die ook gelden voor overheidsdiensten in 
de Nederland. De rest heeft betrekking 
op het hergebruik van data en techniek, 
het ontwerp, de stappen in de communi
catie (bijv. een ontvangstbevestiging, en 
een datum waarop de burger iets terug 
kan verwachten  anders gaan ze alsnog 
bellen) en taalgebruik. Tot slot kiest de 
Deense overheid voor responsive web
design zodat de diensten op ieder de

vice geleverd kunnen worden. Het grote 
voordeel hiervan is dat er geen aparte 
applicaties voor verschillende bestu
ringssystemen voor mobiele telefoons en 
tablets hoeven te worden ontwikkeld en 
onderhouden.

14 en 15 mei

NCDO
SCHRIJF JE IN

http://www.ncosm.nl
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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Overheden staan voor de moeilijke taak 
meer te doen met minder. Digitalisering is 
daarbij een voorwaarde, en sociale media 
een belangrijk kanaal voor het vergroten 
van de transparantie en betrokkenheid. 
Maar, burgers hebben helemaal geen tijd 
en ook niet de behoefte of het overzicht 
om over alles mee te praten: eParticipatie 
moet doelgericht en geïntegreerd worden 
ingezet. We spreken Julia Glidden, oprich
ter en directeur van 21c Consultancy, een 
Londen’s adviesbureau gespecialiseerd in 
ICTinnovatie.

Vanuit haar werk, onder andere voor de 
United Nations, ziet Julia Glidden hoe 
overheden over de hele wereld voor het 
zelfde vraagstuk staan. Julia: ‘Het is ei
genlijk geen vraagstuk, het is een kans. 
Waren we zo’n tien jaar geleden vooral 
bezig met grote infrastructurele ICTpro
jecten – the bigger the better – gaat het 
nu veel meer over het leggen van de so
ciale verbindingen. Verbindingen die in 
het ‘papieren’tijdperk onmogelijk waren 
vanwege de grenzen in ruimte en tijd. Het 
was een redelijk afstandelijke, onpersoon
lijke wereld. ICT en sociale media kunnen 
burgers en overheid dichter bij elkaar 
brengen. En het gaat natuurlijk verder: in 
smart cities zijn alle partijen in het maat

‘Digitalisering maakt de  
wereld persoonlijker’

Julia Glidden, autoriteit op het gebied van SocMed en eParticipatie:

JULIA GLIDDEN

Twitter: @JuliaGlidden
www.21cconsultancy.com  

Julia Glidden voltooide haar DPhil 
(PhD) in Internationale Betrekkin-
gen aan de Universiteit van Oxford 
en is oprichter en directeur van 
21c Consultancy. Als zodanig is ze 
internationaal erkend expert op 
het gebied van ICT-trends in rela-
tie tot de overheid. Ze is adviseur 
van de Verenigde Naties en actief 
betrokken bij het Smart City initi-
atief van de Europese Commissie.  

SPREKER

http://www.ncosm.nl
https://twitter.com/JuliaGlidden
https://www.facebook.com/julia.a.glidden
http://www.linkedin.com/pub/julia-glidden/28/3ba/a2b


11 CONGRESMAGAZINE | DIGITALE OVERHEID

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

MENU 
PAGE

KEYNOTES | Julia Glidden

schappelijk veld met elkaar verbonden om 
de samenleving sámen vorm te geven.’ 

Luisteren en samenwerken
‘De uitdaging voor overheden is niet meer 
alleen zinvolle informatie te geven, maar 
ook te luisteren’, vertelt Julia. ‘Overheid 
en burger worden meer en meer part
ners, codesigners van de maatschappij. 
Dit vergt een change of mindset, bij alle 
partijen. Het zit in onze natuur om de din
gen te blijven doen zoals we gewend zijn. 
Maar de technologie en de jonge genera

tie halen ons in. We moeten niet bang zijn 
hen binnen te laten. En uiteraard moeten 

we net zo goed luisteren naar alle ande
re generaties. Het gaat erom dat we open 

staan voor de verbinding en het nieuwe.’ 
Een mooi voorbeeld is hoe de website 
van de Engelse overheid onlangs binnen 
één dag werd gerestyled door een groep 
jonge ontwerpers. Ook beroemd is het 
voorbeeld van een 16jarig meisje uit En
geland dat een App ontwikkelde om het 
energieverbruik van overheidsgebouwen 
te monitoren. Julia: ‘Gelukkig kwam het 
‘department of energy and climate chan
ge’ goed uit de verf! Het voorbeeld laat 
zien dat kleine initiatieven een groot ef
fect teweeg kunnen brengen.’

“Overheid en burger 
worden meer en meer 
partners, co-designers  
van de maatschappij.”

De arena van filmmuseum EYE in Amsterdam.

http://www.ncosm.nl
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Bottomup
Luisteren was nog nooit zo laagdrempelig 
dankzij sociale media. Maar, welke infor
matie ga je verzamelen? Julia: ‘Big data 
zijn een hype – en van grote waarde om 
op grote schaal analyses te kunnen doen 
en ontwikkelingen te voorspellen – maar 
onderschat ook niet de waarde van litt
le data. Bij het kleine stukje stad waar jij 
woont, voel je je betrokken. Wie beter dan 
jij kan de overheid informeren over van
dalisme, verkeersopstoppingen en andere 
publieke aangelegenheden? Alle kleine 
stukjes stad samen geven weer inzicht in 
het grotere plaatje. Betrek burgers bij die 
zaken die voor hen van waarde zijn. Be
paal vooraf het doel van de participatie en 
ben je ervan bewust wat je daadwerkelijk 
met de inbreng van burgers kúnt doen. 
Het grootste gevaar van eParticipatie is 
desillusie. Vraag een burger dus niet om 
hun mening over een snelheidscontrole 
als je die wettelijk niet kunt aanpassen.’

Start small
De meeste Europese steden laten dezelf
de ontwikkelingen zien. Julia: ‘Londen, 
Helsinki en Parijs zijn steden die in po

sitieve zin opvallen, maar ook op kleine 
schaal gebeurt heel veel. Veranderen is 
niet eenvoudig. Om mensen mee te ne
men in de verandering moet je concrete 
successen laten zien. Think big – met het 
uiteindelijke doel voor ogen – start small 
– zodat je het kan overzien en de kwali
teit kunt garanderen en – scale fast – de 
grootste kans van onze technologische 
vooruitgang waarmee je je project econo
misch terugverdient.’ 

Smart Cities
‘We leven in een revolutionair tijdperk’, 
vindt Julia. ‘Er vindt een verschuiving 
plaats van fysiek en technologisch kapi
taal naar sociaal kapitaal.’ eParticipatie 
en cocreatie kosten echter tijd. Culturele 

verschillen moeten overwonnen worden. 
Maar het levert zoveel meerwaarde op, 
dat die investering snel is terugverdiend. 
Met als resultaat: onderling begrip en een 
geïntegreerde visie. Julia: ‘Als je echt gaat 
samenwerken met alle betrokkenen in 
een stad kun je bouwen aan ‘smart cities’. 
Kennisinstellingen, burgers, bedrijfsleven 
en overheid moeten de stad samen vorm
geven. Maak samen een blauwdruk van 
alle faciliteiten, deel kennis en ervaring 
en gebruik elkaars infrastructuur en data. 
Van delen wordt iedereen slimmer.’

GROOTSTE KANS VAN EEN DIGITALE OVERHEID dichter bij de 
burger komen.  IK ZET ME IN VOOR small cities en little data. 
GROOTSTE MISVERSTAND OVER EEN DIGITALE OVERHEID het 
maakt dienstverlening niet onpersoonlijker. WAT IK ALLE LEZERS 
ADVISEER VANAF MORGEN TE DOEN naar elkaar luisteren!

Julia Glidden

14 en 15 mei

NCDO
SCHRIJF JE IN

http://www.ncosm.nl
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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De samenleving verandert in hoog tempo 
en de manier waarop burgers en overhe
den met elkaar communiceren verandert 
mee. Nu de minister van BZK in zijn  
visiebrief van 23 mei 2013 de ambitie heeft 
uitgesproken om de digitale overheid in 
2017 gerealiseerd te hebben, is er veel 
werk te verzetten. Het Nationaal Congres 
Digitale Overheid is hét platform waar 
overheidsprofessionals van gedachten 
kunnen wisselen over alle vraagstukken 
en uitdagingen hieromtrent.

Eerste congresdag 14 mei –  
Themadag Sociale Media
Het congres bestaat uit twee dagen. De 
eerste dag is een themadag. Het thema 
wordt jaarlijks vastgesteld door de pro
grammacommissie. Dit jaar is gekozen 
voor het thema: “Sociale Media in het 
licht van de ISamenleving”. De pre
sentaties zullen vooral bestaan uit best 
practices uit binnen en buitenland. Op 
de volgende pagina vindt u de sprekers 
van de eerste congresdag. De themadag 
biedt plaats aan 60 deelnemers.

Tweede congresdag 15 mei –  
Congresdag Digitale Overheid
De tweede congresdag van het Nationaal 
Congres Digitale Overheid biedt plaats 
aan 350 deelnemers. Deze congresdag is 
ingericht langs een viertal hoofdthema’s, 
die uitvoerig aan bod zullen komen in de 
parallelsessies: 
• Dienstverlening 
• Communicatie 
• Informatievoorziening 
• Organisatie

Het plenaire deel vangt aan met een  
welkomstboodschap van minister Ronald 
Plasterk. Internationale keynotes zijn 
Morten Meyerhoff Nielsen (DK) en  
Julia Glidden (VK). Het congres wordt  
afgesloten door Daphne Channa Horn 
(NL). Een uitgebreid programma
overzicht vindt u op pagina 15.

Meer info & aanmelden
Voor meer informatie over het congres, 
of om u aan te melden, gaat u naar  
www.digitaleoverheid.org.

Nationaal Congres 

DIGITALE  
OVERHEID

ALGEMEEN | Digitale Overheid

Daphne Channa Horn, 
Google Glass tester.
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Sociale media in het licht van de i-samenleving

Programma 14 mei: Nationale en internationale best practices

JULIA GLIDDEN | eParticipation:  
From Consultation to Collaboration 
(11:1011:50u)

MIRANDA BRUMMEL  | Sociale media 
en burgerparticipatie (14:2015:00u)

ERIK DRENTH EN PETERPAUL  
HELLINGS (Gemeente Utrecht) | Web
care als aanjager voor een omgevings
bewuste organisatie (15:3016:10u)

MORTEN MEYERHOFF NIELSEN  |  
Social Media Do’s and Don’ts: Northern 
highlights (16:1016:50u)

JEROEN BAKKER | Social Media als 
pinchhitter: UWV wil transformeren 
naar een Edienstverlener  
(13:4014:20u)

ABDUL ADVANY | eParticipatie 
Samenleving: tools en voorbeelden 
voor digitale burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie (11:5012:30u)
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TIJD CINEMA 1 CINEMA 4 ROOM W/A VIEW WORKSHOPRUIMTE

9:0010:00 Ontvangst

10:0010:10 Opening: dagvoorzitter  
Wijnand van Lieshout

10:1010:20 Welkomstwoord: Ronald Plasterk
10:2010:40 Keynote 1: Morten Meyerhof-Nielsen 
10:4011:00 Keynote 2: Julia Glidden 'Digitalisering 

maakt de wereld persoonlijker'
11:0011:20 Pitches exposanten, spreektijd winnaar
11:2011:40 Koffiepauze

11:4012:20 Visie op dienstverlening De klant is koning De informatiegestuurde overheid Door co-creatie & online dialoog 
nieuwe kansen herkennen

Marcel van Zon David Kok Mark Vermeer Joyce van Dijk
12:2013:20 Lunch

13:3014:10 De buurtbegroting:  
een begroting die je wél snapt

De nieuwe communicatieprofessional De wendbare, procesgerichte  
organisatie

Werken in Katwijk is topsporten!

Jeroen van Spijk Renata Verloop en Marije van den Berg Jeroen van Delden en Sjoerd Bruinsma Bianca Engelberts
14:1014:30 Koffiepauze

14:3015:10 Dienstverlening 2020 Vindbaarheid Rijksoverheid Design Thinking: User Centred Ondersteuning op afstand voor  
burgers met een verstandelijke  
beperking

Monique Bulthuis Rianne Verhoeven Hogeschool van Amsterdam Inge Meijerman
15:3016:10 Eén overheid Factor-C:  

samen beleid maken en uitvoeren
Design Thinking: User Centred Leren Dynamiseren van Arbeid

Spreker wordt binnenkort bekend Carola de Vree Hogeschool van Amsterdam Jeroen Pepers
16:3017:00 Keynote 3: Daphne Channa Horn
17:0017:10 Afsluiting, dankwoord

17:1017:50 Netwerkborrel

PROGRAMMA 15 MEI 2014 | Digitale Overheid
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Een onleesbare gemeentebegroting. Als 
raadslid van de commissie Financiën in 
Amsterdam Oost irriteerde ik me er ma
teloos aan. Je gaf in een raadsvergadering 
rustig 250 miljoen uit voor het komende 
jaar. Waar het geld precies naar toe ging 
was niet duidelijk, niet voor de raad en al 
helemaal niet voor bewoners. Toen ik in 
2010 gevraagd werd om wethouder  
Financiën te worden in Amsterdam Oost 
dacht ik: daar ga ik iets aan veranderen. 

Eerste brainstormsessies leidden tot 
cockpits, dashboards en hefbomen. Maar 
geen van die instrumenten was bevredi
gend. Toen we onszelf de vraag stelden 
wat bewoners nu eigenlijk echt willen we
ten, kwamen we tot de conclusie dat een 
bewoner zich vooral betrokken voelt bij 
zijn directe omgeving, op het niveau van de 
straat en de buurt. Wat tref je als bewoner 
aan als je de deur uitstapt? Een onveilig 
kruispunt, een donker tunneltje of gebrek 
aan speelruimte voor kinderen? Op die 
momenten ontstaat er een informatiebe
hoefte: wat doet de gemeente, of wat zou 
er gedaan moeten worden om de buurt te 
verbeteren?

Een begroting 
die je wél snapt

De buurtbegroting:

DIENSTVERLENING | Jeroen van Spijk

JEROEN VAN SPIJK

www.oost.amsterdam/ 
buurtbegroting
Facebook/ Linkedin:  
Oost buurtbegroting  

Jeroen van Spijk (1973) is 16 jaar 
actief geweest in de Amsterdamse 
politiek (D66), waarvan de afge-
lopen vier jaar als wethouder in 
Amsterdam Oost, Hij was o.a.  
verantwoordelijk voor financiën en 
bewonersparticipatie. Momenteel 
werkt Jeroen als associate  
partner voor Conquaestor.  

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/pub/jeroen-van-spijk/5/7b6/614
https://nl-nl.facebook.com/jeroen.vanspijk
https://twitter.com/JeroenvanSpijk
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DIENSTVERLENING | Jeroen van Spijk

Buurtbegroting 
Hiermee ontstond het idee voor de buurt
begroting: een buurtgerichte broer van de 
traditionele programmabegroting die con
crete informatie bevat en voor iedereen 
te begrijpen is. We brachten voor alle 31 

buurten in Amsterdam Oost met feiten en 
cijfers in kaart hoe het met de buurt gaat, 
wat de gemeente er precies doet en wat 
het kost. We bleven de programmabegro
ting maken, boden de buurtbegroting aan 
in de vorm van buurtboekjes en maak
ten een website. Het werd voor iedereen 
mogelijk om de informatie vanachter zijn 
eigen pc te bekijken en te vergelijken. Dit 
maakte veel los.   

Gerichte vragen van de politiek
De raadsleden in Amsterdam Oost werden 
erg enthousiast en reageerden op wat de 
buurtbegroting zichtbaar maakte, bijvoor
beeld lage tevredenheidcijfers in bepaalde 
buurten of activiteiten van het stadsdeel 
die zij niet meteen konden plaatsen. Zij 
stelden hierover kritische vragen aan de 
wethouders of dienden moties in om ex
tra geld beschikbaar te stellen voor in
terventies in specifieke buurten. Doordat 
zij scherper zagen waar het geld precies 
naar toe ging, konden zij gerichter  
(bij)sturen.

Stimulans bewonersparticipatie
We zijn klein begonnen met de buurtbe

groting door eerst één van de vier kwa
dranten van de Indische Buurt inzichtelijk 
te maken. De Indische Buurt is een opko
mend gebied met ruim 20.000 inwoners. 
Actieve bewoners en ondernemers in 
deze buurt reageerden enorm enthousi
ast op de buurtbegroting. Sommigen wa
ren positief verbaasd over de hoeveelheid 

activiteiten van de gemeente in hun buurt. 
Maar zij waren ook kritisch, bijvoorbeeld 
over de hoogte van bepaalde uitgaven. 
Persoonlijk werd ik erg enthousiast wan
neer bewoners aangaven dat ze zelf iets 
goedkoper of beter konden doen, bijvoor

“Persoonlijk werd ik erg 
enthousiast wanneer 
bewoners aangaven dat 
ze zelf iets goedkoper 
of beter konden doen, 
bijvoorbeeld het runnen 
van een buurthuis of het 
beheren van groen”

Het plateau in filmmuseum EYE.

http://www.ncosm.nl
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DIENSTVERLENING | Jeroen van Spijk

beeld het runnen van een buurthuis of het 
beheren van groen. Dergelijke initiatieven 
hebben we als bestuur gestimuleerd. Ook 
is een groep bewoners opgestaan die de 
buurtbegroting als instrument gebruikt 
heeft om een eigen buurtbegroting te ma
ken met bestedingsvoorstellen voor 2015.

GROOTSTE KANS VAN EEN DIGITALE OVERHEID De techniek be-
nutten om als overheid te laten zien wat je doet. Op een aantrek-
kelijke manier gepresenteerd en voor iedereen toegankelijk, 
waardoor je een brug slaat tussen overheid en bewoners. IK ZET 
ME IN VOOR Als wethouder in Amsterdam Oost heb ik mij inge-
zet voor een transparante overheidsorganisatie die naast zijn be-
woners en ondernemers staat en samen met hen werkt aan het 
verbeteren van buurten. We ontwikkelden een (online) buurtbe-
groting om onze activiteiten en uitgaven per buurt inzichtelijk te 
maken. GROOTSTE MISVERSTAND OVER EEN DIGITALE OVERHEID 
Denken dat de techniek alles oplost. Je moet eerst bedenken 
waarom je digitaal gaat. WAT IK ALLE LEZERS ADVISEER VANAF 
MORGEN TE DOEN Bedenk hoe je met simpele ideeën innovatief 
kunt zijn en kijk of de techniek hierbij kan helpen.

Jeroen van Spijk

Eyeopener voor ambtenaren:  
gebiedsgericht werken
Tot slot was de buurtbegroting een 
eyeopener voor de ambtelijke organisatie. 
Tijdens het proces van dataverzameling 
werden ambtenaren aangespoord om heel 
specifiek aan te geven welke activiteiten 

14 en 15 mei

NCDO
SCHRIJF JE IN

zij in een buurt uitvoerden. De buurtbe
groting hielp hun eigen werkzaamheden 
concreet te maken. Doordat de activitei
ten van verschillende afdelingen in een 
buurt op één kaart terecht kwamen, kre
gen we dubbele activiteiten of blinde vlek
ken in het vizier en werd het makkelijker 
om dwarsverbanden te leggen. Dit leidde 
tot gebiedsgericht werken door de betere 
samenwerking en integrale aanpak van 
problemen in de buurten. 

Kansen voor de toekomst
Voor de toekomst zie ik veel mogelijk
heden om de buurtbegroting verder te 
ontwikkelen. Denk aan het toevoegen 
van data van andere maatschappelijke 
instellingen, zoals woningcorporaties 
of zorgorganisaties. Dan geeft de 
buurtbegroting een nog comple
ter beeld. Of het verbeteren 
van de applicatie, zodat er 
online meer interactie kan 
ontstaan. Welke kansen ziet u? 
Ik ga er graag over in gesprek!

http://www.ncosm.nl
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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Visie op dienstverlening, digitalisering, de 
integratie van de SWT’s in de dienstverle
ning én het prioriteren van de investering. 
Dat zijn onderwerpen die tijdens de work
shop van Marcel van Zon aan bod komen.

In de afgelopen anderhalf jaar digitaliseer
de de gemeente Zaanstad 19 processen 
in zijn geheel en 5 processen gedeeltelijk. 
Naast de invoering van het zaaksysteem 
zijn de gedigitaliseerde processen via de 

website benaderd. Om de burger beter 
te faciliteren is ook de website volledig 
vraaggericht ingericht. Dit alles is het ge
volg van de uitvoering van de nieuwe visie 
op dienstverlening. Die nieuwe visie maakt 
ook dat Zaanstad de mening van de burger 
gebruikt om investeringen te prioriteren. 

Nu wordt binnen Zaanstad aandacht be
steed aan het opnieuw inrichten van de 
voorkant als gevolg van de ontwikkeling 
van de Sociale Wijkteams.

Een nieuwe visie  
op dienstverlening

DIENSTVERLENING | Marcel van Zon

“Om de burger beter 
te faciliteren is ook 
de website volledig 
vraaggericht ingericht”

MARCEL VAN ZON

www.zaanstad.nl 

Marcel van Zon heeft zowel ervaring in 
het bedrijfsleven als bij de overheid. Hij 
werkt bij de gemeente Zaanstad als Sec-
torhoofd van het Klant Contact Centrum 
& Omgevingsvergunningen. Marcel stu-
deerde Public Management, Business Ad-
ministration, Human Rescource Manage-
ment en Change Management. 

MORGEN moet iedereen nadenken over hoe je bigdata en 
kanaal sturing kunt gebruiken om je bedrijfsvoering beter af te 
stemmen op de vraag van de burger.

Marcel van Zon

MEER  
WETEN?

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/marcelvanzon
https://twitter.com/MarcelvZon
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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Digitaal, tenzij… Met dit uitgangspunt 
werkt een groot aantal publieksdiensten 
gezamenlijk aan een nieuwe vorm van 
dienstverlening. Hun streven is om in 2020 
een groot deel van de diensten alleen nog 
digitaal af te handelen. Monique Bulthuis 
van SelfService Company vertelt over 
de belangrijkste punten uit het manifest 
Dienstverlening 2020 dat tot deze veran
dering moet leiden. Ze geeft ook concrete 
voorbeelden hoe u uw online dienstver
lening kunt verbeteren en direct kosten 
reduceert.

Een betere én goedkopere dienstverle
ning. Dat was het doel toen er begin 2013 
een start werd gemaakt met de aan
scherping van de dienstverleningsambi
ties voor 2020 en de uitwerking van een 
gezamenlijke uitvoeringsstrategie en uit

voeringsagenda. Monique: ‘De Vereniging 
Directeuren Publieksdiensten (VDP) nam 
het initiatief om samen met alle relevan
te overheidspartijen – denk bijvoorbeeld 
aan de Belastingdienst, Divosa, Ministerie 
BZK, Financiën en EZ, VNG, UWV en de 
KING gemeenten  een landelijke uitvoe
ringsagenda te maken. Inmiddels ligt er 
een plan van aanpak en wordt de uitrol 
van het manifest Dienstverlening 2020 be
sproken en vastgesteld in de coalitie. Het 
manifest wordt opgenomen in de roadmap 
Digitaal 2017.’

Dienstverlening 2020

DIENSTVERLENING | Monique Bulthuis

MONIQUE BULTHUIS

Monique (1972) heeft de afgelopen 18 
jaar naam gemaakt in Customer Manage-
ment. Eerst bij SNT en later als Principal 
Consultant bij Atos Consulting. Sinds 
drie jaar zet zij haar ervaring en netwerk 
in voor SelfService Company. SelfService 
Company heeft de afgelopen 10 jaar veel 
ervaring opgedaan in het digitaliseren van 
klantprocessen voor zowel profit als voor 
nonprofit organisaties. Virtuele medewer-
kers zorgen voor een persoonlijk en klant-
vriendelijke ervaring. Met behulp van de 
data uit de daadwerkelijk gestelde vragen 
werkt SelfService Company aan de conti-
nue verbetering van het online proces en 
maakt zij de verbinding met ervaringen 
uit andere contactkanalen.

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/moniquebulthuis
https://twitter.com/mobu72
http://digitaleoverheid.org/blog/10/04/2014/dienstverlening-2020
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Simpel. Snel. Service. 

110% ontzorging gevonden voorwerpen 
voor uw burger én gemeente

www.ilost.nl/organisaties
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Wat kan de communicatieprofessional van 
de toekomst  of beter: van nu  bijdragen 
aan een succesvolle digitale overheid? 
Twee jaar geleden begonnen wij met De 
nieuwe communicatieprofessional (#dncp) 
om te onderzoeken hoe het communica
tievak veranderd is door de impact van 
online communicatie en social media. Wij 
denken dat het werk van de communica
tieprofessional radicaal moet veranderen 
om voldoende toegevoegde waarde te le
veren. Waarde voor de interne organisa
tie én waarde voor het netwerk rond de 
overheid. 

Laten we beginnen met stellen dat com
municatieprofessionals zichzelf voor hun 
kennis over online communicatie en social 
media een dikke onvoldoende geven. Dat 
bleek uit een onderzoek dat #dncp met 
Vakblad Communicatie eind 2013 uitvoer
de: 61% van de respondenten gaf zichzelf 
hiervoor net een voldoende of zelfs een 
onvoldoende! Dit cijfer zal echt omhoog 
moeten, willen communicatieprofessio
nals hun collega’s adviseren over de juiste 
inzet van online en social. In een gedigita
liseerde omgeving moeten ze zelf uitste
kend uit de voeten kunnen met de diverse 
kanalen en tools. 

Wat mag je verwachten  
van de nieuwe  
communicatieprofessional?

COMMUNICATIE | Renata Verloop & Marije van den Berg

RENATA VERLOOP  

Twitter: @renataverloop
www.dncp.nl
www.renataverloop.nl

Renata Verloop en Marije van den Berg 
zijn specialisten op het gebied van onli-
ne communicatie in de publieke sector. 
Samen vormen zij DNCP.

Renata houdt zich sinds 1996 uitsluitend 
bezig met online communicatie in de pu-
blieke sector. In 2003 richtte zij als eerste 
binnen de overheid een multidisciplinaire 
afdeling Digitale Media op (binnen de 
Directie Communicatie van het ministerie 
van VWS). Renata is opgeleid als commu-
nicatieadviseur en haar bureau bestaat 
sinds 2006. 

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/renataverloop
https://nl-nl.facebook.com/renata.verloop
https://twitter.com/renataverloop
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COMMUNICATIE | Renata Verloop & Marije van den Berg

MARIJE VAN DEN BERG 

Twitter: @marije
www.dncp.nl
www.whiteboxing.nl

Marije helpt beslissers in de publieke 
sector om trefzekere stappen te zetten in 
de netwerksamenleving. In 2011 richtte 
zij daarvoor Whiteboxing op. Ze was als 
gemeenteraadslid in Leiden in 2002 de 
eerste politicus in Nederland met een 
blog en verdiepte zich in de rol van (on-
line) communicatie bij de verbinding 
tussen overheid en samenleving. Ze  zat 
afgelopen jaar in de Gemeenteraad van 
de Toekomst om na te denken over de 
rol van de politiek in de netwerksamenle-
ving. Over deze onderwerpen publiceert 
zij geregeld artikelen.

De impact van online communicatie 
en social media
Het gebruik van online en social media 
maakt dat de buitenwereld veel harder 
binnenkomt. Hoe jouw organisatie pres
teert, is zichtbaarder dan ooit. En dat is 
bepalend voor je reputatie en uiteindelijk 
je legitimiteit. Tegelijkertijd is het onvoor
spelbaar hoe de communicatie verloopt en 
welke stakeholders het meest invloedrijk 
blijken te zijn. Dat betekent voor commu
nicatieprofessionals twee dingen: ze moe
ten precies weten hoe netwerken werken 
en ze moeten zich stevig bemoeien met de 
prestaties in het primaire proces.

De nieuwe communicatieprofessio
nal is een professionele bemoeial
Laten we beginnen met het bemoeien met 
het primaire proces. Is dat communicatie? 
Wij vinden van wel. Juist daar kun je de 
belemmeringen voor een goede commu
nicatie weghalen. Iets wat krom is recht 
praten, dat kan allang niet meer. Gebak
ken lucht verkopen zonder inhoud, daar 
trapt niemand meer in. Geld is steeds 
minder beschikbaar en regels worden 
steeds minder geaccepteerd als sturend 

‘De nieuwe 
communicatieprofessional 
helpt je bij het vinden, 
benutten, onderhouden en 
bouwen van een relevant 
netwerk’

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/marijevandenberg
https://twitter.com/marije
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COMMUNICATIE | Renata Verloop & Marije van den Berg

instrument. Er ligt dus een geweldige 
kans voor de inzet van goede communica
tie om de prestaties van je organisatie te 
verbeteren. Maar dat moet je wel samen 
doen. Daarmee komen we op het volgen
de punt: netwerkend werken.

Netwerkend werken!
Samen doen betekent niet alleen dat je 
intern collega’s opzoekt die waarde kun
nen toevoegen aan waar je mee bezig 
bent, maar dat je ook extern de communi
ty actief opzoekt. Het onderscheid tussen 
in en externe communicatie verdwijnt: 
het gaat om het bouwen van een relevant 
netwerk rond het onderwerp waar je mee 
bezig bent. Van de nieuwe communicatie
professional mag je verwachten dat hij je 
hierbij helpt: het vinden, benutten, onder
houden en bouwen van een relevant net
werk. De communicatieadviseur helpt het 
(online) netwerk rond een bepaald thema 
verkennen. Je kunt advies verwachten 
over de manier waarop gesprekspartners 
graag willen communiceren en je mag 
verwachten dat de communicatieadviseur 
traint, coacht of in contact brengt met re
levante experts wanneer dat nodig is.

#dncp op het Nationaal Congres 
Digitale Overheid
Wil je meer weten over de nieuwe com
municatieprofessional (#dncp)? Marije van 
den Berg en Renata Verloop geven tijdens 
het nationaal congres Digitale Overheid 
een workshop over dit thema. Niet alleen 
voor communicatieprofessionals, maar 
juist ook voor beleidsprofessionals, ma
nagers en bestuurders die samenwerken 

met de afdeling communicatie. We gaan 
voor een mooi gesprek over wederzijdse 
verwachtingen en nieuwe kansen!

GROOTSTE KANS VAN EEN DIGITALE OVERHEID Iedereen in de 
frontoffice! Want online helpt de overheid om van ‘bereik’ naar 
‘bereikbaar’ te komen. IK ZET ME IN VOOR DNCP onderzoekt en 
ondersteunt de veranderende rol van communicatieprofessionals 
in de publieke sector. Onze ambitie? Dat communicatieprofessi-
onals vanuit vakmanschap kunnen meebouwen aan een commu-
nicatieve organisatie.  GROOTSTE MISVERSTAND OVER EEN DI
GITALE OVERHEID Dat ‘social media monitoring’ hetzelfde is als 
luisteren. En dat je een netwerkende overheid kunt zijn zonder dat 
je zelf netwerkt. WAT IK ALLE LEZERS ADVISEER VANAF MORGEN 
TE DOEN Stop je met strategische visies maken. Ga strategisch 
uitvoeren.

Renata Verloop & Marije van den Berg

SCHRIJF JE NU 
IN VOOR DIT 
CONGRES!

http://www.ncosm.nl
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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De klant is koning

COMMUNICATIE | David Kok

DAVID KOK 

David Kok (1977) ging na zijn studie 
Communicatiewetenschap in 2002 voor 
de gemeente Amsterdam gaan werken. 
Sinds 1 juli 2013 werkt hij voor de raads-
griffie van de gemeente Almere als 
communicatieadviseur. 

Op persoonlijke titel deed 
hij in 2013 voor de derde 
keer onderzoek gedaan naar 
het gebruik van sociale media 
door gemeenten in Nederland. 
Sinds 2012 werkt hij hierbij samen met 
gemeentebuzz.nl. 

Alleen een nieuw communicatiekanaal 
openen is niet voldoende. Je moet er ook 
iets mee doen. Lukt dat? Gaat de gemeen
te de dialoog aan? Of is het nog steeds het 
feestje van de afdeling Communicatie? 
David Kok onderzocht in de zomer van 
2013 voor de derde keer hoe gemeenten in 
Nederland sociale media gebruiken. 

238 gemeenten, dat is 58%, deden aan 
het onderzoek mee. Zij vulden de vragen
lijst in. Daarnaast analyseerde Gemeen
teBuzz.nl in het derde kwartaal van 2013 
alle tweets van zo goed als alle twitterac
counts van gemeenten met behulp van de 
onlinemonitor OBI4wan. Dat betekent dat 
de eigen inbreng van de gemeenten kon 
worden aangevuld met harde cijfers over 
de prestaties. De enquête en metingen ge
ven voor het eerst 360gradenbeeld.

Nog altijd in de zendstand
Gemeenten zetten sociale media steeds 
meer in. Vrijwel alle gemeenten hebben 
een Twitteraccount. Facebook wordt meer 
gebruikt, net zoals bijna alle andere soci
ale media. 97%van de gemeenten heeft de 
verwachting dat in 2014 nog meer te doen. 
Gemeenten zijn echter nog steeds voor
al aan het zenden. Hun excuus: er wor
den maar weinig vragen aan gemeenten 
gesteld. 

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.

14 en 15 mei

NCDO
SCHRIJF JE IN

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/kokdavid
https://nl-nl.facebook.com/david.kok.7
https://twitter.com/DavidKok
http://digitaleoverheid.org/blog/10/04/2014/de-klant-koning
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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COMMUNICATIE | Rianne Verhoeven

Zo word je op  
internet gevonden!
Een website die informatief en goed vind
baar is. Dat willen we allemaal. Maar hoe 
bereik je dat? Welke valkuilen en aan
dachtspunten zijn er? Wat wordt er be
doeld met SEO en SEA? Rianne Verhoeven 
geeft in haar sessie ‘Vindbaarheid Rijks
overheid’ tips & tricks waarmee jouw or
ganisatie haar website kan verbeteren. 

Als je als overheidsorganisatie een web
site maakt die burgers wil informeren, 
moet je goed gevonden worden. De in
formatie op de site moet bovendien voor 
iedereen te begrijpen zijn. Hoe je dat be
reikt, vertelt Rianne Verhoeven. Zij geeft je 
een kijkje in de vindbaarheidskeuken van 
Rijksoverheid.nl.

Praktische tips voor vindbaarheid
Rianne: ‘Ik laat zien hoe wij omgaan met 
onze vindbaarheid en geef praktische tips. 

Deze tips kun je gebruiken voor de website 
binnen je eigen organisatie. Om je vind
baarheid op internet te vergroten, is het 
bijvoorbeeld belangrijk om bij het schrij
ven van een tekst rekening te houden met 
zoektermen. Daarbij moet jij je afvragen 
aan welke woorden de mensen denken die 
op zoek zijn naar jouw informatie. De vind
baarheid van je website verbetert aanzien
lijk als je deze woorden opneemt in titels 
en alineakoppen. Op die manier wordt 
jouw website goed organisch vindbaar in 
Google. Dat heet zoekmachineoptimali
satie, ook wel SEO. Verder vertel ik over 
meer aandachtspunten die bijdragen aan 
een betere vindbaarheid.’ 

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.

RIANNE VERHOEVEN 

Rianne Verhoeven is adviseur kwaliteit en 
vindbaarheid bij het ministerie van Al-
gemene Zaken (Dienst Publiek en Com-
municatie). Zij adviseert over de content 
op Rijksoverheid.nl en Government.nl. 
Rianne heeft hiervoor bij Postbus 51 ge-
werkt als senior eindredacteur en heeft 
meegewerkt aan de totstandkoming van 
Rijksoverheid.nl in 2010.

SCHRIJF JE NU 
IN VOOR DIT 
CONGRES!

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/rianneverhoeven
https://www.facebook.com/rianne.verhoeven.1
http://digitaleoverheid.org/blog/10/04/2014/zo-word-je-op-internet-gevonden
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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COMMUNICATIE | Carola de Vree-van Wagtendonk

FactorC; samen beleid  
maken en uitvoeren
De trend is duidelijk: minder overheid, 
meer burger(s). Oftewel: de overheid geeft 
taken uit handen aan inwoners en andere 
partijen en geeft optimaal ruimte aan de 
omgeving. Dit vraagt om een stevige com
municatieinzet, vanaf het begin van het 
beleidsproces. FactorC helpt communi
catief en omgevingsgericht beleid maken.

Als de overheid taken uit handen geeft aan 
burgers en andere partijen is een stevige 
communicatieinzet van belang. Meteen, 
vanaf het begin van het proces. Toch is het 
nog niet altijd vanzelfsprekend dat dit ook 
gebeurt. Nog te vaak wordt er te laat over 
communicatie nagedacht. Of heeft de or
ganisatie een beperkte opvatting over wat 
communicatie eigenlijk is. Hoe vaak komt het 
niet voor dat de ‘verplichte communicatie
paragraaf’ bij bestuurlijke voorstellen wordt 
voorzien van de tekst ‘n.v.t.’? Terwijl het over
duidelijk is dat een zware investering in de 
samenwerking met de omgeving onmisbaar 
is. Blijkbaar is zo’n verplichte invuloefening 
niet de juiste route. Maar wat dan wel?

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.

CAROLA DE VREE 
VAN WAGTENDONK 

Carola de Vree is sinds 1 oktober 2008 di-
recteur/eigenaar van Publiec, een bureau 
voor overheidscommunicatie. Dit bureau 
levert, naast interim-management en stra-
tegie-ontwikkeling, met name opleiding 
en training. Carola heeft zich de afgelo-
pen negen jaar gespecialiseerd in het the-
ma ‘burgerparticipatie’ en ‘communicatief 
beleid maken (Factor-C)’. Vanuit haar 
bureau werkt ze door heel Nederland 
aan het versterken van deze thema’s bij 
alle overheden. Daarnaast is zij begeleider 
van de proeftuin Factor-C, die vanuit het 
programma ‘In actie met burgers!’ van de 
VNG is opgestart.
Carola heeft een brede ervaring opgedaan 
in diverse (leidingevende) communicatie-
functies bij verschillende overheden.

‘De mensen waar wij 
voor werken, inwoners en 
organisaties, vinden de 
manier waarop de overheid 
met hen communiceert 
minstens zo belangrijk als 
wát er gecommuniceerd 
wordt.’

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/caroladevree
https://www.facebook.com/carola.devree
https://twitter.com/Caroladevree
http://digitaleoverheid.org/blog/09/04/2014/factor-c-samen-beleid-maken-en-uitvoeren


28 ADVERTENTIE

DigiContact

Het beste uit jezelf

Bel of mail voor een afspraak. We denken 

graag mee over pilots en proeftuinen.

033 - 760 27 57

gemeentedesk@philadelphia.nl 

Voordelen van DigiContact  
voor gemeenten
• Het stimuleert de eigen regie.

•  De klant heeft de mogelijkheid om contact op 

te nemen met een begeleider, op elk moment 

dat hij daar behoefte aan heeft.

•  Er is minder ondersteuning aan huis nodig.

•  De effectiviteit van de ondersteuning neemt toe 

en de kosten nemen af.

•  DigiContact geeft nieuwe mogelijkheden om 

het sociale netwerk van de klant te versterken.

•  Het sluit prima aan op de behoefte van  

inwoners met een auditieve beperking.
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Er komen steeds meer data beschikbaar. 
Dat zal de werkwijze van de overheid in 
de toekomst fundamenteel veranderen. 
Mark Vermeer, Chief Information Officer 
bij de gemeente Rotterdam,  vertelt hoe 
gemeenten data kunnen gebruiken om de 
kwaliteit van de besluitvorming te verbe
teren én hoe het goed gebruik van Open 
Data kansen biedt. 
‘Nu vinden we het normaal dat niet alle 
informatie altijd en overal beschikbaar 
is’, vertelt Mark. ‘Daar hebben we ons ge
drag en onze processen op afgestemd. 
Een voorbeeld: Vuilcontainers worden nu 
op een vast tijdstip geleegd. Als die con
tainers zijn voorzien van een sensor die 
doorgeeft wanneer ze vol zijn, dan veran

dert dat proces, inclusief de planning en 
de rijroutes.’

Beter beleid
Data helpen gemeenten de kwaliteit van 
haar besluitvorming te verbeteren. Mark: 
‘Om gebiedsgericht te kunnen werken, is 
kennis en dus data nodig. Combineren we 
data over een wijk uit verschillende bron
nen, dan wordt het beleid beter. Je kunt de 
leefbaarheid in de buurt monitoren door 
online en offline informatie van binnen en 
buiten de gemeente te verzamelen.  Op
merkingen van buurtbewoners in sociale 
media, bijvoorbeeld. Wij doen dit al in het 
kader van het Nationaal Programma  
Rotterdam Zuid.’

Big Data,  
voor een informatie  
gestuurde overheid

INFORMATIEVOORZIENING | Mark Vermeer

MARK VERMEER 

www.rotterdam.nl/socialmediarotterdam

Mark Vermeer (1969) is de Chief Informa-
tion Officer van de gemeente Rotterdam.
Vermeer is sinds 2000 in diverse functies 
werkzaam geweest bij Rotterdam, onder 
meer als programmamanager Dienstverle-
ning (2006-2009). Voordien was hij werk-
zaam bij Rijkswaterstaat.
Na zijn studie Econometrie aan de  
Erasmus Universiteit, promoveerde  
Vermeer in 1997 aan de Universiteit 
Twente in de Informatica op het  
onderwerp semantische interoperabiliteit 
van bestaande databases.

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/pub/mark-vermeer/0/589/7b7
http://twitter.com/Schoolvoorbeeld
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INFORMATIEVOORZIENING | Mark Vermeer

Open Data bieden kansen
70% van de door gemeenten gegenereer
de en verzamelde data kunnen ook als zo
genaamde Open Data bestempeld worden, 
is de inschatting. Dat betekent dat zij voor 
hergebruik beschikbaar kunnen worden 
gesteld aan burgers en bedrijven. Mark: 
‘Open Data biedt Rotterdam en dus ook 
andere gemeenten, kansen. We kunnen de 

economie ermee faciliteren. Op basis van 
deze Open Data kunnen bedrijven nieuwe 
(digitale) producten en diensten ontwik
kelen, wat een stimulans kan zijn voor de 
bedrijvigheid en daarmee voor de eco
nomie. Het gericht openen en delen van 
data voor hergebruik biedt tevens kan
sen op het gebied van burgerparticipatie. 
Als we onze data delen, delen we onze 

‘Kennis kan als grondstof 
worden gebruikt voor 
oplossingen die door co-
creatie met burgers en 
bedrijven tot stand komen’

14 en 15 mei

NCDO
SCHRIJF JE IN

http://www.ncosm.nl
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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INFORMATIEVOORZIENING | Mark Vermeer

GROOTSTE KANS VAN EEN DIGITALE OVERHEID Het beter benut-
ten van informatie die de overheid bezit. IK ZET ME IN VOOR een 
betere sturing op informatie en ICT bij de overheid, om te begin-
nen in Rotterdam. GROOTSTE MISVERSTAND OVER EEN DIGITALE 
OVERHEID Dat het om techniek draait en dus niet voor het ma-
nagement is. WAT IK ALLE LEZERS ADVISEER VANAF MORGEN TE 
DOEN Vraag je af wat je nog meer zou kunnen doen met de infor-
matie die wordt vergaard in de uitvoerende processen van je orga-
nisatie.

Mark Vermeer

kennis. Kennis die als grondstof kan wor
den gebruikt voor oplossingen die door 
cocreatie met burgers en bedrijven tot 
stand komen. Er is veel kennis en kunde 
die de gemeente niet als vanzelfsprekend 
aanwendt en benut.’

Uitgroeien tot een ‘smart city’
In Rotterdam ziet Mark kansen om via 
het gebruik van Big en Open Data uit te 
groeien tot een zogenaamde smart city. 
Een slimme stad waarin mede op basis 
van open data van de gemeente en par
ticiperende bedrijven en burgers, ieder 
moment duidelijk is wat de status is van 
bijvoorbeeld luchtkwaliteit, energiege
bruik, verkeersdoorstroming, geluidsni
veau en verlichting. Hierdoor wordt het 
mogelijk waar nodig direct (bij) te sturen. 
Mark: ‘Om deze kansen te verzilveren zul
len we veranderingen door moeten voeren 
in de bedrijfsvoering van de overheid, op 
organisatorische, technische, juridische 
en financiële aspecten. Belangrijk is ook 
dat we beter overzicht en inzicht in de gro
te databerg hebben, bijvoorbeeld middels 
een zogenaamde datakaart. Een datakaart 
beschrijft de in de organisatie aanwezige 

data op een eenduidige wijze. Data over de 
data dus!’

Think big, start small
De belangrijkste verandering moet echter 
plaatsvinden in ons gedrag. Big en Open 
data zijn er en ze bieden een duidelijke 
meerwaarde; de vraag is of we ons gedrag 
gaan aanpassen om dit ook maximaal te 
benutten. Mark: ‘Ik raad aan: think big, 
start small. Benut bijvoorbeeld eerst de 
data binnen de eigen organisatie beter. 
Meestal blijft het gebruik van data nu be

perkt tot de afdeling waar de data verza
meld worden. Doe daar ervaring mee op. 
Ik hoop dat de overheid de komende jaren 
echt een slag gaat maken in het benut
ten van de mogelijkheden van big en open 
data. CIO’s die daar echt een rol in spelen, 
zullen dan niet meer worden beschouwd 
als Chief IT Officer, maar daadwerkelijk 
als Chief Information Officer.’

http://www.ncosm.nl
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INFORMATIEVOORZIENING | Jeroen van Delden en Sjoerd Bruinsma

Taken van gemeenten veranderen in
grijpend. Ze worden gecompliceerder. 
Ontwikkelingen gaan steeds sneller. De 
externe omgeving van de gemeente is 
complex en divers. Van ontwikkelingen op 
digitaal gebied, veranderende bestuurlijke 
en maatschappelijke krachtenvelden, tot 
decentralisaties van rijkswege en burgers 
die echt gehoord willen worden. Er komt 
veel op onze gemeente af. Om tijdig te 
kunnen inspelen op zaken en hierin goed 
positie te kunnen kiezen, is het nodig een 
wendbare organisatie in te richten.

Regievoering en processturing staan hier
bij voorop. Regievoering vraagt om mede
werkers die regisseur zijn van processen 
die in de samenleving plaatsvinden. In die 
samenleving ligt immers ons bestaans
recht als gemeentelijke organisatie. Het is 

daarom belangrijk dat we duurzame rela
ties aangaan met vertegenwoordigers uit 
de samenleving, dat we investeren in con
tact. Niet de ambtenaren bedenken wat 
‘goed voor u is’, beleidsmakers worden 
regisseur van het beleidsproces. Zij weten 
daarom van de laatste trends en ontwik
kelingen, hebben een goed beeld van wat 
er leeft in de (lokale) maatschappij, onder
houden actief hun netwerk en zijn in staat 
om, samen met anderen, keuzemogelijk
heden met bijbehorende consequenties in 
beeld te brengen.

De wendbare,  
procesgerichte organisatie

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.

JEROEN VAN DELDEN EN 
SJOERD BRUINSMA 

Jeroen van Delden is Algemeen Directeur 
van UW Samenwerking en gemeentese-
cretaris van de gemeente IJsselstein. 
UW Samenwerking is een or-
ganisatie waarin alle mede-
werkers van de gemeenten 
Montfoort en IJsselstein 
zijn samengevoegd. Vanuit 
die organisatie werken zij voor 
de inwoners van beide gemeen-
ten. Beide gemeenten hebben een eigen 
college en een gemeenteraad met eigen 
griffies. 
Sjoerd Bruinsma is informatiemanager van 
de UW samenwerking.

14 en 15 mei

NCDO
SCHRIJF JE IN
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http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/sjoerdbruinsma
http://nl.linkedin.com/in/jeroenvandelden
https://twitter.com/sjoerdbruinsma
http://digitaleoverheid.org/blog/10/04/2014/de-wendbare-procesgerichte-organisatie
http://digitaleoverheid.org/aanmelden
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Digitale communicatietools die in de prak
tijk onbruikbaar blijken te zijn. Ze wor
den nog te vaak ontwikkeld. De reden: de 
gebruiker blijft totaal buiten beeld bij de 
ontwikkeling.

Makers werken nog te vaak vanuit een 
technology push waarbij nieuwe moge
lijkheden leidend zijn. Of de visie van de 
ontwikkelaar en de mening van experts 
binnen een organisatie wordt bven die van 
de gebruiker gesteld. Dat levert goedbe
doelde, technisch hoogstaande tools op. 

Ze zijn alleen niet gebruiksvriendelijk. 
Hoog tijd dus om de gebruiker bij het ont
werpproces te betrekken. 

Betekenisvolle producten
Communication & Multimedia Design is 
dé ontwerpopleiding aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Wij geloven dat het ont
werp en de ontwikkeling van communica
tietools  interactive of connected media 
 in de eerste plaats moet gaan over de 
mensen die met de tools zullen werken. 
Alleen door de eindgebruiker continue in 

Betrek de gebruiker bij  
het ontwerpen van digitale  
communicatietools

INFORMATIEVOORZIENING | Hogeschool van Amsterdam

JUSTUS STURKENBOOM
Hogeschool van Amsterdam

SPREKER

http://www.ncosm.nl
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INFORMATIEVOORZIENING | Hogeschool van Amsterdam

het ontwerpproces te betrekken kan een 
meerwaarde gegarandeerd worden en 
ontstaan producten die betekenisvol zijn.

Nieuw medialandschap 
Deze visie op het ontwerpen van commu
nicatietools delen we graag met u tijdens 
onze parallelsessie. U gaat aan de hand 
van een serie stellingen over het nieu
we medialandschap in gesprek met een 
aantal studenten van onze opleiding. U 

‘Ontwerp en de 
ontwikkeling van 
communicatietools moet 
in de eerste plaats gaan 
over de mensen die met de 
tools zullen werken’

zult merken dat onze studenten volwas
sen worden in een wereld waarin nieuwe 
media een andere rol vervult dan voor
heen. Onze studenten dragen de user 
centred visie op ontwerpen uit en zijn erg 
benieuwd naar uw opvattingen over het 
nieuwe medialandschap. Doel van de ses
sie: komen tot versmelting van horizonten 
en verbreding van visie.

http://www.ncosm.nl
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SelfService
Company

Your Guide to a Successful 
Customer Journey

SelfService Company

Uw websitebezoekers willen 
online informatie vinden, hun 
probleem oplossen of iets 
aanvragen. Met de diensten van 
SelfService Company krijgen uw 
bezoekers een persoonlijke en 
relevante gebruikerservaring.

Een Succesvolle 
Klantreis

Onze Virtuele Assistenten maken 
van elke klantreis een succes; ze 
beantwoorden vragen, lossen 
problemen op en helpen bij het 
sluiten van transacties.

E�ectief

We bieden baanbrekende 
technologie, een klantgericht 
servicemodel en grote ervaring 
in klantencontact. Hierdoor 
krijgt u blijere bezoekers tegen 
lagere kosten en inzicht in wat 
uw doelgroep belangrijk vindt.

Relevante, contextuele 
informatie

Onze dienstverlening gaat 
verder dan alleen het 
beantwoorden van de 
gebruikersvraag. De technologie 
achter de Virtuele Assistent peilt 
de behoeften van uw 
websitebezoeker, plaatst deze in 
de juiste context en kent de 
historie. Nu kunt u iedere 
bezoeker een reactie bieden die 
geheel is toegesneden op de 
situatie.

www.selfservicecompany.nl     info@selfservicecompany.com      010 411 38 66
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Elke dag weer de beste gemeentelijke 
dienstverlening van Nederland leveren. 
Dat is het doel van de gemeente Katwijk. 
Dat vraagt om medewerkers met een top
sportmentaliteit. Om mensen die steeds 
op zoek zijn naar verbeteringen. Die het 
beste uit zichzelf halen. De LEAN filoso
fie is hierbij leidend. Bianca Engelberts, 
directeur/adjunctsecretaris van de ge
meente Katwijk, vertelt hoe deze filosofie 
in Katwijk geïmplementeerd werd.

‘Bewustzijn creëren voor onze doelen. Die 
concrete doelen samen in de teams be
palen. Wat willen we bereiken? Waarvoor 
doen we het? Zo inspireren we elkaar. Zo 
zetten we elkaar voortdurend op scherp.’ 

Bianca Engelberts wil in haar gemeente
lijke organisatie een topsportmentaliteit 
bewerkstelligen. Ze maakt daarbij gebruik 
van de LEAN filosofie.

Waarom, wat en hoe
Bianca: ‘De werkzaamheden op de werk
vloer staan hierbij centraal. Daar is de 
permanente focus van alle managers op 
gericht én daar zijn ze verantwoordelijk 
voor. Elke laag stelt zich daarbij zijn eigen, 
leidende vraag. De directie en het MT rich
ten zich daarbij op WAAROM we de dingen 
doen, de afdelingshoofden en de afde
lingsMT’s op WAT we gaan doen, en de 
teamleiders zijn gericht op HOE doen  
we het.’

Werken bij de gemeente  
Katwijk is topsport!

ORGANISATIE | Bianca Engelberts

BIANCA ENGELBERTS 

www.katwijk.nl 

Bianca Engelberts werkt al 28 jaar bij de 
gemeentelijke overheid. Sinds eind 2009 is 
zij directeur/adjunct-secretaris bij de ge-
meente Katwijk. Haar portefeuille bestaat 
uit Bedrijfsvoering, Organisatieontwikke-
ling en Kwaliteit van de Dienstverlening. 
Deze drie onderdelen geeft zij in nauwe 
onderlinge relatie vorm om uiteindelijk te 
bereiken dat Katwijk de beste gemeente-
lijke dienstverlener van Nederland wordt. 

SPREKER

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/pub/bianca-engelberts/7/2ba/266
https://www.facebook.com/bianca.engelberts
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ORGANISATIE | Bianca Engelberts

Medewerkers inspireren  
en stimuleren
In Katwijk koos men bewust voor maxi
maal drie managementslagen. De teams 
hebben een omvang die de teamleider in 
staat stelt om dagelijks contact te hebben 
met alle medewerkers. Dat maakt het mo
gelijk om medewerkers te inspireren en te 
stimuleren tot het nemen van initiatief. Ze 
worden uitgenodigd zich te ontwikkelen. 

Bianca: ‘We vragen hen om verspillingen 
en knelpunten in het werkproces bloot te 
leggen en deze te verbeteren. Waar mo
gelijk zoeken wij verbinding tussen teams 
en afdelingen. Bij problemen zoeken wij 
naar oorzaken, niet naar schuldigen.  
Fouten maken mag, daar kunnen we  
van leren.’  

Resultaten
Dag en weekstarts zijn een wezenlijk 
onderdeel van de LEANfilosofie. Bianca: 
‘Voor het continu verbeteren en het  
permanent toetsen van het behalen van  
resultaten organiseren wij die op team, 
afdelings en MTniveau. Knelpunten 
worden gezamenlijk gedeeld. Het  
management ondersteunt en faciliteert 
medewerkers om zelf met goede oplos
singen voor problemen te komen. Iedere 
medewerker is daarbij verantwoordelijk 
voor zijn eigen planning en control.’ 

Vasthoudende koers
Continue verbetering. Die staat in Katwijk 
centraal. De drie belangrijkste indica

‘We inspireren en 
stimuleren medewerkers 
tot het nemen van initiatief. 
Ze worden uitgenodigd zich 
te ontwikkelen.’

http://www.ncosm.nl
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toren voor het management zijn: klant
tevredenheid, medewerkerstevredenheid 
en een verstandige inzet van het geld.  
Bianca: ‘In onze koers zijn wij vasthou
dend. Wij zoeken daarbij naar de juiste 
balans in het tempo. Uiteindelijk willen 
we dat Katwijk de beste gemeentelijke 
dienstverlener van Nederland is. Níet om
dat we van lijstjes houden, wél om een 
topsportmentaliteit in de gemeentelijke 
organisatie te bewerkstelligen!’

GROOTSTE KANS VAN EEN DIGITALE OVERHEID De grootste kans 
van de digitale overheid is uiteindelijk het vergroten van de klant-
tevredenheid. IK ZET ME IN om tijd- en geldverspilling te voorko-
men en hierdoor de klanttevredenheid te verhogen. GROOTSTE 
MISVERSTAND OVER EEN DIGITALE OVERHEID is dat de overheid 
er dichter bij de burger door komt te staan. WAT IK ALLE LEZERS 
ADVISEER VANAF MORGEN TE DOEN Waarom doe ik wat ik doe? 
Dat moet elke lezer zich vanaf morgen afvragen.

Bianca Engelberts

14 en 15 mei

NCDO
SCHRIJF JE IN
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In dialoog met je doelgroep: dat is dé ma
nier waarop je in 2014 je dienstverlening 
continu verbetert en vernieuwt. Social 
media experts praten honderduit hierover 
en whitepapers met social business stra
tegieën vliegen je om de oren. Woorden 
als cocreatie, crowdsourcing en commu
nities komen hierin snel naar boven als 
heilige middelen. Niet zo gek dus dat veel 
organisaties hier ‘iets’ mee willen. Maar…. 
Hoe doe je dat dan en belangrijker nog… 
waarom?
 
Cocreatie, waarom eigenlijk?
Het overgrote deel van alle informatie, 
nieuwe ideeën en waardevolle antwoorden 
vind je buiten je eigen team of organisatie. 
Simpelweg omdat de buitenwereld nou 
eenmaal vele malen groter is. Door open 

te staan voor anderen en samen te wer
ken, kom je op nieuwe wegen. Cocreatie 
daagt je uit om vaste denkpatronen los te 
laten, nieuwe inzichten te identificeren en 
te experimenten.  
 
Misverstanden opgehelderd
Er heersen nogal wat misverstanden over 
cocreatie die sommige organisaties be
lemmeren ermee aan de slag te gaan. 
Terwijl het eigenlijk zo simpel is. Bij dezen 
helpen we alvast veelgehoorde misver
standen uit de wereld.

Co-creatie: Door goed  
luisteren en samenwerken 
nieuwe kansen creëren

ORGANISATIE | Joyce van Dijk

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.

JOYCE VAN DIJK 

Joyce van Dijk is Dialoog Manager bij 
onderzoeksbureau MWM2. Ze heeft een 
praktische achtergrond in marketing-
communicatie en is MSc in consumen-
tengedrag. Binnen haar functie is ze 
de schakel tussen haar opdracht-
gever (diverse organisaties als 
V&D, UPC en RET) en eind-
gebruikers zoals consumen-
ten, lezers en medewerkers. 
Door middel van online com-
munities beantwoordt ze onder-
zoekvragen en legt ze nieuwe inzichten 
bloot.
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ORGANISATIE | Inge Meijerman

24 uur per dag voor minder geld kwalita
tief goede ondersteuning blijven bieden. 
Burgers die meer zelf moeten gaan doen 
en meer moeten participeren in de maat
schappij. Vaak kwetsbare burgers. De in
voering van de Wmo betekent een enorme 
opgave. Maar geen onmogelijke.  
In een vroeg stadium dachten wij na over 
de vraag hoe Philadelphia gemeenten kan 
helpen met de ondersteuning van mensen 
met een verstandelijke beperking. Klaar 
voor de toekomst, tegen lagere kosten, 
24/7 én met behulp van digitale com
municatiemiddelen. Twee jaar geleden 
begonnen we met de pilot DigiContact, 
ondersteuning op afstand. Na een grondi
ge voorbereiding en evaluatie worden nu 
al onze zelfstandig wonenende cliënten 
aangesloten. 

In de presentatie laat ik u zien wat  
DigiContact in de praktijk betekent en hoe 
het gemeenten kan helpen om invulling te 
geven aan de Wmo. Ik ga in op de techniek 
die we gebruiken, hoe wij direct kunnen 
zien wie er contact maakt en wie die cliënt 
het best kan helpen. Via een live verbin
ding hebben we contact met een mede
werker van DigiContact. En we maken 
kennis met een burger met een verstan
delijke beperking die DigiContact gebruikt.

DigiContact
Ondersteuning op afstand voor burgers 
met een verstandelijke beperking

INGE MEIJERMAN 

Inge Meijerman is Projectleider DigiCon-
tact bij Philadelphia, een landelijke zorgin-
stelling die lokaal aanwezig is. Philadelphia 
begeleidt ruim 7.500 mensen met een 
verstandelijke beperking. Inge is verant-
woordelijk voor de introductie en uitrol 
van DigiContact.

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.
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ORGANISATIE | Jeroen Pepers

Digitalisering is niet alleen maar leuk. Het 
verandert organisaties. Voor gemeenten 
komen daar ook nog eens een heleboel 
andere veranderingen bij. Dat vraagt om 
een dynamische organisatie met dynami
sche medewerkers. Hoe krijg je de organi
satie én de mensen in beweging?
Digitalisering is een proces van creatieve 
destructie. Het verandert werkprocessen, 
contacten met de wereld buiten de organi
satie, de verwachtingen en het gedrag van 
de cliënt of burger. Daarmee verandert het 
organisaties. Dat is niet alleen maar goed, 
leuk, spannend of voor iedereen een ver
betering. Het is ook bedreigend, disruptief, 
eng en voor sommigen een verslechtering. 

Spannende tijden
Digitalisering is bovendien niet het enige 
veranderproces waar de overheid en haar 
ambtenaren mee te maken hebben. De 
decentralisatie van rijkstaken, de bezui
nigingen door de economische crisis en 
andere concepten over de rol van de over
heid zorgen ervoor dat de taken, de con
text en de rolopvattingen van gemeenten 
tot in hun haarvaten veranderen. Het zijn 
spannende tijden.

Leren Dynamiseren 
van Arbeid

JEROEN PEPERS  

Jeroen Pepers is werkzaam als directeur 
van het A+O fonds Gemeenten. Hij heeft 
een passie voor organisatieontwikkeling, 
werk, innovatie, verandering en leren. Hij 
houdt lezingen, geeft  presentaties, advi-
seert organisaties en publiceert regelma-
tig artikelen, boeken en blogs over deze 
passie.

KLIK HIER OM HET GEHELE 
ARTIKEL TE LEZEN.
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