
Impressies uit de praktijk van de e-overheid

EGEM i-teams: 
een aanpak die werkt



Impressies uit de praktijk van de e-overheid

EGEM i-teams: een aanpak die werkt



Colofon
 

Den Haag, juni 2008
Dit boek is een uitgave van EGEM i-teams

 
Interviews en redactie:
Nawwara, Amsterdam 

 
Grafische vormgeving:

New Case, Den Haag
 

Drukwerk:
Koninklijke de Swart, Den Haag

3

INHouDSopGAvE
Voorwoord     4

Inleiding      6

Wim Fluks, regie-adviseur EGEM i-teams

Niet even een kunstje vertonen   8
Marlies van den Hende, gemeente Wormerland 

De veranderingen houden niet meer op  10
Ton de Wit, e-adviseur EGEM i-teams

Verbinding, samenhang en overzicht   12
Johan van der Waal, Cp ICT

Gewoon vandaag beginnen    14
oeds de Jager, gemeente Tytsjerksteradiel

20% is techniek, de rest mensen   16
Carl Bik, Antwoord voor bedrijven

Belangrijk stukje van de oplossing   18
Antje Dekker, gemeente Berkelland

Iets wat je gewoon moet doen   20
Marthe Fuld, BAG

Al doende samen verder komen   22
Rens Meijkamp, gemeente Den Haag

Groot voorstander van landelijke standaarden  24
Michel Marijnen, gemeente Roosendaal en vNG subcommissie

Gemeenten kunnen niet meer zonder ICT  26
Eise van der Sluis, gemeente Achtkarspelen

Echt samen      28
Nancy Bakker, vNG

Noodzakelijke hulptroepen    30
Dirk Schravendeel en Maarten Hillenaar, EGEM i-teams

Blijven nadenken over de volgende stap  32

EGEM i-teams is onderdeel van de stichting ICTU



vooRWooRD
Het programma i-teams is het kind van de Verklaring 

“Betere dienstverlening en minder administratieve 
lasten met de elektronische Overheid”. Daarin 

spraken de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninkrijksrelaties, de VNG, het IPO en de Unie van 

Waterschappen af dat zij prioriteit zouden geven aan 
de realisatie van landelijke basisvoorzieningen van 
de e-overheid, zoals de basisregistraties en DigiD.

I-teams kreeg als opdracht mee de  betrokken 
overheidsorganisaties te helpen bij de 
implementatie van de basisvoorzieningen 
van de e-overheid en het elektronisch maken 
van hun dienstverlening. I-teams doet dat 
door het bieden van ondersteuning bij het 
opstellen van een bestuurlijk geaccordeerd 
realisatieplan waarmee een onomkeerbare 
impuls bij deze organisatie wordt bereikt. 

Sinds die start is er veel gebeurd en is de 
ondersteuning ingeregeld. I-teams biedt 
in samenwerking met EGEM, onder de 
naam EGEM i-teams, ondersteuning aan 
 gemeenten. Het EGEM i-teams traject start 
met een intake. op basis daarvan kan EGEM 
i-teams een eerste beeld schetsen voor 
een gemeente: wat is nodig om die betere 
dienstverlening bij uw gemeente te reali-
seren en hoe kan uw gemeente aansluiten 
op de elektronische overheid? Daarbij zijn 
alle betrokken partijen inmiddels overtuigd 
dat dit niet alleen de ICT raakt. Maar dat de 
invoering van de e-overheid ook – of beter: 
vooral - de inrichting van werkprocessen en 
de hele gemeentelijke organisatie raakt. 

Bijna 100 gecertificeerde e-adviseurs kun-
nen vervolgens aan de slag voor de daad-
werkelijke ondersteuning bij het opstellen 
van het realisatieplan. De belangstelling 

daarvoor is groot: ruim driekwart van alle 
gemeenten hebben zich aangemeld voor 
ondersteuning. De eerste 100 realisatie-
plannen zijn opgesteld en nog vele zullen vol-
gen. Daaruit blijkt wel dat de EGEM i-teams 
organisatie staat en volop aan de slag is.

EGEM i-teams heeft samenwerking gezocht 
met bestaande programma’s die een bijdrage 
leveren aan de elektronische overheid. 
Met als doel: convergentie. Dankzij deze 
 convergentie raken gemeenten, provincies 
en waterschappen minder snel de weg kwijt 
en kunnen zij effectiever de elektronische 
 overheid implementeren. 

om u een beeld te geven wat de invoering 
van de e-overheid voor gemeenten betekent, 
en welke beweging EGEM i-teams in gang 
heeft gezet, laat dit boekje betrokkenen uit 
de praktijk aan het woord. Duidelijk wordt dat  
EGEM i-teams mooie resultaten heeft bereikt. 
En dat velen daaraan een bijdrage leveren. 
Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat er nog 
veel moet gebeuren. Betere dienstverlening 
begint tenslotte pas als de realisatieplannen 
zijn uitgevoerd. 

Waarnemend Directeur Innovatie en 
Informatiebeleid openbare Sector,
Kees Keuzenkamp
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INlEIDING

Gemeenten staan voor de uitdaging om alle 
e-overheids voorzieningen in samenhang te 

 implementeren. Omdat daarmee het handelen van 
de overheid richting burger en bedrijf beter kan 

worden: de dienstverlening, de handhaving, de zorg. 
EGEM i-teams geeft de invoering van de e-overheid 
binnen gemeenten een onomkeerbare impuls. Met 

een aanpak die vooral is gericht op organisatie-
verandering. En met standaarden en modellen 

als houvast. Samen vormen ze een totaalpakket 
voor gemeenten, leveranciers en e-overheids-

programma’s. In dit boekje komt een aantal van hen 
aan het woord. De verhalen zijn net zo divers als de 
gemeenten zelf. Maar over één ding is iedereen het 
eens: EGEM i-teams biedt overzicht en samenhang. 

Of, zoals gemeentesecretaris Marlies van den Hende 
van Wormerland het verwoordde: ‘EGEM i-teams 

heeft ons geholpen door de bomen het bos te zien. 
En met ons hebben ze de lijnen uitgezet hoe we dat 

bos nu moeten aanleggen.’

Meer dan ICT 
Natuurlijk is bij het invoeren van de 
 e-overheid techniek belangrijk. Maar de 
echte opgave waar gemeenten voor staan, 
is organisatorisch van aard. ‘De e-gemeente 
invoeren betekent vóór alles een  verandering 
teweeg brengen bij de medewerkers’ 
zegt oeds de Jager, algemeen directeur 
van Tytsjerksteradiel daarover. Daarom 
is de aanpak van EGEM i-teams vooral 
gericht op organisatie verandering. lokale 
 prioriteiten, de ambities van een gemeente, 
de organisatie structuur: al die zaken samen 
bepalen welke veranderaanpak het beste 
past. Dat verschilt dus per gemeente. Is er 
overeenstemming over de veranderaanpak 
- vastgelegd in een plan van aanpak – dan 
begeleidt een gecertificeerd adviseur de 
gemeente bij het maken van een integraal 
realisatieplan. De e-adviseur begeleidt, 
coacht, geeft richting. Maar de gemeente 
moet het plan zelf opstellen. En dat is 
volgens velen de kracht van de aanpak van 
EGEM i-teams. Zoals Nancy Bakker van de 
vNG het zegt: ‘Je moet je als gemeente niet 
afhankelijk maken van hulp. Het effect van 
de bemoeienis van EGEM i-teams is zo vele 
malen sterker.’ 

Van verklaring tot aan realisatie
op 18 april 2006 ondertekenden rijk, 
gemeenten, provincies en waterschappen 
de overhedenverklaring. Een verklaring die 
prioriteit geeft aan de realisatie van
landelijke basisvoorzieningen zoals de 
basisregistraties en DigiD. EGEM en i-teams 
bieden sindsdien ondersteuning daarbij in 
de vorm van standaarden en begeleiding bij 

het maken van plannen, sinds 2008 als EGEM 
i-teams. Met tot nu toe als resultaat: een 
plan van aanpak bij 288 gemeenten en een 
realisatieplan bij 103 gemeenten. 
Het Actieprogramma Betere Dienstverlening 
onderstreept het belang van een dergelijke 
ondersteuning bij gemeenten. Het plan 
komt voort uit het advies van de Commissie 
Wallage/postma.

Een succesformule
EGEM i-teams werkt op basis van de 
overhedenverklaring samen met twaalf 
programma’s die e-overheidsvoorzieningen 
ontwikkelen. Een samenwerking waar alle 
partijen beter van worden. Marthe Fuld, 
programma manager van BAG, zegt bijvoor-
beeld ‘Wij van BAG richten ons op de werk-
vloer die de BAG invoert. Bij i-teams gaat het 
om de verbinding tussen alle e-overheids-
projecten. Zo vullen we elkaar mooi aan.’ 
Daarnaast biedt EGEM i-teams gemeenten 
standaarden en modellen voor bijvoorbeeld 
architectuur en organisatieontwikkeling. Met 
dit pakket helpt EGEM i-teams een gemeente 
snel inzicht te krijgen in hoe e-overheids-
voorzieningen zich tot elkaar verhouden, hoe 
deze aansluiten op bestuurlijke prioriteiten 
en de ambities van de gemeente zelf. Zo slaat 
EGEM i-teams een brug tussen de Haagse 
ambities en de lokale gemeentelijke praktijk. 
Een aanpak die werkt. Méér dan werkt, als 
je regie-adviseur Wim Fluks mag geloven: ‘In 
veertig jaar ervaring met de overheid ben ik 
zelden zo’n adequate aanpak tegengekomen. 
Het werkt, het is gratis, wat wil je nog meer?’

veel leesplezier en inspiratie. 
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NIET EvEN EEN KuNSTJE vERToNEN 
EGEM i-teams is bij ruim 360 van de 440 

 gemeenten bezig met het opstellen van een reali-
satieplan. Dat lijkt veel. Maar regie-adviseur Wim 

Fluks denkt daar anders over. Hij verbaast zich 
erover dat niet iederéén meedoet. ‘In veertig jaar 
ervaring met de overheid ben ik zelden zo’n ade-

quate aanpak tegengekomen. Het werkt, het is 
gratis, wat wil je nog meer?’ Hij wil dan ook graag 

toelichten hoe de aanpak van EGEM i-teams 
werkt. En waarom de formule succesvol is.  

gesprek met Wim Fluks

Intake
Aan de start van elk EGEM i-teams traject 
staat de regie-adviseur. Hij doet de intake: 
hoe ver is de gemeente? Met de invoering van 
de basisregistraties, met het inrichten van de 
organisatie, hoe staat het met draagvlak… De 
regie-adviseurs voelen daarbij de gemeenten 
goed aan. Fluks: ‘We weten allemaal van 
binnenuit hoe het reilt en zeilt bij gemeenten. 
Bijna iedereen van ons is zelf gemeentesecre-
taris geweest.’

Propositie
op basis van de intake maakt de zoge-
naamde propositiebouwer een propositie. 
Daarin staat op welke punten de gemeente 
hulp of ondersteuning kan gebruiken. Na 
twee jaar intakes constateert Fluks dat er 
nog veel werk aan de winkel is. ‘Ik dacht 
aan vankelijk dat gemeenten verder zouden 
zijn.’ Hij heeft daarvoor wel een verklaring: 
‘veel gemeenten zien de e-overheid als iets 
dat ze er bij moeten doen. Eén van de vele 
 prioriteiten. Dan ontbreekt het al gauw aan 
tijd en vaak ook middelen.’ 

Realisatieplan
Na de propositie volgt het echte werk: het 
opstellen van een realisatieplan. Fluks: ‘Daar 

komt de e-adviseur om de hoek kijken. Hij 
begeleidt de gemeente bij het bepalen wat er 
de komende 2, 3 jaar precies moet  gebeuren 
en hoe dat moet gebeuren. En hij helpt 
om die plannen of ‘actielijnen’ bestuurlijk 
 geaccordeerd krijgen.’

onomkeerbare impuls
Het opstellen van zo’n realisatieplan blijkt in 
de praktijk langer te duren dan EGEM i-teams 
had voorzien. ‘Daar hebben we ons wat op 
verkeken’ geeft Fluks toe. Toch ziet hij dat 
niet als probleem. Eerder als bewijs van de 
gemeentegerichte aanpak van EGEM i-teams. 
‘We komen niet even een kunstje vertonen 
en zijn dan weg. We gaan gelijk op met het 
tempo van de gemeente. We gaan zo snel als 
past bij de gemeente. Het blijkt dat daarmee 
de acceptatiegraad voor de  plannen sterk 
wordt verhoogd.’ Daardoor duren de  trajecten 
langer dan EGEM i-teams had bedacht, maar 
dat komt ten goede aan het draagvlak. ‘Het 
draagvlak voor de uiteindelijke plannen is 
vele malen groter dan we van tevoren hadden 
durven dromen. Ja, de gewenste onomkeer-
bare impuls wordt zo echt gegeven.’

Wim Fluks, regie-adviseur EGEM i-teams
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DE vERANDERINGEN 
HouDEN NIET MEER op

Is het realisatieplan opgesteld, dan komt het erop aan 
om alle projecten tot uitvoering te brengen. Dat blijkt 

vaak nog best lastig. Zo ook in gemeente Wormerland. 
Gemeentesecretaris Marlies van den Hende vertelt – met 

een gezonde dosis Noord-Hollandse nuchterheid - hoe 
haar gemeente dat doet. ‘De veranderingen houden niet 

meer op. Dan kunnen we maar beter denken in kansen 
dan in bedreigingen.’           

gesprek met Marlies van den Hende

‘Ja, we zijn druk. Met de basisregistraties. 
Met de website: eind juni bieden we een 
aantal digitale producten aan. Met het 
 verminderen van de regeldruk, met ons 
dienstverleningconcept, met de instelling 
van ons burgerpanel, dat na de zomer gaat 
meepraten over onze dienstverlening.’

Laagdrempelig contact
Deze veranderingen gaan niet vanzelf. ‘Maar 
ik ben ervan overtuigd dat het moet. De 
gemeente wordt hét loket naar de  overheid. 
Dat is logisch, mensen komen nu al bij 
ons. Als er iets aan de hand is, bellen ze de 
gemeente. Er zijn teveel wespen, het riool 
stroomt over, ik snap m’n belastingpapieren 
niet – mensen komen voor alles het eerst bij 
ons. Ik vind dat we moeten zorgen dat we die 
rol dan ook goed kunnen oppakken, dat we 
zo laagdrempelig mogelijk zijn.’

Investering in de toekomst
‘De e-component speelt daarin een 
belangrijke rol. Daarmee kunnen we de 
zelfredzaamheid van burgers en bedrijven 
bevorderen. Bovendien is het een investe-
ring in de toekomst. Als ik zie hoe vanzelf-
sprekend internet voor mijn kinderen is… . 

Toch draag ik nadrukkelijk de boodschap uit 
dat techniek niet leidend is, maar alleen een 
hulpmiddel. Het dienstverleningsconcept 
gaat over samenwerken, over echt vanuit de 
klant redeneren. Dat is nog een hele toer.’  

Veranderingen geven kansen
‘Deze nieuwe manier van werken brengt ook 
een andere aansturing met zich mee. We 
gaan meer sturen op management informatie. 
Alles wordt zichtbaar. Sommige mensen 
vinden dat prettig, andere ervaren dat als 
bedreigend. Ik probeer alle medewerkers 
mee te krijgen. Dat doe ik door veel te praten. 
Ik wil dat ze beseffen dat de veranderingen 
niet meer ophouden. En dat je dan maar 
beter je aandacht kunt richten op de kansen 
die dat met zich meebrengt.’   

Optimistische planning
‘EGEM i-teams heeft ons geholpen door de 
bomen het bos te zien. En met ons hebben ze 
de lijnen uitgezet hoe we dat bos nu moeten 
aanleggen. Daarbij zijn we uitgegaan van een 
wat optimistische planning. Want die gaan 
we niet halen hoor. Maar we gaan gewoon 
door. omdat het moet, en omdat het heel erg 
leuk is.’ 

Marlies van den Hende, gemeente Wormerland

10 11



vERBINDING, SAMENHANG 
EN ovERZICHT

E-adviseur Ton de Wit doet sinds de start van EGEM 
i-teams mee. Een aantal van ‘zijn’  gemeenten was toen 

zelf al bezig. Met hun website, met het  verbeteren van de 
dienstverlening, met organisatie ontwikkeling. Hun vraag 

was dan ook: wat heeft EGEM i-teams te bieden, als we 
zelf al zo goed bezig zijn? Twee jaar later meent Ton de 

Wit het antwoord te kennen: ‘verbinding, samenhang en 
overzicht.’ 

gesprek met Ton de Wit

Meerwaarde
De Wit is blij dat deze kritische gemeenten 
toch met EGEM i-teams in zee zijn gegaan. ‘Zij 
hebben geholpen de meerwaarde van onze 
aanpak helder te krijgen.’ Want wat bijna 
alle gemeenten bleken te missen, was zicht 
op het totaal. ook gemeenten die heel goed 
bezig waren. Dat is logisch, vindt De Wit: ‘Als 
je heel druk bent met de ontwikkeling van 
een optimale website, dan is er wel eens te 
weinig aandacht voor de organisatorische 
kant. En als je inzet op organisatieontwik-
keling, vergeet je wel eens het digitale stuk 
en de dienstverlening.’ En dat is nou juist 
wat EGEM i-teams doet: overzicht houden en 
kijken naar de samenhang.

Standaarden
Ton de Wit helpt gemeenten bij het op stellen 
van realisatieplannen. In die plannen 
 leggen gemeenten hun voornemens voor 
de komende twee, drie jaar vast. Bij het 
op stellen wordt ook gebruik gemaakt van de 
EGEM i-teams standaarden. Het is voor De Wit 
geen vast gegeven dat ze allemaal moeten 
worden ingezet. ‘We bekijken altijd: hoe past 
het in wat de gemeente zelf al doet?’

Als de plannen zijn vastgesteld, komt 
het er echt op aan. De Wit merkt dat de 

 implementatie voor sommige gemeenten 
lastig is. ‘projectmatig werken is heel belang-
rijk. En niet alle gemeenten zijn kampioen 
in het helder definiëren van projecten en 
het inrichten van een programmaorganisa-
tie.’ En: ‘uiteindelijk is het een kwestie van 
capaciteit. of je die inhuurt, of er zelf tijd 
voor vrijmaakt, je moet als gemeente zorgen 
voor voldoende menskracht. Behalve werken 
aan de vele veranderingen, moet de winkel 
immers ook gewoon open blijven en dat kost 
extra capaciteit.’

Toekomst
Ton de Wit ziet de komende jaren nog wel 
een rol voor EGEM i-teams. Wat hem betreft 
ook richting de verschillende ministeries en 
andere ICTu-programma’s. ‘Wat meer coördi-
natie en regie, dat zou gemeenten  geweldig 
helpen. Nu wordt er vaak maandenlang 
alles op alles gezet om de wetgeving rond 
te  krijgen. Als dat klaar is, moet de uitvoe-
ring maar vanzelf gaan. Gemeenten moeten 
dan alsnog van alles gaan bedenken om de 
boel voor elkaar te krijgen. Dat kan niet de 
 bedoeling zijn. Ik zie daar een mooie taak 
voor EGEM i-teams.’

Ton de Wit, e-adviseur EGEM i-teams
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GEWooN vANDAAG BEGINNEN
Johan van der Waal is manager van het coördina-
tiepunt ICT. Dit CP-ICT is het aanspreekpunt voor 

gemeenten als het gaat om ICT bij inkomens-
 gerelateerde onderwerpen. Als ze dus ergens 

weten wat de komst van de e-overheid betekent 
voor gemeenten, dan is het daar wel. En Van der 

Waal heeft inderdaad wat te vertellen. Zijn belang-
rijkste boodschap aan gemeenten? ‘Niet wachten, 

u kunt gewoon vandaag beginnen.’ 

gesprek met Johan van der Waal

‘Natuurlijk merken wij veel van de invoering 
van de e-overheid. Alle gemeenten zijn druk 
bezig met de implementatie van het DKD , 
de uitvoering van de WMo, de inrichting van 
gezamenlijke locaties voor werk & inkomen… 
Er gebeurt echt heel veel in gemeenten waar 
ICT een belangrijke rol bij speelt. Wat wij 
daarbij merken, is dat gemeenten op dit 
moment vooral veel behoefte hebben aan 
praktische handjes.’

Slag dieper
‘En dan komen wij om de hoek kijken. Je moet 
het zo zien: EGEM zet de standaards neer, 
i-teams helpt gemeenten om een plan van 
aanpak te maken en prioriteiten te stellen. 
Wij kunnen dan nog één slag dieper gaan, 
met een meer op de business – werk en 
 inkomen - gerichte aanpak. Zo vullen we 
elkaar mooi aan.’

Bewustzijn toegenomen
‘De samenwerking met EGEM i-teams groeit 
met de dag. Hoe meer er op gemeenten 
af komt, hoe vaker ze een beroep doen 
op EGEM i-teams en op ons. vooral omdat 
het bewustzijn dat ze wat moeten met de 
e-overheid enorm is toegenomen. Dat is echt 

een verdienste geweest van EGEM i-teams. 
Gemeenten beseffen nu dát ze wat  moeten, 
ze snappen ook wát ze moeten. Alleen 
worstelen ze vaak nog met het hóe. Dus daar 
spelen we als Cp-ICT op in.’

Ondersteuning voorhanden
‘Wat me opvalt, is dat er nog steeds 
 gemeenten zijn die niet doorhebben dat 
er zoveel ondersteuning wordt geboden. 
Dát er EGEM i-teams is om de boel project-
matig op te  starten, dát wij van Cp-ICT ze 
bij de implementatie kunnen helpen. Zulke 
gemeenten willen vooraf exact weten hoe 
alles gaat werken. Dat lukt bij zulke complexe 
operaties meestal niet, en dus beginnen ze 
nooit. Mijn boodschap aan deze gemeenten 
is: ‘De ondersteuning die er is, helpt u om 
de stappen te zetten die uw gemeente nodig 
heeft, in het tempo dat bij u past. Dus u kunt 
gewoon vandaag beginnen.’ 

Johan van der Waal, Cp ICT
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20% IS TECHNIEK, 
DE REST MENSEN

Perfecte timing en een enthousiast, aanstekelijk ver-
haal. Tytsjerksteradiel hoefde niet lang na te denken 

over het EGEM i-teams aanbod voor ondersteuning. 
Een jaar later wil algemeen directeur van de gemeente 

Oeds de Jager graag terugblikken op het traject. 
En vooruitkijken natuurlijk. ‘Als we 80% van onze 

dienstverlening echt van buiten naar binnen hebben 
georganiseerd, ben ik een tevreden mens.’ 

gesprek met Oeds de Jager

‘In 2006 zijn we aan de slag gegaan met het 
dienstverleningsconcept van onze gemeente. 
We besloten om dat breed op te pakken. 
Niet alleen wat handige applicaties maken, 
maar fundamenteel nadenken over de wijze 
waarop we onze burgers en ondernemers 
 willen benaderen. Dan heb je het over een 
heel complex project.  Juist op dat moment 
kwam Rinko Huisman van EGEM i-teams 
langs. Een perfecte timing! Rinko had een 
enthousiast verhaal. Dat werkte heel aan-
stekelijk. Bovendien wilden we niet zelf het 
wiel uitvinden. Tel daarbij de kostenreductie 
die we konden realiseren op, en de  beslissing 
om met EGEM i-teams in zee te gaan was snel 
genomen.’ 

Veranderingstraject
‘Het realisatieplan is opgesteld, we  zitten nu 
middenin de uitvoering. Waar we echt van 
overtuigd zijn geraakt, is dat  de e-overheid 
absoluut niet over techniek gaat. Nou ja, voor 
20% misschien. De e-gemeente in voeren 
betekent vóór alles een verandering teweeg 
brengen bij de medewerkers. op alle 
niveaus. Het college moet achter het concept 
gaan staan. leden van het management-
team moeten afdelingsoverstijgend denken, 

 dingen loslaten. Medewerkers van de back-
office moeten taken en verantwoordelijkhe-
den overdragen aan de frontoffice. En voor 
de medewerkers dáár betekent het misschien 
dat ze straks ook buiten normale kantooruren 
moeten werken.’ 

Aansluiten bij burger en ondernemer
‘over het traject tot nu toe ben ik heel 
tevreden. onze e-adviseur is een hele goeie. 
Zijn manier van werken past goed bij onze 
gemeente. Maar ik ben pas écht tevreden als 
zaken geïmplementeerd zijn. Als we in goed 
samenspel met de techniek in staat zijn om 
echt van buiten naar binnen te werken. Heel 
concreet willen we eind 2011 70 tot 80% 
van onze diensten digitaal aanbieden. En 
we  willen dat 80% van onze dienst verlening 
meer aansluit bij het dagelijkse leven van 
burgers en ondernemers. Zo kijken we 
 bijvoorbeeld of het mogelijk is dat burgers 
hun paspoorten in de toekomst kunnen 
 afhalen bij de kantoorboekhandel of super-
markt. Bij al die verbeteringen betrekken we 
niet alleen de ambtenaar aan de publieks-
balie. Iedereen moet doordrongen zijn van 
onze nieuwe manier van werken. ook hand-
having, ruimtelijke ordening, financiën.’ 

oeds de Jager, gemeente Tytsjerksteradiel
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Belangrijk stukje van 
de oplossing 

Ondernemers willen goed en eenduidig geholpen wor-
den. Vaak schiet de overheid daar nog te kort. ‘Gelukkig 

bieden we met Antwoord voor bedrijven dé oplossing.’ 
Programmanager Carl Bik zegt het niet zonder ironie. 

Toch blijkt uit het gesprek dat hij het ook wel meent. De 
portal is dan misschien niet dé oplossing, maar wel een 

belangrijk stukje van de oplossing.      

gesprek met Carl Bik

Hoe ver zijn jullie met Antwoord voor 
bedrijven?
via Antwoord voor bedrijven kunnen MKB-
ondernemers alles vinden over wat ze moeten 
doen voor de overheid. Het informatiedeel 
is operationeel. Nu zijn we druk met het 
transactiedeel. Eind dit jaar kunnen we acht 
transacties aanbieden. En we hebben het 
druk met de Eu-dienstenrichtlijn1. We zijn 
door EZ aangewezen om de uitvoering van de 
richtlijn mogelijk te maken. Dat gaat lukken: 
in december zijn de Nederlandse wetten en 
regels toegankelijk voor buitenlandse bedrij-
ven. Dat is mooi op tijd; we hoeven pas eind 
2009 klaar te zijn.

Jullie werken samen met EGEM i-teams. Hoe 
gaat dat?
Wij proberen EGEM i-teams zo goed mogelijk 
te voorzien van informatie: wat hebben we 
nodig van overheidsinstellingen, hoe moeten 
ze dat regelen. EGEM i-teams zorgt dat 
Antwoord voor bedrijven wordt meegenomen 
in de prioriteitstelling van de overheids-
organisaties waar ze rondlopen. EGEM 
i-teams vertelt als het ware ons verhaal, wij 
verlenen de service.

Wat hebben gemeenten daaraan?
Minder gezeik. Ze kunnen alles regelen 
met de e-adviseurs van EGEM i-teams, en 
krijgen alleen nog iemand van Antwoord voor 
bedrijven op bezoek voor de daadwerkelijke 
implementatie. Met die e-adviseurs krijgen 
ze mensen over de vloer die ze al kennen en 
vertrouwen. Die een brede kijk op de zaken 
houden. vergeleken met twee jaar geleden 
is dat een vooruitgang. Toen waren alle ICTu-
programma’s vooral bezig met hun eigen 
toko. Nu proberen we het brede plaatje neer 
te zetten. Mede dankzij EGEM i-teams. 

En wat willen ondernemers?
voor ondernemers moet alles vooral logisch 
zijn. Ze vinden het handig dat de overheids-
websites meer op elkaar gaan lijken, dat 
de navigatie hetzelfde is. verder vindt een 
ondernemer het niet heel erg om meer dan 
3 keer te klikken. Maar dan wil hij aan het 
eind van de klik-rit wel goed en eenduidig 
geholpen zijn. Hij wil niet van het kastje naar 
de muur worden gestuurd. En Antwoord voor 
bedrijven is daarvoor natuurlijk dé oplossing.

Carl Bik, Antwoord voor bedrijven
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1 
Die richtlijn houdt in dat buitenlandse dienstverrichters al hun zaken met de Nederlandse overheid digitaal moeten kunnen regelen. Dit 

betekent dat bijvoorbeeld alle Nederlandse wetten en regels ook voor buitenlandse bedrijven die zich hier willen vestigen toegankelijk 
moeten zijn. Antwoord voor bedrijven moet die toegang bieden.



iets wat je gewoon 
moet doen

Ze gelooft niet in hét loket. En de verwachting dat 
de e-overheid de kloof tussen burger en politiek kan 

dichten, vindt ze idioot. Maar ze is overtuigd van 
het belang van de e-overheid als ‘iets wat je gewoon 

moet doen, omdat het onderdeel uitmaakt van een 
gezonde bedrijfsvoering’. Aan het woord is Antje 

Dekker, gemeentesecretaris van Berkelland.

gesprek met Antje Dekker

Wat doet Berkelland aan ‘e-overheid’?
We zijn bezig met de ontwikkeling van een 
e-loket. En we zijn de zaken zo aan het 
digitaliseren, dat we alles aan elkaar kunnen 
koppelen. Zodat betrokkenen binnen de 
gemeente én burgers straks inzicht  hebben 
in bijvoorbeeld de voortgang van een aan-
vraag. Dat vraagt veel van onze medewerkers. 
Het probleem is niet de techniek, maar hoe 
je de boel zo ondersteunt dat iedereen er 
mee overweg kan. Eén van onze positieve 
ervaringen met EGEM i-teams was dan ook: 
het ketensimulatiespel. Daarin worden de 
afhankelijkheden van elkaar heel duidelijk 
gemaakt. 

Gemeenten hét loket van de overheid? 
Het is goed om aan de voorkant iets te 
organiseren. Maar ik geloof niet in hét 
loket. We hebben al het WMo-loket, het 
veiligheidsloket, het Zorgloket… Wat is dan 
nog hét loket van de overheid? Dat wordt zo 
ongrijpbaar. En anoniem, waardoor niemand 
er zich thuis voelt. Nog een bezwaar: als dit 
loket geen goede verbinding kan leggen met 
de achterkant, dan komt alle onvrede bij 
dat loket terecht. Daardoor verdwijnt aan de 
achterkant elke prikkel. Als je de lijn tussen 
burger en achterliggende organisaties door-
knipt, dreigt verslechtering van de dienst-

verlening. Ik vind dat daar landelijk weinig 
aandacht voor is.

Wat kan beter?
Als gemeenten hebben we last van het 
gebrek aan coördinatie bij ministeries. De 
BAG, de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening en 
de omgevingsvergunning zijn in hetzelfde 
tijdsgewricht over onze schutting gegooid. 
over de uitvoering is nauwelijks nagedacht. 
laat de rijksoverheid een paar heldere keu-
zes maken. Dat doen we dan, en verder laten 
we alles even. Dán komt het goed met de 
e-overheid. Anders zie ik een parlementaire 
enquête al voor me. 

En het belang van de e-overheid?
Sommigen denken dat de e-overheid de 
kloof tussen burger en politiek kan dichten. 
Die verwachting vind ik idioot. De kloof die 
burgers voelen, zit niet in de manier waarop 
we onze dienstverlening aanbieden. Die 
heeft te maken met de inhoud. Met besluiten 
die worden genomen, plannen die worden 
doorgedrukt. Met wel of niet meedenken met 
de klant, en met transparantie in besluitvor-
ming. laat de e-overheid voor wat het is: iets 
wat je gewoon moet doen, omdat het onder-
deel uitmaakt van een normale, gezonde 
bedrijfsvoering. 

Antje Dekker, gemeente Berkelland
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al doende samen
verder komen 

In 2009 moeten gemeenten de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen – kortweg de BAG - hebben ingevoerd. Dat heeft grote 

impact op gemeenten. Systeemtechnisch én organisatorisch. Reden 
voor een gesprek met Marthe Fuld, programmamanager BAG,  over 
haar ervaringen, en over de samenwerking met EGEM i-teams. ‘Wij 
van BAG richten ons op de werkvloer die de BAG invoert. Bij EGEM 

i-teams gaat het om de verbinding tussen alle e-overheidsprojecten.’

gesprek met Marthe Fuld

Als de basisregistraties het informatie-
fundament zijn voor de Nederlandse 
overheid, dan mogen we de BAG best 
beschouwen als belangrijke steunpilaar 
binnen dat  fundament. ‘Want een adres komt 
in vrijwel elk gegevensbestand terug’ zegt 
Marthe Fuld. ‘Daarom is de invoering van de 
BAG zo cruciaal voor de e-overheid, en voor 
de dienstverlening aan de burger.’ 

Ingrijpende operatie
De gemeenten zijn inmiddels een eind op 
weg met de invoering van die cruciale BAG. 
Dat is ook nodig: in 2009 moeten ze klaar 
zijn. Fuld is zich bewust van de impact van 
BAG. ‘We zijn al in een vroeg stadium bij 
gemeenten langs gegaan om te horen hoe 
ze tegen de invoering van de BAG aankeken. 
voor veel gemeenten is het behoorlijk wat 
werk om de registratie in te richten!’ 

Aanvulling
BAG en EGEM i-teams werken nauw samen. 
Die samenwerking levert alle partijen veel op, 
vindt Fuld. ‘Wij van BAG zijn op de werkvloer 
te vinden. ons belangrijkste contact is de 
BAG-coördinator. Die zit met de handen in 
de klei. EGEM i-teams heeft de blik op de 
 organisatie als geheel. Ze hebben het over-

zicht, kijken naar de samenhang en richten 
zich op de gemeentelijke informatiehuishou-
ding als geheel. Zo vullen we elkaar mooi 
aan. En daar hebben de gemeenten óók baat 
bij.’ 

Al doende verder komen
Waaruit die samenwerking dan concreet 
bestaat? Fuld, lachend, ‘vooral heel veel 
overleggen.’ Dan, serieus: ‘van de e-overheid 
bestaat geen blauwdruk. Al doende moeten 
we er achter komen wat de beste volgende 
stap is. Daar hebben we EGEM i-teams hard 
bij nodig. Neem nou de BAG voor afnemers 
die er aan komt. Dat is best een complex 
proces. We zijn nu al bezig om een beeld te 
krijgen van de problemen, en om oplossingen 
te bedenken. Wij zorgen dat we onze kennis 
delen met EGEM i-teams, en EGEM i-teams 
helpt ons om het samenhangend beeld onder 
de aandacht te brengen van gemeentelijke 
organisaties, de ambtelijke top. En zo komen 
we al doende samen een stap verder.’ 

Marthe Fuld, BAG
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groot voorstander van 
landelijke standaarden

Rens Meijkamp is hoofd informatie- en media-
beleid bij de bestuursdienst van de gemeente 

Den Haag. Een grote gemeente, met bijbehorende 
omvangrijke organisatie. Hoe krijg je binnen zo’n 

organisatie, met twaalf min of meer autonome 
afdelingen, de e-overheid ingevoerd? 

gesprek met Rens Meijkamp

Aan de autonomiteit van de verschillende 
afdelingen wil Meijkamp niks afdoen. Elke 
afdeling heeft eigen producten en diensten. 
De bestuursdienst mengt zich daar niet 
in. ‘Wat we wel doen, is beleid  formuleren 
 waardoor de samenwerking tussen de 
afdelingen soepel kan verlopen. En we reiken 
de kaders en de spelregels aan waar binnen 
die samenwerking moet plaatsvinden.’ 
Meijkamp noemt een voorbeeld: ‘We heb-
ben de afspraak dat we als één gemeente 
naar buiten treden. En dat iedereen zich 
houdt aan het principe van eenmalige 
gegevensuitvraag, meervoudig gebruik. Als 
bestuursdienst geven we ook aan welke 
gegevensstandaarden de  afdelingen moeten 
gebruiken om dat mogelijk te maken.’

Ondersteuning van EGEM i-teams
De gemeente Den Haag heeft EGEM i-teams 
wel ingezet, maar niet voor het opstellen 
van een integraal realisatieplan. Meijkamp: 
‘EGEM i-teams heeft ons geholpen bij het 
definiëren van het programma voor de 
 inrichting van de basisregistraties. EGEM 
i-teams houdt zich natuurlijk met meer 
instrumenten voor de e-gemeente bezig, 
maar daarvoor hebben we allemaal sepa-
rate projecten lopen.’ over de aanpak van 
EGEM i-teams is Meijkamp zeer te spreken. 
‘Ze werken met ruggesteun vanuit het rijk. 
Dat geeft een zekere status en gezag. Dat 

helpt.’ Meijkamp ziet ook verbeterpunten. 
De aanpak van EGEM i-teams houdt te weinig 
rekening met de enorme diversiteit aan 
gemeenten. ‘Als grote gemeente hebben we 
in Den Haag toch andere behoeften dan een 
kleine gemeente in Friesland.’

Standaarden
Den Haag maakt dankbaar gebruik van de 
EGEM-standaarden. Meijkamp ‘Ik ben groot 
voorstander van landelijke standaarden. Het 
is makkelijker om binnen de gemeente stan-
daarden te formuleren als ze ook  landelijk 
gelden.’ Meijkamp vindt dat er op meer 
terreinen standaarden moeten komen. ‘We 
hebben al goede gegevenstandaarden. Nu 
zouden er ook processtandaarden moeten 
komen. En standaarden op het gebied van 
service gerichte architectuur.’ 

Bovengemeentelijk platform
Kijkend naar de toekomst wil Meijkamp nog 
wel wat kwijt. ‘Er is sprake van een nieuw 
bovengemeentelijke platform: het Kwaliteits 
Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). 
Ik vind het belangrijk dat we als gemeen-
ten investeren in zo’n bovengemeentelijk 
platform. Dat is volgens mij de ideale 
plek voor de ontwikkeling en het beheer 
van  instrumenten die gemeenten kunnen 
 gebruiken bij de implementatie van de 
e-overheid.’’

Rens Meijkamp, gemeente Den Haag
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gemeenten kunnen niet 
meer zonder iCt

Michel Marijnen is burgemeester van Roosendaal. 
Maar hij is ook voorzitter van de VNG-commissie 

gemeentelijke dienstverlening en informatiebeleid. 
Hij is overtuigd van de noodzaak van een versnelde 

invoering van de e-overheid bij gemeenten. ‘ICT 
is een middel dat een andere manier van werken 

vraagt om echt rendement op te leveren.’

gesprek met Michel Marijnen

‘Mijn stelling is dat informatie de ruggen-
graat voor een adequate, moderne dienst-
verlening is. Daarom is ICT voor gemeenten 
een cruciaal hulpmiddel geworden. Jan 
postma en Jacques Wallage zetten dat in hun 
advies “Het uur van de waarheid” goed neer. 
Betere dienstverlening kun je niet realiseren 
zonder de bouwstenen van de elektronische 
overheid. De subcommissie van de vNG waar 
ik voorzitter van ben, heet niet voor niks 
“Dienstverlening en Informatiebeleid”. Dat is 
overigens niet alleen binnen de overheid zo, 
dat zie je in het bedrijfsleven ook. De over-
heid wordt ongeloofwaardig als ze niks met 
ICT doet: jonge mensen vinden het volstrekt 
vanzelfsprekend dat ze de gemeente ook op 
internet tegenkomen, dat ze daar gemak-
kelijk alle beschikbare informatie kunnen 
vinden en dat ze via internet eenvoudig trans-
acties kunnen plegen.’  om aan die gerecht-
vaardigde verwachting te kunnen voldoen, 
moeten we nu nodig aan de slag.’

Bestuurskracht vergroten
‘Dienstverlening moet je daarbij ruim 
op vatten. Als de gemeente hét contactpunt 
van de overheid voor burgers en bedrijven 
moet worden, is ICT nodig. Denk aan de 
ambities die de vNG zich heeft gesteld, na 
het advies van de commissie Jorritsma2.  
Trouwens, ook om de ambities op het gebied 
van administratieve lastenverlichting te 

bereiken, is inzet van ICT onontbeerlijk. En 
als het erom gaat de bestuurskracht van 
gemeenten te vergroten, zul je in ieder geval 
de informatiehuishouding goed geregeld 
moeten hebben.’

Ondergewaardeerd vraagstuk
‘De implementatie is daarbij een vaak 
onderschat en ondergewaardeerd vraagstuk. 
op zich is dat wel begrijpelijk. Het lijkt op 
het eerste gezicht uitsluitend een tech-
nisch vraagstuk, maar niets is minder waar. 
Moderne dienstverlening en op informatie 
gebaseerd besturen, vraagt om een andere 
manier van denken en werken. ICT is daarbij 
slechts een -essentieel- middel. 

Spiegel voorhouden
‘EGEM i-teams doet in die implementatie 
goed en belangrijk werk. Het is heel terecht 
dat ze de ontwikkeling van de organisatie 
centraal stellen en bestuur en management 
van de gemeenten aanspreken om haar 
verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. 
De regie-adviseurs en de e-adviseurs 
houden ons een spiegel voor en helpen ons 
om de goede beweging in gang te zetten. 
We  spreken daar in onze commissie met 
waardering over en ik vind het prettig om dat 
hier te kunnen zeggen. Bij deze wens ik alle 
betrokkenen veel succes bij de uitvoering van 
het programma.’

Michel Marijnen, gemeente Roosendaal en vNG subcommissie
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eCht samen
Achtskarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en 
Kollumerland werken sinds 2002 samen op het 

gebied van ruimtelijke ordening, toerisme, werk-
gelegenheid en ondernemen. Aanvankelijk leek 
er met deze ‘Noord-Oost Friese Aanpak (NOFA)’ 

weinig écht van de grond te komen. Tot de zomer 
van 2006. Eise van der Sluis, gemeentesecretaris 

van Achtkarspelen, vertelt. 

gesprek met Eise van der Sluis

Hoe zijn de dingen in beweging gekomen?
‘Het strategische advies van onze ICT-
projectgroep om met EGEM i-teams in zee 
te gaan vormde daarvoor de basis. De 
NoFA-samenwerking zat op dat moment op 
dood spoor bij gebrek aan aansprekende 
resultaten. In de NoFA-Directieraad bestond 
behoefte om snel vaart te maken met de 
digitalisering van werkprocessen en dienst-
verlening van de vier betrokken gemeenten. 
De sfeer was: “Óf we scheiden er mee uit, óf 
we gaan er echt wat van maken”. Er is toen 
unaniem gekozen voor doorgaan. Door het 
commitment op hoog niveau konden we een 
snelle omslag maken. Alles verliep vanaf dat 
moment heel gladjes. EGEM i-teams heeft 
ons gedurende het daarop volgende proces 
perfect ondersteund bij het opstellen van een 
realisatieplan.’

Hoe verliep het opstellen van het 
realisatieplan?
Alles bij elkaar heeft dat een maand of zeven 
geduurd. In die tijd is veel gebeurd. De 
besluitvorming is steeds snel gegaan. ook, 
omdat we er voor gekozen hadden om ons 
vanuit de directieraad niet met de details te 
bemoeien. De projectmanager had met z’n 
mensen veel ruimte. Hij wist precies binnen 
welke kaders hij moest blijven. Een voorstel 
op hoofdlijnen en de beslispunten: dat was 

voor ons voldoende om een beslissing op te 
nemen. Dat was bestuurlijk een behoorlijke 
omslag.

Wat heeft het traject NOFA opgeleverd?
We hebben geleerd om te denken in NoFA-
termen. Niet meer elke gemeente voor zich, 
maar echt samen. EGEM i-teams en de aan-
besteding voor een gezamenlijke midoffice 
hebben zo aan de samenwerking een enorme 
boost gegeven. Maatwerk is niet meer aan de 
orde. In alle vier de gemeenten hebben we 
becijferd wat nodig was om de digitalisering 
bij te benen. De samenwerking scheelt ruim 
1 miljoen! Nog een voordeel: elk van de vier 
gemeenten had recht op een bepaald aantal 
adviesuren van EGEM i-teams. omdat we 
alles samen deden, hielden we aan het eind 
van de rit een fors aantal uren over. Daar 
 hebben we nog volop gebruik van gemaakt.

Vertrouwen in de toekomst?
Absoluut. Als gemeenten bungelden we 
digitaal toch wat achteraan. Daarvan is nu 
geen sprake meer. Ik besef wel dat het nu 
pas begint. De komende jaren moeten we alle 
uitgezette actielijnen aflopen. De grootste 
kwetsbaarheid ligt daarbij in de kwaliteit van 
de mensen. We zullen daarom moeten blijven 
inzetten op draagvlak.

Eise van der Sluis, gemeente Achtkarspelen

28 29



noodzakelijke 
hulptroepen

Als medeopdrachtgever van het programma 
EGEM, heeft de VNG een bijzondere relatie met 

EGEM i-teams. Reden voor een gesprek met 
Nancy Bakker, hoofd afdeling bestuur, veilig-
heid en informatiebeleid bij de VNG. Over het 

belang van de e-overheid, de toekomst en wie 
wat moet betalen.

gesprek met Nancy Bakker

Implementatiegevolgen
‘Nieuwe wetten en nieuwe ontwikkelingen 
hebben veel gevolgen voor gemeenten: 
mensen moeten worden opgeleid, proces-
sen aangepast en automatiseringssystemen 
ontwikkeld. Toen ik begon in mijn huidige 
functie, bleek dat de aandacht voor zulke 
‘implementatiegevolgen’ op sommige terrei-
nen de afgelopen jaren te wensen heeft over-
gelaten. Daar hebben we nu last van. Dat kan 
in de toekomst echt niet meer. Gemeenten 
moeten zich kunnen voorbereiden op nieuwe 
ontwikkelingen. Zoals op de invoering van de 
e-overheid.’ 

Hulptroepen bij invoering e-overheid
‘We verwachten veel van de e-overheid. En 
terecht. De dienstverlening, de handhaving, 
de zorg, het hele handelen van de overheid 
kan dankzij de e-overheid beter worden. 
Alleen drukt de invoering ervan enorm op 
gemeenten. Dat grijpt diep in op de organisa-
ties. En daar komt EGEM i-teams om de hoek 
kijken. Zeg maar de noodzakelijke hulptroe-
pen.’ 

Gemeenten moeten het zelf doen
‘Ik geloof in de aanpak van EGEM i-teams. Dat 
gemeenten het zelf moeten doen. Je moet je 
niet afhankelijk maken van hulp. Het effect 
van de bemoeienis van EGEM i-teams is zo 
vele malen sterker. Neem nou de gemeente 
Zeewolde. EGEM i-teams heeft daar veel in 

beweging gezet op bestuurlijk niveau. En 
op dat niveau handelen ze nu naar wat ze 
zelf hebben afgesproken: ze maken geld en 
capaciteit vrij voor het uitvoeren van hun 
plannen.’ 
 
Toekomst
‘EGEM en i-teams zijn tijdelijke organi-
saties. Daar moet iets voor terug komen. 
voorlopig noemen we dat ‘iets’ King: het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. 
King moet zich gaan richten op ontwikkeling 
en beheer van gemeentelijke standaarden. 
Maar het moet ook een rol krijgen in het 
ondersteunen van de implementatie. Daarom 
kijken we met zoveel belangstelling naar de 
functie die EGEM i-teams nu vervult.’ 

De vervuiler betaalt
‘Als het gaat om nieuwe wetgeving, mogen 
we de rekening voor de implementatieonder-
steuning best neerleggen bij het rijk. Wij zijn 
voorstander van een consistente toepassing 
van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Aan 
de andere kant hebben gemeenten zelf ook 
ambities. Die willen hun dienstverlening opti-
maliseren. Als gemeente moet je daar dan 
ook in willen investeren. Dus een deel van de 
implementatiekosten, die niet direct zijn toe 
te rekenen aan nieuwe wet- of regelgeving, 
mogen best op het matje van de gemeenten 
komen te liggen.’

Nancy Bakker, vNG
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Blijven nadenken over de 
volgende stap

Dirk Schravendeel is sinds een jaar programmamanager van 
i-teams. Maarten Hillenaar heeft met diverse petten op EGEM 

en i-teams ondersteund. Nu is hij ad interim programma-
manager bij EGEM. Een duidelijke visie op de invoering van de 

e-gemeente hebben ze allebei: ‘We komen niet langsrijden met 
een busje met mannen in zwarte pakken die alles even komen 

fixen. Elke gemeente moet de verandering echt zelf vormgeven.’

gesprek met Dirk Schravendeel en Maarten Hillenaar 

Wat hebben jullie geleerd van 2 jaar 
EGEM i-teams?
Schravendeel reageert direct: ‘Dat de aanpak 
werkt! En die aanpak was twee jaar geleden 
buitengewoon nieuw, vergis je niet. Dat we 
alle bestuurslagen erbij betrekken – van de 
gemeentesecretaris tot de werkvloer. Dat het 
wij – zij denken tussen de programma’s en 
de gemeenten doorbroken is, we spreken 
niet meer van “Haagse” programma’s. En dat 
we samenwerken met partijen uit de markt, 
de e-adviseurs. Het is niet vanzelfsprekend 

dat dat lukt, maar daar zijn we mee op stoom 
gekomen.’ 

Hillenaar vult aan: ‘De invoering van de 
e-overheid is een  veelomvattend proces. 
Gemeenten hebben te maken met heel veel 
initiatieven en nog meer actoren. 
De samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven – de e-adviseurs – is echt een 
novum. Dat deel van de aanpak kun je met 
recht convergentie noemen. En dat deel van 
de aanpak is wonderbaarlijk goed gelukt: alle 

Dirk Schravendeel, EGEM i-teams
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e-adviseurs vertellen min of meer hetzelfde 
verhaal.’ 

Was de aanpak van het begin af aan helder?
‘Wel op hoofdlijnen. Maar we hebben per 
stap geleerd hoe het beter moet. We heb-
ben een goede theoretische basis, die heeft 
geleid tot aanscherping in de praktijk. En 
we zijn nog steeds niet klaar. We blijven de 
 aanpak doorontwikkelen. Dat is belangrijk’, 
zegt Schravendeel stellig. Hillenaar (‘vind 
je het goed als ik de filosofie achter de 
aanpak nog even toelicht?’): ‘Het mooiste 
zou  natuurlijk zijn als er een busje bij je 
gemeente binnenrijdt waar mannen in zwarte 
pakken uitspringen en die fixen het dan even 
voor je. Maar de kern van onze aanpak is 
vanaf het begin geweest dat de gemeenten 
het zélf moeten doen. De bemoeienis van 
EGEM i-teams moet leiden tot iets wat door 
elke gemeente zélf wordt gedragen.’  

Veel gemeenten zijn blij met het 
realisatieplan. Maar ze vinden de 
implementatie ervan lastig. Zij willen wél 
zo’n busje. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
‘Bij de implementatie zien we twee soorten 
gemeenten’ zegt Hillenaar ‘gemeenten die 
het oppakken en zelf aan de slag gaan. En 
gemeenten waar het niet lukt. Bij die laatste 
groep zijn er weer twee mogelijkheden. of de 
gemeente heeft specialistische hulp nodig. 
Dat is geen probleem. of het realisatieplan 
wordt onvoldoende gedragen. Dán is er wel 

een probleem. Als EGEM i-teams vegen we 
alle belemmeringen van tafel. verandering 
gaat alleen als je het echt zelf wil.’ 

Zien jullie dan helemaal geen rol voor EGEM 
i-teams bij de implementatie?
Schravendeel: ‘Natuurlijk wel. We  moeten 
niet weg zijn als het op  implementeren 
 aankomt. We zijn dan ook druk met 
de  ontwikkeling van een aanpak en 
 instrumenten die je op verschillende niveaus 
kunt inzetten. En we zijn niet de enigen die 
de behoefte aan meer ondersteuning zien. 
ook het kabinet erkent dat het nodig is. Nu 
wordt nog de discussie gevoerd wie dat dan 
moet betalen: Binnenlandse Zaken of de 
vNG.’

Gemeenten hebben ook behoefte aan meer 
coördinatie vanuit ‘Den Haag’. Niet de BAG 
en de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening en de 
Omgevingsvergunning tegelijk invoeren. 
Heeft EGEM i-teams daar een rol?
‘Het is de politieke realiteit dat je als 
gemeente altijd met dit soort samenlopen te 
maken zult krijgen. De politiek kan het zich 
niet veroorloven om alles rustig te plannen. 
Als er morgen ergens een aanslag plaats-
vindt, dan hebben alle gemeenten daar 
volgende week ‘last’ van. Maar het klopt: als 
EGEM i-teams zitten we tussen rijksoverheid 
en gemeenten in. En in die zin zie ik daar ook 
een rol voor ons’, aldus Hillenaar. 

‘Die rol hébben we al’, vindt Schravendeel. 
‘We proberen de kloof tussen Den Haag en 
gemeenten op allerlei manieren kleiner te 
maken. Door implementatiemethoden te 
standaardiseren, door richting Den Haag te 
laten zien waar en wanneer het misloopt, 
en door nieuwe beleidsvoornemens die 
door i-teams ondersteund gaan worden, 
te  onderwerpen aan een uitvoeringstoets.’ 
Hillenaar: ‘Al die maatregelen leveren abso-
luut een bijdrage aan het verkleinen van de 
kloof. Maar de werkelijkheid is dat er altijd 
weer verrassingen zullen zijn.’

Gemeenten moeten hét loket richting de 
overheid worden. Goed idee?
Hillenaar: ‘Er bestaat nog helemaal geen 
eenduidige definitie van hét loket. Moeten 
gemeenten alles gaan doen? of hoeven ze 
alleen maar te zorgen dat iemand op de 
juiste plek terechtkomt? Dat ze een mak-
kelijke, laagdrempelige toegang worden 
tot de dienstverlening van de overheid? 
Wat dat laatste betreft: ik denk dat EGEM 
i-teams gemeenten kan helpen om die rol als 
‘toegang’ goed te vervullen. Daar moet dan 
nog wel heel veel voor gebeuren hoor! En het 
denken daarover is nog volop in beweging. 
Misschien verdwijnt de gemeente wel achter 
commerciële dienstverleners. Ik bestel een 
dakkapel bij aannemer X, en ik hoef geen 
bouwvergunning te vragen omdat die aan-
nemer is gecertificeerd.’ 
Schravendeel: ‘En het mooie is, dat de 

dingen die we nu aan het doen zijn in al die 
ontwikkelingen passen. De bouwstenen 
die de e-overheid aandraagt, blijken goede 
bouwstenen.’

Wat wordt de volgende stap in jullie aanpak?
‘Ik vind dat we een debat moeten starten 
over vertrouwen’ zegt Hillenaar. ‘En dan geen 
debat over privacy als rem, maar een debat 
in het kader van de herinrichting van de over-
heid. voor dienstverlening en handhaving 
is het prettig en noodzakelijk om als over-
heid veel gegevens te hebben. Maar al die 
gegevens maakt de overheid ook buitenge-
woon verantwoordelijk. Burgers vertrouwen 
de overheid die gegevens toe, we mogen dat 
vertrouwen niet beschamen. Dus over dat 
voorbeeld dat ik net gaf – van die aannemer 
die dan meteen een bouwvergunning regelt 
– dáárover moeten we een discussie starten. 
Kunnen we dat soort zaken goed regelen? 
over zulke vragen moeten we ons nu gaan 
buigen.’ 
‘Daar sluit ik me bij aan’, zegt Schravendeel, 
‘laat de volgende stap het debat zijn over een 
nieuw vertrouwensconcept dat past bij een 
moderne overheid.’
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