Bij ons in de 2e Kamer
De ICT-woordvoerders: iBestuur stelt ze aan u voor.
In vijf vragen.
Een nieuwe Kamer, nieuwe
gezichten. Dat geldt zeker
voor de ‘ICT-woordvoerders’
in de fracties. Van de acht
Kamerleden die in dit artikel
aan het woord komen, zijn er
vijf na de laatste verkiezingen in de Kamer gekomen.
Wie zijn zij en wat vinden ze van de actuele
onderwerpen?

• Hoe actief bent u op het gebied van
sociale media?

• Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die sociale
media?

• Bij het inrichten van elektronische
dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte
moeten ze daarvoor krijgen?

• Is ICT in bredere zin een middel om
de overheid efficiënter te maken?

* Woordvoerders voor PVV, 50Plus
en Partij voor de Dieren waren niet
beschikbaar voor dit overzicht.

Door Freek Blankena

• Hoe kijkt u aan tegen het belang van
privacy, nu het door de opkomst van
de cloud steeds minder helder is wat
er met gegevens gebeurt?

Roald van der Linde, VVD

Astrid Oosenbrug, PvdA

(39 dagen in de Kamer)

(89 dagen in de Kamer)

Deze Rotterdamse econoom heeft de Compacte Rijksdienst in zijn portefeuille en wil
aandacht voor shared services, thuiswerken
en dienstverlening. Het Deltaplan ICT dat
voorganger Brigitte van der Burg voorstelde wil hij nieuw leven
inblazen.

Dit voormalig raadslid in Lansingerland
was ook systeembeheerder en kent dus de
ICT-materie, “maar ik moet wel oppassen dat ik niet te snel technisch word”.
Als nieuwe ICT-woordvoerder wil ze benadrukken dat er ook veel
dingen goed gaan.

Ik gebruik al heel lang LinkedIn en sinds het afgelopen jaar
Twitter en dat is specifiek gebonden aan het Tweede Kamerwerk;
ik twitter níet wat ik vanavond eet. Twitter is een handig middel
om dingen de wereld in te helpen maar met name ook om dingen
te horen. Politieke ontwikkelingen zie ik het eerst op Twitter.

Ik zit op Twitter en op Facebook. Twitter gebruikte ik al
voordat ik politiek actief werd, als bron van informatie. Politiek
gebruik ik het nu ook om snel feedback te krijgen. Twitter is voor
mij het snelste medium om contact te houden met grote groepen
mensen. Op Facebook kun je wat uitgebreider antwoorden.

De overheid moet niet slimmer proberen te zijn dan de rest
van Nederland maar moet dit soort dingen wel aangrijpen. Ze
hadden hier in Den Haag een straat opengegooid en daarna
zaten er nog allerlei kuilen in de weg. Ik stuurde daarom een
tweet naar de gemeente of dat gedicht kon worden en kreeg binnen twee uur een reactie! Het is directer en minder formeel en
dus sneller.

De gevolgen die sociale media zouden móeten hebben is dat
de overheid zelf ook reageert. Ik merk nu dat ze heel veel zenden. Elk departement heeft zijn eigen Twitter-account, maar wat
ze nog moeten leren is ook ontvangen en er iets mee doen.

Je zit natuurlijk met verbazing te kijken naar al die afzonderlijke websites van gemeenten. Allemaal zelf opgetuigd met
wisselend succes. Je kunt veel kosten besparen en kwaliteitswinst boeken als je uniformering toepast. Dat kun je vanuit de
rijksoverheid strak aansturen en verplichten, maar dwang is niet
nodig. Je kunt ook een basissysteem met alle backoffice-functies
aanbieden dat dermate aantrekkelijk is dat gemeenten daaraan
wel mee wíllen doen.
Ik vind de Belastingdienst een mooi voorbeeld. Over een
paar jaar heb je een eigen pagina waar alles al ingevuld is. Dat
begon vijftien jaar geleden met diskettes. Stap voor stap worden
we steeds efficiënter en dat is hoe het moet gaan. Je moet het
wel vanaf het begin zo neerzetten dat je het steeds kunt blijven
uitbreiden.

Ik heb zelf voor ik de Kamer inging ook in de cloud gewerkt.
Het voordeel is dat het overal toegankelijk is en aan de voorkant
goed beveiligd, maar aan de achterkant? We willen dat door de
minister van Justitie en Veiligheid nog veel beter uitgezocht
hebben.

Aan de ene kant zijn we aan het decentraliseren en proberen
we dingen bij de gemeenten te leggen. Aan de andere kant ben
ik als voormalig ICT’er wel heel erg voor uniformiteit in bijvoorbeeld websites van gemeenten. Dat bespaart kosten, maar schept
ook meer duidelijkheid voor burgers. Ik ben daarin meer voor de
wortel dan voor de stok. Ik denk dat gemeenten wel inzien dat
het heel handig is om bijvoorbeeld één portaal te hebben waar
iedereen op een zelfde manier een afspraak kan plannen.
Je kunt niet meer om ICT heen. Wat je wil is dat het goed
ingeregeld is. Er lopen nog tal van projecten. De slag die we
volgens mij nu moeten maken is dat alle mensen die ermee gaan
werken goed opgeleid zijn. Mensen willen ook steeds meer thuis
gaan werken, maar dat betekent dat je de systemen wel anders
moet inrichten.

Het is nu hot om alles in de cloud te gooien en dan kom je
bij het volgende probleem: beveiliging en privacy. Ik kom zelf uit
de ICT, maar als simpel burger weet je niet wat er met je gegevens gebeurt. Nu blijkt dat als ze bij een bedrijf terecht komen
dat zijn servers in Amerika heeft staan, die gegevens vrijelijk
door de Amerikaanse overheid zijn te gebruiken. Daarover moet
eens goed gecommuniceerd worden.

Foto Bart van der Putten
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Sharon Gesthuizen, SP

Agnes Mulder, CDA

(2210 dagen in de Kamer)
Veiligheid – ‘je haalt letterlijk de
hele wereld binnen via het internet en je
mobiel’ – en de economische kansen voor
Nederland op ICT-gebied zijn de belangrijkste onderwerpen voor
Sharon Gesthuizen.

Ik zit alleen op Facebook en Linkedin. Twitteren doe ik niet,
ik vind dat wat minder communicatief. Facebook vind ik wel een
prettig medium omdat het duidelijk laat zien dat het een discussie is. Via sociale media kun je contacten leggen en af en toe
de aandacht vestigen op standpunten, moties of dingen die je
tegenkomt.
Als politica vind ik niet dat de overheid zelf ook moet gaan
twitteren. Het is toch allemaal opinie op Twitter en Facebook.
Wel de eindverantwoordelijke, dus een minister of staatssecretaris. Jammer dus dat minister Timmermans meldde te stoppen met
Facebook.

Waarom zou je dingen niet kopiëren? Er zijn veel instanties,
en vooral vergrijsde gemeenten, die niet de capaciteiten in huis
hebben om het allemaal zelf te doen. Gemeenten doen niet allemaal precies hetzelfde, maar het lijkt mij logisch om het er voor
de burger overal zoveel mogelijk hetzelfde te laten uitzien. Als
centrale overheid moet je wel uitkijken dat je niet gaat ingrijpen
als er geen daadwerkelijke problemen met kosten of beveiliging
zijn.
We kunnen wel snel vooruit willen, maar het moet ook veilig.
Ik denk dat we op sommige plekken pas op de plaats moeten
maken omdat we de laatste jaren veel uitdagingen voorbij hebben zien komen. Het blijkt dat er onvoldoende besef is van de
noodzaak van beveiliging en privacy.

Op dit moment heb je juridisch gezien te maken met allerlei
gevolgen waar we nog geen oplossing voor hebben. Ik heb vragen gesteld over hoe zit het met zaken die niet op Nederlandse
servers staan. Het is onduidelijk wat nu eigenlijk de fysieke plek
is waar iets draait en welke consequenties dat heeft. Dat alles is
op dit moment onvoldoende opgelost.

De vijf vragen.

• Hoe actief bent u op het gebied van
sociale media?

• Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die sociale
media?

• Bij het inrichten van elektronische
dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte
moeten ze daarvoor krijgen?

• Is ICT in bredere zin een middel om
de overheid efficiënter te maken?

• Hoe kijkt u aan tegen het belang van
privacy, nu het door de opkomst van
de cloud steeds minder helder is wat
er met gegevens gebeurt?

(89 dagen in de Kamer)
Ze was raadsfractievoorzitter in Assen
en Kamer van Koophandel-manager en
vindt het belangrijk dat het speelveld voor
bedrijven in Europa goed is geregeld en dat Nederlandse
bedrijven kansen in ICT pakken.

Ik ben actief op Twitter en wat minder op LinkedIn. Ik ben
Twitter gaan gebruiken vanuit mijn vorige functie als vestigingsleider van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Als startend kamerlid komt er veel op je af en ik gebruik sociale media
voor mijn input. Bij serieuze vragen probeer ik wel contact op te
nemen.
Ik denk dat het belangrijk is voor ondernemers op het
moment dat consumenten iets zeggen over jou, dat je je daar
bewust over moet zijn. Inwoners willen op die manier ook graag
communiceren met de overheid. Als een gemeente op sociale
media wordt genoemd moet het normaal zijn dat de voorlichting
er eventueel een telefoontje aan wijdt.
Het hoeft niet allemaal hetzelfde smoel te krijgen. Ik denk
dat het voor een aantal zaken wel handig is om die nationale
schaal te pakken, zoals met het ondernemingsdossier, waarmee je
op één plek als ondernemer digitaal je informatie kunt aanleveren. Maar als bepaalde gemeenten nóg klantvriendelijker willen
zijn dan wil ik daar niet als landelijke overheid voor gaan liggen.
Als het meer kost is dat kennelijk iets waarin een gemeente het
verschil wil maken.
Ik hoor te vaak ondernemers aangeven dat voor bepaalde
procedures zes weken worden gebruikt, terwijl het veel sneller
kan. Digitaal wordt het ook effectiever en maak je minder fouten.
Maar ICT zelf is niet het walhalla. Het is een middel, geen doel.

Ik maak me daar zorgen om. Er wordt heel veel afgeluisterd
per telefoon en gaat het nu digitaal dezelfde kant op? Ingrepen op computers worden nu vaak nergens geautoriseerd, maar
criminelen moeten wel worden aangepakt. Het is een moeilijk
evenwicht, waar de minister helderheid over moet scheppen.

Foto Bas Stoffelsen
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Kees Verhoeven, D66
(915 dagen in de Kamer)
Deze geograaf en belangenbehartiger van
ondernemers gaat zich richten op alles wat
met internetvrijheid te maken heeft, maar ook
op cybersecurity en de economische kant van het internet.

Ik ben vrij actief op Twitter, waar ik zo’n vijftien tot
twintig tweets per week plaats. Die komen automatisch ook
op Facebook, waar ik rond de 1500 vrienden heb. Maar ik
probeer het een beetje te beperken. Op Twitter reageer ik op
vragen en ik stel ze daar. Het is echt een interactief kanaal.
Privé gebruik ik de sociale media niet.
De overheid moet allereerst zorgen dat burgers bewust
zijn van de kansen en de bedreigingen van sociale media. De
overheid moet er ook voor zorgen dat als persoonsgegevens
worden gebruikt door bepaalde partijen daar grenzen aan
gesteld worden. En de overheid moet zelf sociale media gaan
gebruiken om de betrokkenheid van burgers te vergroten.
Aan de ene kant kun je kiezen voor uniformiteit, herkenbaarheid en kwaliteit. Een schaduwkant is dat er dan één
groot overheidsgeheel van gekoppelde bestanden en systemen ontstaat en dat is ook weer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Ik snap best dat er een wens is om één digitale overheid
te bouwen maar dat is een tool op zich. De burger heeft er
helemaal geen behoefte aan dat alle websites er hetzelfde
uitzien. Overheden moeten niet steeds het wiel uitvinden,
maar je moet ook niet doorschieten en alles centraal willen
regelen.
Er gaat regelmatig wat mis met de ICT van de overheid,
maar de algemene balans is toch dat die het burgergemak
vergroot heeft. En ik denk dat er in de snelheid waarmee de
overheid kan opereren nog wel een slag te winnen valt. Je
moet burgers wel een alternatief blijven bieden en niet in
een digitaal domein dwingen als hij daar niet aan toe is.
Die cloud – wat die term ook betekent – is niet per se
veiliger dan een gemeenteserver. De beveiliging blijft de
graadmeter, of iets nou fysiek staat opgesteld op een bepaalde locatie of in de cloud. Wat vooral van belang is, is dat
mensen te weten komen wat er met hun informatie gebeurt
en waar die wordt opgeslagen. En het gaat niet alleen om
individuele privacy, maar ook om de macht van informatie in
bredere zin.

Foto Pepijn Leupen
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 ert Jan Segers,
G
Christenunie
(89 dagen in de Kamer)
De campagneleider van de Christenunie
is nieuw in de Kamer. Hij ziet wel nieuwe mogelijkheden voor ICT.

Ik ben actief op Twitter, niet op Facebook. Twitter gebruik ik
bijvoorbeeld als ik mijn licht ergens over heb laten schijnen, voor
discussie en voor nieuws. Input is belangrijk. ’s Ochtends nog voor
de krantenkoppen lees ik tweets. Twitter laat je als Kamerlid buiten
de Haagse vierkante kilometer rondkijken.

Bij de opstand tegen de inkomensafhankelijk zorgpremie werd
duidelijk dat mensen heel snel met elkaar kunnen verbinden. Als als
er ergens onvrede is wordt dat veel meer uitvergroot en versneld
door sociale media. Overheden moeten dus sneller reageren, anders
wordt het al snel een sneeuwbal. Anderzijds moeten overheidsfunctionarissen niet te snel zenuwachtig raken van sociale media.
Dat hangt ervan af. Ik zou ervoor willen pleiten dat er bij de
landelijke politie veel meer gebruikt wordt gemaakt van ICT. Dat is
nu nog veel ouderwets papierwerk, waardoor er onvoldoende zicht
is op het verloop van de criminaliteit. Als het daarentegen gaat
om dienstverlening denk ik dat gemeenten daarin aangemoedigd
moeten worden en geholpen, maar dat het wel tot de gemeentelijke
autonomie behoort om daar zelf in te kiezen.

We hebben natuurlijk ervaring met mislukte ICT-projecten. Maar
in zijn algemeenheid kan dienstverlening sneller en adequater. Digitale aangifte bij de politie zou bijvoorbeeld helpen.

Er ontstaat een infrastructuur waarin je steeds meer over
burgers te weten komt. Emails controleren, telefoontaps; je moet
wel de proportionaliteit in de gaten houden. Ik maak me daar wel
zorgen over. De gevaren van de cloud vind ik een serieuze discussie maar ik kan het risico niet inschatten. Maar hoe meer er wordt
opgeslagen, hoe groter het risico.

Linda Voortman, GroenLinks

De vijf vragen.

• Hoe actief bent u op het gebied van
sociale media?

• Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die sociale
media?

• Bij het inrichten van elektronische
dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte
moeten ze daarvoor krijgen?

• Is ICT in bredere zin een middel om
de overheid efficiënter te maken?

• Hoe kijkt u aan tegen het belang van
privacy, nu het door de opkomst van
de cloud steeds minder helder is wat
er met gegevens gebeurt?

(875 dagen in de Kamer)
Linda Voortman (Groenlinks), is voormalig vakbondsbestuurder.
Zij wil zich sterk maken voor openbaring
van meer overheidsinformatie. Ook de bescherming van
persoonsgegevens is belangrijk.

Ik ben redelijk actief op sociale media: Twitter, Facebook,
Hyves en LinkedIn. Maar vooral op Twitter. Daar heb ik de afgelopen tijd bijvoorbeeld ‘zorg-uren’ gehouden, met discussies over
bijvoorbeeld het eigen risico. Ik vind sociale media handig om
informatie op te halen én om te laten zien wat je als kamerlid
doet.
Ik denk dat er veel meer openheid mogelijk is. De burger die
bepaalde informatie wil moet nu vaak nog een wob-verzoek indienen, maar wij vinden dat overheden zelf meer informatie openbaar
moeten maken zonder dat burgers erom vragen. Ik denk dat de
overheid nog te veel denkt in termen van papier.

Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Je ziet grote verschillen in hoe gemeenten omgaan met e-dienstverlening. De VOG kan
bij de ene gemeente digitaal, en bij de andere moet je nog naar
een loket toe of moet je het nog echt thuisgestuurd krijgen. Meer
eenheid zou wel goed zijn, maar je wilt gemeenten niet dicteren
hoe ze ’t moeten aanpakken.

Ik kan me voorstellen dat je meer digitale aangiften laat doen
bij de politie, bijvoorbeeld voor de eenvoudige zaken. Dan houdt
de politie meer tijd over voor de complexere zaken. Bij de zorgindicatiestelling kun je net zoiets doen.

Daar maak ik me zeker zorgen over. Ik vind een meldplicht
voor ICT-incidenten nodig. De overheid moet een bewaker zijn
van de privégegevens van burgers. Daarnaast is goede informatievoorziening heel belangrijk, zodat je weet wat er gebeurt met je
gegevens.

Foto Ruben Timman
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Roelof Bisschop, SGP
(89 dagen in de Kamer)
Dit voormalig provincialestatenlid (Utrecht) is
van huis uit docent. “Wat ICT betreft gaat de SGP
zich volgend opstellen.”

Ik gebruik de sociale media heel terughoudend. Op Facebook
had ik al een pagina, maar die gebruik ik weinig. Het Twitteraccount heb ik cadeau gekregen van de SGP-jongeren en gebruik
ik met een zekere regelmaat, maar niet heel frequent. Voor contact
met de achterban vind ik die 140 tekens eigenlijk te kort. Dan
word ik liever door een groep mensen uitgenodigd om iets uit te
komen leggen.

Kwesties zingen op sociale media in de kortste keren rond.
Maar je merkt ook ongeremdheid en dat heb ik in de verkiezingscampagne ook gemerkt toen een opmerking van Kees van der
Staaij in de sociale media uit zijn verband werd gerukt. Ik weet
niet wat je kunt doen om die beelden bij te stellen.

Wij zijn daar eenvoudig in. Wat je lokaal of regionaal kunt
organiseren moet je gewoon niet landelijk wíllen doen. Met welk
recht zou de landelijke overheid aan een gemeentelijke of provinciale overheid willen voorschrijven ‘zo moet je je digitale omgeving
inrichten’? Dat het goedkoper kant daar heb ik twijfels over. Er zijn
immers voorbeelden van projecten die goudgeld hebben gekost.
De toegankelijkheid van overheidsdocumenten is enorm toegenomen. Het is natuurlijk fantastisch dat er mogelijkheden als
rijksoverheid.nl, wetten.nl en de archiefdiensten zijn. Je kunt denk
ik zorgen dat de toeganklijkheid van het doen van aanvragen nog
een stuk klantvriendelijker wordt. Ik zie daar nog echt veel mogelijkheden en zie overheden die ook wel benutten. Maar je moet het
stap voor stap uitbreiden.

Ik ben geen deskundige op dat terrein. Maar ik denk dat voor
zover een overheid de cloud overweegt, je wel heel erg goed moet
kunnen borgen dat die gegeevens niet op straat komen te liggen.
Ik heb de indruk dat de overheid nog niet zover is. Privacy moet
hier met stip bovenaan staan.

Foto Wim Salis
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