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Wat als PC’s het
voor het zeggen 
hebben?

Wat als alles gratis is?
Wat als alle ICT-ers

Europa hebben 

verlaten?

Wat als alles
is toegestaan?

Er ontstaan
nieuwe normen

en waarden

Overheden zijn dan 
niet meer nodig, 
we regelen het zelf wel

Vanuit chaos ontstaat
vanzelf weer een
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e-Overheid 
over 10 jaar

Wat als de markt 

alles bepaalt?

Tijdens de workshop De e-Overheid over 10 jaar mochten de deelnemers onbelem-
merd dromen. Dat gebeurde aan de hand van 5 stellingen. In groepjes werden de 
deelnemers uitgedaagd om na een inspirerende brainstorm tot een samenva�ende 
uitspraak te komen. Vijf conclusies die minstens tot nadenken stemmen.

Dan zou het wenselijk 
zijn dat ze ook een 

mensenhart krijgen

,,

,,

Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Werk 
aan de 

keten!

In dit magazine 

36 
deelnemers  
aan het woord

‘Energie
verbruik kan 

omlaag’

KETEN USABILITY:
‘Calamiteiten 
managen in 
een keten’

CONGRES  |  25 SEPTEMBER 2014



VoorwoordHoogtepunten in beeld Voorwoord

Op 25 september kwamen we 
samen in DeFabrique. Met 
dit magazine krijgt u, met het 

congres nog vers in het geheugen, een 
impressie van de middag.   
Logius wilde dit jaar per se het onder-
werp ketensamenwerking als thema 
van het congres hanteren. De producten 
en diensten van Logius zijn alleen van 
waarde wanneer ze worden toegepast 
in een keten. Bij Logius werken we 
daarom dagelijks in ketens en zien we 
dat het bewustzijn hierover essentieel 
is voor het waarmaken van de ambities 
van de digitale overheid.
Vanuit verschillende rollen, behoeften, 
kennisniveaus en belangen hebben de 
aanwezigen tijdens de workshops hard 
gewerkt aan het vinden van oplossingen 
voor diverse problemen en uitdagingen 
van de (digitale) overheid. Daarbij werd 
duidelijk dat samenwerken in ketens  
eigenlijk begint met het open staan voor 
de ander. De basis ligt in vertrouwen  
en respect voor elkaars positie en be-
langen. Als de relatie er eenmaal is kan 
daarop voortgebouwd worden. Dan pas 
kunnen we het hebben over het herge-
bruik van data, meerjarige financiering 
en het gebruik van standaarden. 
Ik hoop dat u net als ik terugkijkt op 
een inhoudelijk en inspirerend congres 
en dat we samen blijven werken aan de 
keten!

–  Steven Luitjens, directeur Logius  –

‘Werk aan de keten!’

‘Klantdenken komt niet in plaats van, het komt 
erbij. Het oude denken blijft.’ 
MARCEL HOOGWOUT

‘Laten we met elkaar in cocreatie in het belang van 
burgers en bedrijven aan de slag gaan.’
BAS EENHOORN, NATIONALE COMMISSARIS DIGITALE OVERHEID

“De wet van het omgekeerde perspectief luidt 
als volgt: ‘Naarmate de deskundige dichterbij 
komt, wordt hij kleiner.” 
STEVEN LUIJTJENS, DIRECTEUR LOGIUS

BEKIJK HIER EEN
 IM

PRESSIE VAN D
E 
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U

D
IE

DAG•

‘Ketensamenwerking gaat over eerlijkheid, 
vertrouwen, elkaar helpen, respect, belangen, 
zelfreflectie en verschillen.’
REMCO VAN WIJK

REMCO’S KEYNOTE:
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WorkshopsWorkshop

“Vaak kijken mensen alleen vanuit hun eigen wettelijke taakveld naar 
een casus zonder te bedenken welke kwaliteit zij kunnen doorgeven 
naar verderop in de keten. Iedereen doet zijn eigen dingetje en dan is 
het klaar.” Aldus Wendy Kwik (ICT Uitvoeringsorganisatie) en Berna-
dette Jorritsma (ministerie van Veiligheid en Justitie). Zij bedachten 
het Ketenspel. Doel: deelnemers bewust maken van hun onderlinge 
afhankelijkheid en verbondenheid in de keten.

In het Ketenspel doorlopen deel-
nemers een aantal stappen in het 
ketenproces van een vreemdelin-
genketen. De deelnemers vormen 
groepjes die elk een ketenpartner 
vertegenwoordigen. Per stap in het 
proces van de asielaanvraag krijgen 
de groepjes vragen, bijvoorbeeld 
over het vastleggen van bepaalde 
gegevens, en over de kwaliteit daar-
van. Daarbij moeten ze beseffen dat 
diezelfde gegevens ook gebruikt 
moeten kunnen worden door een 
partner ergens anders in de keten. 
Kwik: “Idee is dat deelnemers na 
de workshop vaker bedenken: ‘Wat 
betekent het om deel uit te maken 
van een keten, en hoe kan ik zelf 
bijdragen aan een goed en efficiënt 
verloop van de keten?’ Of dat gelukt 

is? Een deelnemer na afloop: “Ik 
ben gaan nadenken over hoe ik 
voortaan te weten kan komen welke 
gegevens ketenpartners echt nodig 
hebben. Dat is een kwestie van 
erom vragen, en niet invullen wat ik 
denk dat die partner nodig heeft.” 

Calamiteit? Te vaak is het ‘ieder voor zich’
Digitale gegevensuitwisseling maakt organi-
saties steeds afhankelijker van elkaar. Uitval of 
een hack van een ICT-applicatie heeft ernstige 
gevolgen voor andere ketenpartners. Het op 
orde hebben van de eigen calamiteitenorganisa-
tie is niet genoeg. De schade kan alleen beperkt 
worden als er goed wordt samengewerkt, 
ketenpartners elkaar begrijpen en snel weten op 
te schakelen. Het bewustzijn van afhankelijkheid 
in de keten moet omhoog.
In een fictief scenario worden diverse ketenpart-
ners daarom ernstig getroffen door een cala-
miteit. Verlies aan continuïteit van het primaire 
proces en financiële- en reputatieschade zijn het 
gevolg. Een verslag in beeld.

DUURZAAMHEID IN DE KETEN

Energieverbruik kan omlaag

EN NU DE PRAKTIJK…
WIM VAN BELZEN, JUSTITIËLE 
INFORMATIEDIENST
Leerpunt “Belangrijk is dat we 
duurzaamheid gaan inbouwen en 
gaan letten op Green IT. De vraag 
is ook of we dat dan voor 99,9% 
moeten doen.”
Actiepunt “Ik ga bouwers bewust 
maken van Green IT, klanten 
met één applicatie laten werken 
in plaats van met 
meerdere, en  
zorgen dat 
duurzaamheid 
bespreekbaar 
wordt.”

EN NU DE PRAKTIJK…
STEPHAN HAAS, STICHTING  
PENSIOENREGISTER
Leerpunt “De kwaliteit van gegevens 
is een complexe zaak. Met name de 
betrouwbaarheid daarvan.”
Actiepunt “Wat zou kunnen helpen 
is telkens opnieuw helder 
aan elkaar communiceren 
over wat de verschillende 
gegevens betekenen.”

Ontwikkelaars creëren software zonder aan-
dacht te besteden aan het energieverbruik. 
Michiel Cuijpers en Niels van der Zwan van de 
Software Impovement Group introduceren in 
de workshop Duurzaamheid in de keten ‘Green 
IT concepts’. Hiermee brengen zij het energie-
gebruik van software in de keten in kaart. Hun 
streven: “Een gedeeld perspectief op energie-
verbruik, zodat alle schakels uit de keten mee-
denken over duurzaamheid.”

Iedereen kijkt naar een deeltje, vanuit zijn eigen 
perspectief, constateren zij. Maar hoeveel ener-
gie kost het totaalplaatje nu eigenlijk? Cuijpers: 
“Dit in kaart brengen geeft houvast en zorgt 
voor bewustwording. Zou het niet mooi zijn als 
vervolgens iedereen zijn perspectief verbreedt 
en bedenkt wat wij samen kunnen doen om het 
energieverbruik omlaag te brengen?” 

SPELENDERWIJS LEREN KETENDENKEN

‘Meer doen dan louter je eigen dingetje’
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Krampachtige reflex  
bij hergebruik data

Marcel Hoogwout ging daarop verder 
over hoe het burgergerichte denken in de 
doorontwikkeling van de Digitale Overheid 
sterker verankerd kan worden. Volgens 
Hoogwout schuilt achter ontwerpkeuzes 
een wereld van opvatting over de relatie 
tussen overheid en burger: “’Misbruik van 
persoonlijke informatie moet worden voor-
komen’, ‘burgers zijn niet te vertrouwen’ en 
‘de burger wordt blij van één overheidsloket 
(…)’”

ANDER PERSPECTIEF
Uiteindelijk leiden deze opvattingen ertoe 
dat overheden onpraktische oplossingen 
kiezen, en dat klantdenken het vaak moet af-

leggen tegen het beleidsuitvoeringsdenken. Ze 
zorgen er bovendien voor dat ketenpartners 
moeite hebben hun autonomie met elkaar 
te delen in het belang van eindgebruikers.
De oplossing? Hoogwout: “Kies eens een 
ander perspectief. Get out of the building, en 
test je bedenksels eens op de burger. Zo 
krijg je aanknopingspunten om weerstan-
den te doorbreken en stellen we de klant 
echt centraal.”

EN NU DE PRAKTIJK…
ANNEMIEKE DE ROOIJ, CIZ
Leerpunt “Vaak is met een eenvoudi-
ge ingreep de burger beter geholpen. 
We moeten bovendien de burger zo 
eenvoudig mogelijk toegang geven. 
De burger moet snappen wat te doen 
en wat er van hem verwacht wordt.”
Actiepunt “De burger vraagt alleen 
iets aan de overheid als hij dat nodig 
heeft. We moeten ons 
ervoor inzetten om 
dit niet onnodig 
lastig te maken.”

KETEN-USABILITY

‘Vergeet de burger niet’

Haarman is op zoek naar nieuwe modellen 
voor Logius. En hij merkt dat de uitvraag 
van gegevens door commerciële partijen bij 
de verzender – overheidsdienst – tot extra 
kosten leidt. Logische vraag is dus op welke 
manier Logius geld kan verdienen met die 
data.

PURE WINST
Michiel Haarman is projectleider bij het 
Neutraal Logistiek Informatie Platform. Het 
NLIP is ontwikkeld om de logistieke sector 
in Nederland (weer) een voorsprong te 
geven in Europa. “Als je data niet opnieuw 

hoeft in te voeren, maar kunt koppelen of 
hergebruiken, dan is dat pure winst. En zo-
wel overheden als private partijen beschik-
ken over dergelijke herbruikbare data.” 

PRISONER’S DILEMMA
Bij het delen van de data schieten overheid 
en bedrijven nog te snel in ‘een kramp-
achtige reflex’, concludeert Haarman. “Ze 
beroepen zich vaak op eigendom of privacy. 
Vaak is die claim onterecht, maar tegelijker-
tijd is de wens data voor zichzelf te houden 
logisch. Want met het delen geef je – bij-
voorbeeld – klantgegevens weg. Of delen 

kost veel geld. Dat prisoner’s dilemma, daar 
moeten we doorheen.”

TELEFONIEMODEL 
Wellicht is het ‘telefoniemodel’ een op-
lossing, opperde een deelnemer aan deze 
workshop. “Logius zou een basisset aan 
gegevens gratis kunnen aanbieden. Wil een 
commerciële partij deze bewerkt hebben, 
of gegevens eerder willen ontvangen, dan 
moet Logius daarvoor betaald worden.”

Een tikje provocerend is Michiel Haarman wel, in de workshop Hergebruik open data. 
“Als we de ontvanger nou eens laten betalen voor open data, in plaats van de ver-

zender kosten te laten maken, dan zien we hoeveel die data waard zijn. Dat zal in de 
keten tot meer efficiëntie leiden.”

In de workshop Keten-usability hebben productmanagers Edo Plantinga en Wouter 
Welling van Logius deelnemers laten ervaren waarom het zo belangrijk is dat organi-
saties zich ook richten op het gebruikersperspectief binnen ketens van de e-overheid. 
Deelnemers zijn zelf met het ontwerpen en testen van de usability aan de slag gegaan.
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SBR zorgt ervoor dat ondernemers en 
intermediairs minder werk hebben aan het 
aanleveren van gegevens aan overheden 
en banken, omdat zij die gegevens delen. 
Logius is het Shared Service Center (SSC) 
van SBR. In de drukbezochte (‘het gaat 
over geld’) workshop Financieringsmodellen 
in eoverheid vertelden Frans Hietbrink (SBR/
Belastingdienst) en Remco van Wijk (SBR/
Logius) hoe zij financieringsafspraken rond 
Logius hebben vormgegeven. Hietbrink 
lichtte de rol van de Belastingdienst (“een 
grote uitvrager én een grote financier”) 
toe. Wat de Belastingdienst verwacht van 
Logius? “Efficiënte, praktische verwerking 
van berichten, standaardisatie en lasten-
verlichting voor bedrijven én voortdurende 

kwaliteitsverbetering van de keten. Boven-
dien: inzicht in de meerjarenbestedingen, 
en een minimum aan calamiteiten, fouten 
en ontijdige implementatie. En als het kan, 
ook nog tegen minimale kosten...” 

PRINCIPES
De financieringafspraken die Logius met 
partners maakt, zijn gebaseerd op een 
aantal principes, legde Van Wijk uit. “Alle 
belanghebbenden dragen bij, waarbij een 
minimum fee geldt en een instappremie 
die niet te hoog is voor kleine partijen. 
Grootgebruikers betalen weliswaar meer 
in absolute bedragen, maar minder per 
eenheid. Koplopers worden beloond voor 
het risico dat zij nemen, bijvoorbeeld met 

meer inspraak in het ontwerp, en meer-
jaren commitment leidt onder meer tot 
lagere overhead.” Vallen kosten lager uit 
dan begroot, dan gaan resterende gelden 
naar rato terug naar financiers. 

Financiële samenwerking 
vraagt om strakke afspraken

Standaardisatie van gegevensuitwisseling 
levert veel op. Daar staat tegenover dat er 
bij de adoptie van open standaarden veel 
hindernissen te overwinnen zijn, weten 
Wim van Nunspeet (directeur CBS) en Nico 
Westpalm van Hoorn (voorzitter van Forum 
Standaardisatie) uit de praktijk.

Volgens het tweetal loopt de invoering van 
open standaarden niet altijd soepel. West-
palm van Hoorn: “Veel overheidsorganisaties 
zijn nog afhankelijk van de standaarden die 
hun IT-leverancier inbouwt.” Daar komt bij 
dat IT’ers het belang van open standaarden 
vaak niet goed duidelijk kunnen maken aan 
hun bestuurlijke bazen. “Ook wachten partij-
en vaak op elkaar: ‘Zolang zij het niet doen, 

hoeven wij ook niet’.” Wat ook al niet helpt is 
dat open standaarden gewoon heel ingewik-
keld zijn en veel deskundigheid vragen.
Jammer, want de voordelen zijn evident. 
Open standaarden beperken immers de af-
hankelijkheid van ICT-leveranciers en maken 
het breed delen van informatie in ketens mo-
gelijk. Ook zorgt het gebruik van standaarden 
voor lagere bedrijfskosten, door hergebruik 
van wat reeds ontwikkeld is. 
Van Nunspeet over standaardisatie bij ‘zijn’ 
CBS: “Het gaat nooit vanzelf. Het vraagt veel 
volharding van leidende rollen om standaar-
den werkelijkheid te maken. De verwerkelij-
king van XBRL duurde bijvoorbeeld tien jaar, 
maar nu pas wordt het serieus gebruikt.”

EN NU DE PRAKTIJK…
RIK EBBELING, KADASTER
Leerpunt “Onzekere investeringstrajecten 
kunnen budgetgestuurd ingericht worden. 
De budgetten kunnen worden vastgesteld 
op basis van scenario’s met 
beperkingen in te bereiken 
doelen.”
Actiepunt “Daar moet ik 
nog eens over nadenken.”

ADOPTIE OPEN STANDAARDEN VEREIST VOLHARDING

‘Zolang zij het niet doen, 
hoeven wij ook niet’

Overheden die gebruikmaken van gedeelde dienstverleners, kennen grote  
afhankelijkheden. Dus moeten ze investeren in samenwerking. Het Standard Business  

Reporting programma (SBR) is een mooi voorbeeld van een geslaagde ketensamenwerking. 

EN NU DE PRAKTIJK…
HANS SPEK, 
RIJKSWATERSTAAT
Leerpunt “Standaarden 
lijken beperkend maar 
zijn juist het middel om flexibel en 
onafhankelijk te zijn. Ook maken ze 
samenwerking in ketens mogelijk. 
Er is een verplichte ‘pas toe of leg 
uit-lijst’ en een adviserende ‘aanbe-
volen standaardenlijst’ vanuit Forum 
Standaardisatie.”
Actiepunt “Bij RWS hanteren we een 
standaardenlijst. Het lijkt nuttig om 
kritisch te bekijken of we deze kunnen 
opdelen in een verplicht en een  
adviserend deel.”
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Het voorbeeld komt van Willemijn 
van Helden van de Nationale Om-
budsman tijdens de workshop Snel 
en eenvoudig corrigeren van eenvoudige 
gegevens. “De keten werkt horizontaal, 
fouten verspreiden zich dus horizon-
taal, maar fouten moet je verticaal 
herstellen, instelling voor instelling.” 
Centrale vraag in deze workshop: hoe 
zorg je ervoor dat correctiemogelijk-
heden voor burgers toenemen? Via 

de ‘Durf te vragen-manier’ werden 
daarvoor tientallen oplossingen aan-
gedragen. Een kleine selectie? ‘Stel 
bij iedere wijziging burgers op de 
hoogte’, ‘Correctie begint met inzage 
in alle gegevens’ en ‘Stop met het 
maken van back-ups van verouderde 
gegevens’. En misschien wel de meest 
vanzelfsprekende: ‘Zorg voor één 
overheidswebsite waar burgers hun 
gegevens kunnen inzien’. 

Ken je die mop van het Woerdense gezin dat was verhuisd naar twee straten verder-
op en bij het consultatiebureau kwam? Dat gezin bleek geëmigreerd te zijn. Althans, 
volgens de Basisregistratie Personen. De familie had dus geen recht op kinderbijslag, 

kinderopvangtoeslag en zorgkosten. 

EENVOUDIG CORRIGEREN VAAK NIET EENVOUDIG

‘Fouten verspreiden  
zich horizontaal’

Hans Harskamp (senior specialist ICT gemeente Woerden) brengt 
in zijn workshop ‘Bundelen van aansluitingen op de gemeentelijke 
informatie-architectuur’, hindernissen van standaardisatie in de 
praktijk aan het licht. Hij gaat daarover in discussie met bezoekers. 

INFORMATIEVEILIGHEID BINNEN DE KETEN  

Ken je partners en maak duidelijke afspraken
EN NU DE PRAKTIJK…
ROB KOSTER,  
EXPERTISE CENTRUM 
ID-FRAUDE EN  
DOCUMENTEN
Leerpunt “Met inzage in de cijfers kan veel 
adequater worden gereageerd op onjuiste 
gegevens. Echter: veel van de cijfers zijn ‘con-
fidentieel’. Preventie kan nog veel beter.”
Actiepunt “Ik ga bij meer instanties proberen 
die ‘confidentiële’ cijfers op te vragen zodat 
het beeld kan verbeteren.”

HINDERNISSEN BIJ STANDAARDISATIE 

‘Het gaat nog verkeerd in de praktijk’

Tijdens de workshop tekent hij de 
Woerdense informatie-architectuur 
en confronteert de deelnemers met 
de complexiteit ervan. Doel: kijken 
of de Woerdense problematiek her-
kenbaar is en of het mogelijk is om 
samen tot oplossingen te komen.
Dat valt nog niet mee. Lastig is 
bijvoorbeeld de ingewikkelde gege-
venshuishouding van de gemeente 
bij samenwerkingen. Zo zijn er tal 
van wettelijke verplichtingen die 
de gemeente beperken. Vaak is er 
bovendien sprake van verouderde 
regelgeving, stelt hij. Neem de wet 
en regelgeving rondom ‘certifice-
ring, inrichting en uitwisseling’. 
“Deze is niet meer van deze tijd,” 
vindt Harskamp. 
De conclusie na afloop stemde tot 
nadenken. Harskamp: “Ik durf te 
stellen: Bij wijzigingen in belang-
rijke processen wordt onvoldoende 
rekening gehouden met de impact 

op de bestaande infrastructuur. 
Het gaat nog te vaak verkeerd in de 
praktijk.” Werk aan de winkel dus. 
Of beter gezegd: aan de keten!

Maak modulair wat de eisen zijn waaraan ketenpart-
ners moeten voldoen voor een veilige uitwisseling van 
gegevens. Betrek de ICT’ers erbij om voor een beleids-
afweging concrete risico’s in kaart te brengen. En kijk bij 
vergelijkbare organisaties hoe zij het proces beveiligd 
hebben. Zomaar wat ideeën die opkwamen in de work-
shop Informatieveiligheid binnen de keten. 

EN NU DE PRAKTIJK…
ROB VOS, 
BELASTINGDIENST
Leerpunt “Definieer 
goed je grondprobleem 
zodat iedereen hetzelfde vertrek-
punt heeft. Het gaat namelijk om 
het bij elkaar brengen van verschil-
lende werelden: de ‘echte’ wereld, 
de juridische en de administratieve 
wereld.”
Actiepunt “Het is dus een kwes-
tie van goed doorvragen om het 
grondprobleem (dus waar gaat 
het nu eigenlijk echt om) samen te 
definiëren.”
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Er moet eerst wat misgaan 
voordat ketens verbeterd 

kunnen worden.

EH: “Ik denk dat het helemaal waar is. Een 
calamiteit creëert sense of urgency. Bij het 
UWV hebben wij dat al vaker meegemaakt. 
Op het moment dat er iets mis is, en de pers 
komt erbij, dan kan er ineens heel veel.”
MS: “Ik denk dat heel veel partijen dagelijks 
hard bezig zijn met de kwaliteit van de ke-
ten. Maar dat gaat maar heel langzaam naar 
een hoger niveau. Als er dan iets mis gaat, 
kan dat een impuls zijn om zaken versneld 
door te ontwikkelen.”
EH: “De calamiteit als katalysator, zoge-
zegd.”
MS: “Ik zie het bij ons bij Functioneel Be-
heer. Dan willen ze de logins van bepaalde 
systemen om te kunnen ingrijpen. Maar 
daar is geen geld voor. Maar als er dan echt 
iets aan de hand is, dan gaat de bestuurder 
eisen stellen en kan het ineens wel.”
EH: “Maar het gaat me toch een stap te ver 
om daarom maar te hopen op calamiteiten. 
Mee eens?”
MS: “Mee eens.”

Het ontbreken van het willen 
samenwerken is de kern van 

het probleem.

BF: “Het is zelden een kwestie van principi-
eel niet willen. Niet willen is vaak financieel 
niet kunnen. Of het heeft geen prioriteit 
binnen de organisatie. Of er zijn te hoge 
aanloopkosten.”
AB: “Of andere verplichtingen spelen een 
rol. Ik ga ervan uit dat mensen en organi-
saties in principe wel willen samenwerken. 
Maar er zijn beperkingen: wettelijke kaders, 
juridische belemmeringen. Willen samen-
werken is ook een kwestie van cultuur.” 
BF: “Samenwerken is geen doel op zich. 
Het moet ergens toe leiden. Het is zinvol 
om met mijn buurman een schutting te 
bouwen, maar met hem samen de kinderen 
opvoeden is een minder goed plan.”
AB: “Juist: samenwerken doe je met 
een stip aan de horizon. Dat is het doel 
waarmee je mensen en organisaties kunt 
verleiden. Toekomstgericht. Een perspectief 
over een paar jaar.”
BF: “Een goede businesscase is cruciaal om 
twijfelaars over de streep te trekken.”
AB: “En bij weerstand kun je mediators 
inzetten en interventies plegen. Kortom, de 
stelling is gewoon niet waar.”

Succesvolle ketensamen-
werking is afhankelijk  

van enkele personen bij  
verschillende organisaties.

AH: “Ik ben het hier helemaal mee eens. Er 
zijn altijd personen nodig die de noodzaak 
van ketensamenwerking bepleiten bij de 
top van de eigen organisatie.”
WT: “Vaak zijn dat de mensen met visie. 
Maar is dat genoeg? Ik denk het niet. Ze 
moeten ook over adviesvaardigheden be-
schikken. Anders blijft het bij ideeën.”
AH: “En ze moeten een sterk netwerk in 
de organisatie hebben, en in de eigen club 
serieus genomen worden.”
WT: “Klopt. Anders blijft het academisch. 
Maar hoe kan je die mensen herkennen?”
AH: “Het zijn altijd mensen die een over-
view hebben, weten wat er speelt. Het zijn 
ook mensen die weten wie er in stelling 
moet worden gebracht om samenwerking 
verder te brengen.”
WT: “Ware sleutelfiguren dus. Met over-
tuigingskracht en het juiste netwerk. Elke 
organisatie heeft dat soort mensen.”
AH: “Het gaat er alleen om hen in stelling 
te brengen.”

‘Samenwerken is geen doel op zich. 
Het moet ergens toe leiden’

William Tang (de Belastingdienst) en  
Alex Huisman (gemeente Langedijk)

Bruun Feijen (Belastingdienst) en Anny Brouwers 
(Ministerie voor Veiligheid en Justitie)

Marco Smit (gemeente Rotterdam) en  
Edwin Hengelmolen (UWV)

Twee deelnemers die elkaar niet kennen, een actueel gespreksonderwerp en een 
stopwatch. De opdracht: Ga maximaal vijf minuten met elkaar in gesprek! 
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http://vimeo.com/97942943


Werk aan de keten? Dit gaan wij doen!
Wat nemen bezoekers van het congres ‘Werk aan de keten!’ aan 

goede voornemens mee naar huis? Hoe gaan zij werken aan de keten?  
Wat gaan zij morgen anders doen? Zes reacties.

Caspar Heetman

Gianinna Scarteddu

Paul Vincken

Remco Boersma

Kevin Ronkes

Simone Dobbelaar

http://vimeo.com/107179141
http://vimeo.com/107178537
http://vimeo.com/107179140
http://vimeo.com/107178536
http://vimeo.com/107178535
http://vimeo.com/107178534
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