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Een urgente situatie

Gemeenten digitaliseren. De afgelopen vijftig jaar leidde
dat tot betere gemeenten. De samenleving digitaliseert, de
komende tien jaar zal dat in de visie van de VIAG moeten
leiden tot andere gemeenten.
Doen we niets dan zullen de meeste gemeenten de komende
tien jaar niet meer op verantwoorde wijze kunnen voldoen
aan de eisen van de samenleving en de functies waar de
lokale overheid voor staat.
Dat betekent dat we niet kunnen waarmaken wat inwoners
van ons eisen, wat andere organisaties van ons vragen, en
dat we niet meer kunnen voldoen aan bestaande en nieuwe
nationale en Europese wet- en regelgeving.

Manifest

De aanleiding hiervan ligt in de te verwachten maatschappelijke
en digitale ontwikkelingen, de huidige stand van zaken van
de technologie en de organisatorische inbedding daarvan.
Dit manifest beschrijft deze uitdagingen en geeft mogelijke
oplossingsrichtingen. De hoop is dat dit zal leiden tot werke
lijke actie.
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De gemeente morgen:

digitale gemeente
in een digitale gemeenschap

Digitalisering zorgt er voor dat gemeenten, bedrijven en organisaties steeds intensiever digitaal
samen werken en organiseren. In toenemende mate geldt dit ook voor burgers, gezinnen,
families, vrienden, buurten, wijken en steden.

In de informatiesamenleving vormen digitale
gemeenten en hun digitale gemeenschappen
een samenhangend digitaal netwerk.

Dit is een andere rol voor de gemeente, de rol verandert van een dienstverlenende gemeente
naar een faciliterende gemeente. De gemeente faciliteert de gemeenschap om samen te
werken aan een vitale samenleving. Hierin blijven alle taken van de gemeente gewaarborgd
door de dialoog die zij heeft met haar gemeenschap. Burgers krijgen meer eigen regie op hun
gezondheid, hun veiligheid en alles wat zij nodig hebben. Dit kunnen gemeenten waarmaken
door te werken aan een duurzame digitale infrastructuur. Daarin worden niet alleen bestaande
diensten verbeterd, maar ook andere vormen van dienstverlening mogelijk gemaakt. Door de
infrastructuur beschikbaar te maken wordt digitale samenwerking met de gemeente mogelijk
wat de gemeenschap onderling kan versterken. Verbinding en contact met de gemeenschap
worden digitaal versterkt en de gemeente intensiveert zijn voorwaardenscheppende rol.

Wanneer de digitalisering de kwaliteit van de gemeente steeds sterker bepaalt wordt dat thema
van strategische betekenis. Een digitale gemeente als katalysator voor een digitale gemeenschap
vereist het realiseren van een robuuste onderliggende infrastructuur die steeds opnieuw flexibel
kan inspelen op nieuwe vragen en behoeften van burgers, groepen, organisaties en bedrijven.
Het vereist een duidelijk visie en een architectuur die daarbij past. De informatievoorziening die
daarvoor zorg draagt moet op een strategisch niveau wordt aangestuurd.
De meeste gemeenten zijn zelfstandig niet in staat om een goed antwoord te geven op
deze ontwikkelingen. Gemeenten hebben elkaar nodig om in te spelen op de veranderende
samenleving.

Deze ontwikkeling vraagt een radicale verandering van de informatievoorziening van gemeenten
om in te spelen op de geschetste ontwikkelingen, zodat zij op een digitale wijze kunnen blijven
samenwerken met hun digitale gemeenschap.

livestreamen raadsvergadering
en social media

probleemjongeren in kaart
door data analyse en apps

sensoren monitoren
luchtkwaliteit

data-analyse voorspelt
rot funderingspalen

sensordata vuilcontainers
bepalen route wagens
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youmee:
digitaal meebeslissen

online co-creatiebeleid

digitaal aanvragen
omgevingswet

7000 WhatsApp
groepen veiligheid

online communities
wijken en buurten

online zelfhulp groepen
zorg en welzijn

online coördinatie
mantelzorg

online coördinatie
groenvoorziening burgers

sociale media voor
contacten familie en vrienden
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De digitale gemeente:

De nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen maken de kwaliteit van digitale oplossingen
essentieel. Zo kunnen burgers zich organiseren door gebruik te maken van sociale media,
van eigen toepassingen en online gemeenschappen. Maar voor een evenwichtige en vitale
samenleving is het belangrijk dat activiteiten en initiatieven van burgers ook verbonden zijn
met de besluitvorming en activiteiten van de gemeente.
Bij al die ontwikkelingen is de kwaliteit van de digitale infrastructuur bepalend voor het
functioneren van “de gemeente”. Die gemeente bestaat feitelijk uit een samenhangende digitale
omgeving waarbij de inwoners en ambtenaren gezamenlijk het netwerk (“de gemeente” in
brede zin) vormen. De mate van kwaliteit van dat digitale netwerk is bepalend voor de mate van
stimulering van een vitale samenleving en een ‘civil society’.
De gemeente (in engere zin) heeft als eerste overheid een stimulerende en faciliterende
rol in een ‘civil society’ die zich kenmerkt door actief burgerschap, eigen regie en eigen
verantwoordelijkheid. Dat wordt mogelijk door permanente uitwisseling van informatie tussen
burgers, organisaties, bedrijven en hun gemeente. Wanneer daarbij taken van de gemeente door
maatschappelijke partners worden overgenomen vraagt dat om een andere rol en reactie van
de kant van de gemeente.
Dat digitalisering ‘van strategische betekenis’ wordt geeft aan dat de ICT infrastructuur een
onmisbare voorwaarde wordt voor de nieuwe rol van de gemeente in een participatiesamenleving.
Automatisering verbetert niet langer de bestaande manier van werken en organiseren, maar
geeft nieuwe mogelijkheden maakt nieuwe vormen van besluitvorming mogelijk. Voor die
verandering vormen ICT, informatie en informatiebeleid de onmisbare dragende schakel voor
een gemeente.
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strategische betekenis
van ICT en informatievoorziening
De participatiesamenleving kan gezien worden als een samenleving met een nieuwe dynamiek,
waarin burgers en gemeente intensief samenwerken om de kwaliteit van leven die zij wensen
te realiseren. Die ontwikkeling creëert nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen, waarbij ICT een
essentiële rol speelt.
Digitale gemeenten vormen daarin onderdeel van een digitale gemeenschap en het is de
kwaliteit van het digitale platform die bepalend wordt voor de kwaliteit van de overheid. In
het verlengde hiervan worden ICT, informatiebeleid en de informatiefunctie van strategische
betekenis voor een gemeente.
De geautomatiseerde informatievoorziening in gemeenten wordt vandaag de dag vooral gezien
als facilitair. Daarbij sturen gemeenten voornamelijk op financiën, personeel en organisatie en
nauwelijks op de kwaliteit van de informatievoorziening en de automatisering. Deze elementen
zijn vaak in de organisatie geplaatst als een onderdeel van de bedrijfsvoeringsfunctie, waardoor
zij geen expliciet onderdeel uitmaken van het strategisch overleg. Automatisering en informatie
worden slechts gezien als een functionele voorwaarde voor de ‘business as usual’ en er is niet of
nauwelijks aandacht voor de bijdrage die digitale ontwikkelingen zullen leveren aan de transitie
van de komende jaren. En omdat beschikbare informatie onvoldoende ontsloten is worden er
daardoor risicovolle of mogelijk verkeerde besluiten genomen.
Dienstverlening en informatievoorziening gefaciliteerd door ICT is een niet te verbreken eenheid.
Deze drie-eenheid verdient de aandacht in het gemeentelijke topmanagement.
Met de betekenis van ICT voor de transitie van de gemeente behoort de informatievoorziening te
worden gezien als een volwaardig productiemiddel, waarvan de aansturing moet plaatsvinden
op een strategische plek hoog in de organisatie.
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Externe trends en ontwikkelingen

als basis voor transformatie

De wereld om ons heen is in beweging. Er spelen belangrijke trends en ontwikkelingen zoals
vergrijzing en ontgroening, grote sociaal-economische verschillen, de transitie van de economie
naar een meer circulaire en digitale economie. En tegelijkertijd de verandering van de klassieke
verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Hier worden een aantal van deze trends
en ontwikkelingen beschreven die grote impact op de rol en bedrijfsvoering van gemeenten
hebben.

Vergrijzing en ontgroening - een lege gemeente

Digitalisering - nieuwe mogelijkheden

Demografische prognoses laten zien dat vergrijzing en ontgroening grote invloed hebben op
het maatschappelijk leven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot tweemaal toe
een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van beide op het huidige en toekomstige
personeelsbestand op overheid en onderwijs. Vergrijzing is de aanleiding voor een uitstroom
van mensen die met pensioen gaan, terwijl ontgroening zorgt voor een kleiner aantal
beschikbare professionals om de vrijgevallen positie in te vullen. Huidige berichten en de media
duiden op soortgelijke ontwikkelingen in zorg, bouw, logistiek en onderwijs. Voor de overheid
wordt geschat dat de lagere beschikbaarheid van met name jonge mensen, de zogenaamde
“ontgroening”, zal leiden tot een teruggang van tenminste 40% in het aantal medewerkers.
De uitstroom van medewerkers zorgt niet alleen voor een ‘braindrain’ maar het kleinere aantal
mensen maakt ook dat gemeenten processen en diensten niet meer kunnen uitvoeren zoals zij
dat vandaag gewend zijn.

De voorbeelden van digitale mogelijkheden in sciencefictionfilms worden snel ingehaald door
de werkelijkheid. Trendwatchers spreken over een exponentiële digitale ontwikkeling. Wat
we nu in tien jaar ontwikkelen, doen we over tien jaar in één jaar. Dit geeft ons kansen en
uitdagingen die elkaar in ras tempo opvolgen.

Het betekent dat digitalisering niet alleen het huidige functioneren van de gemeente moet
ondersteunen, maar de organisatie moet voorbereiden op het uitvoeren van dezelfde taken met
sterk verminderd aamtall medewerkers.

Participatiesamenleving - gemeente in dialoog

De komende jaren verschijnen er naast de bestaande ook nieuwe digitale mogelijkheden zoals
datagedreven werken, de inzet van kunstmatige intelligentie, augmented reality, blockchain,
internet of things, smart city oplossingen, zelflerende chatbots en virtuele assistenten voor
diensten. Deze hebben invloed op het gedrag en verwachtingen van mensen en op onze wijze
van handelen.
Het realiseren van de meerwaarde van die nieuwe mogelijkheden vraagt een andere inspanning,
naast die voor de bestaande werkzaamheden. Het betekent een grote uitdaging voor gemeenten
wanneer zij toekomstvaste oplossingen willen en moeten realiseren. Functioneren als deel
van een informatiesamenleving vereist niet alleen nieuwe investeringen maar ook andere
architecturen, nieuwe technologie, passende competenties en een innovatieve aanpak.
Het is een informatiesamenleving waarin, door een andere digitale positie van gemeenten, een
grotere zelfwerkzaamheid van burgers kan ontstaan vooral op het terrein van zorg, veiligheid,
groenvoorziening en beleidsvorming.

Een kleiner wordende overheid betekent dat de samenleving zelf meer verantwoordelijkheid
moet nemen. Inwoners zullen meer taken in eigen regie uit moeten voeren en daar zelf
verantwoordelijkheid voor nemen. Om daartoe in staat te zijn moeten inwoners worden toegerust
en gefaciliteerd - niet alleen met financiële middelen maar ook met kennis en een goede digitale
infrastructuur. Een dergelijke maatschappelijke participatie vereist structurele contacten tussen
burgers en overheid en het plannen en weloverwogen uitvoeren van handelingen.
Het toerusten van burgers op de participatiesamenleving door onder meer passende digitalisering
is noodzakelijk.
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Reden voor een manifest:

uitdagingen en urgentie

De demografische, maatschappelijke en digitale trends maken dat gemeenten een andere rol
en plaats in de samenleving gaan innemen. Intensieve samenwerking in ketens en met burgers
betekenen een andere manier van (samen)werken en faciliteren. Een vitale overheid als partner
moet flexibel kunnen inspelen om van betekenis te blijven in een samenleving waarin partijen
meer samen hun doelstellingen willen bereiken. Dat vraagt ook om een herpositionering
van de informatiefunctie naar een meer strategische rol met de bijbehorende competenties,
governance en middelen.

Urgentie door externe ontwikkelingen en trends

Nieuwe technologie en architectuur vraagt inspanning

Door externe ontwikkelingen ontstaat een nieuwe urgentie: niet langer is het enkel de gemeente
die zelf het tempo bepaald, maar nu ook de externe ontwikkelingen en trends. Wanneer het
aantal medewerkers het komende decennium sterk terugloopt ligt de oplossing van dat dilemma
voor een belangrijk deel in de bijdrage van automatisering, digitalisering en herziening van
procedures en werkprocessen.

Bovenop de huidige werklast van ICT komen nieuwe mogelijkheden, die alleen gerealiseerd
kunnen worden met moderne technologie en een andere architectuur. De bestaande oplossingen
en werkwijzen voor vandaag hoeven niet de beste te zijn voor die van morgen. De inrichting van
onze systemen moet volgens nieuwe principes, wat geen bezwaar hoeft te zijn als we dat tijdig
doen en onszelf tijd gunnen om hieraan te werken.

Die nieuwe urgentie betekent dat het doel van automatisering en digitalisering breder wordt dan
het verbeteren van de processen van vandaag, maar zich nu moet richten op het voorbereiden
van een situatie waarin die processen kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd door de helft
van het aantal medewerkers! Die nieuwe intensiteit op de dossiers van ICT en informatiebeleid
vragen extra aandacht en middelen.

Aandachtspunt van dit manifest is dat dit voor veel gemeenten een aanzienlijke uitdaging wordt.
Dat is de reden voor de kernzin van het manifest: “Door druk, organisatie en menskracht zullen
de meeste gemeenten in de komende tien jaar niet meer op verantwoorde wijze kunnen voldoen
aan de functies waar de lokale overheid voor staat.” Voor de gevraagde vernieuwingen is er
geen gebrek aan ideeën en concepten en de suggesties daarvan lijken haalbaar en bruikbaar te
realiseren. Maar het in praktijk toepassen daarvan ligt bij gemeenten, partners en leveranciers
en de visie en urgentie die zij samen omarmen.

De uitdaging van een kleine gemeente
Het toenemend tekort aan vakmensen is een dagelijks gegeven in de media. Ziekenhuizen
moeten het aantal operaties en bedden terugschroeven door gebrek aan verpleegkundigen,
de bouw kan niet voldoen aan de vraag naar productie van huizen, we missen voldoende
vrachtwagenchauffeurs en het is bijna onmogelijk om aan gekwalificeerd ICT personeel te
komen. Daaronder ligt een demografische trend die zich niet laat keren. Voor de overheid gaat
dat ook gelden en voor ICT personeel binnen de overheid geldt dat dubbel: buiten het feit dat
werken bij de overheid een matig imago heeft en leidt tot lagere instroom, is het tekort aan ICT
personeel voor de hele markt een probleem.
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Anders werken en sturen
Bovenstaande uitdagingen van techniek, architectuur en mensen vragen om andere, meer
adequate manieren van werken en sturen. Dat is niet alleen belangrijk om een nieuwe generatie
medewerkers (‘generation Y’) aan te spreken maar ook meer specifiek een behoefte van ICT
medewerkers die zich gesteld zien voor nieuwe opgaven. De nieuwe ontwikkelingen vragen
om flexibeler werken, meer innovatie, visie en doorzettingsmacht. Dit roept om een passende
governance waarbij het sturingsmodel zo is ingericht dat ideeën in kortere tijd gerealiseerd
kunnen worden.
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Wat we vandaag doen...

...en morgen moeten doen

Vandaag werken we aan morgen

top down, bestuurlijk en theoretisch
Nieuwe ontwikkelingen worden op bestuurlijk en beleidsniveau vaak ontwikkeld aan de hand van
abstracte, schijnbaar theoretische verkenningen en concepten. In die context worden ambities
en doelen geformuleerd die soms niet aansluiten op de mogelijkheden van de werkelijkheid
en onrealistisch kunnen zijn. Op het niveau van bestuurders blijft die wijze van spreken vaak
bestaan wat leidt tot een benadering waarin anderen, die dichter bij de praktijk staan, zich vaak
niet herkennen. Een afstand tot praktijk en vasthouden aan bestuurlijk jargon tot de praktijk is
niet langer voldoende voor een situatie waarin alle partijen zich snel moeten aanpassen op de
nieuwe ontwikkelingen.

grote gemeenten centraal
Bij de ontwikkeling van informatiebeleid en -technologie zijn vandaag de zogenaamde
100.000+ gemeenten de belangrijkste gesprekspartners. Daarmee ligt het zwaartepunt bij 32+
gemeenten die samen ongeveer 5 tot 6,5 miljoen inwoners vertegenwoordigen. Daarmee krijgt
de problematiek zoals leeft in de randstedelijk omgeving een dominante positie. De overige
gemeenten (ongeveer 346 die 13 miljoen inwoners vertegenwoordigen) zijn veelal meer indirect
of niet betrokken als gesprekspartner.

pragmatisch en bottom-up
Nieuwe ontwikkelingen vragen om flexibel en pragmatisch kunnen beslissen en werken. Maak
de besluitvorming en de sturing van project en uitvoering flexibeler en dichter bij de werkvloer.
Snel samen beslissen en vrijwel direct aan het werk kunnen is het enige wat hierbij past.Dat
wordt makkelijker met een onderscheid tussen grote en kleine projecten of tussen routine en
innovatie projecten.
Denken en tegelijkertijd doen wordt het uitgangspunt.

zie ook kleine gemeenten als kracht voor innovatie
Oplossingen werken zeker niet voor alle gemeenten in gelijke mate door onderlinge verschillen
in menskracht, budgetten en specialistische kennis. Kleinere gemeenten onderscheiden zich
door minder menskracht, gecombineerde functies en praktischer expertise terwijl de lijnen
vaak korter zijn, er pragmatisch gewerkt wordt en besluitvorming sneller kan plaatsvinden. Het
gebrek aan aandacht voor het eigen karakter van de kleine(re) gemeenten dwingt hen echter
om het wiel zelf uit te vinden, waardoor veel van deze gemeenten alleen opereren. Het is een
ongewenst (bij)effect van de huidige wijze van werken.
Inspelen op de pragmatische aanpak van de kleinere gemeenten in combinatie met de expertise
van de grote gemeenten kan innovatie versnellen en de mogelijkheid creëren om met meer en
mogelijk voldoende menskracht samen te werken aan het fundament van morgen.

routine en beheer
Routinematig en procedureel werken vormen het hart van de overheid. Dat vormt de basis van
betrouwbaarheid en verantwoording. Maar het gericht zijn op verantwoording en zorgvuldige
afweging kan ook leiden tot traagheid in visie- en besluitvorming net als de traditie van het
‘polderen’ kan bijdragen aan besluiteloosheid en een gebrek aan leiderschap.
In een tijd van snelle(re) verandering staan traagheid en gebrek aan leiderschap en visie op
gespannen voet met de groeiende behoefte aan flexibiliteit en innovatie. Onze huidige werkwijze
leverde ons complex te beheren informatiestromen op waarbij medewerkers de meeste tijd
bezig zijn met het routinematige onderhouden van de bestaande systemen.
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innovatie en snelle realisatie
Nieuwe ontwikkelingen ontstaan door innoveren, nieuwe mogelijkheden uitproberen en
experimenteren, samen met allerlei andere organisaties maar ook met inwoners. Die omslag van
routine naar innovatie brengt nieuwe functies en rollen met zich mee. De focus van het dagelijks
beheer van onze informatievoorziening verschuift naar medewerkers die zich bezighouden met
innovatie en snelle realisatie. Het is goed daarbij te werken met kortstondige projectgroepen
gericht op het snel behalen van resultaten en vlotte doorontwikkeling.
Het aantal medewerkers op dat terrein zal daarbij toenemen terwijl elders in de organisatie
relatief minder mensen nodig zijn om de operationele processen uit te voeren. Dit vergt een
passende visie op de strategische personeelsplanning en organisatieontwikkeling.
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Wat we vandaag doen...

...en morgen moeten doen

van bezuinigen op een kostenpost...

...naar investeren in een strategisch goed

Wanneer informatievoorziening wordt gezien als kostenpost die ‘drukt’ op de begroting en niet
bijdraagt aan het creëren van meerwaarde voor de organisatie. In sommige gemeenten wordt
bezuinigen op die post gezien als een succes.

routinewerkzaamheden volgens standaarden

Informatievoorziening vormt een strategisch goed voor de organisatie - het bepaalt niet alleen
de efficiëntie, maar in steeds grotere mate ook de effectieve meerwaarde van de organisatie.
Zie ICT en informatie(beleid) daarmee als een investeringsdomein, waarbij investeringen leiden
tot cruciale meerwaarde voor de organisatie.

werken op maat

Om goed bestuur te kunnen waarborgen zijn gemeenten vandaag gericht op het uitvoeren van
bekende werkzaamheden op een “standaardwijze”. Dat heeft geresulteerd in oplossingen die
berusten op de integratie van systemen, toepassingen, processen, gegevens, bewerkingen en
presentatie met de daarbij behorende organisatie, training en competenties van mensen. Het
betekent ook dat het veranderen van één van die elementen vaak leidt tot gevolgen voor de
andere elementen, met de daaraan verbonden kosten en inspanningen. Huidige oplossingen zijn
daarmee vaak inflexibel, vergen aanzienlijke investeringen en creëren afhankelijkheid van één
leverancier. Het komende decennium zal dat veranderen.

De nieuwe informatiearchitectuur maakt een fundamenteel andere wijze van werken mogelijk.
Door applicaties en opslag van gegevens te scheiden (gedistribueerde opslag), gebruik te maken
van een laag met services en een laag waarmee data-uitwisseling gerealiseerd wordt (NLX)
is een gestandaardiseerde ICT infrastructuur te realiseren. Toepassingen en processen maken
gebruik van deze standaardisatie. De nieuwe inrichting van systemen betekent variatie ‘aan de
bovenkant’ en tegelijkertijd uniformiteit ‘aan de onderkant’.
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Omdat het steeds eenvoudiger wordt om webtoepassingen of apps te maken wordt het mogelijk
diensten op maat af te stemmen voor bedrijven en organisaties, voor burgers en voor burgers
die moeite hebben met de Nederlandse taal. ‘Diensten’ hoeven ook niet door de gemeente
aangeboden te worden, maar het aanvragen van een paspoort kan bijvoorbeeld ook op de site
van de ANWB of een reisbureau worden gedaan. Dergelijke oplossingen blijven communiceren
met de gestandaardiseerde backoffice. Werken op maat betekent dichter bij de burger met meer
aandacht voor de kwaliteit van de interface en de beleving van de geleverde dienst. En daarvoor
zijn nieuwe competenties vereist.

Aanbevelingen
mensen

Aanbevelingen
organisatie

Stimuleer ontwikkeling, kennis en competenties van medewerkers

Bestuurlijk verankeren van digitale gemeente

NIeuwe ontwikkelingen vereisen andere kennis en competenties: investeer in het verbeteren
van de kwaliteit van medewerkers. Actief inzetten op de ontwikkeling van medewerkers kan de
aantrekkelijkheid van een gemeente vergroten.

Zorg voor een portefeuillehouder digitalisering in het college van Burgemeester en Wethouders
die het dossier een goede plaats kan geven en breder en strategischer kan en wil organiseren.

Maak functiehuis passend voor medewerkers informatievoorziening
Overweeg uitvoerenden, zoals functioneel beheerders, netwerk- en systeembeheerders maar
ook data-analisten, evenveel te laten verdienen als strategische medewerkers. Met name
medewerkers die werken aan de transitie, zij die ervoor zorgen dat de beheerlast afneemt en er
meer ruimte ontstaat voor andere manieren van werken. Juist de mensen die het operationeel
mogelijk maken om als gemeente snel en innovatief te werken aan een digitale gemeenschap,
zijn goud waard. Dit betekend niet dat strategische functies niet meer nodig zijn; alle rollen zijn
belangrijk en ze moeten allemaal een nieuwe plek krijgen in het functiehuis.
De balans tussen doeners en denkers wordt steeds belangrijker.

Het dossier ‘digitale gemeente‘ moet een plaats hebben in de raad. Stimuleer raadsleden met
voldoende kennis van zaken, die goed geïnformeerd zijn en op de hoogte van de betekenis van
ICT en de informatievoorziening voor de gemeente van morgen.

Inhoudelijk verankeren van digitale gemeente
De strategische betekenis van ICT vraagt om aanwezigheid op hoger niveau. Stel een CIO aan die
aansluit bij strategische ontwikkelingen en deze betekenisvol kan vertalen naar informatiebeleid
en digitale ontwikkelingen.

Verbeter governance

HR beleid speelt een strategische rol: voer een actief acquisitiebeleid met extra aandacht voor
de informatie en ICT gerelateerde functies. Besteed aandacht aan ‘binden’, naast ‘boeien’ op
een wijze die aansluit bij wensen en behoeften van de jonge generatie.

Organiseer de organisatie zodat beslissingen snel genomen kunnen worden en strategie en
uitvoering aansluiten. Betrek afdelingen en medewerkers bij strategische ontwikkelingen om zo
de digitalisering anders in te zetten. Versterk competenties om daaraan bij te dragen. Investeer
in duurzame relaties tussen dienstverlening, informatievoorziening en ICT medewerkers. Deze
drie-eenheid verdient de aandacht in het gemeentelijke topmanagement.

Ga van ‘managen’ naar coachen

Werk vanuit gedeelde visie

Een innovatieve omgeving vereist een andere manier van leidinggeven en sturen. Investeer
in het coachen van medewerkers naar het zelf nemen van initiatief en optimaal bijdragen en
minder in het managen van een bekend veronderstelde context.

De digitale gemeente krijgt vorm op basis van een moderne en toekomstgerichte visie. Zorg
voor het ontwikkelen van een gedeelde visie hierop en creëer de ruimte om daar invulling aan
te geven. Betrek hierbij niet alleen ambtenaren, maar ook bestuurders, raadsleden, inwoners en
andere stakeholders.

Voer strategische HR-beleid - binden en boeien

Maak mensen beschikbaar voor samenwerking
Structurele samenwerking in ketens en samen ontwikkelen (co-creatie) met andere gemeenten,
bedrijven en inwoners vormen het hart van een digitale gemeente: maak medewerkers
beschikbaar voor die samenwerking.

Verbeter besluitvaardigheid
Innovatie en nieuwe ontwikkelingen vragen om passende besluitvormingsprocessen. Creëer
mogelijkheden voor snellere afstemming en besluitvorming wanneer ontwikkelingen daarom
vragen.

Verbeter organisatie: van routine naar innovatie
Samen wordt vormgegeven aan een nieuwe gemeente. Stimuleer een cultuur waarin dat
niet alleen wordt gezien als onvermijdelijk, maar ook als wenselijk en inspirerend. Bindt de
organisatie in dat proces en creëer een cultuur waarin zowel het benodigde fundament als de
innovatie gewaardeerd wordt.
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Aanbevelingen
digitale vernieuwing
Geef projecten een digitale paragraaf
In een digitale gemeente heeft elk projectvoorstel een digitale paragraaf. Hierin worden
alternatieven van andere dienstverlening gewogen in combinatie met de hedendaagse
technologie. Anders werken wordt op deze wijze bewust gestimuleerd.

Streef naar toekomstvaste infrastructuur

Door druk, organisatie en menskracht zullen
de meeste gemeenten in de komende tien jaar
niet meer op verantwoorde wijze kunnen voldoen
aan de functies waar de lokale overheid voor staat.

Streef naar een toekomstvaste architectuur, zowel op het gebied van informatiebeleid als
automatisering. Streef naar standaardisatie op de nieuwe te ontwikkelen ‘common ground’
infrastructuur: één infrastructuur en de mogelijkheid om lokaal op maat te werken.

Investeer voldoende
Investeer in voldoende mate in ICT en informatiebeleid en zie het als een kritische bedrijfs
onderdeel.

Ontwikkel visie: zonder beeld van morgen geen innovatie
Heb inzicht in de digitale trends en ontwikkelingen en weeg deze mee bij nieuwe initiatieven.
Maak ruimte voor experimenten, ook samen met externe partijen en inwoners als partners.
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2018

VIAG is de Vereniging van Informatie en Automatiseringsprofessionals van Nederlandse Gemeenten.
Met meer dan 400 leden heeft zij de vinger aan de pols van de kwaliteit van het vakgebied
van gemeentelijk ICT en informatiebeleid.

Betrokken bij dit manifest (in alfabetische volgorde):
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gemeente Langedijk
Frank Kerkhoven	bestuurslid VIAG - functionaris voor de gegevensbescherming,
gemeente Zaanstad
Zelda de Vries

lid VIAG- informatieadviseur, gemeente Súdwest-Fryslân
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Bert Mulder

lector informatie, technologie en samenleving, De Haagse Hogeschool
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senior research coördinator, De Haagse Hogeschool
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