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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

In de afgelopen jaren heeft uw raad aan ons college meer aandacht gevraagd 
voor digitalisering. (Zie de moties "Naar een papierloze organisatie" van 2 
december 2010 en de motie "Digitalisering" van 29 april 2011.) De nota 
Groningen Digitaal is een nieuw beleidskader waarin het college beide 
verzoeken beantwoordt. Daarin geven we niet alleen aan hoe digitalisering de 
gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening verandert, maar ook de 
impact van digitalisering op de iimovatie van de gemeente birmen een andere 
overheid. 

Omdat we veel belang hechten aan uw inbreng hebben we een eerste concept 
van de nota in uw raadscommissie F&V van 9 januari 2013 behandeld. Uw 
actieve participatie bleek succesvol. U gaf aan over het algemeen tevreden te 
zijn met de nota maar gaf ons ook enkele goede suggesties voor verbetering. 
Op basis daarvan hebben we een aantal aspecten in de nota sterker verwoord, 
met name: 

• het benutten van kansen om de dienstverlening met ICT te innoveren; 
• vergroting van onze ambitie mbt iimovatieve ontwikkelingen (bv. 

mobiele apps) en de versterking van de inzet van Groningse bedrijven 
en keimisinstellingen in deze ontwikkelingen; 

• het belang van personele aspecten, met name de mogelijkheid om 
gebruik te maken van prive apparatuur voor zakelijk gebruik. 

Daamaast heeft uw raad aangegeven ontevreden te zijn met de 
beantwoording van de motie "Ontwikkelstrategie voor kantoorsoftware" van 
30 mei 2012. Omdat het voormalige OSOSS-beleid (Open Standaarden en 
Open Source Software) niet tot het gewenste resultaat heeft geleid hebben we 
een nieuwe strategie geformuleerd waarvan we meer resultaat verwachten. 
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(Zie ook de voortgangsrapportage OSOSS 2010 BD 10.2422366.) Deze 
strategie hebben we in een aparte bijlage opgenomen. De strategie vervangt 
het OSOSS-beleid dat we tot nu toe hebben gevoerd. 

De bijgevoegde nota is een geheel herziene versie van de oorspronkelijke 
nota met de titel eSTAD 2015. Deze nieuwe versie is door het college als 
beleidskader vastgesteld. Lopende en nieuwe ICT-gerelateerde projecten 
zullen aan dit kader worden getoetst. Wij vertrouwen erop dat deze nota aan 
uw moties beantwoordt en op een groot draagvlak in uw raad kan rekenen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

lb 
de burgemeester, 

.P. (Peter) Rehwinkel 
de secretaris 
drs. M.A. en) Ruys 
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Inleiding 
In december 2010 en april 2011 heeft de raad aan het college gevraagd meer aandacht te geven aan 
digitalisering. In de motie "Naar een papierloze organisatie" (2 december 2010) roept de raad het 
college op "het principe van een papierloze organisatie als ambitie mee te nemen bij het streven naar 
een efficiente en op samenwerking gerichte organisatie." In de motie "Digitalisering" (29 april 2011) 
heeft de raad gevraagd "een discussie aan te gaan over de digitalisering van de organisatie". Met de 
nu voorliggende ICT-visie^ voldoen we niet alleen aan beide verzoeken maar plaatsen deze ook in 
een breder perspectief 

De moties benadrukken het belang dat de raad hecht aan digitalisering in de publieke dienstverlening 
en in de bedrijfsvoering, gericht op verbetering van kwaliteit en efficiency. Op deze beide terreinen 
worden momenteel de nodige initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. De "papierloze organisatie" is daar 
een aspect van. Vanwege de veelheid aan ICT-initiatieven en de gevolgen ervan op tal van terreinen, 
acht het college het wenselijk om ICT in de toekomst meer integraal te beschouwen, op basis van een 
visie op concernniveau. Deze visie moet het vertrekpunt zijn voor meer integrate sturing op ICT-
ontwikkelingen op basis van samenhang en prioritering .̂Een gemeentebrede ICT-visie is ook om 
andere redenen noodzakelijk. Vroeger was ICT vooral een middel voor de automatisenng van 
handmatige taken. ICT heeft zich echter zodanig ontwikkeld - en ontwikkelt zich nog steeds - dat het 
werkprocessen op zichzelf fundamenteel beinvloedt en nieuwe diensten, producten en werkwijzen 
mogelijk maakt. ICT wordt zodoende meer en meer een integraal bestanddeel van de gemeentelijke 
bedrijfsvoering en van de dienstverlening. Maar omdat ICT een doorbraaktechnologie is, vergelijkbaar 
met elektriciteit in de negentiende eeuw, zullen zowel het gemeentelijk speelveld als ook haar 
spelregels gaan veranderen. Dat vraagt om innovatie van de organisatie en het lokaal bestuur. 
Kortom, de impact van informatietechnologie wordt voor het bestuur relevant. 

Om langs beide sporen - ICT als middel voor de ontwikkeling van de dienstverlening en de 
bedrijfsvoering en als middel voor de ontwikkeling van organisatie en lokaal bestuur - succesvol te 
kunnen opereren, is het nodig dat we als gemeentelijke organisatie ICT niet langer beschouwen als 
ondersteunend hulpmiddel maar als een strategisch middel voor het realiseren van onze 
beleidsdoelstellingen. Dat vereist een integrate bestuurlijke visie op de impact van ICT. Deze nota is 
daarvoor een eerste aanzet. 

Omdat de invloed van ICT veel verder strekt dan de bedrijfsvoering, moeten bestuurlijke keuzes 
verder gaan dan de afweging van voor- en nadelen, kosten en opbrengsten of kansen en risico's. Als 
strategisch middel heeft de inzet van technologie ook een politieke dimensie. Wat is bijvoorbeeld de 
invloed op de toegankelijkheid van dienstverlening? Wat is het democratisch gehalte van een digitaal 
beleidsproces? De inzet van technologie is van invloed op publieke waarden zoals 
privacy bescherming en duurzaamheid. Daarom zal de inzet van ICT ook ondenwerp van politieke 
discussie moeten zijn. Met deze ICT-visie hopen we aan die belangrijke discussie een constructieve 
bijdrage te leveren. 

' Onder een ICT-visie verstaan we in deze nota een visie op de invloed van maatschappelijke ICT 
ontwikkelingen op de gemeente. De ICT-visie is dus geen visie op technologie (m.n. hard- en software) noch op 
de informatievoorziening van de gemeente. Daarvoor zijn andere nota's beschikbaar. 
^ Deze integrate sturing op ICT-ontwikkelingen staat bekend als projectportfoliomanagement 



1 Trends in maatschappij en overheid 
De snelle ontwikkelingen in de ICT hebben onze wereld ingrijpend veranderd.̂  ICT is verankerd 
geraakt in ons priv6-leven en in onze overheid. ICT is tegenwoordig veel meer dan een handig 
hulpmiddel. Als zelfstandige kracht vormt ICT onze (leef)wereld. De overheid moet hierop aansluiten. 
Hieronder schetsen we samenvattend enkele relevante trends die in het kader van deze nota van 
belang zijn. 

Meer innovatiemogelijkheden 
ICT is veel meer dan een hulpmiddel om bestaande werkprocessen effictenter of handiger te laten 
verlopen; ICT creSert ook allerlei nieuwe mogelijkheden, nieuwe diensten, nieuwe 
communicatiekanalen en nieuwe samenwerkingsverbanden, ook tussen overheden onderling. 
ICT doet fysieke en geografische grenzen vervagen.'* ICT beinvloedt dus niet alleen hoe we 
werken, maar ook wat we doen, waar en met wie. 

Andere verwachtlngen 
Nieuwe ICT-toepassingen veranderen de manier waarop we 
werken en communiceren. Ze verspreiden zich snel en 
worden al gauw "gewoon" en als vanzelfsprekend 
beschouwd. Je zaken regelen via internet, is zo'n 
ontwikkeling. Als gemeentelijke organisatie staan we midden 
in de samenleving. Dat betekent dat we actief moeten 
inspelen op veranderende verwachtlngen bij burgers, 
bedrijven en instellingen. Die betreffen de manier waarop we 
communiceren, informatie verstrekken, onze overheid 
inrichten en ons werk doen. 

E^n overheid 
De overheid bestaat globaal uit drie hierarchische lagen: 
gemeente, provincie en rijk. Daarnaast bestaan er allerlei 
uitvoeringsorganisaties. ICT maakt grenzen tussen deze 
overheden minder relevant. De burger venwacht dat de 
overheid als 66n samenhangend geheel functioneert. De 
verschillende overheden hebben daarom een 
gemeenschappeiijke visie op dienstverlening opgesteld, met 
als motto: E6n digitale overheid: betere service, m66r gemak. 

Burgers beter geinformeerd en kritischer 
De informatiepositie van burgers is door het internet enorm 
versterkt. De eigen gemeente is al lang niet meer de enige 
informatiebron en burgers zoeken op internet hun eigen weg. 
Ook hetgezag van de gemeente is veel minder 
vanzelfsprekend dan voorheen. Burgers vragen om 
transparantie en invloed op het beleid. Doorde recente 
ontwikkeling van sociale netwerken is het organiserend 
vermogen van (belangen)groepen aanzienlijk toegenomen. 
Dat vergroot de zelfredzaamheid in de samenleving. Maar het 
manifesteert zich ook als tegenkracht tegen onwelgevallig overheidsbeleid. 

Overheid 2.0 
Door intemet zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan om de samenleving te betrekken bij de uitvoering 
van overheidstaken. Zo kunnen burgers bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving door met een 
mobiele toepassing gebreken te melden. ICT maakt een andere rolverdeling tussen overheid en 

Belangrijke ICT-trends: 

• Digitalisering 
Omzetten van documenten en 
werkprocessen in een digitale vorm 

• Mobiele toegang 
Toegang via I-pad, smartphone, 
laptop, 

• Sociale media 
Communicatienetwerken zoals 
Twitter, Facebook, Linked-in, 
Youtube, ... 

• Cloud computmg 
ICT die als dienst kan worden 
afgenomen via internet 

• Open source 
Software die niet in eigendom is 
van een leverancier 

• Open data 
Gemeentelijke gegevens via internet 
beschikbaar stellen 

• Crowdsourcing 
De inzet van internet voor fiet 
betrekken van burgers bij het 
opiossen van publieke vraagstukken 

• Virtualisatie 
Simuleren van dejysieke omgeving 
in een elektronische vorm (bv. 
Virtueel Groningen) 

^ We spreken in dit verband wel over de de informatierevolutie en het ontstaan van de informatiemaatschappij 
Omdat een gemeente juist is gebaseerd op geografische uitgangspunten en op fysieke middelen zoals 

documenten en balies, tast ICT de fundamenten van de gemeente aan. 



burgers mogelijk. De traditionele hierarchische relatie kan hierdoor migreren naar een 
samenwerkingsrelatie, een ontwikkeling die bekend staat als overheid 2.0. 

Vervaging grens tussen prive en werk 
ICT maakt het nieuwe werken mogelijk. Het onderscheid tussen priv6 en werk vervaagt hierdoor. 
Medewerkers willen bijvoorbeeld priv6 voorzieningen (zoals een smartphone) ook op het werk kunnen 
gebruiken. En als medewerkers direct communiceren met de samenleving dan wordt hun positie voor 
de organisatie veel belangrijker. 

ICT-technologie ontwikkelt zich snel 
De ontwikkelingen in de ICT gaan snel. Momenteel zien we een razendsnelle verspreiding van 
mobiele apparaten en internettoepassingen, waardoor steeds meer "alles overal kan", onafhankelijk 
van het apparaat dat gebruikt wordt. Overheden hebben in het algemeen moeite om al deze 
ontwikkelingen bij te houden. De maatschappij verandert sneller dan de overheid. 

ICT als factor voor maatschappelijke innovatie en economische groei 
Omdat ICT onze samenleving zo sterk beinvloedt, is het ook een maatschappelijke en economische 
innovatiefactor. ICT is een doorbraaktechnologie, zoals eerder elektriciteit, en is een drijvende kracht 
achter innovatie en daaruit voortvloeiende structurele veranderingen in economie en maatschappij. De 
bijdrage van de "gemeentelijke ICT" aan maatschappelijke en economische ontwikkeling wordt 
daarom belangrijker. Een voorbeeld daarvan is het Groningse glasvezelnet dat zowel voor de eigen 
organisatie als voor de stad van belang is. 

Bovenstaande trends maken duidelijk dat er in ons ICT-beleid behalve operationele, nadrukkelijk 
steeds meer politiek-bestuurlijke kwesties opdoemen. Omdat deze onze gehele organisatie raken, is 
het nodig een strategische ICT-visie te formuleren op concernniveau. In het volgende hoofdstuk geven 
we daarvoor en eerste aanzet. 



2 Visie en ambities 
In dit hoofdstuk schetsen we hoe we denken dat ICT kan bijdragen aan het realiseren van onze 
beleidsdoelstellingen. We onderscheiden vier thema's. Daarna formuleren we enkele uitgangspunten 
en randvoorwaarden als kader waarbinnen we onze visie verder gaan uitwerken. Tot slot van dit 
hoofdstuk schetsen we hoe ICT de komende jaren het werken in de gemeentelijke organisatie zal 
veranderen. 

Bestuurlijke context 
In het Prinsenhofakkoord is veel nadruk gelegd op cultuurverandering, participatie en een andere 
overheid. Deze ICT-visie sluit goed aan bij deze ambitie en is hiervoor de digitale onderlegger. Voor 
het realiseren van een efficiente en beter samenwerkende organisatie speelt ICT een grote rol, zowel 
in de bedrijfsvoering als in de dienstverlening aan burgers en bedrijven. En door papierloos te gaan 
werken dragen we ook bij aan duurzaamheid. Daarnaast is van toenemend belang de rol die ICT 
speelt voor het realiseren van een betrokken stad, ondermeer door het versterken van transparantie 
en burgerparticipatie. Maar de meeste potentie heeft ICT als middel voor innovatie. ICT maakt een 
andere gemeente mogelijk, die anders samenwerkt met burgers en bedrijven en die anders 
samenwerkt met mede-overheden. Die innovatiekracht van ICT moet meer gaan bijdragen aan een 
efficiSnte, aantrekkelijke, betrokken en duurzame gemeente op alle beleidsterreinen.̂  

Organisatieverandering 
Ook kondigden we aan de bestaande organisatiestructuur te herzien. Inmiddels hebben we in het 
organisatieveranderingsproces een aantal belangrijke stappen gezet. Kort samengevat leiden die tot 
een sterkere sturing van de gemeentelijke organisatie als een concern. Er is een Groningen 
Management Team in het leven geroepen en de (meeste) ondersteunende taken worden 
gecentraliseerd. De ICT-visie, zoals we die hieronder presenteren, sluit hierop aan. 

2.1 Visie per thema 

Er zijn vier thema's waarop de gemeente haar strategische ICT-inspanningen moet richten: 1) 
digitalisering van de dienstverlening; 2) samenwerking met de samenleving; 3) samenwerking met 
andere overheden en 4) digitalisering van de bedrijfsvoering. Onze visie en ambitie komen 
achtereenvolgens per thema aan de orde. 

2.1.1 Digitalisering van de 
dienstverlening 

De gemeentelijke dienstverlening zal in toenemende mate 
langs elektronische weg worden geleverd, omdat burgers 
en bedrijven dat venwachten en omdat het efficienter is. 
Maar voor digitale dienstverlening is de gemeentelijke 
context vaak te beperkt. Als we burgers en bedrijven 
daadwerkelijk centraal willen stellen, dan moet de digitale 
dienstverlening van Groningen ingepast worden in een 
samenhangende, overheidsbrede digitale dienstverlening. 
Met onze visie op de digitalisering van de dienstverlening 

haken we dan ook in op de gemeenschappeiijke visie op dienstverlening die gemeenten, provincies, 
waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het rijk hebben opgesteld, met als motto: E6n digitale 
overheid: betere service, m66r gemak. Deze visie heeft zes pijlers. (Zie kader.) Daarbovenop heeft 
Groningen uiteraard ook eigen ambities, zoals een persoonlijk digitaal loket. In de nota Visie Publieke 

^ Deze ICT-visie heeft als scope de "ICT voor de gemeente" en niet de "ICT voor de stad". Waar de 
gemeentelijke ICT moet bijdragen aan het maatschappelijk en economisch beleid is dat aangegeven. Specifieke 
ICT-ontwikkelingen in de stad vormen het onderwerp van visies op de betreffende beleidsterreinen, zoals G-
kracht voor de versterking van het economisch beleid in de ICT-sector. 



Zes pijlers van digitale 
dienstverlening 

• De vraag centraal 
De vraag van burgers en bedrijven staat 
centraal in ons handelen. Wij werken 
oplossingsgericht en sluiten aan bij de 
behoeften van burgers en bedrijven. 
• Snel en zeker 
Wij zorgen dat burgers en bedrijven hun 
zaken met de overheid snel en zeker 
kunnen regelen. Dat doen we door hen 
de mogelijkheid te bieden on Ime zaken 
te doen met de overheid. 
• E6n overheid 
Wij presenteren ons als 6€n overheid die 
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar 
is. De gemeente vormt voor burgers en 
bedrijven een belangrijke ingang: dichtbij 
en herkenbaar. 
• Geen overbodige vragen 
Wij stellen geen overbodige vragen. 
Gegevens die zijn opgenomen in 6€n 
van de basisregistraties vragen we niet 
nogmaals op. 
• Transparant en aanspreekbaar 
Wij maken duidelijk wat burgers en 
bedrijven van ons kuimen verwachten 
door hen te informeren over onze 
service-normen en door onze prestaties 
en openbare overheidsinformatie actief 
te communiceren. 
• Efficient 
Wij richten onze dienstverlening zo efficient 
mogelijk in. Waar mogelijk heeft 
digitaal contact met burgers en bedrijven 
de voorkeur. Waar persoonlijk contact 
noodzakelijk is of de kwaliteit van de 
dienstverlening bevordert, maken wij 
persoonlijk contact mogelijk. 

Bron: www.e-overheid.nl: "Overheidsbrede 
visie op dienstverlening" 

Dienstverlening (oktober 2009) is dit uitgewerkt, 
waarbij de nadruk ligt op zoveel mogelijk diensten via 
het eigen digitaal loket. Vanuit ICJ-optiek zijn er 
echter meer innovaties in dienstverlening denkbaar 
dan we nu nastreven. Zo maakt ICT een verschuiving 
van taken tussen overheden mogelijk. We hoeven 
deze diensten dan niet meer zelf te leveren, maar 
kunnen ze onderbrengen bij een gemeenschappeiijke 
organisatie, als deze diensten gestandaardiseerd 
zijn, of integreren met diensten van andere 
organisaties als die de eerste ingang zijn voor 
burgers. Kortom, de dienstverlening kan met ICT heel 
anders worden ingericht dan we gewend zijn. Maar 
niet alles wat mogelijk is, moeten we willen. 
Digitalisering van de dienstverlening heeft een grote 
impact op de informatievoorziening en dus op de 
kosten. Onze inzet van ICT moet zowel het belang 
van individuele burgers dienen als het publieke 
belang van efficiency. Daarom formuleren we vanuit 
ICT-optiek de volgende ambitie als kaders voor de 
digitale dienstverlening. 

• We maken de digitalisering van onze diensten op 
efficiente wijze mogelijk 
• We streven naar landelijke digitale 
dienstverlening voor generieke diensten waarin 
Groningen zich niet hoeft te onderscheiden 
• We laten zien hoe ICT innovatie van 
dienstverlening mogelijk maakt, o.a. door 
samenwerking met ketenpartners en door slimme 
integratie van beschikbare informatie 
• We streven naar het opheffen van producten en 
diensten die door digitalisering overbodig worden 
• We conformeren ons aan de ambities van het 
Rijk voorzover deze in het belang zijn van onze 
burgers en niet leiden tot kostenverhoging 
• Digitalisering van dienstverlening moet primair 
bijdragen aan het beleid op de terreinen Sociale 
Zaken en Werk, Zorg en Welzijn en Leefomgeving. 

http://www.e-overheid.nl


2.1.2 Samenwerking met de samenleving 

Nieuwe ICT-toepassingen (mobiele apps, sociale media, open data) maken een andere relatie tussen 
de gemeente en haar burgers mogelijk. Waar we ons nu nog hoofdzakelijk richten op het betrekken 
van burgers bij onze beleidsvorming, ligt de essentie van de huidige ICT-ontwikkeling in de versterking 
van de informatiepositie van burgers. Onze oude manier van informeren werkt niet meer. De 
gemeente moet niet alleen burgers beter betrekken bij haar beleidsvorming, maar ook de samenleving 
betrekken bij de uitvoering van haar publieke taken. Versterking van de zelfredzaamheid valt 
daaronder, maar ook burgers laten bijdragen aan de dienstverlening (zie kader) of burgers stimuleren 
om opiossingen aan te dragen voor publieke vraagstukken. Participatie met behulp van de nieuwe 
media is dus tweerichtingverkeer en betreft niet alleen de communicatiefunctie, maar vele andere 
functies. (Zie onderstaande figuur.) 

De nieuwe relatie geldt niet alleen voor burgers, maar ook voor 
bedrijven en instellingen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld meer 
bijdragen aan de innovatie van publieke diensten. Als wij onze 
gemeentelijke gegevens beschikbaar stellen zijn zij in staat om 
deze te combineren met andere informatie en daardoor nieuwe, 
nuttige diensten te leveren. Maar ook hierbij geldt, niet alles wat 
mogelijk is moeten we willen. Zo moeten we alert zijn op de 
gevolgen voor de bedrijfsvoering en met name de kosten. In het 
huidige participatiebeleid^ ligt de nadruk op transparantie. Maar als 
we transparantie als extra service bieden, bovenop onze normale 
bedrijfsvoering, dan verhogen we onze kosten en creSren we een 
omgeving die moeilijk te borgen is. Het is daarom zaak dat we de 
nieuwe manier van werken integreren in onze bedrijfsvoering en 
ons in de nieuwe samenwerking vooral richten op knelpunten en 
vraagstukken waarbij hulp uit de samenleving dringend nodig is. 
Tot slot moeten ook de mogelijkheden van internet worden 
genoemd voor innovatie van het democratische proces (e-petitie, 
blogs, online peilingen, e.d.). Omdat we veel venwachten van de 
samenwerking met burgers en bedrijven, is onze ambitie hoog. 

We zoeken aansluiting bij sociale media om de gemeente 
beter te betrekken bij wat er in de samenleving speelt 
We stellen "open data" beschikbaar om m.n. Groningse ICT-
bedrijven en instellingen in staat te stellen bij te dragen aan de 
innovatie van publieke diensten (bv. nieuwe mobiele apps) en 
om burgers in staat te stellen de kwaliteit van onze gegevens te vergroten 

Nieuwe mobiele app 

De mobiele app Meld Stad is 
een voorbeeld hoe burgers 
beter te betrekken bij het 
beheer van de openbare 
ruimte. Met de smartphone 
kan de burger een foto van 
het probleem naar de 
gemeente sturen, waar deze 
automatisch wordt 
geregistreerd. 

' Zie Kademota Burgerparticipatie (november 2010) 



We gebruiken "crowdsourcing" om de 
samenleving te betrekken bij de opiossing 
van publieke vraagstukken of de 
verbetering van de publieke 
dienstverlening, met name op het terrein 
van Leefomgeving, Veiligheid en Zorg en 
Welzijn 
We initieren nieuwe experimenten met de 
toepassing van ICT voor vernieuwing van 
het democratisch proces 
We richten onze informatievoorziening zo 
in dat in ieder geval de zelfredzaamheid 
van burgers op het terrein van Sociale 
Zaken en Werk en Zorg en Welzijn wordt 
bevorderd 

Burgerparticipatie en open data 

In Tilburg doen ze een proef met burgerparticipatie en 
WOZ-waardes. Inwoners kunnen via intemet zelf 
gemeentelijke gegevens aanpassen waarop de WOZ-
waarde van hun huis is gebaseerd. De resultaten zijn 
veelbelovend: van de 900 deelnemers waren 600 
tevreden over de waarde en 300 verbeterden de 
informatie van de gemeente. Dat levert naar 
verwachting winst op door vermindering van het 
aantal bezwaren en hun kostbare afhandeling en door 
verbetering van de gemeentelijke informatie. Zo zijn 
er legio mogelijkheden om burgers te betrekken bij de 
publieke zaak en ook nog eens kosten te besparen. 
Wat zou het effect zijn als we WOZ-waardes als open 
data voor iedereen beschikbaar stellen? 

Bron: Binnenlands Bestuur 

2.1.3 Samenwerking met andere overheden 

Digitalisering maakt ook een andere overheid mogelijk. Generieke taken, waarin de gemeente zich 
niet van andere hoeft te onderscheiden, kunnen landelijk of regionaal worden georganiseerd. 
Daardoor ontstaat ruimte om ons te concentreren op de taken die voor het lokaal bestuur essentieel 
zijn. Veel taken vragen om een betere samenwerking met onze partners. Het toenemend aantal 
samenwerkingsrelaties illustreert deze trend. Maar ICT ondersteunt op dit moment alleen de 
afzonderlijke organisaties. We gebruiken de technologie niet als drijvende kracht achter de 
noodzakelijke gemeenteoverstijgende transformatie. Hoe wij omgaan met ICT bepaalt ook de positie 
die we als Groningen in willen nemen binnen die andere overheid. Concentreren we ons alleen op de 
modernisering van de oude organisatie, of anticiperen we ook op een nieuwe positie binnen de 
overheid en maken wij landelijke en regionale ontwikkelingen mogelijk? En doen we dat dan alleen uit 
efficientieoogpunt of ook om onze dienstverlening vanuit burgerperspectief te verbeteren of om de 
aantrekkelijkheid van Groningen te bevorderen? Als grootste gemeente in het Noorden hebben we de 
positie om bij de vernieuwing van de overheid het voortouw te nemen en Groningen als Kennisstad te 
versterken. We tonen daarom meer ambitie op dit terrein. 

Slimme overheid We streven naar regionalisering van onze informatievoorziening 
op beleidsterreinen die gemeenteoverstijgend zijn 
We nemen het initiatief in regionale ICT-ontwikkelingen, 
waardoor Groningen als grootste gemeente in de regio de 
samenwerking van lokale overheden bevordert 
We richten onze informatievoorziening niet alleen op stadjers, 
maar ook op niet-stadjers (forensen, bezoekers, studenten, 
gebruikers van gemeentelijke voorzieningen, etc.) 
We dragen met regionale ICT-ontwikkelingen bij aan 
efficiencyverbetering, aan betere dienstverlening of aan 
versterking van de regionale economie 
We werken samen metde kennisinstellingen (m.n. studenten) 
aan gemeentelijke innovatie door ICT en profilering van 
Groningen als Kennisstad 
We werken in Europees verband samen met buitenlandse 
gemeenten voor profilering van Groningen Kennisstad en subsidiering van innovatieve 
ontwikkelingen 
We werken samen met andere overheden in de regio aan de ontwikkeling van innovatieve 
diensten, met name op het terrein van Mobiliteit, Veiligheid, Leefomgeving en Cultuur. 

"Smart government is an 
administration that applies 
and integrates information, 
communication and operation 
technologies to planning, 
management and operations 
across multiple domains, 
process areas and 
jurisdictions to generate 
sustainable public value" 

Bron: Gartner Group 



2.1.4 Digitalisering van de bedrijfsvoering 

Het college wil dat de gemeentelijke organisatie beter en goedkoper gaat werken, minder verkokerd 
en meer als 66n gemeentelijke organisatie. ICT biedt hiervoor tal van mogelijkheden, maar de 
belangrijkste voon/vaarde is wel de digitalisering van de bedrijfsvoering. De huidige "papieren" 
bedrijfsvoering en de verkokering van informatie, vormen een belemmering voor het bereiken van de 
collegedoelen. We moeten daarvoor toe naar een digitale werkwijze, die procesvernieuwing mogelijk 
maakt en daardoor de efficiency en de mogelijkheden van samenwerking vergroot. 

Decentralisaties en flexibilisering 

Er komen steeds meer taken op het 
bordje van de gemeente. Neem de 
decentralisaties van de Wet Werken naar 
Vermogen, de Jeugdzorg en de AWBZ. 
Die vragen niet alleen om vernieuwing 
van de huidige bedrijfsvoering, maar 
ook om veel meer samenwerking met 
ketenpartners in de regio en met 
bedrijven en instellingen. Flexibilisering 
van de organisatie door digitalisering 
vormt hiervoor een voorwaarde. 

Digitalisering draagt met name ook bij aan de flexibilisering 
van de organisatie, een essentiele voorwaarde om 
toekomstige organisatieveranderingen mogelijk te maken. 
Informatie zal daarnaast steeds meer moeten migreren 
naar een concernvoorziening. Zo zullen allerlei 
basisgegevens concernbreed beschikbaar moeten zijn. En 
waar de vernieuwing met ICT tot nu toe vooral gericht was 
op de ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie, zal het 
accent in de toekomst moeten verschuiven naar de 
ondersteuning van het management en het bestuur. Zowel 
op bestuurlijk als ambtelijk niveau biedt ICT diverse 
mogelijkheden om de besturing te innoveren. Denk 
bijvoorbeeld aan een dashboard voor bestuurders waarop 
dagelijks urgente knelpunten en actuele nieuwsberichten 
worden getoond. Naast efficienter werken met ICT, blijft 

besparen op ICT ook van belang. Nieuwe mogelijkheden, zoals cloudoplossingen, dienen zich aan. 
Tot slot kunnen we met ICT de effectiviteit van medewerkers vergroten, bijvoorbeeld door moderne 
voorzieningen ter beschikking te stellen (of het gebruik van eigen voorzieningen te bevorderen) en 
mobiliteit beter te ondersteunen. Hierdoor draagt de gemeente bij aan haar profiel van aantrekkelijke 
werkgever, wat voor het "binden en boeien" van medewerkers in deze tijd van vergrijzing een 
belangrijk aspect wordt. In de innovatie van de bedrijfsvoering laten we daarom meer ambitie zien. 

o We digitaliseren en standaardiseren onze werkprocessen om efficienter te kunnen werken en om 
de duurzaamheid en flexibiliteit van de organisatie te bevorderen 

• We bevorderen met ICT "Het Nieuwe Werken" (mobiel werken, meer thuiswerken, flexibele 
werkplekken en het zakelijk gebruik van prive apparatuur (Bring Your Own Device)) 

« We versterken met ICT de effectiviteit van medewerkers en vergroten ons imago van 
aantrekkelijke werkgever 

• We streven naar leveranciersonafhankelijkheid door de toepassing van open standaarden en 
bevorderen een gelijk speelveld voor ICT-leveranciers. In het bijzonder verkleinen we de 
afhankelijkheid van Microsoft op de werkplek. (Zie bijlage voor ontwikkelstrategie 
kantoorsoftware.) 

• We streven naar kosten reductie door gebruik te maken van open source, (veilige) cloud
oplossingen, sanering van applicaties en infrastructuur en samenwerking met andere overheden. 

• We maken meer gebruik van de mogelijkheden van ICT voor innovatie van de bestuurlijke 
informatievoorziening 

• We zoeken in het ICT-werkveld de synergie tussen de interne bedrijfsvoering en het 
maatschappelijk en economisch beleid. 



2.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Als we de hierboven geformuleerde visie willen vertalen in beleid en concrete activiteiten, hebben we 
aan inspirerende vergezichten alleen niet voldoende. De weg erheen en het tempo dat we willen 
aanhouden zijn ook van belang. In de ICT is zoveel mogelijk dat het beslist noodzakelijk is om steeds 
ook zorgvuldig te overwegen hoever we willen gaan en hoe we de risico's van ontwikkelingen beperkt 
en beheersbaar houden. Met het oog daarop formuleren we in deze paragraaf een aantal algemene 
uitgangspunten en randvoonwaarden. 

ICT is geen doel op zichzelf 
ICT is geen doel op zichzelf, maar moet een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke 
en economische doelen. Wat we daarin belangrijk vinden, is te lezen in ons collegeprogramma. 

Wel in de kopgroep, maar niet alleen op kop 
Groningen is een kennisstad en de economische motor van Noord-Nederland. Bij die positie past 
een rol in de ICT-kopgroep. Maar we gaan niet alleen op kop en vol in de wind. Anders gezegd: 
innovatieve projecten doen we in beginsel niet alleen, maar in samenwerking met andere gemeenten 
of andere partners, publiek of privaat, bij voorkeur uit Noord-Nederland. Dat verhoogt de kwaliteit, 
verlaagt de risico's en versterkt de kracht van onze regio. 

We kiezen voor betaalbaar en houdbaar 
ICT-ontwikkelingen kosten geld en inspanning. We beoordelen steeds zorgvuldig of de investeringen 
verantwoord zijn. We streven naar betaalbare en (ook op langere termijn) houdbare opiossingen. We 
starten ICT-projecten ook uitsluitend als we er adequaat voor zijn toegerust (personeel, organisatie, 
kennis en control). 

We voorkomen een digitale kloof 
Het toenemend gebruik van ICT brengt het risico met zich mee dat bepaalde groepen burgers 
vanwege achterblijvende digitale vaardigheden of (financiele) mogelijkheden afhaken. Dat willen 
we voorkomen. Waar digitalisering onze eigen dienstverlening of interactie met de burgers betreft, 
zorgen we altijd voor alternatieven. Digitale dienstvedening mag nooit de rechtsgelijkheid aantasten 
doordat alleen burgers die gebruik maken van het digitale kanaal bepaalde voordelen genieten. En in 
een participatieproces mogen deze burgers de overige burgers niet verdringen. Digitale interactie 
vormt een aanvulling op bestaande kanalen. 

We waarborgen veiligheid en privacy 
Door digitalisering en koppeling van databestanden ontstaan er risico's voor de privacy van burgers. 
Uiteraard houden we ons als gemeente aan alle wettelijke voorschriften. Dit zal echter niet altijd 
voldoende zijn, omdat wet- en regelgeving vaak achterloopt bij technologische ontwikkelingen. We 
hechten aan het waarborgen van veiligheid en privacy. Waar deze conflicteren met andere publieke 
belangen (zoals misbruik van voorzieningen), maken we een zorgvuldige afweging en verantwoorden 
we onze keuzes. 

We willen een aantrekkelijke werkomgeving bieden 
Hiervoor schreven we dat we het belangrijk vinden dat medewerkers met ICT beter gefaciliteerd 
worden. De komende jaren zullen er veel oudere medewerkers met pensioen gaan. Om die reden is 
het extra van belang dat we aan jonge mensen een aantrekkelijke werkomgeving bieden. ICT vervult 
daarvoor een belangrijke functie. Medewerkers moeten geen slaaf zijn van de technologie. 
Integendeel: ICT moet het plezier van medewerkers in hun werk vergroten. De aantrekkelijkheid van 
de werkomgeving wegen we daarom mee bij de ICT-keuzes die we maken. 

We hechten aan de menselijke maat 
Groningen stelt de mens centraal. Door ICT teveel vanuit de technologische mogelijkheden en vanuit 
kostenreductie te benaderen, verliezen we gemakkelijk de menselijke maat uit het oog. We willen 
voorkomen dat onze ICT zich ontwikkelt tot complexe, onbeheersbare systemen waarvan burgers het 
slachtoffer kunnen worden. We stellen daarom grenzen aan de bedrijfsmatige inzet van ICT. 
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2.3 Anders werken 

Het realiseren van de hier geschetste ambities heeft gevolgen voor hoe we - los van de ICT-
voorzieningen - als gemeente moeten werken. In algemene zin plaatst de toenemende digitalisering 
ons voor de volgende opgaven: 

Samenleving centraal stellen 
Inspelend op de toenemende mogelijkheden en veranderende verwachtlngen, zullen we in ons 
denken en doen de samenleving (burgers, bedrijven, instellingen,...) centraal moeten stellen in plaats 
van de gemeente. 

Transparanter worden 
Digitalisering leidt tot meer transparantie. De gemeente wordt een glazen huis waarin gemakkelijk 
alles zichtbaar wordt. Onze huidige informatie is echter ingericht voor eigen gebruik. Niet alle 
informatie, ook al is ze openbaar, is geschikt voor online pubiicatie. Daar moeten we alert op zijn. 

Bestaande werkwijzes en procedures ter discussie stellen 
Omdat ICT andere manieren van werken mogelijk maakt, moeten we ook bereid zijn om onze 
bestaande werkwijzes en procedures ter discussie te stellen. Veel procedures (bijvoorbeeld 
besluitvoming) zijn nu gebaseerd op een "papieren" bedrijfsvoering en juridische kaders zijn 
gebaseerd op fysieke documenten. Aanbestedingsprocedures voor ICT leiden vaak alleen tot 
kostenverhoging en passen niet in de moderne tijd. Digitalisering vereist ook de bereidheid om 
werkwijzes en procedures te herzien in het licht van de nieuwe mogelijkheden. 

Loslaten van autonomic 
Digitalisering leidt tot meer mogelijkheden om met andere overheden en instanties samen te werken. 
Aan die samenwerking geven we actief en constructief vorm. Maar meer samenwerken met anderen 
kan alleen slagen als we bereid zijn onze eigen manier van werken ter discussie te stellen en deze 
niet belangrijker te vinden dan die van een ander. 

Flexibele medewerkers en organisatie 
Alle bovengenoemde ontwikkelingen doen een beroep op onze flexibiliteit, als organisatie en als 
individuele medewerker. Veranderingen komen niet altijd op een geschikt moment en het is ook 
begrijpelijk dat niet iedereen er steeds weer enthousiasme voor op kan brengen. Dan is het extra 
belangrijk dat we met elkaar ook de voordelen blijven zien; voor stad en stadjers. Voor de mensen 
dus waar we het uiteindelijk voor doen. 

Meer kennis bij personeel en bestuur 
Hoewel het belang van ICT op alle werkterreinen toeneemt, blijft de kennis hierover bij het personeel 
achter, met name bij management en bestuurders. Concentratie van deze kennis in een ICT-
organisatie is onvoldoende. Omdat ICT steeds vaker een bepalende factor is voor de ontwikkeling van 
de organisatie, de gemeentelijke taken en het bestuur, moet iedereen hierin beter geschoold worden. 

ICT strategisch aansturen en organiseren 
Op basis van de hier geschetste ambities om ICT nadrukkelijker als strategisch middel te 
beschouwen, concluderen wij dat onze ICT-organisatie meer centrale aansturing vereist. De 
contouren daarvoor schetsen we in het laatste hoofdstuk. 

Niet alleen naar de kosten kijken 
ICT is een belangrijke factor voor innovatie van de gemeente. Een eenzijdige focus op ICT als 
kostenpost is riskant, omdat het veranderings- en innovatievermogen van de gemeente daardoor 
wordt aangetast. ICT moet juist zorgen voor de noodzakelijke flexibiliteit zodat de gemeente zich: 
continu kan aanpassen aan snelle veranderingen in organisatie en technologie. Hiervoor moet 
voldoende budget beschikbaar zijn. 
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3 De gemeentelijke ICT-organisatie 
De in de vorige hoofdstukken geschetste ontwikkelingen en ambities stellen hoge eisen aan de 
gemeentelijke ICT-organisatie. De huidige organisatie lijkt onvoldoende in staat om hieraan te 
beantwoorden. In dit hoofdstuk presenteren we onze visie en ambitie voor de toekomstige ICT-
organisatie van de gemeente Groningen. 

De huidige ICT-organisatie is vooral gericht op het beheer van ICT-voorzieningen. Omdat ICT zo'n 
belangrijke rol speelt voor de ontwikkeling van de gemeente, voldoet deze positie niet meer. De ICT-
organisatie moet opschuiven in de waardeketen en meer gaan bijdragen aan gemeentelijke kerntaken 
(zoals besturing, dienstverlening, beleidsontwikkeling) en aan de ontwikkeling van haar organisatie. 
Deze transformatie moeten we langs verschillende wegen bevorderen. Zo moeten we de centrale 
sturing op de ICT-functie vergroten om richting te kunnen geven en prioriteiten te kunnen stellen. Door 
de concentratie van ICT-taken in het nieuwe shared service centrum hopen we kostenreductie te 
bereiken, ondermeer door standaardisatie. Daarnaast moeten we komen tot een andere rolverdeling 
tussen onze eigen ICT-organisatie en externe marktpartijen of tot betere publiek-private 
samenwerking. De markt biedt steeds meer mogelijkheden ICT-diensten beter of goedkoper te 
leveren (b.v. door cloudcomputing) en marktpartijen zijn nuttig voor vergroting van ons 
innovatievermogen, dat van nature beperkt is. Tot slot moeten we streven naar (verregaande) 
samenwerking tussen de ICT-organisaties van de noordelijke overheden, niet alleen vanuit efficiency-
oogpunt (schaalvergroting, professionaliteit) maar nadrukkelijk ook om een andere overheid mogelijk 
te maken, om bij te dragen aan de versterking van de regionale economie en om een aantrekkelijke 
werkomgeving te kunnen bieden aan hoogwaardige ICT-ers op de arbeidsmarkt. De huidige 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk datacenter voor noordelijke overheden is daarvan een 
voorbeeld. 

Publiek-private samenwerking 

De applicatie SIMS (Subsidie 
Informatie Management Systeem) is 
een voorbeeld van een succesvolle 
innovatieve publiek-private 
samenwerking. Softwareleverancier 
CAP Gemini ontwikkelde voor eigen 
rekening en risico een gemeentelijk 
subsidiesysteem op basis van de 
functionele wensen van Groningen. 

• We richten onze eigen ICT-organisatie primair op de 
ondersteuning en ontwikkeling van de publieke kerntaken van 
de gemeente. 
• We streven naar lagere ICT-kosten door centrale sturing, 
concentratie van taken, standaardisatie en uitbesteding van 
werkzaamheden 
• We streven naar externe shared service centra voor ICT-
taken die schaalvergroting en professionaliteit vereisen, maar 
waarvoor uitbesteding aan marktpartijen geen optie is. 
Externe shared service centra moeten de effectiviteit en de 
efficiency van de iCT-ondersteuning aan Groningen (en 
andere publieke organisaties) bevorderen, een aantrekkelijke 
positie ontwikkelen op de regionale arbeidsmarkt en op de 

markt van overheidsdienstverleners 
We streven naar effectieve publiek-private samenwerking om ons innovatievermogen te vergroten 
of om kosten te reduceren. (Zie voorbeeld in kader) 
We besteden meer aandacht aan onderzoek van innovatieve mogelijkheden, met name aan de 
inzet van open source, cloud- en mobiele toepassingen, en bevorderen hiervoor de inzet van de 
lokale kenniscentra en jongeren 
We dragen meer bij aan landelijke samenwerking , met name mbt open standaarden 
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4 Realisatie 
In de vorige hoofdstukken schetsten we de contouren van ons strategische ICT-beleid en de daarbij 
passende ICT-organisatie. Veel van de lopende ontwikkelingen geven al invulling aan dit beleid, zoals 
de vernieuwing van onze infrastructuur (o.a. digitale werkplek, i-pads), de digitale dienstverlening (o.a. 
meer digitale diensten, automatisenng van de afhandeling), de invoering van gemeenschappeiijke 
basisregistraties (o.a. adressen, gebouwen en personen) en de ontwikkeling van een shared service 
organisatie. Sommige zullen met meer ambitie moeten worden opgepakt, zoals digitalisering (van 
documenten en werkprocessen) en de vernieuwing van de samenwerking met de samenleving (bv. 
sociate media, digitale dossiers, mobiele apps). Andere ontwikkelingen zijn in voorbereiding, zoals 
open data en regionale ICT-samenwerking. In het algemeen kunnen we stellen dat de huidige ICT-
ontwikkelingen vooral zijn gericht op de verbetering van de interne bedrijfsvoering en de 
modernisering van de gemeentelijke dienstverlening, beide binnen het gemeentelijk perspectief In de 
toekomst zullen we veel meer oog moeten hebben hoe we ICT inzetten voor de vernieuwing van onze 
relatie met de omgeving: met burgers en bedrijven, met andere overheden, met ketenpartners en met 
ICT-dienstverleners. Weliswaar moeten we de basis in de interne bedrijfsvoering daarvoor eerst 
voldoende op orde brengen, maar daarbij moeten we wel meer oog hebben voor de nieuwe eisen die 
de omgeving aan de gemeente stelt. Kostenreductie en efficientie staan daarbij voorop. De realisatie 
van deze visie vraagt dus enerzijds om continuering en herprioritering van lopende ontwikkelingen, 
maar anderzijds ook om de opstart van nieuwe projecten die helpen om de gemeente te innoveren en 
ICT effectiever te laten bijdragen aan de realisatie van gemeentelijk beleid. Ter informatie geven we 
hieronder een globaal overzicht van lopende en geplande ontwikkelingen, hun planning en budgetten. 

Ontwikkeling 

Digitale dienstverlening 

Nieuwe digitale werkplek 
Pilots i-pads 
Sociale media en open data 

Basis- en kernregistraties 

Open source en open 
standaarden 
Informatiebeveiliging 

Digitalisering werkprocessen 

Shared service organisatie ICT 

Samenwerking noordelijke 
overheden 
Research & Development (o.a. 
project managementinformatie) 

Planning 

Zie uitvoeringsplan Stad&Stadhuis 

Zie nota Nieuwe Digitale Werkplek 
2012-2013 
Zie uitvoeringsplan EU-project 
Opening Up binnen programma 
Stad&Stadhuis 
t/m 2016 

2013 e.v 

2012 

2013-2014 

2012 e.v 

2012 e,v 

Projectafhankelijk 

Budget 

2013: €95+ €240; 2014: 
€157 + 6 500 
+ dienstbudgetten 
2013 e.v: €1,9 min 
2012:6 40.000 
2012-2014: €300; 50% 
co-financiering door EU 

€100(structureel) + 
dienstbudgetten 
€158(structureel) 

2012: €385+ €122 
structureel 
Diverse dienstbudgetten 
+ budget org.ontwikkeling 
Zie budget 
org.ontwikkeling 
Geen 

€150 (structureel) 

De huidige besturing van de ICT-functie is ongeschikt om uitvoering te kunnen geven aan onze 
ambities. In lijn met de ontwikkeling van een shared service centrum voor de middelenfuncties zullen 
we eerst de concernsturing op de inzet van ICT moeten versterken. Daarna kunnen we een aanpak 
ontwikkelen hoe we de ambities voortvarend kunnen realiseren. Naar venfl̂ achting kan dit 
budgetneutraal. Door centralisatie van de strategische aansturing van ICT kunnen huidige middelen 
effectiever worden ingezet. Maar daarvoor moeten we ons inzicht in de beschikbare financiele 
middelen eerst vergroten. Waar een hogere ambitie (of nieuwe wetgeving) toch extra middelen vereist 
zullen we deze per project voorleggen, onderbouwd met een business case. 
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Bijlage: ontwikkelstrategie 
kantoorsoftware 
Sinds 2003 voerde het college, op verzoek van de gemeenteraad, een stimuleringsbeleid mbt open 
standaarden en open source software (OSOSS). Dit OSOSS-beleid hield in dat van software werd 
geeist dat deze voldeed aan open standaarden en dat bij gelijke geschiktheid werd gekozen voor 
open source software. Een belangrijk doel van dit beleid was het vergroten van de onafhankelijkheid 
van softwareleveranciers, met name van Microsoft. Daarnaast speelden ook andere doelen een rol, 
waaronder transparantie en toegankelijkheid. Ook VNG voerde een OSOSS-beleid, mede gebaseerd 
op het Rijksprogramma NOiV (Nederland Open in Verbinding). 

Noodzaak herziening OSOSS-beleid 
In de afgelopen jaren hebben gemeenten veel ervaring opgebouwd met OSOSS-beleid, maarde 
resultaten ervan zijn gering. Ondertussen is de technologie verder ontwikkeld en zijn 
marktomstandigheden veranderd. Het belang van OSOSS is daardoor in een nieuw perspectief 
komen te staan en het tot nu toe gevoerde beleid blijkt ten dele achterhaald. Open standaarden zijn 
de laatste tijd belangrijker geworden door de toenemende behoefte aan softwareintegratie. Maar een 
voorkeursbeleid voor open source blijkt in de praktijk moeizaam omdat een dergelijk beleid vaak een 
te negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering, zoals ook de pilot met Open Office ons leert. De 
gemeente moet in toenemende mate communiceren met vele andere partijen, waaronder burgers, 
maatschappelijke partners, mede-overheden en leveranciers. Voorkeursbeleid voor open source, in 
afwijking van een de facto markstandaard, kan daardoor kostenverhogend werken en kan risico's 
inhouden voor de continuTteit van de bedrijfsvoering. De gemeente blijkt geen partij die invloed kan 
uitoefenen op de markt voor algemene bedrijfssoftware en als ze dat wel probeert dan wordt ze 
geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het afwijkende beleid. Desondanks blijft ons streven 
om de afhankelijkheid van Microsoft op de werkplek te verkleinen. Maar we volgen hiervoor een 
gewijzigde strategie. 

Volgen van marktontwikkelingen 
Marktontwikkelingen zoals Bring-Your-Own-Device (BYOD), cloudcomputing en mobiele 
toepassingen, zullen leiden tot grotere onafhankelijkheid van Microsoft. De positie van Microsoft-
specifieke software op de werkplek komt daardoor onder druk te staan. Leveranciers zoals Apple en 
Google beconcurreren langs deze weg effectief de monopoliepositie van Microsoft. Door op deze 
marktontwikkelingen in te spelen draagt de gemeente bij aan een grotere mate van 
leveranciersonafhankelijkheid, zonder de negatieve gevolgen van afwijking van defacto 
marktstandaarden. Daardoor worden we overigens wel afhankelijk van nieuwe leveranciers, maar 
deze afhankelijkheid is kleiner dan de afhankelijkheid van Microsoft®. 

Anticipering op uitbesteding 
Verwacht mag worden dat delen van de iCT-infrastructuur op termijn zullen worden uitbesteed aan 
marktpartijen of samenwerkingsverbanden. Dit geldt ook voor de gemeentelijke werkplek en de 
kantoorsoftware die er deel van uitmaakt. In die situatie is het onverstandig om Groningen-specifieke 
omgevingen te creeren die uitbesteding belemmeren of de kosten ervan verhogen. Conformering aan 
marktstandaarden geeft de beste garantie voor kosteneffectieve uitbesteding. Voor de 
kantoorsoftware betekent dit een keuze voor Microsoft. 

Open toegang voor burgers, bedrijven en partners 
We zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en partners niet worden gedwongen gebruik te maken van 
Microsoft-software om te communiceren met de gemeente. Zij moeten de vrijheid hebben om zelf hun 

' Er zijn tal van toepassingen op dit terrein die met het Microsoft documentformaat kunnen omgaan zonder dat 
daar Microsoft-licenties voor nodig zijn. 
* Overigens zij opgemerkt dat de afhankelijkheid van Microsoft niet uniek is. De gemeente is momenteel ook 
sterk afhankelijk van bedrijfsspecifieke software van bedrijven als Oracle, Pink Roccade, Centric, Apple (i-pad), 
RIM (blackberry), en andere. 
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software te kiezen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat burgers voor hun communicatie met de gemeente ook 
andere browsers dan Internet Explorer van Microsoft kunnen gebruiken en geen Microsoft-producten 
nodig hebben voor de bewerking van documenten. 

Integrale KA-producten van Microsoft 
Op dit moment heeft de gemeente veel verschillende applicaties, waarbij de gemeente zelf zorgdraagt 
voor de integratie. Softwareintegratie en integraal beheer van deze verschillende opiossingen, levert 
de gemeente veel problemen op. Hoewel deeloplossingen afzonderlijk goed kunnen functioneren of 
goedkoper kunnen zijn, bieden ze geintegreerd vaak niet de kwaliteit die de gemeente in een 
bedrijfsmatige context nodig heeft en de integratie kost geld. We streven er daarom naar zoveel 
mogelijk integrale software van een leverancier aan te schaffen zodat de integratierol bij de 
leverancier kan worden belegd. Voor de kantoorsoftware betekent dit dat we toepassingen zoals 
tekstvenwerking, spreadsheet en presentatie van een leverancier betrekken, op dit moment Microsoft. 

Opheffen van belemmeringen mbt onafhankelijkheid 
De gemeente heeft in het verleden zelf de afhankelijkheid van Microsoft vergroot door bijvoorbeeld 
sjablonen en (kleine) applicaties met Microsoft-software te ontwikkelen. Door in de toekomst een 
sjablonengenerator in te zetten bevorderen we de flexibiliteit van het onderhoud en kunnen we ook 
sjablonen in andere formaten genereren zodat deze met andere tekstverwerkers kunnen worden 
bewerkt. Microsoft-applicaties spelen door hun beperkte aantal maar een kleine rol wat betreft 
Microsoft-afhankelijkheid. Venwacht mag worden dat hun aantal op termijn verder zal slinken, onder 
andere door de actieve sanering van applicaties en door standaardisatie van bedrijfsprocessen. 

Een grotere belemmering betreft de afhankelijkheid van gemeentelijke applicaties. Veel gemeentelijke 
applicaties ondersteunen op dit moment alleen de kantoorsoftware van Microsoft. De gemeente is 
daardoor gebonden aan de inzet van deze software en verkeert niet in de positie om de betreffende 
leverancier te bewegen ook andere kantoorsoftware te ondersteunen. 

De standaard opslag van documenten in het documentformaat van Microsoft kan ook een 
belemmering vormen voor het gebruik van andere kantoorsoftware. Waar dit het geval is zorgen we 
ervoor dat documenten worden opgeslagen in een open documentformaat zoals ODF. 

Voorkomen van nieuwe afhankelijkheden 
De gemeente heeft de taak om een gelijk speelveld voor leveranciers te creeren en te voorkomen dat 
bepaalde leveranciers worden bevoordeeld. In dat verband moet de gemeente in haar 
aanbestedingen eisen dat software voldoet aan open standaarden en dat leveranciers (waaronder die 
van open source software) gelijke kansen krijgen. Applicaties waarin het gebruik van Microsoft wordt 
vereist moeten om die reden negatief worden gewaardeerd in een selectieproces. De dominante 
positie van Microsoft op de werkplek moet door overheden gezamenlijk worden bestreden, zij het niet 
tegen elke prijs. 
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