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Staan we als gemeenten en breder nog, als gehele overheid voor
een grote omwenteling? Ja, bevestigt Arne van Hout, de nieuwe

voorzitter van de laskforce Samen organiseren en gemeentesecretaris

van Nijmegen. Maar weten we allemaaI wel wat dat inhoudt?
Nee, Luidt het even stellige antwoord. "En dat gold ook voor mijzelf."

Het wordt tijd dat de koplopers gezelschap krijgen van de rest!

aan !

Door Quita Hendrison

BeeLd MarceI Krijgsman/
De Beetdredaktie

nitis het eerste interview datVan Hout geeft sinds zijn aantreden - per 1

l-l¡uni - ats nieuwe Taskforcevoorzitter. Samen organiseren is de bewe-
ging die moet zorgen dat gemeenten samen werken aan één krachtige [okal.e

overheid, waarin a[[es voor de burger snetler, beter en eenvoudiger is gere-
geld. Aan de Taskforce de taak om die beweging te laten vliegen. "Tot nu toe
heb ik de pubticiteit bewust afgehouden. Ik ben drie maanden bezig geweest

om te bekijken wat precies de vraagstukken zijn waarmee we ons vanaf nu

bezig moeten houden. Ik ben ervan overtuigd dat wat we met samen organi-
seren doen een cruciate beweging is om onze processen beter te maken en om

weerbaarder te worden naar de toekomst; om niet afhanketijk te worden van de

grote techbedrijven. Daar getoofik in. En tegetijkertijd schrok ik hoe weinig ik
wist. In hoofdtijnen wist ik wel wat er binnen de Taskforce gebeurt, maar alsje
me vroeg: wat wordt op het gebied van digitalisering dé omwenteting diejouw
stad,jouw organisatie gaat meemaken en wanneer vindt die ongeveer plaats?

Dan had ik daar niet zo één-twee-drie een antwoord op. Raar, want het is een

van de fundamentele wijzigingen waar we in ons werk mee te maken krijgen.
Ik denk dat we er nu met z'n atten achter moeten komen wat die omwenteting
precies is; hoe hard die gaat en vooral ook of we attemaal wel even hard gaan.

Daar hebben we hetdere verhaten voor nodig." En metaforen. Van Hout bedenkt
er ter ptekke zelf één. "Het is ats een achtbaan waarmeeje het donker in schiet.
Je weet datje alte kanten op geslingerd gaat worden, maar wetke kant op, dat
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De tech niek
is ha rtsti kke

bel.a n grrj k,
maar het

domi n eert
te veel de

agen da

weetje niet precies. Maar we hebben wel vertrouwen in het karretje waarje in

zit, het materiaat. Want dat hebben we met etkaar goed gefabriceerd. En we

maken de rit samen en zitten die uit tot het einde. Ook a[ weten we niet exact

waar dat eindpunt [igt."

0nwetendheid
Van Houts grootste punt van zorg is - om maar even bij zijn beel.dspraak

te blijven - dat Lang niet iedereen is ingestaptvoor die rit in de achtbaan.

"Je hebt de koptopers, die zijn actief, hebben een toekomstvisie, zijn aan het

ontwikkelen, maar daarachter komt een hete tijd niks. Ik ben die achterban

actief aan het opzoeken; mijn collega-secretarissen van de 50-, 60-duizend-

inwonersgemeenten. Waar er zo veel van zijn. Die hebben vaak geen idee. Hoe

dat komt? Ik den k dat we ons er meer rekenschap van m oeten geven dat we de

juiste discussies op dejuiste tafels leggen. Wü, VNG, VNG Realisatie, maken

van die hete digitalisering en dat samenwerken grotendeets een bestuurlijke

discussie. Maar dit gaat over samenwerken op het terrein van het goed inrich-

ten van de werkprocessen en technieken. En daar zijn wij, de ambtenaren van.

Mijn beroepsgroep, maar ook bijvoorbeetd de Ci0's, moet meer leftonen: de

ambteüjke borging is nu het belangrijkst. Het is aan ons om die te verbreden.

Wantwe komen er niet als een hete grote groep nietaangehaaktis. Daar heb ik

wel zorgen over. De reden voor die onwetendheid? Er zit veel ongemak op het

onderwerp. Hetis ingewikketd. En wij zijn er meesterin om de discussies die

spelen in techniek te vertalen. Ik hoor ook in de Taskforce: 'ik zit allertei stuk-

ken te bestuderen voI technische zaken en moet bestissen over dingen waar ik

helemaaI geen verstand van heb'. De techniek is hartstikke belangrijk, maar

het domineert te veel de agenda. Andere discussies vergeten we te voeren.

Bijvoorbeetd of we echt vi nden dat we za ken in de uitvoering getijk m oeten

laten lopen, zeker waar het gaat over gegevens en processen die steeds vaker

gemeente-overschrijdend zijn. Je denkt dat iedereen zich daar inmiddets wel

van bewust is. Nee dus.

Bij veel gemeenten gaat het zo: a[s er een vraag komt op het thema van

de ICT, dan wordt die doorgeschoven naar de mensen die daarover gaan in

de organisatie. Grote gemeenten hebben een CI0, die kunnen daar nog wat

mee kan. Maar de meeste gemeenten hebben geen CIO. Dan komje in een

laag terecht waar heel veel trots zit, waar mensen zijn die vetejaren voor een

gemeente werken en die de hete lCT-omgeving mee ontworpen hebben. Die

gaan dat niet afbreken, en dat kunje ook moeilijk van ze vragen. En toch is het

van betang dat we met elkaar die eenduidigheid en eenheid krijgen. Waar ik tijn

in wiI brengen is; wat zijn de topmanagementvraagstukken, wat de bestuur-

[ijke vraagstukken en wat is van de uiWoering. Dus wat leggen we bij wie neer

zodat dit verder komt. Wat mij betreft hoort daar ook bij dat er meer ontspan-

ning komt in de driehoek Taskforce, VNG, Cotlege van Dienstverteningszaken.

De Taskforce werd een soort voorportaa I voor het Cotlege. Altes gaat eerst naar

ons, wat vinden wij ervan, en dan naar het Coltege. Maar de opdracht voor de

Taskforce is: zorg ervoor dat die beweging breed is en gaat bewegen. Dat is wat

anders dan wees voorportaal voor een bestuurlijke commissie. Ik snap wel waar

dat vandaan komt en dat dat in de opbouw ook nodig was; om grip te houden

en te waarborgen dat bestuurders op dejuiste manier geadviseerd worden.

Maar daardoor ontstond er een gestoten kring. Ik wiI dat openbreken en de
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Arne van Hout, nieuwe

voorzitter von de Task-

force Samen organise-

ren: "Hetzoufijn zíjn

ols gemeenten op één

Iíjn zitten. Maar het

stoere verhsøl is dat de

gehele overheid op één

beweging aanjagen. Dat laatsteis immers deinitiëte rotvan de

Taskforce."

Etalage

Van Hout heeft wel een idee hoe dat zou moeten. Wat hem-

zelf betreft: op pad gaan, praten met mensen, de boel breder

trekken door kop[opergroepen te'injecteren' met niet-kop[opers

dieje anders niet hoort ofziet. Maar ook wat gaan doen, met die

koplopers en met VNG Realisatie. "Ik wil drie soorten projecten

in de etalage zetten. Eén hele praktische, zoats de stembu-

reau-app. Een handig ding waarje meteen [oI en resultaat van

hebt. Zodat iedereen ziet: dat ding helpt ons en dat komt uit
die beweging samen organiseren. Daarnaast een project met

veel impact; waarvan iedereen weet dat als we het niet samen

organiseren, dan komen we er niet uit. Ik denk dan bijvoorbeeld

aan een project rond de Omgevingswet. En als derde een breder

thema waarin zowel het bestuurtijke, het management- als het

uitvoeringsvraagstuk hetder is en de ondertinge samenhang.

Dan denk ik aan iets in het sociaaI domein, waarmeeje laat

zien dat het met behoud van eigen beteidsvrijheid voordeten

oplevert om de dienstvertening in verschittende gemeenten

hetzelfde in te richten. 0p het gebied van gegevensuitwisseting,

privacybescherm'ing, werkprocessen. Dat dat beter is voor de

burger, de eìgen organisatie en voor de partners in de keten die

vaa k gemeentegrensoversch rijdend werken. Drie business cases

waarmeeje kunt bewijzen dat het werkt. Datje kunt zeggen als

iemand vraagt, watis samen organiseren: nou dat!

Laat ik erbij zeggen dat ik niks wil afbreken van wat er

is opgebouwd; ik wiI er wat naast zetten. En zorgen dat de

bestuurders met de bestuurders praten, de managers met de

managers en de techneuten met de techneuten. Iedereen over

vraagstukken die hem of haar aangaan en ieder met de eigen

ditemma's. Ats we maar wel van elkaar weten waar we mee bezig

zijn. Ik hoeft niet precies te snappen hoe een API werkt, maar ik

moet wel weten dat API's mij helpen om gegevens te ontstuiten.

Ats ik dat verhaal kan vertetten, kan ik ook die ICT'ers in de orga-

nisatie die nog niet zo enthousiast zijn over de omwenteling uit-

leggen waarom het betangrijk is om deze beweging te maken."

Verkokerd Rijk

De ambitieuze Taskforce-voorzitter - dje overigens een

opvallend relaxte indruk maakt - wiI het niet bij de gemeenten

laten. "Het zou fijn zijn als gemeenten op één tijn zitten. Maar

het stoere verhaaI is dat de gehete overheid op één lijn moet

komen. Deels gebeurt dat a[, bijvoorbeetd met het Kadaster dat

de software voor de 0mgevingswet beschikbaar stett. Maar het

moet veel beter. Ats wij aLs gemeenten steeds meer de eerste

overheid worden voor de burger, vooraan in de frontlinie staan,

dan doen we dat voor de héte overheid. Dus moeten we met de

hete keten die processen afstemmen en die gegevensuitwis-

seting organiseren. Maar daar botst het. Wìj gemeenten zijn

sterk'in integrate dienstvertening, we wi[[en onze inwoners in

de votte breedte helpen, en sterk in integrate advisering aan

ons bestuur. De gemeentelijke organisatie adviseert immers het

co[[ege van wethouders, een cotlectief. De Rijksoverheid is zo

georganiseerd dat etk ministerie de eigen minister ondersteunt.

Daar wordt integraliteit niet gewaardeerd. Dus wij spreken

etkaars taaI niet. De op integraliteit ingerichte gemeenten.

ontmoeten een Rijksoverheid die volstrekt verkokerd is. Ik denk

dat daar verbreding op moet komen en het besef dat er over de

depa rtementsgrenzen heen gewerkt moet worden. Bijvoorbeetd

als we praten over gegevensuitwisseling of eenduidige werk-

processen. Dan zou hetfijn zijn atsje één Rijksoverheid treft
en praat met degene die over die gegevensuitwisseling gaat en

niet met veertien ministeries die het allemaaI op een andere

manier doen of het eerst onderting nog eens moeten worden.

Het vatt me op hoe wij ats gemeenten en Rijksoverheid elkaar

op onderdelen vaak meer naar het leven staan dan dat we kijken

hoe we het samen aan kunnen pakken. Daarom moeten we de

contacten, ook de ambtelijke contacten tussen gemeenten en

Rijk intensiveren. Niet op de dossiers, want daar ontmoeten we

etkaar we[, maarjuist op het systeem."

Een pittige'bijbaan'voor een man die de hoogste ambte-

naar is van de tiende gemeente van Nederland, er nog een paar

bestuursfuncties bij heeft (onder meer bij het theater ìn zijn

woonptaats, waar hij ook in het koor zingt) en bijvoorbee[d ook

op de schootvan zijn drie kinderen de sportdag begeteidi. "Ik

wiI per se voor de overheid werken, zinvoI zijn, de samenleving

verder helpen. Misschien dat het daarom helemaaI niet druk

voett."
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