
 

Digitale mobiliteit: OverheidMobilityOverleg 2 (OMO2) 

 

Over OverheidsMobility, het vervolg… en niet te vergeten het Internet of Things. 

 

 

Vijf bijeenkomsten 

Door en voor de overheid 
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Context 

Gelijktijdig met het eerste iBestuur MobilityCongres werd in 2015 gestart met de reeks OMO-

overleggen over de praktijk van ‘mobility’ binnen de overheid. Het doel hiervan was kennis te delen, 

aan de hand van casuïstiek en intervisie.  Immers, het vraagstuk hoe om te gaan met mobility was 

(en is nog steeds) een belangrijk thema voor de overheid. Niet alleen ‘in eigen huis’ maar vooral ook 

in interactie met de i-samenleving. De uitkomsten van deze reeks zijn vertaald naar voorstellen voor 

aanpassingen en aanvullingen in de architectuurprincipes als vastgelegd in de NORA (Nederlandse 

OverheidReferentieArchitectuur). 

Inmiddels is de overheid weer verder met het inzetten van mobility in haar eigen processen… maar 

staat ook de wereld van mobility niet stil. Ontwikkelingen als internet of things, augmented reality, 

chatbots én de veralgemenisering van app-gebruik leiden weer tot nieuwe vragen.  

De behoefte aan overheidsbrede kennisdeling en ervaringsuitwisseling is dan ook nog zeer levendig. 

Want hoe zit dat nu met die digitalisering in het dagelijks handelen? Wat is de impact van de steeds 

directer wordende interactie op ons handelen? 

Al met al genoeg reden om OMO2 in gang te zetten. Ook nu is de essentie “voor en door 

overheidsmensen” zodat we de echte knelpunten die op dit moment binnen de overheid spelen, 

kunnen adresseren. De aanpak gaat uit van intervisie en interactie in een vertrouwelijke setting om 

zo kennis te delen en elkaar te helpen met het greep krijgen op de, vaak fluïde, vraagstukken rond 

mobility.  

Het begrip ‘mobility’ wordt hier ruim gehanteerd. Dit gaat niet (meer alleen) over het kúnnen 

werken met een tablet, of het op locatie relevante gegevens kunnen opvragen. Maar gaat ook 

over de impact van mobile technologie op de samenleving en de impact van ontwikkelingen als 

Internet of Things op processen binnen de overheid en de effecten ervan op de dienstverlening van 

en door de overheid. Is de techniek er om de dialoog te ondersteunen of om deze over te nemen? 

En zo ja, wanneer speelt dat, wie draagt verantwoordelijkheid voor wat? 

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de sessie die (1) werkzaam is binnen de overheid, 

die (2) direct te maken heeft met mobility vraagstukken én die (3) te maken heeft met het inrichten 

en ontwerpen van overheidsdiensten gebaseerd op mobiliteit. Let wel: het zwaartepunt ligt op het 

praktisch uitwisselen van kennis en ervaringen en de vraagstukken die zich vandaag, anno 2017, al 

voordoen. 

 

Opzet en inhoud 

Ons uitgangspunt is een reeks van vijf bijeenkomsten te organiseren in 2017 en begin 2018. Deze 

bijeenkomsten worden zoveel als mogelijk op locatie, bij een van de deelnemers, georganiseerd: 

dichtbij het vuur! 

Iedere bijeenkomst heeft een specifiek thema, zoveel als mogelijk gekoppeld aan een real life 

casus. Geïnteresseerden zijn meer dan welkom om hun vraag of casus in te brengen, laat dat wel 

tijdig weten ;) 
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De volgende thema’s komen aan bod: 

 

1. De leercurve van mobile 

Het is niet nodig en niet handig om iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden. Toch leert de ervaring 

dat iedere organisatie opnieuw een leercurve moet doorlopen. Het goede nieuws is dat deze 

versneld kan worden dankzij, en met hulp van, de collega’s die al een stap verder zijn. Op die 

manier is bijvoorbeeld de ‘Handreiking Mobiele App ontwikkeling en beheer’ tot stand gekomen.  

In deze bijeenkomst worden, aan de hand van het proces om tot de handreiking te komen, de 

valkuilen, pijnpunten en successen op tafel gelegd. Om te delen maar ook om de handreiking nog 

weer beter te maken….. ook hoe verschillende tempo’s binnen de overheid met elkaar te 

verbinden: de uitvinders en de volgers. 

Een leidraad tijdens deze discussie is de ontwikkeling van een handreiking mobility voor gemeenten. 

Welke ervaringen en punten zijn daarvoor relevant, waar moeten overheden aan denken wanneer 

ze aan het begin staan van hun ‘mobility’ carrière? 

 

 

2. Inspectie in beweging 

Aan de hand van een casus, bijvoorbeeld NVWA, vaststellen wat er echt voor nodig is om tot een 

nuttige en werkende mobiele oplossing te komen in bijvoorbeeld een inspectie omgeving. Vooral 

ook wat dit betekent voor de integratie van de oplossing met de werkprocessen.  

Zou dit alleen gelden voor een inspectie- of toezichtomgeving, of is een dergelijke oplossing ook in 

andere situaties toepasbaar: wat is hiervoor nodig? 
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3. Internet of…alles 

Van Internet of Things tot machine learning tot chatbots… wat hebben deze begrippen te maken 

met mobility ? Of met dienstverlening door de overheid. Wat zijn onze ervaringen.  

Bijvoorbeeld chatbots als eerste contactpunt met de overheid : de nieuwe interface voor 

klantcontact. (Hoe) Werkt dat? 

 

 

 

4. De betekenis van mobility voor ‘de mens’ 

Met mobility is de samenleving veranderd, of toch niet? Wat is de betekenis ervan voor de 

ontwikkelaars, wat betekent het voor de collega’s in de overheid die samen werken? In de kern 

staan in deze sessie de psycho sociale aspecten centraal, aan de aanbieders- en aan de 

ontvangers kant. Met de onderliggende vraag wat dit vraagt aan kennis en inzicht van diegenen 

die aan de ontwerperstafel zitten en zo de digitale vaardigheden proberen te verbeteren. UX in de 

context van mobility. 

 

 

 

 

 

 

5. Governance en mobility 

Eenmaal mobile… wat betekent dit voor de oude en nieuwe governance afspraken? Hoe om te 

gaan met de impact van mobile op de eigen i-organisatie, samenwerkingsmodellen, 

cloudomgevingen e.d. Ook gaat dit over eigenaarschap: van de app, van de content, licenties en 

afnemersrechten. En niet in de laatste plaats financieringsmodel van ontwikkeling, devops en 

gedeelde services.  

Een fors deel van de interactie voor overheidsprocessen speelt zich af in de markt. Denk 

bijvoorbeeld aan de rol van een notaris (kadaster, erfenissen), de  advocatuur, belastingadviseur,  

zorginstellingen en  transport. Hoe verhouden deze partijen zich tot de ‘mobile’ overheid ? 
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Tijdlijn 

 

De eerste bijeenkomst is gepland op 22 juni 2017. 

Twee tot en met vijf worden voorzien voor september, oktober, november en januari / februari 2018. 

 

Organisatie 

De bijeenkomsten worden georganiseerd en gemodereerd vanuit ICTU, als onderdeel van het 

programma NORA (Nederlandse OverheidReferentieArchitectuur, of…Navigeren op Relevante 

Afspraken in de digitale overheid). 

De opzet en inhoud van de bijeenkomsten wordt voorbereid door een ‘redactieraad’ waarin 

Ronald Heukers (w.j.r.heukers@dictu.nl]), Arjan van der Meer (a.van.der.meer1@dji.minjus.nl] en 

Herriët Heersink (herriet.heersink@ictu.nl). De inhoudelijke en praktische ondersteuning wordt 

geboden vanuit het NORA team, door Ludwina van der Wijst (ICTU). 

 

Aanmelden 

Deelnemen aan de bijeenkomsten staat open voor alle overheidsmensen die in hun werk met deze 

vraagstukken te maken hebben: als beleidsmaker met één been in de praktijk, of als architect en 

bedenker van oplossingen. En overheidsbreed: gemeenten,  waterschappen, provincies, rijk… 

Stuur een email naar omo@ictu.nl, wij sturen u een bevestiging voor deelname en we  houden u op 

de hoogte ! 

 

 

 


