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aan de afhankelijkheid van bepaalde
leveranciers van soft- en hardware.
Immers, als meer en meer informatiesystemen met elkaar kunnen communiceren, ben je niet meer afhankelijk van
die ene leverancier die de broncodes
van een bepaald stuk software heeft en
dus weet hoe deze bijvoorbeeld gekoppeld kan worden aan een ander stuk
software.
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Maar hoe leidt het gebruik van Open
Source Software en Open Standaarden
dan tot een betere dienstverlening door
de overheid? De belangrijkste reden is
dat door Open Standaarden te gebruiken de uitwisseling van informatie tussen overheden, burgers en bedrijven
vergemakkelijkt wordt. Doordat allerlei
verschillende soorten soft- en hardware
aan elkaar gekoppeld kunnen worden,
wordt informatie steeds beter beschikbaar. Dit betekent dus dat burgers bijvoorbeeld makkelijker de gegevens
kunnen inzien die de overheid van hen
heeft. Of dat (semi-) overheden sneller
onderling informatie uit kunnen wisselen. Met het oog op de verdere ontwikkeling van de eOverheid is dit een zeer
belangrijk voordeel van open systemen.
Een ander groot voordeel is dat de broncode van Open Source Software door
iedereen met kennis ter zake kan worden beoordeeld. Fouten en zwakke
plekken in de beveiliging komen dus
heel snel boven water. De informatieveiligheid is door deze scherpe publieke controle dus erg hoog.
Tot slot geldt ook als voordeel dat open
source de innovatie op de softwaremarkt stimuleert omdat iedereen de
mogelijkheid heeft om de broncode
verder te ontwikkelen.
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Regelneven en -nichten: Afblijven van onze ZZP-ers
Een paar jaar geleden onderzocht ik
voor mijn universiteit of de oprichting
van een aparte vakgroep ‘ondernemerschap en innovatie’ een optie was. In
dit kader was er een afspraak bij het
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) met professor Ken Morse, een
ondernemerschapsgoeroe. Wij wachtten
geduldig op de professor in een prachtig visrestaurant op de campus. Toen hij
binnenkwam, begroette hij al zijn fans.
Eenmaal bij ons aangeschoven, poneerde hij aanstonds de stelling, dat
Nederland een socialistisch land is
waar zelfs het ondernemerschap door
ambtenaren werd vormgegeven.
Alvorens deze liberaal de kans kreeg
om dit te nuanceren, zei de professor
dat hij vier jaar in Brussel had gewerkt
en tegenspraak nutteloos was.
Dit voorval is mij door de jaren heen bij
gebleven. Is die stelling wel juist? Een

ondernemer is immers iemand die het
vermogen heeft om ideeën in daden om
te zetten. De vraag is of de potentiële
ondernemer in het vrije veld mag opereren, of dat hij of zij eerst allerlei bureaucratische ketenen moet verbreken.
Wij hebben in de arbeidsmarkt van de
toekomst ondernemers nodig. Zowel in
de formele als in de informele economie. In de formele economie moet de
plaats van de zogenaamde babyboomers
naast autochtone jongeren, ook door
vrouwen en allochtonen worden ingenomen. In de informele economie is
plaats voor allerlei creatievelingen van
eigen of andere bodem.
Het CBS telde op 31 december 2008,
750.000 nieuwe ZZP-ers, die ondanks
de vaderlandse regelzucht aan de slag
zijn gegaan. Het parlement is ondertussen bezig deze mensen in te binden.
Neem een voorbeeld aan de Joden die in

de Gouden Eeuw van allerlei beroepen
waren uitgesloten. Zij konden daardoor
juist uitblinken in de vrije beroepen die
géén regels hadden. Kortom: Aflbijven
van onze ZZP-'ers.
Luigi van Leeuwen, een Haaglander

Een concrete uitwerking van de doelstellingen van NOiV is het project Open
Overheidswerkplek. Dit project richt zich op het inventariseren, bundelen en
toegankelijk maken van ervaringen en kennis over open source werkplekken.
Dat moet bijvoorbeeld leiden tot het toegankelijk maken van expertise vanuit
de communities en het bijeenbrengen van informatie en kennis op de website
van het NOiV.
Het project heeft een bredere scope dan alleen de technische kant van open
source oplossingen voor de werkplek. Het proces gericht op het ontwikkelen
van een goed functionerende ‘open’ werkplek is zeker zo belangrijk. Het gaat
daarbij om de voorbereiding, de besluitvorming, de keuzes, de samenwerking
met leveranciers, het implementatie- en migratietraject, beheer en doorontwikkeling.
Bijzondere aandacht in dit hele traject vraagt de relatie met zowel ‘open’ als
‘closed’ leveranciers. Over het algemeen gaat het om situaties, waarin ‘open’ en
‘gesloten’ software samen functioneren. Wil men daarbij komen tot duurzame
en bedrijfszekere oplossingen dan is een goede (technische) voorbereiding
belangrijk. Het binnenhalen van expertise om de goede keuzes te maken, ligt
daarbij voor de hand. Goede bronnen zijn behalve collega’s met de nodige ervaring ook de leveranciers die in toenemende mate over expertise beschikken om
de koppelingen tussen open en gesloten oplossingen goed te laten werken.
Een belangrijke rol bij het ‘kennisdelen en -vermeerderen’ hebben ook de seminars die vanuit het project worden georganiseerd. Er staan drie van deze bijeenkomsten met de open werkplek als thema op het programma voor oktober en
november.
Eén van de onderwerpen die daar aan de orde komen, is het ontwikkelen van
een ‘proof of concept’ van een open werkplek-oplossing. De voorbeeld-werkplek
die moet ontstaan, bestaat uit open oplossingen voor het operating system, tekstverwerking, mail- en/of samenwerkfunctionaliteiten en server based computing.
Ook wordt tijdens de bijeenkomsten de rol van de leverancier uitvoerig belicht
en komt een aantal praktijkcases aan de orde.
Meer informatie op de website van het programmabureau NOiV: www.noiv.nl

Omdat we het complete traject verzorgen: van pril idee tot
complete huisstijl en van schetsontwerp tot website.
Omdat onze visie in eerste instantie uitgaat van de uwe.
Omdat onze ontwerpen eigentijds zijn, we ons eigen
handschrift hebben, maar niet trendy of stijlgebonden zijn.
Omdat we werken met heldere offertes, aantrekkelijke
tarieven en strakke deadlines.
En omdat we behalve toegankelijk, creatief en klantgericht
ook meedenkend, maar niet meegaand zijn.
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