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Café Public
Kom meer te weten over  
dé uitdagingen voor  
de publieke sector 

Najaar 2015: “Hoe meer doen met minder”

•  Op weg naar een digitale overheid:  
het belang vs. de uitdagingen

•  Frauderisico verminderen met  
gepast integriteitsmanagement

•  Kostenmanagement in de publieke  
sector: de uitdagingen van vandaag

Meer details vindt u binnenkort op: 
kpmg.com/be/events

http://kpmg.com/be/events


PUBLIC SECTOR CHALLENGE

Transformatie naar  
een informatiegedreven 
overheid
De nieuwe regeerakkoorden bevatten duidelijke uitgangspunten 
voor een verdere digitalisering van de overheid, in het 
bijzonder voor de dienstverlening aan burgers en het 
bedrijfsleven. Zo wordt vanaf 2016 het gebruik van e-facturatie 
verplicht voor overheidsdiensten, wordt e-procurement de 
regel en zullen de sociale rechten en tarieven (MyCareNet, 
derdebetaler) automatisch toegekend worden. Er wordt van de 
overheidsdiensten verwacht dat digitaal werken hun nieuwe 
norm wordt. Zo ver zijn we echter nog niet: daar zijn ingrijpende 
transformaties voor nodig. 

Transformatieproces 

De overheid heeft de afgelopen jaren al meermaals aangetoond dat ICT 
de dienstverlening en de onderliggende processen sterk kan verbeteren. 
Denken we maar aan Tax-on-web, Student@Work, eBirth, eDepot, eGriffie 
en WebDIV. Om de overkoepelende ambities in te lossen, moet er nu 
een gezamenlijke aanpak worden gekozen over ketens en departementen 
heen, en moet er nauwer worden samengewerkt en gestandaardiseerd. 
Dit vereist een andere manier van werken en daarmee ook een andere 
cultuur.
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Hoe kunnen CIO’s en leidinggevenden de transformatie 
met vertrouwen aanpakken? 

•  Eenduidige ICT-strategie. 

Eenheid in het ICT-landschap leidt meestal ook tot hogere kwaliteit, betere 
beheersbaarheid en lagere kosten. Eenduidige, naadloze dienstverlening 
vertrekt vanuit een duidelijke visie over hoe die dienstverlening eruit moet 
zien. Daarom moeten de verschillende betrokken overheidsorganisaties 
gezamenlijke uitgangspunten formuleren over - onder meer - klantencontact, 
kwaliteit, klantsegmentering en inrichting van de kerntaken. 

•  De goede balans tussen top-down en bottom-up.  

Bij een digitale transformatie worden visies en (burger)initiatieven over 
het ICT-landschap met elkaar gedeeld: bottom-up initiatieven dragen 
immers bij aan een snellere aanvaarding van die veranderingsprocessen. 
Bestuurders en CIO’s moeten ervoor te zorgen dat de ambities niet 
alleen ambitieus maar ook haalbaar zijn, dat de stappen op weg naar 
het einddoel te overzien zijn en dat de beslissingsnemers over de juiste 
inzichten beschikken om dit te kunnen realiseren.

•  Transparantie in ICT-investeringen. 

Het is meer dan ooit van belang om aan te tonen dat investeringen 
daadwerkelijk tot goede resultaten leiden. De beschikbare middelen 
staan onder druk en het ambitieniveau is hoog. Transparantie over 
investeringen moet draagvlak vanuit de samenleving helpen creëren 
maar moet de digitalisering ook effectief en efficiënt laten verlopen. 

•  Heldere uitgangspunten rondom sourcing. 

Bij digitale transformatie moeten er ook keuzes gemaakt worden: welke 
onderdelen worden wel of niet binnen de eigen organisatie uitgevoerd? 
Het sourcingvraagstuk moet daarom prominent op de agenda te staan.

Daarnaast verdienen enkele specifieke thema’s zoals security en privacy 
een bijzondere aandacht. Zij kunnen erg gevoelig liggen en de risico’s 
moeten correct geïntegreerd worden in de besluitvorming.

De digitale transformatie van de overheid is niet alleen een grote 
uitdaging maar ook een mooie kans om een flinke stap voorwaarts 
te zetten. KPMG gaat voor deze digitalisering nog een stap verder. 
Wij kijken immers ook naar de internationale context omdat 
overheden op steeds meer vlakken samenwerken met andere 
landen en omdat overheden in andere landen dezelfde beweging 
maken of reeds gemaakt hebben. Binnen het internationale KPMG-
netwerk merken wij alvast hoe het delen van leading practices en 
ervaringen bijdraagt tot een snellere en betere implementering van 
digitaliseringsprocessen binnen overheden. 

Meer informatie vindt u in de KPMG brochure “De digitale 
overheid: perspectieven op innovatie en digitalisering van de 
overheidsdiensten”. 

Internationale context

http://www.kpmg.com/BE/en/attchmnts/Documents/Difference/Summer%20edition/KPMG_De%20digitale%20overheid_Talkbook%20NL.pdf
http://www.kpmg.com/BE/en/attchmnts/Documents/Difference/Summer%20edition/KPMG_De%20digitale%20overheid_Talkbook%20NL.pdf
http://www.kpmg.com/BE/en/attchmnts/Documents/Difference/Summer%20edition/KPMG_De%20digitale%20overheid_Talkbook%20NL.pdf
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‘Only Once’: 
naar een efficiëntere en 
effectievere overheid
Er wordt van de overheid gevraagd om met minder middelen 
dezelfde of zelfs een betere dienstverlening te bieden aan burgers 
en ondernemingen. De focus ligt daarom al enkele jaren op 
administratieve vereenvoudiging, efficiëntere procedures en 
fraudebestrijding. Het ‘Only Once’-principe biedt de overheid de 
mogelijkheid om die doelstellingen te realiseren.

Context

Het principe van unieke gegevensinzameling, beter gekend als 
het ‘Only Once’-principe, doet al jaren de ronde in overheidsmiddens 
en werd op federaal niveau al in verschillende wetten opgenomen. 
Echter, wegens onvoldoende draagvlak en actieve opvolging, 
besliste de federale wetgever om het ‘Only Once’-principe te 
verplichten op federaal niveau: de ‘Only Once’-wet* werd op 
4 juni 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Dienst 
voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) krijgt daarin 
een centrale rol toebedeeld.

Wannes Verschueren
Senior Manager,  
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* De wet van 5 mei 2014 houdende de verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling 
in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot 

vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren.

http://www.fedra.belgium.be/nl/mijn-job-en-ik/d/detail/woord-van-de-maand-only-once
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Doelstellingen

‘Only Once’ heeft verschillende doelstellingen die voordelen bieden aan 
zowel de burgers, ondernemingen als de overheid zelf. Zo wil het - door 

het verplicht gebruik van unieke sleutels of door de vereenvoudiging van de 
verschillende verplichte overheidsprocedures of –formulieren - vermijden dat 

burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde identificatiegegevens 
moeten ingeven. Ook het hergebruik van gegevens die reeds beschikbaar zijn 

in authentieke bronnen en het stimuleren van elektronische formulieren door de 
waarde ervan volledig gelijk te schakelen met papieren formulieren, past binnen 

dit streven.

Impact

In de praktijk blijken veel overheidsdiensten nog niet volledig ‘Only Once’- 
compliant te zijn. De verplichting van het principe heeft dan ook een grote im-

pact op de overheidsdiensten. Processen, technische systemen en formulieren 
moeten herbekeken en aangepast worden. Toegang tot authentieke bronnen moet 

aangevraagd worden, de wetgeving moet worden aangepast, enzovoort. De federale 
overheidsdiensten die nog niet ‘Only Once’-compliant zijn, hebben tot 1 januari 2016 

de tijd gekregen om zich in regel te stellen met de principes van de ‘Only Once’-wet. In-
dien ze niet tijdig in regel zijn, dan lopen ze het risico te moeten opdraaien voor de kosten 

wanneer burgers of ondernemingen hinder ondervinden bij de niet-naleving (boetes, ver-
wijlintresten, enzovoort). 

Hoe kan KPMG helpen ‘Only Once’ te verankeren?

KPMG helpt momenteel verschillende overheidsdiensten bij het bepalen van de stand van 
zaken en de nodige vervolgacties. Concreet komt dit onder andere neer op het organiseren van 

informatie- en werksessies en trainingen. Verder verstrekt KPMG juridisch advies en helpen wij 
bij het verzamelen en analyseren van informatie over de ICT-systemen alsook het aanpassen van 

formulieren en procedures voor wettelijke machtigingen. In de volgende maanden zal KPMG de 
overheidsdiensten kunnen bijstaan bij project management, proces- en formulierenverbetering, 

communicatie in verband met de wijzigingen, enzovoort. Zo helpt KPMG mee aan een efficiëntere 
en effectievere overheid, en de verankering van het ‘Only Once’-principe in de werking van de fede-

rale overheidsdiensten.
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Dienaren van het volk:
over de macht  
van integriteit
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The Servant  
of the People:
On the power  

of integrity 
in politics and 
government

Muel Kaptein

“Dienaren van het Volk” zijn diegenen die, betaald of onbetaald, een functie vervullen in de 
publieke sector. Om het volk te kunnen dienen, hebben ze in hun functie macht gekregen. 
Met die macht dienen zij integer om te gaan. Maar hoe doe je dat? Muel Kaptein, Partner 
bij KPMG Advisory NV (Nederland) en professor bedrijfsethiek en integriteitsmanagement 
aan de RSM Erasmus Universiteit Rotterdam, is de auteur van het boek “Dienaren van 
het Volk: Over de macht van integriteit” waarin hij inzichten en praktische tips biedt aan 
overheidsfunctionarissen.

Aristoteles, één van de eerste en grootste filosofen en politieke wetenschappers, zei dat heersers 
geneigd zijn om de macht waarover ze beschikken voor eigen gewin te gebruiken. Dat geldt niet alleen 
voor heersers, maar voor alle dienaren van het volk: macht brengt de verleiding van oneigenlijk gebruik 
of misbruik met zich mee. Het is belangrijk om aan die verleiding te weerstaan en daarvoor moet je 
integer zijn. Maar wat is integriteit? Waarom is deze eigenschap zo belangrijk en welke eisen stelt ze? 
In zijn boek wil Muel Kaptein een antwoord geven op die vragen. Het boek is bestemd voor al wie een 
functie bekleedt in de publieke sector en bespreekt de vele facetten van integriteit. De kernboodschap 
is dat integriteit een krachtig hulpmiddel is voor de dienaren van het volk. Wie integer handelt, krijgt 
meer macht, terwijl een gebrek aan integriteit macht ondermijnt en zelfs carrières kan vernietigen. 

U kunt het e-book hier 
gratis downloaden  
in pdf-formaat.
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