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Met dit derde nummer van B&R zitten we alweer op 
de helft van 2018. Persoonlijk vind ik dat altijd een mooi 
moment; de wieltjes die we in het begin van het jaar hebben 
aangezwengeld, draaien inmiddels op volle toeren. Op een 
enkel project -zoals het NVVB congres- kunnen we zelfs al 
terugblikken. En hoe! Wat wás het een mooi congres; met een 
verruimde beursvloer, een centraal podium en een spectaculair 
programma met sprekers die inhoudelijk een aantal stevige 
uitspraken deden. 

Neem de kritische noten die staatssecretaris Raymond Knops 
kraakte over de wijze waarop wij in Nederland (nog steeds op 
papier!) stemmen tijdens de verkiezingen. Dit zorgde niet alleen 
voor reuring tijdens het congres, ook na afloop besteedde de 
landelijke media veel aandacht aan dit onderwerp. En dat zien 
we graag, want zoals u weet wil de NVVB dat het tellen van 
de stemmen zo snel mogelijk digitaal gebeurt en pleiten we al 
geruime tijd voor een -uiteindelijk- geheel digitaal stemproces. 
Hoewel dit niet over één nacht ijs zal gaan, is het onvermijdelijk 
dat die digitale stap in de toekomst wordt gezet. Uit de 
ervaringen omtrent de laatste verkiezingen, die Melle Bakker 
en de gemeente Amersfoort in deze editie met ons delen, blijkt 
dat de tijd daar rijp voor is. 

Op de veel gestelde vraag of een digitaal stemproces veilig is, 
antwoordt de NVVB volmondig ‘ja!’ Verschillende landen laten 
al jaren zien dat een digitaal proces met de juiste maatregelen 
veilig kan worden ingezet. Dat onderschrijft ook Jorinde ter 
Mors van de gemeente Utrecht, die ons meeneemt in haar 
duidelijke visie op de digitale identiteit en de mogelijkheden 
ervan. Dat betekent niet dat het gevaar van fraude volledig 
geweken is. Fraudeurs zullen er altijd zijn. Daarom blíjf ik 
hameren op het belang van samenwerking. 

Een prachtig voorbeeld van een succesvolle krachtenbundeling 
in de strijd tegen fraude is de Landelijke Aanpak Adresfraude 
(LAA). Binnen de LAA is overigens een mooie verschuiving 
gaande: van aanpakken naar preventie. Waarom preventie 
vandaag de dag zo hoog op de agenda staat van de 
Stuurgroep LAA, wordt onder andere duidelijk uit het 
praktijkverhaal van de gemeente Rotterdam over valse 
huurcontracten. 

"Alle gemeenten staan 
voor deze zelfde uitdaging, 
maar daar staan ze niet 
alleen"

Een preventieve aanpak begint met kwalitatief hoogwaardig 
identificeren: dat is -én blijft ook in de toekomst- één van de 
kerntaken van Burgerzaken. Alle gemeenten staan voor deze 
zelfde uitdaging, maar daar staan ze niet alleen. Tijdens het 
congres in april lanceerde de NVVB het programma voor ‘Team 
van de Toekomst,’ dat tot stand is gekomen in samenwerking 
met het A&O fonds Gemeenten. Inmiddels hebben we met vier 
opleiders een licentieovereenkomst gesloten, die de training 
verzorgen. Dit doen ze allemaal op hun eigen manier, maar 
binnen een eenduidig kader. Nieuwsgierig wat dit precies 
inhoudt? Dan hou ik u niet langer op: ik wens u veel leesplezier 
en inspiratie!

SEGMENT

De Segment toolkit
Het team van de toekomst publiekszaken

https://inspireert.segment.nl/

Dé opleider voor de overheid

• Betrokken • Vakkundig • Vaardig • 
• Altijd werkend aan een goede dienstverlening •
• Altijd actuele kennis •

Het team van de toekomst in een notendop.

Segment helpt je dat te bereiken.
Met advies, opleiding, training en een toolkit 
met passende instrumenten.

Nieuwsgierig? Kijk op onze website of bel onze 
coördinator Patty van den Berg: 033 - 434 50 88
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Voorwoord
Simon Rijsdijk 

voorzitter NVVB

Kritische noten 
smaken goed
Volle kracht vooruit!
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