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Kunnen overheidsinstellingen en
andere organisaties uit de publieke sector de uitdaging van compliance omvormen tot een stimulans voor bredere transformatie?
Veel van de problemen waarmee overheidsinstellingen en
andere publieke organisaties vandaag te maken krijgen,
hebben te maken met data. Veel organisaties kampen met
een te grote hoeveelheid data. Bovendien is het moeilijk
om die afzonderlijke gegevens samen te voegen en te
analyseren. Die uitdagingen zorgen voor een inzichtskloof:
organisaties zijn niet in staat om hun data adequaat te
analyseren en er waarde uit te halen.
Tegelijkertijd hebben nieuwe reguleringen een grote
impact op organisaties én individuen. Dankzij die nieuwe
regels krijgt wie gegevens verstrekt nieuwe rechten, wat
nieuwe uitdagingen oplevert voor overheden en openbare
dienstverleners. Organisaties hebben de nieuwe
reguleringen eindelijk aanvaard als een realiteit, en zoeken
nu naar manieren om voordeel te halen uit de investering
die ze deden om eraan te voldoen. Een afwachtende
houding is niet langer houdbaar. Traditionele dataanalysemethodes volstaan niet meer.
Slimme analysemethodes op basis van kunstmatige
intelligentie en machinaal leren bieden een uitweg.
Toch weten veel instellingen niet waar ze moeten beginnen
of welke aanpak het beste bij hen past. Ook willen
organisaties meer bereiken dan enkel compliance.

Kijken we verder vooruit, dan is een volwassen benadering
van beveiliging en privacy, data en analyses, burgerbetrokkenheid en -vertrouwen nodig om organisaties te
stimuleren de digitaliseringsuitdaging aan te gaan.
Met een alomvattende en holistische aanpak is het mogelijk om een aantal factoren op lange termijn te verbeteren.
Bijvoorbeeld: betere organisatorische samenwerking,
gestroomlijnde processen en gegevensbeheer, betere
beveiliging en nauwere relaties met de burger (zie figuur 1).
Meer doen dan alleen de wetgeving volgen biedt heel
wat kansen voor je organisatie. Dat is nergens duidelijker
of belangrijker dan in de manier waarop de relatie met
gegevensverstrekkers kan veranderen. Met hun toestemming, en door zich te houden aan de reguleringen, hebben
overheids- en publieke organisaties de kans om meer
gepersonaliseerde producten en diensten te creëren. En zo
de relaties met burgers en belanghebbenden te verdiepen.
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Figure 1 - GDPR en digitaal vertrouwen
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Bouw een sterk digitaal vertrouwen op en een strategie
die de samenwerking binnen organisaties verbetert.
Versterk veiligheid en privacy en de betrokkenheid
van de burger.
Zoek nieuwe manieren om veiligheid en privacy te
verbeteren en maak er een bedrijfsonderscheidende
factor van die je een competitief voordeel geeft.
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Gegevensbeveiliging is niet
zomaar een IT-activiteit
We legden al uit hoe belangrijk het is dat overheids- en
publieke organisaties de digitaliseringsuitdaging aangaan.
Dat is natuurlijk altijd zo geweest, maar de maatregelen die
we nu moeten nemen zijn complexer, en gaan dwars door
alle lagen van de organisatie. In die context beschouwen
we beveiliging als een ketting van maatregelen: die is maar
zo sterk als de zwakste schakel.
Het is daardoor onmogelijk om die uitdaging nog langer
als een exclusieve IT-taak te beschouwen. Het is een
gezamenlijke prioriteit van politici, leidinggevenden van
uitvoerende instanties en van het management van hun
IT-organisatie. Toch worden maatregelen vaak heel
technisch en ad hoc uitgevoerd, zonder rekening te
houden met de rest van de beveiligingsketen.

Datalekken zijn dagelijkse kost geworden. Meestal gaat
het om lekken bij bedrijven, maar wat als de politie of de
belastingdienst op grote schaal gegevens zouden
lekken? Dat zou een immense deuk betekenen in het
vertrouwen dat we hebben in de overheid en haar rol
als databewaarder.
Hoe kunnen we voorkomen dat de verregaande
digitalisering en het gemak dat we willen in de omgang
met de overheid worden bemoeilijkt door grote
datalekken, identiteitsdiefstal en -fraude? Hoe kun je
gegevens in real time monitoren zonder grote barrières
op te werpen en verdere ontwikkelingen op het vlak van
digitalisering te beperken?

De harde realiteit is dat de IT-diensten van overheids- en
openbare organisaties moeten werken met budgetten
die alsmaar krapper worden. In plaats van te specifieke
oplossingen in te zetten, hebben ze een geïntegreerd
platform nodig dat geavanceerde functionaliteiten zoals
‘security intelligence’ kan leveren die snel meerwaarde
bieden. Tegelijkertijd moet die functionaliteit schaalbaar
en functioneel genoeg zijn om gemakkelijk aan nieuwe
vereisten te beantwoorden.
Niet alleen de beveiliging van datatoegang, ook de locatie
van informatie is een grote uitdaging geworden. Tot voor
kort werden data beschikbaar gemaakt op centrale
systemen, wat vaak een uitdaging vormde voor de
gegevensbeveiliging. Het silo-denken bij informatieopslag
lanceert de vraag wie welke informatie heeft en waar, en
zorgt voor een zoveelste uitdaging.
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Succesvolle veiligheidsmaatregelen vereisen een visie
Veel overheids- en publieke organisaties gebruiken de
cloud en andere moderne technologische diensten niet.
Dat is nog niet problematisch, hoewel het niet lang zal
duren voor bepaalde IT-diensten alleen maar via een
cloudtoepassing geleverd kunnen worden. Waarom is het
zo belangrijk om die technologieën te implementeren?
Om niet verrast te worden door een plotselinge, gedwongen
overstap naar cloud- en cognitieve diensten, is het
voor iedereen van belang dat overheids- en publieke
organisaties samen de voorwaarden creëren voor een
veilige en betrouwbare overstap.
De enorme datagroei en de behoefte aan dataretentie
drijven de opslagkosten op. Ingebouwde technologieën
die data reduceren en kosteneffectieve opslag voor data
offloading zijn nu meer dan ooit van vitaal belang.
Data maken het verschil, wat betekent dat je de juiste
oplossingen nodig hebt om ze op te slaan. Het is een goed
idee om met een platform voor applicaties en infrastructuur te werken: een platform dat gestoeld is op 2 of meer
componenten van de publieke cloud, de privécloud en
on-site IT. Dat noemen we de hybrid multicloud: een oplossing om snel, productief en flexibel toegang te krijgen tot
gegevens, ze te gebruiken en te beheren, terwijl ze in een
veilige opslaginfrastructuur blijven. Het is een flexibele,
kostenefficiënte en intelligente oplossing die organisaties
helpt om hun bestaande toepassingen te moderniseren en
er tegelijk nieuwe applicaties in op te nemen (zie figuur 2).
Er zijn nog 2 andere grote obstakels: aanvallen en
datalekken. Organisaties kunnen die bedreigingen niet
voorkomen, zelf niet met alle investeringen en de vooruitgang van geavanceerde technologieën om zich ertegen te
verdedigen. Er zijn nu eenmaal te veel security events die
te snel plaatsvinden om ze op te sporen, de hoeveelheid
data is te groot om te doorzoeken en te verwerken, en er
zijn niet genoeg mensen om het allemaal bij te houden.
Zelfs met geavanceerde analyses is het moeilijk om echte
beveiligingsinbreuken te isoleren van verdachte
activiteiten. Zo worden er jaarlijks duizenden uren verspild
aan het najagen van valspositieve resultaten, en blijven
cyberaanvallen maandenlang onder de radar.

te versterken en een ‘immuunsysteem’ op te bouwen.
Ze zorgen voor een eerlijke strijd door beveiligingsanalisten
de versterking te geven die ze nodig hebben om
bedreigingen voor te zijn. Door cognitieve technologie te
gebruiken om enorme hoeveelheden data uit te kammen
en adequate verbanden te vinden om zo de belangrijkste
bedreigingen te identificeren, kunnen beveiligingsexperts
zich focussen op het snel, accuraat en schaalbaar
behandelen van echte bedreigingen.
Een digitale transformatie is simpelweg onvermijdelijk.
Burgers verwachten van de overheid dezelfde eenvoudige
en persoonlijke ervaring als in hun dagelijkse online-interacties. Gebruikers willen gemak. En dat verplicht overheden
tot een andere aanpak, binnen een beperkt budget en met
risico’s van de toenemende (cyber)dreigingen in het
achterhoofd. Het is tijd om de hele overheidswerking,
-processen en -cultuur te transformeren.
De innovatieve digitale aanpak van het nieuwe tijdperk
toepassen, is ambitieus. Maar alleen zo houden we rekening met een veranderende wereld en spelen we in op de
groeiende verwachtingen van de mensen.
Figuur 2 – soorten clouds

Publieke cloud
Breed scala aan rekenmogelijkheden:
van bare-metal en virtuele servers,
over serverloze architectuur tot
Cloud Foundry-apps en
Kubernetes-containers.

Privécloud
Een privaat cloudplatform omvat een
portfolio van gecontaineriseerde
middlewaremogelijkheden om de
cloudfunctionaliteit uit te breiden over
de hele onderneming.

Hybride cloud
Een geïntegreerde omgeving met een
publieke en een privécloud en
ondersteunende technologieën voor
integratie en multicloudbeheer.

Cognitieve oplossingen zoals artificiële intelligentie en
machineleren zijn de beste manieren om je verdediging
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Hoe ga je van start?
Ontdek

Definieer

Ontwerp

Pas toe

Monitor

Wat zijn de gevoelige/
belangrijke gegevens?

Waar bevinden de data
zich en hoe worden ze
gebruikt?

Wat is er nodig om
beter om te gaan met
belangrijke data?

Hoe plan, ontwerp en
implementeer je de
verbeteringen?

Wat moet er op
operationeel vlak
gebeuren?

Beslis samen over de
reikwijdte, fasering en
definities ervan.

Vind en orden de data
in de categorieën
‘Gestructureerd’,
‘Ongestructureerd’
en voer een eerste
opruimactie uit.

Leg de verbeteringen
die nodig zijn op het
vlak van mensen,
processen en
technologie vast in
een roadmap.

Werk de verbeteringen
uit en pas ze toe op
basis van de roadmap.

Pas oplossingen toe,
monitor
gebeurtenissen,
evalueer en verbeter.

Alle overheids- en publieke organisaties moeten het volgende toepassen op elke compliancefase om zowel op korte als
lange termijn succes te hebben:
Samenwerking en toewijding

Basis leggen voor transformatie

Het digitaliseringstraject

Bepaal wie zich bezighoudt met de
digitalisering in je organisatie.

Word het eens over de roadmap.

Voer uit.

Breng alle sleutelfiguren in de
organisatie op de hoogte van de
digitalisering.

Definieer de kortetermijnelementen
die gedreven worden door risicovolle
situaties in het huidige landschap.

Pas toe.

Verbeter je digitaliseringsstrategie.

Bepaal een aanpak die data en
informatie centraal stelt.

Evalueer regelmatig de vooruitgang
die je maakt.

Zorg ervoor dat alle stakeholders
(middelen: geld, mensen, tijd, enzovoort) bij de strategie betrokken zijn

Bevestig je toewijding aan die aanpak.

Pas aan en ga verder.
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IBM Government kan organisaties helpen
gebruik te maken van nieuwe bedrijfsmodellen,
innovatieve mogelijkheden en de schat aan
beschikbare data om een robuuste en efficiënte
openbare infrastructuur te creëren, de veiligheid
en beveiliging te waarborgen, de behoeften
van individuen te ondersteunen, duurzame
economische groei te bevorderen en sterkere
gemeenschappen op te bouwen.
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