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DEEL 3: DIENSTVERLENING C-SMART
1. WAT DRIJFT ONS?

‘

Technologische uitdagingen
dienen gezamenlijk aangepakt te worden

Wie de data en de technologie heeft, heeft de toekomst?

’

“Slim besturen voor gelukkige burgers” is ons credo. Lokale besturen kunnen met nieuwe technologische oplossingen een hedendaagse omgeving creëren waar burgers gelukkig kunnen leven,
wonen en werken.
Het wordt voor politici, burgers en ook voor ambtenaren evenwel steeds moeilijker om de mogelijkheden (en bedreigingen) van de nieuwste technologieën te vatten. Ons democratisch systeem staat
nog te duizelen van de komst van Internet en daar komt de volgende technologiegolf al op ons af. Een
lokaal bestuur heeft doorgaans weinig affiniteit met ‘datamining’, ‘artificiële intelligentie’, ‘blockchain’
en ‘machine learning’, maar voelt wel aan dat deze ontwikkelingen zeer bepalend kunnen zijn voor de
ontwikkeling van mens en maatschappij, zelfs op de relatief korte termijn.
Lokale besturen kunnen vandaag alle digitale uitdagingen onmogelijk nog alleen de baas. De technologische innovaties gaan immers veel verder dan het traditionele actieterrein van de gemeentelijke
IT-dienst. De lokale IT-beheerders ervaren sowieso al meer dan gezonde druk bij het operationele
beheer van de eigen infrastructuur ter ondersteuning van het ambtelijk apparaat. Het is dan ook
een onrealistische verwachting dat diezelfde IT-beheerder de nieuwe technologische tsunami die ons
momenteel overspoelt, ook nog eigenhandig vertaalt in slimme oplossingen voor burgers, bedrijven
en bezoekers van steden en gemeenten. Meer dan ooit leeft het besef bij lokale besturen dat technologische uitdagingen gezamenlijk aangepakt dienen te worden. Enkel dan kunnen we duurzame
antwoorden geven op de technologische ontwrichting die op ons af komt. Enkel dan kunnen we de
bedreigingen die deze ontwrichting met zich mee brengt omzetten in opportuniteiten.

De nieuwe technologische revolutie leidt ook tot tal van nieuwe beleidsmatige vragen:
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De macht gaat over van mensen op algoritmen, die gevoed worden met data. Wordt de volgende begroting of
belastinghervorming dan goedgekeurd door een algoritme? Als informatie en data de belangrijkste eigendom
van de economie zijn geworden - zelfs belangrijker dan geld in sommige gevallen -, dienen we deze informatie
dan bijgevolg niet te belasten ter bescherming van onze verzorgingsstaat? Zijn de gegevens over mijn DNA,
over mijn leven, van mij, van een overheid, van een bedrijf, of van het collectief?
De nieuwe technologie, die mogelijks straal voorbij dreigt te gaan aan de modale burger, heeft impact op de
toekomst van onze welvaarts- en verzorgingsstaat. Staat er dan een ‘nieuwe klasse van overbodigen’ voor
onze deur met aan de ene kant veel werklozen en armoede en aan de andere kant een groot tekort aan hoogopgeleid personeel? Krijgen we daardoor terug een klassenmaatschappij? Krijgen we twee snelheden waarbij
een doorsneegemeente achterop zal hinken op de grotere steden?
Het gezag van big data algoritmen dreigt de individuele vrijheid te gaan ondermijnen. Als anderen precies weten wie ik ben, kan ik zelf dan nog wel keuzes maken of gaan anderen (algoritmes) dat voor mij doen? Als er in
de toekomst meer gegevens - ook uit ons lichaam en hoofd - naar slimme machines stromen via biometrische
sensoren, wordt het dan niet steeds makkelijker voor bedrijven en overheidsinstanties om je te kennen, je te
manipuleren, en beslissingen voor je te nemen? Dienen we ons hiertegen niet te beschermen? En hoe dan wel?
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Betere matchmaking tussen innovatieve bedrijven en slimme overheden

Besturen staan dus voor een belangrijke bijstelling van visie en organisatie. Het merendeel van de
budgetten vloeit nog steeds naar de ondersteuning van de eigen interne werking. Het zal een gezonde dosis lef vergen om de vertrouwde paden te verlaten en middelen niet langer louter en alleen
in te zetten voor interne (IT)-projecten maar ze voortaan meer extern te oriënteren. Het vergt meer
durf en de opbouw van een nieuwe bedrijfscultuur om zichzelf ter zake kwetsbaarder op te stellen
en om software- en digitalisatieprojecten voortaan vorm te geven samen met inwoners, bezoekers
en bedrijven als voornaamste actoren. Om die omslag te maken, vindt elk bestuur wellicht best niet
zelf het wiel uit. Kennisbundeling en samen aankopen om alzo te kunnen opschalen, zijn kritische
succesfactoren. Net daar kan ons samenwerkingsverband voor een versnelling zorgen. Wij bundelen
immers reeds 257 lokale besturen in Vlaanderen. We zagen ons aantal vennoten ook in 2019 met een
tiental toenemen. Samen vormen we zo één virtuele centrumstad van meer dan 3 miljoen inwoners.

Om voornoemde uitdagingen te adresseren dienen we ons ook de vraag te stellen of we vandaag een
werkingsmodel hebben dat zorgt voor de beste afstemming tussen aanbodzijde (innovatieve bedrijven, ...) enerzijds en vraagzijde (lokale overheden, ...) anderzijds.
De complexiteit van nieuwe technologieën vergt meer dan ooit de bundeling van expertise en
het vergroten van de slagkracht van lokale besturen. Een mooi voorbeeld in die zin is s-LIM in
Limburg waar lokale besturen krachten bundelen om de technologische noden van zowel landelijke
als stedelijke besturen samen in te vullen en alzo de welvaart, het welzijn, en de levenskwaliteit van
de Limburgers samen te verbeteren. Uiteindelijk zullen steden en gemeenten in gans Vlaanderen
allemaal intenser moeten samenwerken, met elkaar en met hogere overheden. Opschaling van oplossingen op basis van een gemeenschappelijke architectuur zal noodzakelijk blijken om succesvol
te zijn. Besturen die niet alleen snel, maar vooral ver willen geraken, zullen wellicht samen op pad
dienen te gaan.

Samen vormen we een virtuele stad
van 3.125.000 inwoners

Er zal ook politiek en ambtelijk leiderschap nodig zijn om de inzichten die zich verschanst hebben in de
catacomben van het gemeentehuis naar buiten te drijven. Alhoewel het al lang voorbijgestreefd is om
software en technologie louter in te zetten ter ondersteuning van het eigen ambtelijk apparaat, lijkt
het toch voor de meesten moeilijk te zijn om uit die comfortzone te treden. De interne processen lijken
daarbij een excuus geworden om vooral met software niet buiten het gemeentehuis te gaan. Nochtans is het gemeentehuis van de toekomst niet langer gemaakt van bakstenen maar wel van
‘bits en bytes’. De dienstverlening van besturen aan burgers, bezoekers en bedrijven zal meer dan
ooit een digitale dienstverlening zijn. Het gemeentehuis van de toekomst is software en de vereiste
hardware heeft quasi elke burger vandaag reeds – letterlijk – op zak in de vorm van een smartphone.

257 Vennoten
Leden op 31/12/2019
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Deze samenwerking en krachtenbundeling is ook van cruciaal belang voor onze innovatieve bedrijven
die moeilijk toegang vinden tot de lokale besturen. Elke lokaal bestuur afzonderlijk benaderen en voor
elk lokaal bestuur afzonderlijk overheidsopdrachtenprocedures doorlopen, is een erg kostelijke zaak
voor de meeste technologiebedrijven. Velen onder hen vinden op die manier “het sop de kool niet
waard”. Ze beseffen immers dat schaalgrootte essentieel is om op termijn te overleven in de nieuwe
technologische jungle. Aangezien Vlaamse lokale besturen die individueel handelen, hen die schaal
niet kunnen bieden, kiezen de meest beloftevolle Vlaamse ondernemingen ervoor om buitenlandse
markten prioritair te benaderen. Een betere samenwerking tussen lokale besturen, waarbij zij expertise inzake nieuwe technologieën bundelen en samen aankopen, zal ook voor onze innovatieve
bedrijven nieuwe mogelijkheden bieden en de thuismarkt meer attractief maken. De lokale referenties kunnen vervolgens een hefboom zijn voor de internationale ambities van deze bedrijven.

‘

‘
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Een betere samenwerking tussen lokale besturen,
waarbij zij expertise inzake nieuwe technologieën bundelen
en samen aankopen, zal ook voor onze innovatieve bedrijven
nieuwe mogelijkheden bieden
en de thuismarkt meer attractief maken
Kennisbundeling en samen aankopen om
alzo te kunnen opschalen,
zijn kritische succesfactoren

’

’
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2. C-SMART DIENSTVERLENING

1. Samen aankopen

Het credo “slim besturen voor gelukkige burgers” hebben we vertaald naar een vernieuwd dienstenaanbod, dat onder de merknaam C-smart wordt uitgebouwd.

Ons samenwerkingsverband ontzorgt besturen bij het aankopen van zowel traditionele ICT-middelen
als van slimme innovatie. Het organiseren van overheidsopdrachten voor de verwerving van technologische oplossingen vergt meestal een niet geringe inspanning. De redactie van de vereiste bestekken
is vaak complex en tijdrovend en vereist telkens een investering in specifieke knowhow. De doorlooptijd is doorgaans ook vrij lang daar waar de noden acuut aan de orde kunnen zijn.
C-smart neemt die zorgen en werklast graag over van de besturen en ontwikkelt proactief een aantal
snelwegen naar hedendaagse, technologische producten en diensten. Door aankopen te bundelen
zorgen we daarenboven voor interessante voorwaarden en voor de scherpste prijzen.

STRATEGISCH
BELEID

Toetreden tot de C-smart aankoopcentrales is vrijblijvend. Er is geen aankoopverplichting. Besturen
kunnen intekenen op basis van een eenvoudige raadsbeslissing en zo meteen toegang krijgen tot een
cataloog van duizenden slimme artikels, producten en diensten.
In 2019 werd de aankoopcentrale ‘standaard software’ opnieuw aanbesteed en werd ook een gloednieuwe centrale voor de aankoop van ‘generieke ICT-infrastructuur’ ingericht.

SAMEN
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‘

Marktplaats voor Vlaanderen waar (lokale) overheden
de aanbieders van slimme oplossingen kunnen ontdekken en,
bevrijd van administratieve lasten,
tot snelle aankopen kunnen beslissen
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NO

De centrale pijler in dit aanbod is de inrichting van aankoopcentrales die de digitale transformatie
van overheden ondersteunen. We realiseren een marktplaats voor Vlaanderen waar (lokale) overheden de aanbieders van slimme oplossingen kunnen ontdekken en, bevrijd van administratieve lasten,
tot snelle aankopen kunnen beslissen. Daarnaast leveren we ook diensten gerelateerd aan veilige
informatiestromen en begeleiden we besturen bij het uittekenen van hun strategisch beleid en
digitale transformatietrajecten.
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De kracht van samen aankopen : door de lancering van
2 nieuwe aankoopcentrales in 2019 bespaarden we voor
onze besturen 3.020 mensdagen ter waarde van 1.510 k euro1

’

Daarnaast werd de basis gelegd voor een raamcontract ter ondersteuning van initiatieven rond burgerparticipatie en voor een raamcontract van oplossingen voor audio- en video-streaming van gemeenteraden. Tot slot werd ook met de voorbereiding gestart van een raamcontract voor duurzame
smart city oplossingen op basis van een “cloudplatform voor incentivering”.
1
151 verschillende besturen dienden een dossier voor bestellingen in. We veronderstellen daarbij dat dit per bestuur gemiddeld 20 mensdagen zou kosten om een correcte aanbesteding uit te voeren (kennisopbouw, opstellen, publiceren, jureren, administratieve afhandeling), dit
zijn in totaal 3.020 mensdagen; We veronderstellen 500 euro kost per mensdag.

C-smart jaarverslag 2019

‘

Voor bijna 20 miljoen euro
aan software samen aangekocht
Aankoopcentrale “standaard software”

’

Aankoopcentrale “ICT-infrastructuur”
C-smart faciliteert voortaan ook de aankoopcentrale “ICT-infrastructuur”. Na een Europese open
offertevraag werd deze raamovereenkomst aan Centralpoint gegund. Deze Belgisch-Nederlandse
groep mag gedurende 4 jaar instaan voor de levering van allerlei courante hardware. In het aanbod
vinden we smartphones, laptops, desktop- en netwerkmateriaal, opslagsystemen, printers en alle
bijhorende verbruiksgoederen.

Deze aankoopcentrale biedt de mogelijkheid om allerlei standaardsoftware aan te kopen tegen scherpe prijzen. Het gaat over alle populaire toepassingen zoals de kantoor- en cloudsoftware van Microsoft, beveiligingssoftware tegen virussen, licenties voor databank- en backupsystemen, ….
De catalogus van opdrachtnemer SoftwareONE telt duizenden courante softwaretitels van vrijwel alle
belangrijke producenten, waaronder Microsoft, Oracle, Citrix, VMware, Veeam, enz. ... SoftwareONE
heeft cont(r)acten met 3.500 partijen wereldwijd.

Aankoopcentrale standaard software
2015-2019
(omzet in duizend euro))
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Via de gepersonaliseerde webshop liggen
meer dan 150.000 artikelen binnen handbereik en
via backoffice kan zelfs een veelvoud daarvan worden besteld.
Na een eerste editie die liep van 2015 tot 2019, werd de nieuwe aankoopcentrale in september 2019
gelanceerd. Die herstart verliep meteen erg succesvol en op een 4 maanden tijd werden reeds mooie
resultaten neergezet. Zo’n 95 besturen plaatsten al 646 bestellingen, goed voor een totale omzet van
meer dan 2 miljoen euro. De inschrijvers weten de besparingen die ze daarmee realiseren duidelijk
te waarderen.

Ook deze aankoopcentrale nam een vliegende start. In de laatste 3 maanden van het jaar werden
o.b.v. 165 orders meteen meer dan 5.000 producten besteld en correct geleverd. Dit tot grote waardering van de afnemers.

“Wij hebben alleen maar heel goede ervaringen met het aankopen via de aankoopcentrale ICT-infrastructuur van C-smart. De medewerkers van de leverancier
zijn vriendelijk, behulpzaam en heel klantgericht. Ze reageren zeer snel en accuraat, dit zowel voor het maken van offertes als voor het antwoorden op vragen van
meer technische aard. Ook administratief is alles in orde en wordt er voldoende
gecommuniceerd. De bestellingen zijn goed op te volgen en de leveringen zijn op
tijd en de facturen correct.” Chris van de Wiele, Vlaamse Gemeenschapscommissie

“We nemen af sinds 2016 en we bespaarden daarmee
+/- 40.000 euro” Daphné Werrebroeck, provincie Oost-Vlaanderen.
“Een zeer interessante piste voor besturen die onder druk staan
van tijd en budget!” Laurent Grandgaignage, gemeente Stabroek.

‘

Toegang tot standaardsoftware
van 3.500 verschillende producenten
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’

‘

“We hebben heel goede ervaringen met de aankoopcentrale ICT-infrastructuur, als
wij een vraag stellen of een offerte vragen krijgen we dezelfde dag of de dag erna
een antwoord. De offertes zijn duidelijk en correct. De producten worden heel vlot
en op de beloofde datum geleverd.” Kristel Verheyen, gemeente Bocholt

150.000 artikelen direct te bestellen via de C-smart webshop
en 1.500.000 artikelen
te verkrijgen via de Centralpoint backoffice

’
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3. COMMUNICATIE EN MARKETING

2. Veilige informatiestromen en strategisch ICT-beleidsadvies
C-smart werkt met 118 besturen samen aan veilige informatiestromen. We leveren DPO-diensten
aan 45 steden en gemeenten en aan 42 OCMW’s. Ook scholen, hulpverleningszones, provincies, zorgbedrijven, woonzorgcentra en bibliotheken doen beroep op onze dienstverlening. Sinds de GDPR of
General Data Protection Regulation in 2018 van kracht werd, rekenen burgers meer dan ooit op een
correct beheer van hun persoonsgegevens. De lokale besturen zijn zich inmiddels goed bewust van
het belang van een sluitend beleid ter zake en van de mogelijke impact van een zgn. ‘datalek’.

Nieuwe paden werden bewandeld om onze dienstverlening verder in de kijker te plaatsen. Uiteraard
werden ook nog klassieke wegen gevolgd: onze algemene en gespecialiseerde nieuwsbrieven werden meer dan 25.000 keer verspreid. Daarnaast werd er volop ingezet op de sociale media. Het
leidde tot een forse toename van onze volgers op Facebook (x8) en Linkedin (x6).
Orgelpunt van onze communicatie en marketing dit jaar was ons nieuwe event What’s Up?@2019,
handelend over zoals de titel het zegt: Wat gebeurt er? Wat zijn de trends? Welke veranderingen en
uitdagingen dienen zich aan? Wat denken experten en ervaringsdeskundigen? Wat verwachten uw
burgers en ondernemers?

We brengen de moeilijke wetgeving, de richtsnoeren en de KSZ-normering samen naar een heldere
praktijk. We zorgen dat iedereen in de organisatie weet wat van hem of haar in dit kader verwacht
wordt. We gaan daarbij projectmatig en vooral pragmatisch aan de slag. We stellen concrete en realiseerbare acties voorop en bieden de nodige documentatie en sjablonen aan zodat het bestuur in de
samenwerking een mooie tijdswinst kan boeken.

In deze eerste editie stond het actuele thema van “geluk” voorop als de ultieme finaliteit van slim
besturen in uw gemeente of stad. Daarbij werden tussen 4 en 7 juni 2019 één of meerdere themadagen georganiseerd, die zowel doorgingen in Geel als in Nazareth. Het gebeuren werd afgesloten met
een slotsessie te Geel met als evident onderwerp: “Vlaamse Govtech: slim besturen voor gelukkige
burgers”.

In onze ondersteuning van het strategisch IT-beleid evolueert onze focus noodgedwongen steeds
meer naar de reële dreiging van cybercriminelen. Het gemeentehuis blijkt de jongste tijd immers
een gegeerd doelwit. Dat Vlaamse lokale besturen het slachtoffer worden van drieste chantage bij
een complete lockdown is niet langer een vergezocht of fictief scenario. We kunnen er weliswaar niet
op elke mogelijke dreiging anticiperen, maar we kunnen wel samen investeren in alle beschikbare
voorzieningen om aanvallen zo snel mogelijk te detecteren, af te wenden of minstens met minimale impact te overwinnen.

What’s Up?@2019 was een groot succes met talrijke keynotes, brainstormsessies en netwerkmomenten. Meer dan 800 beleidsmakers en medewerkers van lokale Vlaamse besturen namen er aan
deel. We weten het nu al, dit nieuwe initiatief zal ook in de toekomst een blijver zijn.

Daarnaast worden er vanuit onze vereniging concrete initiatieven ontplooid om een nieuwe aankoopcentrale in de stijgers te plaatsen, die via haar aanbod de leden zal kunnen wapenen tegen dergelijke criminelen en waarbij, in geval van een eventuele hacking, snel oplossingen kunnen aangereikt
worden.

‘

Veilige informatiestromen
voor 118 besturen

’

@2019

‘

What ’s Up?@2019:
800 aanwezige beleidsmakers
en medewerkers van Vlaamse lokale besturen
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’
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