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Eurobarometer
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Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life 

o 75% of respondents think the most recent digital technologies have a 
positive impact on the economy, 67% - on their quality of life, 64% - on 
the society.

o 76% who use Internet every day say the impact of these technologies on 
their quality of life has been positive, compared to 38% who never use the 
Internet.

o Two thirds of respondents (69%) answered that a faster and more reliable 
Internet connection would encourage them to make more use of the 
innovative digital technologies. 63% would use these technologies more if 
the online services would be secure and 57% if more public services were 
online.

o 41% think that the EU is best placed to take effective action to address the 
impact of the most recent digital technologies. 47% think that companies 
or national public authorities have a role to play.

Positive impact of digital technologies on society, economy and quality of life

The results also show that the more people are informed or use technologies the 
more they are likely to have a positive opinion on them and to trust them. 



Government Digital Trends (UK)
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 De publiek sector zet zich in om de 

relatie tussen burgers en de overheid te 

transformeren;

 Ambtenaren geven aan dat ze nog 

digitale vaardigheden en mogelijkheden 

ontbreken;

 Nood aan een sterke focus op gebruikers 

en behoefte aan een sterke coalitie voor 

verandering.

Sopra steria: UK Government Digital Trends 

Survey 2015-2017



Wat is de digitale overheid ?
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Het gaat over

- Diensten opbouwen in functie van de behoeften van de burger
- Vertrouwen in de overheid
- Service responsiviteit en kwaliteit
- Toegankelijkheid van diensten
- Beschikbaarheid van diensten 
- Tevredenheidvan klant / burger
- Toegevoegde waarde
- Change management, continue verbetering, technologie

De digitale overheid onderzoekt hoe regeringen de informatie- en communicatie-
technologieën (ICT's) best kunnen gebruiken om goede overheidsbeginselen te 
omarmen en beleidsdoelstellingen te bereiken. 

(OESO)
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ONTSTAAN VAN “BOSA”

• Geboren op:  01/03/2017

• Naam: FOD “BELEID en ONDERSTEUNING”

• Ouders:

• FOD P&O

• FOD B&B

• EMPREVA

• FEDICT => DG DIGITALE TRANSFORMATIE



Context

oDigitale infrastructuur
oDigitaal vertrouwen en digitale veiligheid
oDigitale vaardigheden en jobs
oDigitale Economie
oDigitale Overheid
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Hoe kijkt onze omgeving naar het gegeven “Digitale Overheid” en wat is de impact
daarvan op onze organisatie?

Impact en verwachtingen van de omgeving

• Er is momenteel een focus op de digitale agenda zowel in België
en in de EU maar ook wereldwijd.

• Het complexe staatsbestel van ons land betekent een uitdaging
maar ook een opportuniteit bij de digitalisering van de
overheid.

• De politieke aansturing spreidt zich over alle bevoegdheden en
evolueert in de tijd.

• De Regelgeving evolueert naar een digitaal vriendelijke
invulling.

• Het belang van Europese regelgeving neemt toe.
• Rechtszekerheid, transparantie en privacy zijn sturende eisen

in de regelgevening.

Invloeden vanuit beleid en regelgeving

• De samenleving kent een significante wijziging als gevolg van
individualisering vergrijzing, migratie en digitalisering.

• De digitale technologie heeft een belangrijke invloed op de
interactie tussen burgers, ondernemingen en overheden.
Nieuwe devices en kanalen als sociale media nemen een
centrale plaats in.

• De verwachting en vraag naar participatie van burgers ten
opzichte van de digitale overheid is toegenomen.

• Die evolutie creëert een digitale kloof. De overheid moet gelijke
kansen op toegang bewaken binnen de groeiende diversiteit.

Invloeden vanuit de maatschappij

• De vraag groeit naar kostenefficiëntie, effectiviteit en reactiviteit
bij de interacties tussen ondernemingen en de overheid. Die
vraag kadert in de zorg m.b.t. de internationale competitiviteit.

• We zien de opkomst van de deeleconomie: de gezamenlijke
creatie, distributie en consumptie. Ze vertaalt zich ook naar de
dienstverlening die van de overheid verwacht wordt.

• De economie wenst tijd- en locatie-onafhankelijk te kunnen
interageren met de overheid als deel van de mondialisering.

• De economie evolueert van producten economie naar een
economie van end2end dienstverlening.

Invloeden vanuit de economie

• De technologische focus verschuift van bouwen naar ontsluiten
en dus naar interoperabiliteit (en de technologieën die daarbij
horen).

• Bestaande raamwerken / componenten bieden opportuniteit tot
hergebruik en nieuw samengestelde functionaliteit
(compounden).

• Nieuwe technologieën leiden naar efficiëntie, innovatie als naar
complete transformatie.

• Opletten voor een gebrek aan goede governance, overschatten
van de capaciteit, onderschatten van de kosten en niet
rekeninghouden met een kenniskloof bij de eindgebruikers.

Technologische invloeden
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De belangrijkste stakeholders voor het DG Digitale Transformatie zijn opgedeeld in vier groepen en verspreid over drie concentrische
cirkels naar de relatieve focus die zij vragen.

Omgeving en stakeholders
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Domein:
Medewerkers

Domein:
Klanten

Domein:
Leveranciers
en Partners

Domein:
Beleidsmakers

VZ BOSAMinister 
D.A

Regering

Medewerkers 
BOSA

G-cloud

Overheden

Onderne-
mingen

Burgers

Acade-
mische
wereld

ICT-
suppliers

Knowledge 
HR 
providers

Burgers

Steden en 
gemeenten

Gemeen-
schappen en 
gewesten

Onderne-
mingen

Fed. 
Overheid

EU

VN

OESO

Normerende 
partijen

Digital 
Council



Missie/Opdracht

De Federale overheid wenst in te zetten op een maximale digitalisering van haar klanteninteracties

en de onderliggende operationele processen met als ultiem doel de tevredenheid van deze 'klanten'

te verbeteren, alsook efficiëntie voordelen te realiseren. Het DG DT wil een drijvende kracht zijn

achter deze digitale transformatie, werkt de strategie uit, faciliteert de operationalisering en volgt de

implementatie op. Het Dg DT stimuleert samenwerking en hergebruik en ontwikkelt hiervoor de

noodzakelijke standaarden. Het zet maximaal in op het gebruik van nieuwe digitale technologieën en

het hergebruik van gegevens. Het ontwikkelt mee het maatschappelijk draagvlak voor de digitale

overheid.

Visie

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie streeft naar een integrale, gebruikersgerichte en

betrouwbare digitale dienstverlening aan de klanten van een meer efficiënte federale overheid. Daarbij

streeft DT ernaar om de katalysator te zijn om te behoren tot de internationale “leading countries”.

Missie en visie
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Top 3 DESI

75 % interacties digitaal

75 % effectief gebruik

Ambitieuze doelstellingen:



Digital Scoreboard 2016 12

Belgium's performance in the DESI 2016

Belgium ranks 5 among EU countries.

It is part of the group of countries that are lagging ahead.
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Strategisch perspectief



Samen in vertrouwen: 

• Samenwerking met klanten en 
medewerkers in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen;

• Overleg- en feedbackcultuur – openheid 
en transparantie;

• Collegialiteit en diversiteit;
• Erkenning van inspanningen en bereikte 

resultaten;
• Kennisdeling.
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Resultaatgerichtheid:

• Een sterk merk dat staat voor een 
performante en kwaliteitsvolle 
dienstverlening (professionalisme);

• Transparantie, toegankelijkheid en een 
klantgerichte werking;

• Efficiëntie en effectiviteit;
• Referentiepunt voor andere 

organisaties

Ondernemerschap en 
empowerment:

• Verantwoordelijkheid geven en nemen;
• Ruimte voor initiatief en 

experimenteren (ontwikkeling en 
zelfontplooiing);

• Pro-activiteit;
• Zichzelf in vraag stellen en open staan 

voor veranderingen;
• Sterke, autonome en multidisciplinaire 

teams;
• Platte organisatie met weinig 

hiërarchische lagen;
• Projectmatig werken om zo snel in te 

spelen op onverwachte, nieuwe vragen;
• Mobiliteit (binnen de horizontale 

entiteit en tussen de horizontale en de 
verticale organisaties).

Waarden
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SD1. De digitale (transformatie)strategie 
voorbereiden, begeleiden en opvolgen en er 
over rapporteren.

SD5. Nationale en internationale netwerken 
en relaties uitbouwen en optimaliseren.

SD2. De digitale interacties tussen de 
federale overheid en burgers / 
ondernemingen helpen ontwikkelen, 
stroomlijnen en stimuleren en daarvoor de 
nodige basisdiensten aanbieden.

SD6. Een maatschappelijk draagvlak voor 
digitale transformatie binnen de overheid 
helpen creëren

SD3. Een excellentiecentrum rond digitale 
transformatie uitbouwen en inzetten.

SD7. Samenwerking en hergebruik tussen 
overheden onderling en met burgers / 
ondernemingen stimuleren.

SD4. Het beleid rond digitale openstelling en 
(her)gebruik van overheidsinformatie 
coördineren & stimuleren

SD8. Innoveren.

SD9. Operationele excellentie nastreven.

Strategische doelstellingen



Strategiekaart
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OD6.1 Opzetten en realiseren van een 
communicatiestrategie rond digitale transformatie

OD4.3 Een strategie voor open data uitwerken en 
operationaliseren

OD3.6 Het identificeren en uitrollen van 
transformatie trajecten m.b.t. customer journeys

OD1.3 Het opzetten, onderhouden en voeden van 
een Digital Dashboard

OD1.2 Ondersteuning van de stuurgroep Digitale 
Agenda 

OD1.1 De realisatie en actualisatie van het Digital 
Belgium Actieplan

OD2.1 Het ondersteunen van portaalfuncties voor 
burgers en ondernemingen

OD2.2 Gebruik van de aangeboden bouwstenen voor 
de realisatie van Digitale Transformatie binnen de 
federale overheid stimuleren

OD3.4 Het uitdragen van een end-to-end 
ketenbenadering bij digitale transformatie

OD4.1 Ondersteuning bieden bij het toegang verlenen 
tot authentieke bronnen en andere relevante 
informatiebronnen.

OD4.2 Het organiseren van elektronische gegevensuitwisseling 
over instanties heen en de geïntegreerde ontsluiting van 
gegevens als federale dienstenintegrator

OD5.2 Het vertegenwoordigen van de federale 
overheid in binnen- en buitenland op het vlak van 
digitale transformatie en eGovernment

OD6.2 Het opstarten van communities tussen 
federale overheidsdiensten rond digitale 
transformatie

OD7.1 Het ondersteunen van de G-cloud in zijn 
functioneren, zowel strategisch, tactisch als 
operationeel

OD7.2 Ontwikkelen, uitdragen en uitvoeren van een 
integratiestrategie binnen de federale overheid

OD7.3 Beschikbaar stellen van technische 
bouwstenen

OD9.1 Organiseren van portfolio, programma en 
projectbeheer van projecten en diensten

OD9.2 Succesvolle inkanteling van DTO binnen FOD 
BOSA

OD9.3 Het vormgeven en promoten van een 
klantgerichte product- en dienstencatalogus

OD9.4 Het verzorgen van riscobeheer en business 
continuity

OD8.2 Het organiseren van een end-to-end 
innovatieproces

OD8.1 Het vormgeven en opzetten van een Digital 
Innovation Cell

OD3.3 De organisatie van kennisdeling

OD3.2 Het opvolgen van reglementaire evoluties en 
het ontwikkelen van wetgeving op het vlak van 
eGovernment

OD6.3 Gebruikerscentriciteit uitdragen en 
ondersteunen

OD3.1 Het opbouwen van kennis en expertise inzake 
(trends in) digitale technologie, transformatie en 
innovatie

OD3.5 Het uitbrengen en actualiseren van een Digital 
Playbook

OD5.1 Organiseren van overlegcomités van de 
(federale) dienstenintegratoren en het 
intracommunautair overleg eGovernment



MY GOVERNMENT’s BASICS ARE:
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MY CITIZENS MY COMPANIES MY TERRITORY
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Strategische assen en hefbomen



 Resultoriented

 Process 

 Community

 Learning by doing

 Labs

Innovation

 Beheer van ‘nano-degrees’ voor ambtenaren via BeBadges, ledgertechnologie, …

 Inschakelen chatbot voor betere dienstverlening

 Next Generation chatbots: reinforcement learning

 Semantische analyse grote hoeveelheden ongestructureerde data 

 Biometrische (gezichts)herkenning

 Blockchain coalition

• Processen

• Technisch platform
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• Long term roadmap
• Customer journeys
• Building Blocks
• Transformation dashboard
• Digital Playbook

Transformatie (1/3) 



22

Transformatie: prioritaire acties (2/3) 

CUSTOMER JOURNEYS DTO  WERVEN

1.Facilitate request of identification documents 1.MyBelgium NG (front office integration)

- ask for eID 2.Mobile Identification

- apply for driving license 3.Toegang Buitenlanders (no eID)

- report lost/stolen official doc 4.Digitale Handtekening

2.Enhance communication of key life events 5.Electronisch aangetekend schrijven (ERDS)

- declare address change 6.Pre-fi l led forms

- declare birth of child 7.E-Box

- request death certificate 8.E-Archiving

- register marriage 9.Ecosystem

- register cohabitation 10.E-Invoicing

- register devorce 11.Open Data

3.Boost social inclusion 12.Only Once via One multitenant ESB

- automatically receive social tarriffs for fixed internet 13.Schaalbare Federale Authenticatie

gepland

gestart

operationeel



WIE ZIJN ONZE DOELGROEPEN ?
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BURGER BEDRIJF OVERHEID
BELGIE –

INTERNATIONAAL

Transformation (3/3) : dashboard

DIGITALE

WERVEN

DIGITAAL

GEBRUIK
DIGITALE

TEVREDENHEID

DIGITAAL

PROJECT

in de KIJKER

DIGITALE TRANSFORMATIE 

BAROMETER



synergie
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Collaboration

Efficacité

Qualité

Coût
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Management-
ondersteuning

Communicatie

Juridische 
expertise

Internationaal

Relatiebeheer

PMO
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Expertise-
centrum
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Product- en Dienstencatalogus (PDC)

Strategie & 
innovatie

• Digitale (transformatie) strategie van de federale Regering voorbereiden, begeleiden en opvolgen en er over rapporteren en daarbij 
fungeren als excellentie- en expertisecentrum voor digitale transformatie

• Technologische innovatie opvolgen en verspreiden binnen de federale overheid en daarbij fungeren als excellentie- en 
expertisecentrum voor innovatie

• Secretariaat van de G-Cloud Board, de overlegcomités en rapportering aan de regering
• Coördinatie van het beleid van openstelling en gebruik van overheidsinformatie (o.a. Open Data, Big Data, implementeren van de 

only once wet, PSI richtlijn) 

Digitale 
Transformatie

• Ontwerp, beheer en onderhoud van het Digital Playbook
• Ontwikkelen en uitdragen van federale architectuurvisie en standaarden. Harmoniseren en beheren van begrippenapparaat 

(standaarden, richtlijnen, nomenclatuur, enz.)
• Actieve deelname aan jaarlijkse portefeuille van customer journeys
• Bouwen, in service nemen en promoten van hergebruik van building blocks
• Het ter beschikking stellen van kennis en capaciteit via opdrachtencentrales

Diensten

• Digital Communication services 
• Operations & Infrastructure Services
• Identification, Authentication & Authorization Services
• Dienstenintegratie
• Web Content Management
• Proces gerichte applicaties
• Life events

Management 
Ondersteunende 

Diensten

• Project/portfolio/programma management voor zowel interne FOD BOSA als transversale Digitale Transformatie projecten.
• Internationale vertegenwoordiging en nationale relaties. Het bouwen en onderhouden van netwerken met alle personen die 

relevant zijn voor digitale transformatie en innovatie.
• Coördinatie en afstemming van de verschillende kanalen van de digitale communicatie en informatiebeheer naar de burgers en de

ondernemingen (o.a. realisatie van het actieplan Digital Government 2016-2020).
• Het opvolgen van reglementaire evoluties en opbouwen en uitdragen van juridische expertise inzake e-legislation.
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Thank you

Ben SMEETS

BOSA – DG DIGITAL TRANSFORMATION

WTC III

Simon Bolivarlaan 30 Bd Simon Bolivar

Brussel 1000 Bruxelles

TEL. +32 2 212 96 11 | FAX +32 2 212 96 99

info@fedict.belgium.be | www.fedict.belgium.be



SD1 De digitale (transformatie)strategie voorbereiden, begeleiden en opvolgen en er over rapporteren. 

OD1.1 De realisatie en actualisatie van het Digital Belgium Actieplan

OD1.2 Ondersteuning van de stuurgroep Digitale Agenda 

OD1.3 Het opzetten, onderhouden en voeden van een Digital Dashboard

SD2 De digitale interacties tussen de federale overheid en burgers / ondernemingen helpen ontwikkelen, stroomlijnen en stimuleren en daarvoor de nodige basisdiensten aanbieden.

OD2.1 Het ondersteunen van portaalfuncties voor burgers en ondernemingen

OD2.2 Gebruik van de aangeboden bouwstenen voor de realisatie van Digitale Transformatie binnen de federale overheid stimuleren

SD3 Een excellentiecentrum rond digitale transformatie uitbouwen en inzetten.

OD3.1 Het opbouwen van kennis en expertise inzake (trends in) digitale technologie, transformatie en innovatie

OD3.2 Het opvolgen van reglementaire evoluties en het ontwikkelen van wetgeving op het vlak van eGovernment

OD3.3 De organisatie van kennisdeling

OD3.4 Het uitdragen van een end-to-end ketenbenadering bij digitale transformatie

OD3.5 Het uitbrengen en actualiseren van een Digital Playbook

OD3.6 Het identificeren en uitrollen van transformatie trajecten m.b.t. customer journeys

SD4 Het beleid rond digitale openstelling en (her)gebruik van overheidsinformatie coördineren & stimuleren

OD4.1 Ondersteuning bieden bij het toegang verlenen tot authentieke bronnen en andere relevante informatiebronnen.

OD4.2 Het organiseren van elektronische gegevensuitwisseling over instanties heen en de geïntegreerde ontsluiting van gegevens als federale dienstenintegrator

OD4.3 Een strategie voor open data uitwerken en operationaliseren

SD5 Nationale en internationale netwerken en relaties uitbouwen en optimaliseren.

OD5.1 Organiseren van overlegcomités van de (federale) dienstenintegratoren en het intracommunautair overleg eGovernment

OD5.2 Het vertegenwoordigen van de federale overheid in binnen- en buitenland op het vlak van digitale transformatie en eGovernment

SD6 Een maatschappelijk draagvlak voor digitale transformatie binnen de overheid helpen creëren

OD6.1 Opzetten en realiseren van een communicatiestrategie rond digitale transformatie

OD6.2 Het opstarten van communities tussen federale overheidsdiensten rond digitale transformatie

OD6.3 Gebruikerscentriciteit uitdragen en ondersteunen

SD7 Samenwerking en hergebruik tussen overheden onderling en met burgers / ondernemingen stimuleren

OD7.1 Het ondersteunen van de G-cloud in zijn functioneren, zowel strategisch, tactisch als operationeel

OD7.2 Ontwikkelen, uitdragen en uitvoeren van een integratiestrategie binnen de federale overheid

OD7.3 Beschikbaar stellen van technische bouwstenen

SD8 Innoveren

OD8.1 Het vormgeven en opzetten van een Digital Innovation Cell

OD8.2 Het organiseren van een end-to-end innovatieproces

SD9 Operationele excellentie nastreven.

OD9.1 Organiseren van portfolio, programma en projectbeheer van projecten en diensten

OD9.2 Succesvolle inkanteling van DTO binnen FOD BOSA

OD9.3 Het vormgeven en promoten van een klantgerichte product- en dienstencatalogus

OD9.4 Het verzorgen van riscobeheer en business continuity

Operationalisering van strategie - overzicht
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