
 

 

Najaarsconferentie 2017 loonaangifteketen in Scheveningen 

Een sfeerverslag 

 

Zo’n 80 deelnemers met zowel in- als  externe ketenachtergrond waren verzameld aan het Scheveningse strand.  

In een nieuwe inspirerende omgeving vond de jaarlijkse loonaangifteketen conferentie plaats. Het thema van deze 

bijeenkomst was een ‘Roadmap voor de toekomst’. Immers de wereld staat niet stil en ook de ontwikkelingen in het 

ecosysteem gaan door. Zaak dus om klaar te zijn voor en mee te bewegen met die nieuwe uitdagingen. En dat doen we in 

alle gezamenlijkheid en openheid. Deze les hebben we geleerd op de ASAP conferentie in San Diego: samenwerken is de 

toekomst, alleen red je het niet meer! In het inspiratiefilmpje van Menno Aardewijn over blockchainachtige ontwikkelingen 

werd dit nog eens geïllustreerd. 

 

Na de aftrap kwamen de gastvrouw en gastheer en tevens voorzitters van het lijnmanagersoverleg van de conferentie aan 

het woord; Nicole Hendrix, plaatsvervangend directeur bij de Belastingdienst/Centrale Administratieve 

Processen/Loonheffingen en Martin van der Lugt, directeur uitvoering bij Gegevensdiensten van UWV. Zij gaven een korte 

terugblik op de bereikte resultaten van het afgelopen jaar. Zo passeerden onder andere het normenkader, de transitie naar 

Digipoort (waar vele deelnemers uit het ecosysteem zoals softwareontwikkelaars, salarisadministrateurs, medewerkers van 

OSWO en AGL, etc. zich bijzonder voor hebben ingespannen), het afschaffen van de jaarloonuitvraag per 1-1-2017, de 

verbeterde VIA-vulling op het vlak van werk en inkomen (97,1%!) , het vrijwillig versneld aanleveren (51% van de IKV’s 

binnen 5 werkdagen na afloop van het loontijdvak!) en het succes van het Forum Salaris de revue.  

Vervolgens stonden Nicole en Martin stil bij de nieuwe werklocatie van het Ketenbureau van de loonaangifteketen aan de 

Graadt van Roggenweg 500 in Utrecht. Dé nieuwe ontmoetingsplek van de loonaangifteketen. Daar worden in de toekomst 

ook ketencafés en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.  

  



Nieuwe ontwikkelingen zijn er ook: zoals in alle grote overheidsorganisaties vinden er ook bij de Belastingdienst en bij UWV 

reorganisaties en veranderingen plaats. Voor de Belastingdienst wordt er een nieuwe interne keten Loonheffingen ingericht 

onder leiding van Nicole Leijten. Zij gaat nauw samenwerken met de loonaangifteketen. Tevens kampen de organisaties 

met taakstellingen en bezuinigingen, vooral op het vlak van innovatie en vernieuwing. Dat betekent in dit kader dat de tak 

loonheffingen de tering naar de nering moet zetten, omdat zaken als Wtl en quotumheffing daar een groot beslag op de 

beschikbare verandercapaciteit gaan leggen. 

      

Nicole en Martin eindigen met de prestigieuze, wereldwijde award voor de loonaangifteketen. De Individual Excellence 

Award op het congres van de ASAP, de Association of Strategic Alliance Professionals. We hebben met zijn allen een keten, 

een ecosysteem, neergezet om trots op te zijn! En als klap op de vuurpijl is de loonaangifteketen voor 2017 genomineerd 

voor Beste overheidsorganisatie van het jaar! Het is echter niet gelukt om tot de Top 10 door te dringen. 

Shift happens 

Het woord was vervolgens aan onze keynote speaker Geert Wind. Geert is programmanager ICT bij de Belastingdienst en 

Algemene Bestuursdienst en ontwikkelaar en coördinator van de ICT-leerlijn voor het topmanagement van de rijksoverheid. 

Geert prikkelde ons met de volgende vraagstelling: de technologie veroorzaakt een fundamentele verschuiving in ons 

denken en doen. Heb je dat in de gaten? Vol humor nam Geert ons mee van de oude naar de nieuwe (geautomatiseerde) 

wereld. Van accuracy en safety (grote ICT-projecten, legacy, nerds en pc) naar agility en speed (social media, apps, big data 

analytics, blockchain, Ipads). Het ging ook over bezit en beschikbaarheid: eerst wilden we alles zelf hebben, maar door een 

steeds grotere beschikbaarheid zijn we bereid ons bezit af te staan (deeleconomie). In datzelfde kader wordt ICT steeds 

meer een commodity, een vanzelfsprekendheid en verdwijnt daarmee uit het zicht. Dat betekent ook een verschuiving in 

paradigma’s: van ‘maakbaarheid’naar ‘intelligent meebewegen’, van ‘informatie als schaars middel’ naar ‘informatie in 

overvloed’, van ‘gesloten tenzij’naar ‘open tenzij’, van ‘overheid als host’ naar ‘overheid als guest’ (de burger zit dus niet 

langer meer aan het einde van de waardeketen!)  en  van ‘internet in kantoor’naar ‘kantoor in internet’.  

De boodschap die Geert ons uiteindelijk meegeeft in vier beelden: 

de oude orde 
■primair proces én ICT zijn te complex geworden 
■paradigma van de maakbaarheid en control, de zeven managementlagen 
■mensen (burgers, medewerkers, bestuurders) gaan voldoen aan de aangedragen sturingsvariabelen 
■de mens is buiten beeld geraakt: de menselijke maat, de creatieve geest, het geven van betekenis, de eigen 

verantwoordelijkheid 

  



 

een nieuwe orde 
■participatiesamenleving, circulaire economie, netwerk-samenleving, WEconomy, GIG-economy 
■open, transparant, emergent, zoekend, digitaal, wendbaar, snel, samen/elkaar, ... 
■maatschappelijk betrokken, met beide voeten op de grond, optimistisch gestemd, begaan met de natuur en het milieu, op 

zoek naar kwaliteit van leven, bereid tot vernieuwing, ... 

 

van oud naar nieuw 
■de richting is duidelijk, de contouren zijn nog vaag 
■als je van A naar B wilt moet je aanpak reeds alle kenmerken van B hebben, anders kom je niet van je plek 
■focus en eigenaarschap 
■best practices: Buurtzorg, Schoongewoon, Semler/ Semtec, etc 

 

the way out: blockchain en big data analytics 
■moderne technologie kan helpen om de verandering te bewerkstelligen 
■die moet je dan wel snappen 
■... 

 

Tot slot: 

 

 

Na de inspirerende bijdrage van Geert Wind is de toekomst van de loonaangifteketen aan de beurt. 

  



De houtskoolschets 

 

Medio 2016 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een houtskoolschets voor de toekomst van de 

loonaangifteketen. Het eerste concept werd gepresenteerd op de vorige najaarsconferentie. De discussie daarover leverde 

als belangrijkste conclusie op dat het een feestje van de ‘keteneigenaren’ is en dat de inbreng van de andere ketenpartners 

nog gemist wordt. Op basis van een aantal uitgangspunten, die lopende de gesprekken nog zijn aangevuld en aangescherpt, 

zijn we de dialoog aangegaan in het volledige ecosysteem. Met name de afnemers, de leveranciers en de 

uitvoeringsorganisaties zijn met elkaar gaan doorontwikkelen. En dat in de vorm van dromen, klantreizen, interviews, 

ketencafés etc.  

Het resultaat van die inspanningen werd in vier platen gepresenteerd door Jouke Sjaardema van Unit4 namens de 

leveranciers. Diederik de Bruijn van het CAK  namens de afnemers en Erik Ruiterman namens de uitvoeringsorganisaties. Na 

iedere presentatie volgde er discussie over de gepresenteerde ideeën in gemengde groepen en vervolgens kon interactief 

een stem worden uitgebracht op de ideeën met voorkeur. Dat leverde interessante en geanimeerde gesprekken en soms 

verrassende beelden op. Die beelden worden in de komende weken verder uitgewerkt. 

Resultaten van de stemmingen 

 

 



 

 

Na het delen van deze beelden werd het stokje weer overgegeven aan Nicole en Martin om de verbinding te leggen tussen 

de opbrengst van de houtskoolschets-sessie en het jaarplan LAK 2018.  

Resultaten bespreking houtskoolschets in relatie tot het concept jaarplan LAK 2018  - ‘Samen werken als fundament voor 

de toekomst’ 

Martin geeft aan dat het concept jaarplan in de steigers staat en dat we op deze conferentie verdere input verzamelen, 

onder meer vanuit de houtskoolsessie. De focuspunten van het concept jaarplan zijn als volgt:  

1. Samenwerken als basisvoorwaarde voor het ecosysteem. Dit wordt gedaan door het vergroten van de zichtbaarheid van 

de keten door het ontwikkelen van een masterclass, ketencafés, update van publicaties en congressen;  door het betrekken 

van het hele ecosysteem bij nieuwe ontwikkelingen en (komende) regelgeving; door het inspelen op de sterkere positie van 

de burger.  

2. Het bevorderen van een voortdurende ontwikkeling van de keten, het versnellen van de loonaangifte en het 

terugkoppelen; het doorontwikkelen van de abonnementenservice; het vernieuwen van de werkgeversadministratie, het 



doorontwikkelen van de interne database gegevensbelang naar een open web applicatie en de ontwikkeling van een 

kwaliteitsmodel. 

 3. Het vasthouden aan de kernwaarden continuïteit en stabiliteit. We staan nog altijd opgesteld voor 156 miljard euro en 

20 miljard gegevens per jaar, waar de BV Nederland op draait; het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor op de gegevens 

én het inpassen van en het toetsen aan de AVG-regelgeving.  

4. Het onderzoeken en benutten van innovatieve ontwikkelingen (Blockchain, open data) en dat in samenwerking met alle 

partners in het ecosysteem en met de wetenschap. Tijdens de discussie werd duidelijk dat er een breed gevoelde behoefte 

is om door te ontwikkelen naar een meerjarenplan. 

Tot slot 

Diantha Croese (ketenmanager van de loonaangifteketen) blikt kort terug op een inspirerende en sfeervolle dag en vroeg 

de deelnemers om in één woord het gevoel van de dag weer te geven. Dat leidt tot het volgende plaatje: 

 

Tot slot reikt Diantha samen met Auke Bloembergen (één van de medeauteurs vanuit PBLQ) de eerste exemplaren van de 

vernieuwde Pocket loonaangifteketen uit aan Jan Wouda van Raet, Marcel van der Sluis van het NIRPA en Lex Lagerveld van 

PH&C. Leden van het ecosysteem van de loonaangifteketen van het eerste uur.  

                 

Onder dankzegging aan alle deelnemers begeven we ons naar een uitstekend verzorgde borrel en dito BBQ in het 

strandpaviljoen van Carlton Beach. Onder het genot van een drankje en hapje eten wordt flink gewerkt aan de verbinding. 

Het was een mooie conferentie.   



 


