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Amateurs 
 
Begin maart verscheen het rapport van de enquêtecommissie van de Amsterdamse gemeenteraad 
naar de financiële wantoestanden in de stad. De gemeentefinanciën schieten structureel tekort, het 
college van Burgemeester en Wethouders deed niets en de gemeenteraad controleerde niet. Basista-
ken werden niet goed uitgevoerd. Het gemeentebestuur nam besluiten op basis van onjuiste informa-
tie, greep niet in en volgde adviezen en aanbevelingen uit eerdere rapporten niet op. De gemeente-
raad volgde liever hypes en vond financiën niet ‘sexy’. De gemeentesecretaris en de ambtelijke top 
faalden. Wethouders van Financiën wisten niet dat ze moesten besturen. De gemeentesecretaris wist 
ook niet welke rol te vervullen binnen het gemeentelijke apparaat. 
Het onderwerp van de raadsenquête heeft (al wordt dat niet gezegd) een nauwe relatie met de ICT 
chaos, die Amsterdam óók kenmerkt. De rapporten daarover zijn veelzeggend. Niet op elkaar aan-
sluitende en ‘lekke’ ICT systemen, geen informatievisie, informatiebeleid of informatiestrategie. 
Mislukte ICT projecten. Uit de hand lopende kosten. Geen ambtelijke discipline bij de invoer en 
verwerking van gegevens.  
Het is niet vreemd dat het financieel mis gaat. Financieel administreren is grotendeels ‘gewoon’ in-
formatiemanagement. Dat blijkt bij privacygevoelige informatie in de gemeente ook niet goed te 
gaan. Begin dit jaar kreeg Amsterdam nog een veeg uit de pan van de inspectie SZW: de gemeente 
doet (net als bijna alle andere gemeenten!) te weinig aan de beveiliging van Suwinet, het systeem 
waarmee overheidsorganen gegevens over burgers en bedrijven uitwisselen. Ambtenaren blijken 
regelmatig te snuffelen in die gegevens. Amsterdam blijkt slechts te voldoen aan twee van de zeven 
gestelde normen. Zo ontbreekt een beveiligingsbeleid, worden bevindingen over de beveiliging niet 
doorgegeven aan het management en hebben veel meer ambtenaren dan nodig toegang tot het sys-
teem. Pijnlijk, omdat de eigen, interne accountantsdienst had geconstateerd dat alles op orde was. 
Maar ja, die voert ook de interne en externe controle op de financiën uit, en dat is geen succes. 
De gemeente Amsterdam heeft een ingewikkelde informatie-infrastructuur. Zo’n omgeving vereist 
belangstelling voor informatiemanagement. Het gebrek daaraan is stuitend, en niet alleen in de ge-
meente Amsterdam. Een onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis raakte een harde 
schijf kwijt met medische gegevens van 781 patiënten. Die schijf lag (tegen alle richtlijnen) achter in 
een auto toen hij gestolen werd. Het is een uiting van eenzelfde probleem: een falend bewustzijn van 
informatiemanagement. 
En dat is het gevolg van informatie-incompetente bestuurders, politici en ambtenaren. Ze maken het 
besturen van informatie-intensieve organisaties tot een farce. Of, om Job Cohen uit 2009 te citeren: 
het zijn ‘allemaal amateurs’. Zeker als het gaat om informatiemanagement. 
Maar de Amsterdamse wethouder van financien heeft het liever over de voorjaarsnota. 
Tja…  


