
Het succes van een organisatie valt of staat met de wil om zich 
te ontwikkelen. In mijn werk ben ik dan ook altijd bezig met 
het in beweging krijgen van mensen. Een organisatie beweegt 
immers niet uit zichzelf, dat doen de medewerkers. Een 
basisemotie die daarbij van cruciaal belang is, is ‘boosheid.’ 
Een goede professional maakt zich boos om iets wat er niet 
is, maar wat er wel zou kunnen (en moeten) zijn. Het feit dat 
iemand zich ergens druk om maakt toont aan dat hij betrokken 
is. En betrokkenheid inspireert; het zet aan tot handelen. 

Parallel daaraan loopt het proces van bewustwording. 
Of sterker nog, daar begínt het mee. Soms realiseren we 
ons onvoldoende hoe belangrijk ons werk bij Burgerzaken 
is. Zo zag je een aantal jaren geleden dat kwaliteit soms 
werd ondergesneeuwd door kwantiteit. Gelukkig komt 
daar steeds meer een kanteling in en is er bijvoorbeeld 
hernieuwde aandacht voor het belang van een optimale 
persoonsregistratie. 

Volkomen terecht als je het mij vraagt; de kwaliteit van de 
gegevens die wij registreren heeft direct invloed op onze 
samenleving. Elke gemeente is onderdeel van een groter 
maatschappelijk netwerk. Dat betekent dat we samen moeten 
werken aan grotere maatschappelijke opgaves, zoals fraude. 
Niet alleen intern, maar ook met externe partijen moeten we 
de handen ineen slaan om het voor de B.V. Nederland zo veilig 
mogelijk te maken. 

Ben je je daar voldoende bewust van? Denk bijvoorbeeld aan 
een nieuwe inschrijving vanuit het buitenland.  
Bel je in zo’n geval de RvIG voor een check in het Register 
paspoortsignaleringen of het basisregister reisdocumenten? 
Waarom dit zo belangrijk is leggen Rob van Essen en Noreen 
Sheikh Gointhi (RvIG) verderop in dit nummer uit. Ook vind je 

in deze B&R een artikel over het arrest Chavez-Vilchez, met 
tips & trics voor wanneer je een schijnerkenning vermoedt. Ook 
hier geldt: je hoeft het niet alleen te doen, je kunt altijd advies 
vragen aan de IND. 

Net als in het gewone leven draait het in ons werk allemaal om 
een perfect samenspel tussen geven en nemen: soms néém 
je advies en soms gééf je advies. Als het bijvoorbeeld gaat 
om het registreren van persoonsgegevens is Burgerzaken van 
oudsher expert. Deze expertise is wellicht ook interessant voor 
het totále spectrum van gemeentelijk gegevensmanagement. 
De NVVB is benieuwd of en hoe gemeenten gebruik maken 
van de kennis en ervaring die zij op dit gebied in huis hebben. 
Betrekt jouw gemeente professionals Burgerzaken bij het 
gegevensmanagement in de organisatie? Dan horen we graag 
jouw verhaal (nvvb@nvvb.nl). 

‘Back to basic!’ is mijn devies. Laten we allemaal doen waar we 
goed in zijn (en laten we vooral proberen om daar nóg beter 
in te worden). Dan kunnen we onze unieke expertises bundelen 
voor één gezamenlijk doel: een veilige samenleving! 
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