Een breed gedragen netwerk

Op 14 april 2015 was de landelijke

govroam groeit snel, dit kaartje geeft de huidi
ge dekking weer. Met inmiddels meer dan 300
aangesloten organisaties op ruim 700 locaties
en met gemiddeld 200.000 authenticaties per
dag is govroam een breed gedragen netwerk.
En daarmee dé wifi-standaard voor de Neder
landse publieke sector. Veel grote gemeen
ten en overheden zijn aangesloten. Maar de
laagdrempelige instap en lage beheerskosten
maken govroam ook bereikbaar voor kleinere
overheidsinstanties.

kick-off van govroam. Overheidsorganisaties die deelnamen aan de proef
periode ondertekenden op symbolische
wijze hun aansluitovereenkomst met
stichting govroam. Dat was het start
signaal voor een succesvolle uitrol van
de wifi-dienst. We zijn nu bijna vijf jaar
verder en stichting govroam heeft niet
stilgezeten.
Wim van Vliet, accountmanager van
het eerste uur en Menno Smidts, nu
bestuurslid stichting govroam en voormalig lid van het startupteam, blikken
terug én kijken vooruit...

Terug en vooruit

Wim: ‘govroam biedt medewerkers van deelnemen
de overheidsorganisaties eenvoudig toegang tot
veilige wifi. Met slechts één keer inloggen ben je
overal veilig online. Dit concept was natuurlijk niet
nieuw: de opzet is overgenomen van eduroam uit
het onderwijs. Onze partner SURF was destijds
intensief bij de ontwikkeling daarvan betrokken.
Een equivalent voor overheidsorganisaties lag dus
voor de hand.’
Menno: ‘eduroam en govroam lieten zien dat het
mogelijk is een eenvoudige oplossing te bieden voor
draadloze en veilige wifi-connectiviteit, via samen
werkingsafspraken tussen organisaties om hun
wifi-toegang te delen. Bij de introductie van
govroam waren veel overheden dan ook direct
enthousiast. Het was immers een bewezen concept:
de deelnemers aan de proefperiode hebben het dan
ook meteen omarmd. Onveilige wifi hoeft niet meer.’
De wifi-diensten govroam en eduroam werken via
een set van afspraken die voor alle deelnemende
organisaties gelijk zijn, met gelijke zeggenschap.
Een zogenaamde confederatieve opzet. In de
opstartfase is er dan ook flink genetwerkt bij
verschillende overheidsorganisaties om draagvlak
te verzamelen. Menno: ‘We zijn al in 2012 met een
klein clubje het werkveld gaan verkennen. Gewoon
de boer op: naar ICTU, VNG, Rijkswaterstaat en
diverse gemeenten. In 2013 sloten de eerste
gemeenten al aan voor de pilot en was ook de eer
ste govroam SSID al snel in de lucht.’

Uitrol en innovatie

Een mijlpaal in de korte geschiedenis van govroam
was goedkeuring door het Gemeentelijk Portfolio
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Vijf jaar govroam

Blik op de toekomst
foto linksboven: Landelijke startbijeenkomst april 2015
foto rechtsboven: het bestuur van stichting govroam met vlnr
Guus Broesterhuizen, Maurice van den Akker, Martijn Leisink,
Menno Smidts

‘govroam is een bewezen concept;
onveilige wifi hoeft niet meer’
Overleg (GPO) van projectvoorstel ‘opschaling govroam’ in 2016. Gemeenten
met een eigen wifi-netwerk werden daarmee aangesloten op de landelijke
authenticatieservice. Vanaf dat moment kon er echt tempo worden gemaakt
met de uitrol: de ene na de andere overheid sloot aan. Anno 2020 zijn vrijwel alle
ministeries, provincies en waterschappen aangesloten op govroam. De teller
voor de gemeenten is de 150 ruim gepasseerd en steeds meer samenwerkingen
en gemeenschappelijke regelingen kiezen voor aansluiten. Het volgende doel?
Wim van Vliet: ‘In 2020 zal stichting govroam vooral samenwerkende gemeen
ten, shared service centra (SSC), gemeenschappelijke regelingen en een aantal

‘we onderzoeken de ontwikkeling van
verschillende diensten die werken op
afstand nog makkelijker gaan maken’
zelfstandige bestuursorganen benaderen voor een
govroam aansluiting.’
Een interessante ontwikkeling die Wim signaleert
is de keuze voor govroam als primair SSID. ‘Ver
schillende deelnemers zijn hiermee bezig. Logisch
ook, het past in de trend van het reduceren van het
aantal SSID’s, het voorkomt ‘SSID keuzestress’ bij
gebruikers, het scheelt in beheerlast en draagt bij
aan een efficiënter ingerichte wifi-omgeving.’

Over de komst van 5G als vervanger van wifi zijn de beide heren eensgezind: het
zal de groei van govroam de komende jaren niet doen afnemen. Menno Smidts:
‘Ik denk dat 5G en govroam juist complementair zullen zijn qua voordelen. Een
kwestie van en/en dus, niet van of/of.’
En nu? Op de lauweren rusten en tevreden zijn? Menno: ‘hahaha, nee dat zit niet
in ons DNA. Altijd blijven innoveren! We zijn bezig met de ontwikkeling van
verschillende tools en diensten die werken op afstand nog makkelijker gaan
maken. Dus genoeg te doen.’
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