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Voorwoord

‘Regie op gegevens’
I

n onze data economie en i-samenleving zijn we vertrouwd met het
feit dat we veel van onze aankopen online doen en lid zijn van sociale
netwerken als Facebook en LinkedIn. Privacy bestaat eigenlijk niet meer,
want overal zijn uw digitale footprints op internet terug te vinden. Reden
te meer om wel de regie te houden over uw gegevens!
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Maar nog steeds laten we bijvoorbeeld de receptie van het hotel waar u
incheckt een kopie van uw paspoort maken, dit terwijl de KopieID app dan
uitkomst biedt. Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten constateert over de afgelopen twee jaar een verdubbeling van het aantal meldingen van identiteitsfraude en dat lijkt nog niet gestopt. “De overheid komt
geen slot op je voordeur zetten; laat staan dat een ambtenaar het iedere
avond voor je op slot draait. Dan moet je ook niet verwachten dat de overheid dit digitaal wel doet” stelt Patricia Zorko, plaatsvervangend NCTV en directeur Cyber Security in GOV magazine.
Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn weinigen zich ervan bewust dat data een
betaalmiddel zijn. “Hoe meer data je afgeeft, hoe meer je je zelf blootgeeft en hoe meer je data waard zijn. Want die
gegevens worden verkocht.” Toestemming om je persoonsgegevens te laten verwerken wordt het sleutelwoord
onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uniforme privacywetgeving binnen de Europese
Unie, die moet bijdragen in een versterking van uw en mijn privacyrechten en 25 mei 2018 van kracht wordt.
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Onderwijl biedt de digitale transformatie ook kansen op het gebied van innovatie, juist ook waar het gaat om regie te
houden over je eigen gegevens. Een goed voorbeeld is MedMij. Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland
licht toe hoe dat erin moet voorzien dat mensen die gebruik maken van de zorg, en die dat willen, toegang krijgen tot
hun eigen gezondheidsgegevens en daarmee meer inzicht en regie over hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Een uitkomst, juist voor mensen die met meer zorgverleners te maken hebben.
“Het stelsel van basisregistraties moet worden doorontwikkeld naar een vernieuwd gegevenslandschap voor de
lokale en centrale overheid waarin meer gegevens toegankelijk en bruikbaar worden gemaakt voor zowel burgers
en bedrijven als ook voor de overheid zelf”, vertelt Michiel Borgers, eindverantwoordelijk voor het programma
Gegevenslandschap Overheid.
Myriam van Rooij en Corline Koolhaas duiden in deze GOV editie hoe datatechnologie en de toegenomen beschikbaarheid van data bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde van het KNMI. Ook het huidige politiewerk wordt,
volgens korpschef Erik Akerboom, steeds meer door de inzet van data bepaald. De zorg om de vertrouwelijkheid en
integriteit van gegevens wordt vergroot doordat onze ICT-systemen steeds meer kwetsbare informatie bevatten,
aldus CIO Rijk Hans Wanders. Regie op data en informatie-uitwisseling spelen ook een rol in het Digiprogramma 2017
met Bas Eenhoorn en Hans van der Stelt en bij de NL Smart City strategie, met projectvoorzitter Jack Mikkers en een
bijdrage van minister-president Mark Rutte.
Ik wens u véél leesplezier toe!
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Cybercrime, -spionage en -sabotage vormen een groot
risico voor onze economie en samenleving, stelt Patricia
Zorko. “Het is noodzakelijk dat we hier een krachtig
antwoord op hebben, zodat we een ‘safe place to do
business’ blijven. Nederland moet de volgende stap
zetten om in het digitale tijdperk mee te blijven komen
en dat kan alleen als overheid en bedrijfsleven samen
optrekken.” Een belangrijke rol bij deze publiek-private
samenwerking heeft het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC), onderdeel van de NCTV.

Patricia Zorko
is sinds 1 november 2015 plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur Cyber Security. Hiervoor werkte zij 34
jaar bij de politie, als laatste in de functie van politiechef van de Landelijke Eenheid.
Zorko heeft in haar verschillende functies steeds een bijdrage geleverd aan meer
veiligheid in Nederland en in internationaal verband en zich daarbij vooral de
laatste jaren verdiept in vraagstukken rond cybersecurity en terrorisme.

“We moeten ons allemaal
veel meer in het onderwerp
cybersecurity verdiepen”

N

ederland acteert internationaal op topniveau in het digitale
domein en heeft de afgelopen jaren een goede basis voor
cybersecurity opgebouwd. Tegelijkertijd blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2016 van de NCTV dat er sprake is van toenemende dreigingen in het cyberdomein. Zorko: “Soms denken mensen dat
cyberdreiging een ver-van-mijn-bedshow is. Maar niets is minder waar.
Bij de verkiezingen hebben we bijvoorbeeld gezien dat dit een serieus
probleem kan zijn. Journalisten konden twitteraccounts van politici
overnemen en stemwijzers werden onbereikbaar door aanvallen. Dit
lijkt misschien niet zo groot, maar dezelfde ‘aanvalsmethode’ wordt ook
gebruikt door hackers om binnen te dringen bij bedrijven of publieke
organisaties. Vervolgens stelen ze belangrijke informatie, verspreiden
ze desinformatie of zetten ze de harddrive op slot met ransomware. Of
ze saboteren systemen in vitale sectoren waar we als samenleving van
afhankelijk zijn, zoals onze energie- of watervoorziening. Laat dergelijke
voorbeelden en alle nieuwsartikelen over cybercrime en cyberaanvallen een wake-up call zijn. We kunnen onze ogen niet sluiten en doen
alsof we geen gevaar lopen. We zien een toenemende en reële dreiging
vanuit beroepscriminelen en buitenlandse inlichtingendiensten en het is
belangrijk als Nederland dat onze inzet hiermee in de pas blijft lopen.”
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Samenwerken om wat te bereiken
Zorko vindt dat er daarbij parallellen zijn te trekken tussen de fysieke
wereld en de digitale wereld. “De overheid komt geen slot op je voordeur

>

>

zetten; laat staan dat een ambtenaar het iedere avond voor je op slot
draait. Dan moet je ook niet verwachten dat de overheid dit digitaal wel
doet. Zo ben je bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik
van wachtwoorden, moet je je sofware regelmatig updaten en backups
maken. Dat is de basis die iedereen zelf voor elkaar moet hebben. Een
andere parallel zie ik met samenwerkingsverbanden tussen overheid,
bedrijfsleven en wetenschap om Nederland veilig te houden. De overheid
kan het niet alleen. Dat is ook digitaal het geval. Het overgrote deel van de
digitale infrastructuur in ons land is in handen van de private sector. We
moeten dus wel met elkaar samenwerken om wat te bereiken.”
“De publiek-privaat-wetenschappelijke samenwerking in Nederland is
uniek, zelfs de hacking community doet mee”, aldus de directeur Cyber
Security. “Wij zijn gewend om te polderen, elkaar op te zoeken om een
gezamenlijk resultaat te boeken. Je ziet dat ook terug in het NCSC. Daarin
werken publieke en private partijen zij aan zij om Nederland digitaal veilig
te houden. Dat doet een ander land ons niet zo snel na. Zo hebben we in
Nederland veertien Information Sharing and Analysis Centres (ISAC’s)
opgericht, om de weerbaarheid van vitale sectoren tegen cyberdreigingen te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiële sector en
bedrijven in de telecom of energievoorziening. In een vertrouwde omgeving wisselen organisaties in een vitale sector informatie en ervaringen
uit en kunnen zij elkaar bijstand verlenen bij problemen. Het NCSC informeert de deelnemende organisaties over kwetsbaarheiden en voorziet
hen van advies. Deze samenwerkingsverbanden maken het mogelijk om
complexe aanvallen het hoofd te bieden, wat voor individuele bedrijven
vaak niet haalbaar is.”

Bedrijven onvoldoende op de hoogte
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Cybersecurity staat gelukkig bij steeds meer organisaties op de agenda,
aldus Zorko. Tegelijkertijd constateerde de Cyber Security Raad (CSR),
een publiek-privaat adviesorgaan van het kabinet, recent dat het Nederlandse bedrijfsleven nog te weinig doet aan digitale veiligheid. “De CSR
geeft terecht aan dat bedrijven volgens de huidige wet- en regelgeving
nu al de plicht hebben om te zorgen voor een adequate digitale beveiliging. Maar in de praktijk blijkt dat bedrijven hier onvoldoende van op
de hoogte zijn. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven hun
systemen onvoldoende beveiligen en er producten op de markt worden
gebracht die onvoldoende tegen hacken zijn beveiligd. Bedrijven en
burgers zijn zich daar niet altijd van bewust. Door nieuwe technologische
ontwikkelingen, zoals Internet of Things en eHealth, neemt het risico op
digitale én fysieke schade daarbij ook nog eens sterk toe.”
Zorko wijst erop dat het NCSC regelmatig beveiligingsadviezen afgeeft,
die voor een ieder op de site te vinden zijn en aangeven welke maatregelen organisaties moeten nemen om digitaal veilig te blijven. Het voordeel
van deze adviezen is dat het NCSC geen commerciële belangen daarbij
heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de leveranciers van ICT-producten
en -diensten.
Ook andere vormen van samenwerking zijn volgens Zorko van belang,
bijvoorbeeld als het gaat om ketenveiligheid. “Grotere bedrijven zijn vaak
voor hun digitale veiligheid afhankelijk van kleinere bedrijven. We zien

“Publiek-private
samenwerking bij 		
cybersecurity
essentieel voor
veilige samenleving
en economie”

nu dat bijvoorbeeld bedrijven
als de Rotterdamse haven en
luchthaven Schiphol de kleinere
bedrijven in hun keten helpen
om de cybersecurity op orde
te brengen. Dat zijn mooie
initiatieven. Waar nodig kan ook
de overheid hier een helpende
hand toesteken, in gezamenlijke
coalitie met het bedrijfsleven. Verder moet de overheid het voortouw
nemen als het gaat om de bestrijding en preventie van bijvoorbeeld
zware cybercriminaliteit en economische spionage. Deze onderwerpen
zijn grensoverschrijdend en pakken we gezamenlijk aan binnen de
Europese Unie. En als het om regelgeving gaat, is het onze taak om deze
zoveel mogelijk te harmoniseren.”

Het melden van digitale veiligheidsincidenten
Op het terrein van nieuwe wet- en regelgeving gaat er de komende
periode het een en ander veranderen: zo ligt momenteel bij de Eerste
Kamer het wetsvoorstel Gegevensverwerking en Meldplicht Cybersecurity voor. “Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke taken van het NCSC op
het terrein van cybersecurity en de randvoorwaarden voor publiek-private samenwerking. Het schept de kaders voor informatie-uitwisseling
met het NCSC en de spelregels als het gaat om vertrouwelijkheid. Een
deel van de organisaties binnen vitale sectoren en Rijksoverheid wordt
daarnaast verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden
bij het NCSC. Zo heeft het NCSC zicht op risico’s voor de samenleving en
kan er advies en hulp worden geboden. Tijdige melding maakt immers
een effectievere aanpak van dit soort incidenten mogelijk. Zodoende
kunnen we maatschappelijke ontwrichting voorkomen of beperken,”
aldus Zorko. Deze wet is een belangrijke stap op weg naar de Europese
richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (NIB), die gericht is op
het creëren van een gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging binnen Europa.
Via het actieprogramma van de tweede Nationale Cybersecurity
Strategie zijn de afgelopen jaren nog andere stappen gezet. “Zo wordt
de aanschaf van veilige software gestimuleerd. Publiekscampagnes
zoals Alert Online vergroten het bewustzijn bij bedrijven en burgers.
Ook wordt geïnvesteerd in innovatie en onderwijs, zo is bijvoorbeeld
het kennisplatform Dcypher opgezet. Bovendien heeft Nederland het
initiatief genomen tijdens het EU-voorzitterschap om cybersecurity internationaal goed op de agenda te zetten. Het kabinet heeft verder extra
investeringen gedaan in de aanpak van cybercrime en het Nationaal
Detectie Netwerk, waarbij overheid en bedrijven elkaar informeren over
actuele dreigingen. “

Wet van de remmende voorsprong
Er gebeurt dus een hoop, maar dat is volgens Zorko geen reden om
achterover te leunen. “Andere landen maken ook een cyberstrategie
en investeren flink. Het lijkt erop dat we last hebben van de wet van
de remmende voorsprong. Daar moeten we niet in blijven hangen. Zo
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concludeert het wetenschappelijk Rathenau Instituut in een recent
rapport dat in de strijd tegen de steeds professionelere methoden van
cybercriminelen en cyberspionnen extra maatregelen nodig zijn. Als
Nederland echt een digitale ‘safe place to do business’ wil blijven, dan
is het belangrijk dat zowel overheid als bedrijfsleven de komende jaren
hier extra in investeren. En we ons allemaal – in de Tweede Kamer, in de
bestuurskamer van bedrijf of publieke organisatie plus in de huiskamer
– veel meer in het onderwerp cybersecurity verdiepen. Hoe blijven we
veilig, zeker nu steeds meer van onze apparaten aan het internet gekoppeld worden? We kunnen het ons niet meer veroorloven om naïef te zijn.
In het rapport Nederland digitaal droge voeten dat CEO PostNL Herna
Verhagen in opdracht van de CSR heeft opgesteld geeft zij het advies
om tien procent van het ICT-budget te reserveren voor cybersecurity.

Dat lijkt me een goede stelregel voor iedereen om serieus te investeren
in de eigen digitale veiligheid en die van Nederland. Ook moeten we
meer investeren in onderwijs: in de basiskennis over cybersecurity en in
het opleiden van cybersecurity specialisten om in de toekomst aan de
groeiende vraag te kunnen blijven voldoen.”
Er is dus nog veel werk te doen om digitaal veilig te blijven. “Het is
belangrijk om te kijken waar vernieuwing nodig is en waar de innovaties
zitten om ons land vooruit te helpen. En dus zowel de kansen die digitalisering ons biedt blijven benutten als de dreigingen aanpakken. Overheid
en bedrijfsleven moeten samen de handen ineenslaan om te investeren
in cybersecurity en ook voor de toekomst de digitale dijkbewaking van
Nederland op orde te houden!”

Politie innoveert
De exponentiële groei van technologie en data impliceert voor de Politie dat zij
snel en intelligent adaptief moet opereren om criminaliteit te bestrijden en de
openbare orde te handhaven. Innovatie is om die reden een strategisch speerpunt;
60.000 smartphones, 4.000 tablets en Wi-Fi op alle politiebureaus behoren tot de
recente maatregelen die de digitale verbinding met de keten en de samenleving
versterken en die het werk veiliger, effectiever en eenvoudiger maken.
De maatregelen leiden ook tot een verhoogde dienstverlening aan burgers,
partners en collega’s, stelt korpschef Erik Akerboom. Ook bij de Politie staat de
maatschappelijke vraag centraal.

M

et die smartphones en tablets is ‘blauw op straat’ verbonden
met de systemen die op het politiebureau staan. Met de smartphone kunnen ze bijvoorbeeld een kenteken natrekken, met de
tablet aangiftes opnemen. “Politiemensen zijn enthousiast over mobiel
werken, dus we willen graag door op die ontwikkeling. Maar het brengt
ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Met die telefoon heb je de
politiesystemen binnen handbereik, maar daar hoort een nieuw arrangement bij. Want mag je ook de buurvrouw natrekken? Of het vriendje van je
dochter? Dit impliceert dat we kaders moeten stellen aan professionaliteit
en integriteit en nieuwe gedragsregels moeten opstellen. Dit is een illustratie dat het politiewerk écht indringend wordt geraakt door die enorme
technologische ontwikkeling.”

Bodycams en broedplaatsen
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De innovatiestrategie omvat meer initiatieven. Zo experimenteert de
Politie de komende twee jaar grootschalig met bodycams (wat dragen
die bijvoorbeeld bij aan waarheidsvinding en aan strafrechtelijke bewijsvoering?). Omdat data van sensoren en van het internet belangrijke
informatie leveren teneinde ongewenst gedrag te stoppen of om als
bewijs te dienen voor misdrijven, worden ‘broedplaatsen’ ingericht waar
data en technologie bij elkaar worden gebracht; zoals ‘sensing’, cloud,
Big Data, digital forensics, AI, cybercrime en ‘realtime intelligence’. Een
concreet voorbeeld hiervan is het Fieldlab Dienstverlening in de Eenheid
Oost-Nederland. Daar wordt het contact tussen Politie en burger verbeterd en vernieuwd door bijvoorbeeld de applicatie ‘Mijnbuur’.
Ook wordt de samenwerking gezocht met wetenschappers om beter
informatie uit in beslag genomen smartphones en computers van verdachten te kunnen halen. De Politie begint daarvoor het project
‘Politielab’ met Amsterdam Data Science.

Akerboom vertelt dat gedurende z’n
gehele carrière in het veiligheidsdomein
zijn beeld van het omgaan met veiligheid
en data door verschillende incidenten is
beïnvloed. Werd politiewerk eerder vooral bepaald door rechercheren en reconstrueren, tegenwoordig – en volgens de
korpschef hebben aanslagen sinds 2001
daaraan een bijdrage geleverd – spelen
‘predictive profiling’ (het onderkennen
van criminele activiteiten in de voorbereidingsfase) en ‘predictive policing’
(het voorspellen van criminaliteit) een
belangrijke rol. De Politie maakt meer en meer gebruik van data-analyse
om delicten sneller op te lossen of zelfs te voorkomen. De Politie van de
toekomst is een Politie die patronen van criminelen kent en herkent en
daarop anticipeert, zei Akerboom al eerder.
“De Politie is een informatiefabriek. Regie op eigen data is noodzaak.
Onze IT-visie is gebouwd op het samenbrengen van informatie en het
snel toegankelijk maken, analyseren en gebruiken van die data”, aldus
Akerboom. In de kern gaat het om het creëren van ‘continue vernieuwing’, met als doel de integriteit en veiligheid van ons land te blijven
waarborgen.

Digitale werkelijkheid en wetgeving
De verbeteringen en vernieuwingen zijn hard nodig want criminaliteit
krijgt steeds meer een digitaal karakter. Akerboom spreekt van een
verschuiving van de zichtbare naar de onzichtbare criminaliteit. “Criminelen maken meer en meer gebruik van heel goed versleutelde communicatiemiddelen en zetten steeds meer techniek in bij het afschermen
van de organisatie van hun misdaad. Voor het opsporingswerk wordt
het digitale aspect steeds belangrijker. Het is nodig dat we de hele IT en
informatievoorziening binnen de Politie daarop toesnijden.”
Hij zegt dat data van sensoren en van het internet voor de Politie belangrijke informatiebronnen zijn. Deskundigen verwachten een explosieve toename van het aantal
sensoren in apparaten tot 50
miljard stuks in de komende
vijf jaar. Sensoren in vervoersmiddelen, televisietoestellen, thermostaten maar ook
sportkleding met ‘wearables’ >

“Politiewerk wordt
indringend geraakt
door technologische
ontwikkelingen”

Erik Akerboom is sinds 1 maart 2016 korpschef van de Politie. Eerder was hij onder meer werkzaam als secretaris-generaal ministerie Defensie (2012-2016),
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (2009-2012) en Directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD (1998-2009).
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“De wetgever worstelt in de wetsconcepten met de nieuwe digitale werkelijkheid.
Het lukt nog niet goed om in die nieuwe
werkelijkheid een goede balans te vinden
tussen bescherming van de privacy en
het belang van een slagvaardige en effectieve opsporing en criminaliteitsbestrijding. Procedures en ‘checks & balances’
die in die wetgeving horen te staan, moeten op de toekomst zijn toegesneden”,
aldus Akerboom.

Privacy en professionaliteit
Een ander aspect is de privacywetgeving.
De korpschef stelt dat politiewerk en
privacy nogal eens tegenover elkaar
worden geplaatst. Dat hoeft niet, zegt hij,
als met die balans op een zorgvuldige
manier wordt omgegaan. “De Politie is niet
de vijand van de privacy, wij zijn ook de
hoeder van de privacy. Ik weet dat als we
ons niet als de hoeder opstellen, we binnen
de kortste keren in een vervelend gesprek
zijn met onze eigen burgers. Dat zou het
vertrouwen aantasten en dat past niet in
onze democratie. Natuurlijk zullen wij, onder voorwaarden en toetsbaar, de privacy
schenden van verdachten. Dat is de aard
van ons werk. Waar die balans ligt vind ik
echt een politieke vraag. Maar ik vind dat
wij in staat moeten zijn om risicoduiding te
kunnen geven waar dat op zijn plaats zou
zijn en waar minder. Dus onze professionele opvatting zou wel degelijk bij dat
gesprek horen.”
Hij constateert dat steeds meer overheidsdiensten zich verzamelen rondom
het veiligheidsvraagstuk. “Ik vind minder
van belang wie nu precies wat doet. Maar
van belang is dat je er samen aan werkt.
De succesvolle projecten zijn die waar
produceren
allemaal
data.
Een
deel
van
die
data
is
uiterwordt samengewerkt. Daarin moeten we
>
mate geschikt voor de Politie in het kader van preventie
informatie uitwisselen, in arrangementen,
of als bewijs voor misdrijven. Echter, het huidige Wetboek
samen met de professional in het veld en
van Strafvordering dateert van 1926 en voorziet hier niet
dan is de vraag: hebben we ons nou de
in. Akerboom spreekt zijn zorg uit over de toekomstbestenmogelijkheid verschaft om die informatie
digheid van de door de minister voorgestelde moderniseuit te wisselen en zo ja, onder welke condiring van het wetboek. De Politie is van mening dat daarin
ties? Het instrumentarium daarvoor is wetonvoldoende fundamenteel is nagedacht over de inpassing van de reeds geving. Ik geloof in het uitgangspunt dat we optreden als één overheid,
gaande en toekomstige digitalisering van de samenleving, exponentieel waarbij Politie informatie wordt gedeeld conform de Wet Politiegegevens
groeiende hoeveelheden data en het daarbij behorend juridische kader. (Wpg). Daar hoort ook bij dat er belletjes afgaan als een jongen van 18

“Wetgever worstelt
in wetsconcepten
met nieuwe digitale
werkelijkheid”

tien huizen op zijn naam heeft staan. Of als iemand een uitkering heeft
en een horecavergunning aanvraagt. Of dat iemand een paspoort kan
aanvragen terwijl er sprake is van een openstaande straf… Als we daarin
succesvoller willen zijn, dan is het zaak dat we ook als één overheid gaan
samenwerken.”

Samenwerken met bedrijven en Europa
Zo is het ook de ambitie van Akerboom om de aanpak van cybercrime
uit te breiden: regionale eenheden worden voorbereid op de aanpak van
reguliere en veel voorkomende cybercrime. Het team High Tech Crime
kan zich hierdoor blijven richten op de aanpak van high tech crime.
Zo ontstaat een sluitend systeem in de aanpak van cybercrime. “Onze
rol in de digitale wereld is een andere dan in de fysieke wereld”, licht
Akerboom toe. “Wij werken heel intensief samen met bedrijven die zijn
gespecialiseerd in het bestrijden van virussen en met andere bedrijven
om te zorgen dat we de infrastructuur veilig houden. Wij trekken per jaar
100 digitale experts aan en willen dat aantal eigenlijk verdubbelen in de
komende jaren.”

Overigens, het programma MEOS (Mobiel Effectiever Op Straat) met z’n
mobiele apparaten en connectiviteit staat in de belangstelling van andere
korpsen in Europa. Er is concrete interesse bij de Oostenrijkers in het
overnemen van het systeem. Akerboom ziet kansen in samenwerken om
gezamenlijke nieuwe toepassingen tot stand te brengen. “Twee maanden
geleden heb ik hier tien collega’s uit Europa rond de tafel gehad. Daar was
dit ook een van de onderwerpen: hoe kunnen wij op een informele manier
met elkaar samenwerken om uit te wisselen wat werkt en wat niet werkt?
Het kan helpen om te kijken naar anderen die verder zijn. Wij kijken graag
naar de Scandinavische landen, met name naar Finland en Zweden. Die
investeren ook veel. Ook overigens naar het Verenigd Koninkrijk. Waar wij
veel voordeel van hebben is dat wij één Politie zijn. Wij kunnen zelfstandig
beslissen over het investeren in ICT, over het aanleggen van infrastructuur
en over het delen van informatie. Dat gaat ons helpen om die innovatie
ook echt te doen.”
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CASE
Unieke samenwerking
voor verbeteren van
servicedesk ICT

De (on)zichtbare werkelijkheid van
cybersecurity raakt ons allemaal

Innovatieve pilot Eindhoven,
Fontys en Atos

D

e gemeente Eindhoven
streeft naar een servicedesk
ICT met meer continuïteit
en flexibiliteit om ook tijdens drukke
momenten kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden. Daartoe
is eind vorig jaar een minitender
voor een pilot gestart waarbij de
servicedesk deels wordt bemand
door ingehuurde studenten. Fontys
Hogeschool ICT (FHICT) en Atos zijn
geselecteerd om hier invulling aan
te geven, en met succes!
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In de eerste maanden van de pilot zijn
reeds vijf studenten van FHICT door
Atos geselecteerd, begeleid en bij de
gemeente ingezet om de kwaliteit en
de continuïteit van de dienstverlening
van de servicedesk ICT verder te
verhogen. Het is een12uniek initiatief
van de gemeente omdat het bijdraagt
aan de ontwikkeling van studenten
door werkervaring op te doen en de
gemeente inspireert met nieuw elan
en vernieuwende inzichten en welkome extra handjes.
Convenant kennissamenwerking
Eindhoven geeft hiermee verdere
invulling aan het in juni 2015 gesloten
convenant kennissamenwerking tussen Ad Vissers, directeur Fontys
Hogeschool ICT, en Mary-Ann Schreurs,
de verantwoordelijke wethouder van
innovatie, cultuur, design en duurzaamheid van de gemeente. In de di-

worden niet weggehaald maar gekopieerd en
over landsgrenzen opgeslagen zonder dat u
zich dat soms bewust bent.

gitale transformatie naar een informatiesamenleving en data economie, met
veel technologie en andere omgangsvormen, verandert ook de organisatie
van de gemeente Eindhoven. Samenwerking met studenten van kennisinstellingen bieden Eindhoven en FHICT
een wederzijdse meerwaarde.
Eindhoven wil nog beter inspelen op
maatschappelijke vragen en actuele,
technologische ontwikkelingen. En
voor FHICT geldt dat zij, naast de doorstroom van afstudeerders, de actualiteit van haar ICT-onderwijs borgt met
concrete leermomenten waarbij deze
een realistische afspiegeling zijn en
blijven van de vaak innovatieve vraag
vanuit de praktijk.
Co-creatie van onderwijs
Atos is als ‘Partner in Education’ van
FHICT in het ‘triple helix’ model op
meerdere terreinen actief betrokken.
Zij zorgt voor de selectie en begeleiding,
afstudeerplaatsen, gastcolleges en
sollicitatietrainingen voor studenten.
Dankzij deze co-creatie van onderwijs
is Atos medeverantwoordelijk voor de
inhoud en actualiteit van de opleidingen van FHICT.
Na de zomer wordt de pilot geëvalueerd en bij bewezen succes opgeschaald met de inzet van nog meer
studenten bij verschillende organisaties binnen de regio Eindhoven.

Raymond Bierens onderzoekt aan de TU Delft
besluitvorming rond cyberstrategie in de
publieke en private sector. Daarnaast begeleidt
hij managementteams van beide sectoren bij
het nemen van besluiten op het gebied van
cybersecurity en doceerde hij aan de Cybersecurity Academy en de Haagse Hogeschool.
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e digitale wereld met haar toenemende connectiviteit biedt kansen
voor vergrote productiviteit en verbeterde dienstverlening door zowel overheid
als bedrijfsleven. Tegelijkertijd is de wereld
door deze connectiviteit nauwer met elkaar
verbonden dan ooit. Dit leidt niet alleen
tot kansen, maar ook tot digitale risico’s. Zo
wordt het steeds eenvoudiger om vanuit de
hele wereld via de digitale snelweg bij u thuis
of op het werk binnen te dringen. En als burger of bedrijf heeft u nooit zo weinig inzicht of
controle gehad over uw data. In tegenstelling
tot de wereld om ons heen, voelt de cyberwereld niet tastbaar. Uw kostbaarste gegevens

Gegevens gaan mee ‘op reis’
Maar is deze cybersecurity-wereld werkelijk
niet tastbaar? Het internet is niet anders dan
een verzameling kabels die door land en zee
diverse knooppunten en telecomaanbieders
met elkaar verbinden. En ook al gaat het
miljoenen keren sneller, ze zijn net zo tastbaar als een reis per auto of vliegtuig buiten
Nederland: uw data vertrekken uit het ene
land en komen aan in het andere, waarbij in
beide landen deze data vallen onder de wetten van dat land. Maar er is geen douane die
onderzoek verricht voordat u een land in- of
uitgaat, en ook is er geen beschermd gebied
omdat het internet bestaat uit kabels in handen van private bedrijven. De hoge snelheid
waarmee dit gaat, de afwezigheid van een
douane en de onduidelijkheid wie er nu eigenaar is van welke data afhankelijk waar die
zijn opgeslagen of doorheen reizen, leveren
complexe problemen op voor zowel burgers,
bedrijfsleven als overheid. Zo beschermt
de Nederlandse grondwet de persoonlijke
levenssfeer en correspondentie van haar
burgers, maar beschermt bijvoorbeeld de
Amerikaanse grondwet haar burgers alleen
tegen ‘onredelijke zoekopdrachten van de
staat’. Wat betekent dit voor de digitale reis
van uw data vanuit Nederland naar Amerika? Big Data zijn allang niet meer alleen
uw mailtje, maar ook alle context zoals uw
locaties, netwerken, wachtwoorden, merk,
contacten, betalingen en geïnstalleerde apps.
Zo gaan deze gegevens allemaal mee ‘op reis’
toen u ‘ja’ klikte op de algemene voorwaar-

den van Facebook en worden zij opgeslagen
(en verkocht) door Facebook.
Met privégegevens betaald
Het is te eenvoudig om de taak voor digitale
bescherming bij één partij te beleggen. In
Nederland worden burgers en bedrijven
beschermd door de Grondwet die door de
Nederlandse overheid wordt uitgevoerd. De
Grondwet wordt ook wel een sociaal contract
genoemd waar burgers, bedrijfsleven en
overheid zich naar elkaar verplichten tot het
uitvoeren van de afgesproken taken binnen
de geldende wetten en regels. Het is dus een
Nederlands probleem waarvoor we binnen
Nederland een oplossing moeten vinden.
Allereerst ligt een deel van de oplossing
bij de burgers zelf. Gebruikers dienen zich
bewust te worden waar ze ‘ja’ op klikken als
de app gratis is, maar er feitelijk met de eigen
privégegevens wordt betaald. Het gaat hier
niet om wéér een mediacampagne, het gaat
hier om continue bewustwording vanaf het
eerste contact met de digitale snelweg. Dit
begint zodra uw kind uw telefoon in handen
krijgt als (in sommige gevallen) 3-jarige. Wie
weet komt er ooit zelfs wel een rijbewijs voor
de digitale snelweg. Maar om dat te kunnen
moeten ouders het zelf ook wel eerst begrijpen, en dus is educatie op school, thuis en op
het werk door overheid en werkgevers een
belangrijk deel van de oplossing.
De overheid speelt haar belangrijkste rol in
de uitvoering van haar deel van het sociaal
contract: het beschermen van Nederlands
grondgebied en haar burgers (en haar data).
De digitale snelweg is net zo nauw verbonden aan vitale infrastructuur en overheids-

systemen, als uw pc aan Facebook. Het
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
heeft dan ook een belangrijke taak bij de
bescherming van deze vitale infrastructuur
en die systemen van de overheid waarin uw
privégegevens zijn opgeslagen. De opkomst
van het Internet of Things brengt een groeiend aantal risico’s met zich mee en zal de
overheid, onder aanvoering van het NCSC,
continue moeten dwingen zichzelf en haar
vitale industrie weerbaar te maken tegen de
nieuwste technologische kwetsbaarheden.
Nederlands Digital Trust Center
Maar wie beschermt bedrijven tegen deze
nieuwe technologische kwetsbaarheden?
Deze zijn vaak geen vitale sector en daarmee
geen hoofddoelgroep van het NCSC. Toch
zien zij grote risico’s voor hun intellectueel
eigendom, de privacy van hun klanten en
worden hun computers meer en meer door
cybercriminelen ‘gegijzeld’. Zowel de Cyber
Security Raad als het Rathenau Instituut pleiten daarom voor een onafhankelijk Nederlands Digital Trust Center, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en
dit deel van de private sector, dat met raad
en daad terzijde kan staan ten tijde van een
digitale crisis.
De taken en verantwoordelijkheden voor
cybersecurity liggen bij ons allemaal, de oplossingen soms dichter bij huis dan mensen
denken. Het is aan burgers, bedrijfsleven, universiteiten en overheid tezamen om deze bij
elkaar te brengen en zo de (digitale) beloftes
uit de Grondwet na te komen en Nederland
digitaal een stuk veiliger te maken.
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Strategische I-agenda
Rijksdienst:
aandacht voor
‘I’ in primaire proces
De verwachtingen van de maatschappij voor digitale
dienstverlening zijn toegenomen. De overheid zet dan ook
steeds verder in op digitalisering. Zo heeft het kabinet in
februari 2015 een groot aantal maatregelen – ook wel aangeduid met de naam Operatie Informatiebestel Rijk (OIR)
– in gang gezet om de ontwikkeling van ICT bij het
Rijk beheersbaarder en transparanter te maken.
Uitgangspunt bij ICT-projecten: risico’s mijden als het moet,
innoveren als het kan.
ICT heeft een ontwikkeling doorgemaakt van middel om
de bedrijfsvoering te verbeteren (de kern van de voorgaande I-strategie, 2012-2015) naar motor van de ‘I’¹ in het
primaire proces, zoveel maakt de nieuwe Strategische
I-agenda duidelijk. “Uiteindelijk is het doel een betere en
transparantere dienstverlening voor burgers, bedrijven en
instellingen”, stelt Hans Wanders.
14

M
Hans Wanders
is sinds 1 maart 2015 CIO Rijk en verantwoordelijk voor de samenstelling van de nieuwe Strategische I-agenda Rijksdienst, die in nauwe samenwerking met leden van het
CIO-beraad en de CTO-raad tot stand is gekomen en op 2 december 2016 aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Strategische I-agenda beoogt voorwaardenscheppend
en kaderstellend te zijn voor de departementale I-plannen, en de agenda te bepalen voor het delen van kennis en ervaring binnen het Rijk.

ede door de conclusies en aanbevelingen van de commissie-Elias
is de scope functioneel verlegd en het besturingsmodel verrijkt.
“Alle primaire processen zijn doordrenkt van ICT en data. De rol
van de CIO is ook breder geworden.” De samenstelling van het CIO-beraad (dat in de plaats is gekomen van het ICCIO, de Interdepartementale
Commissie Chief Information Officers) is hierop dan ook aangepast, geeft
Wanders aan. “Naast de elf departementale CIO’s en drie grote uitvoeringsorganisaties (DJI, Belastingdienst en Rijkswaterstaat) zijn vanuit de
Manifestgroep de SVB en DUO toegetreden, om nog beter die verbinding
met de primaire processen en uitvoering te maken.”
“Tegenwoordig reserveren we in het CIO-beraad een uur voor kennisdelen. Niet meteen besluiten nemen, maar eerst delen en discussiëren. Zo
heeft Ron Roozendaal, de CIO van VWS, onlangs een presentatie gehouden over samenwerking en delen van gegevens in de zorgsector en de
rol van het departement daarbij. Heel boeiende materie, want veel van de

zorg zit buiten de overheid, is grotendeels privaat georganiseerd. Toch zijn
die partijen alle onderdeel van een netwerk waar enorm veel gegevens
worden uitgewisseld. Daar kunnen anderen van leren.”

I in het hart van beleid
De Strategische I-agenda Rijksdienst omvat een vijftal hoofdthema’s:
1. Versterking van de I-functie, ‘I in het hart van beleid’;
2. Digitalisering van primaire processen;
3. Eén concern, de Rijksdienst als ‘connected enterprise’;
4. Verstandige aandacht voor informatiebeveiliging, continuïteit 		
en privacy;
5. ‘Zaken voor elkaar krijgen’ door optimale inzet van interne en 		
externe leveranciers.
Ten aanzien van het eerste thema merkt Wanders op: “Hoe bewerkstellig
je nu dat I in het hart van het beleid komt? Wat is dat eigenlijk, en wie
raakt dat? Dat vergt bewustwording en in het kielzog hiervan denken
we dan ook hard na over opleidingen. Wat moeten beleidsmedewerkers
van de I-functie weten om in ieder geval de juiste vragen te kunnen
stellen? En ook weten wanneer ze die moeten stellen? We denken ook
hard na over de rol en positie van de Rijksoverheid als ICT-werkgever.
Met betrekking tot het proces: ‘agile’ is een term die je vaak hoort, maar
soms vind ik stappen van een jaar al ‘agile’ genoeg. We moeten wel écht
een stap zetten, maar we moeten ervoor waken een tè grote stap te
willen zetten. Dat kost ook te veel tijd. Grote en vooral langere projecten
hebben inherent ook een hoger risicoprofiel. Burgers en bedrijven, maar
ook ambtenaren, moeten langer wachten op resultaat. Het biedt voordelen om in kleinere stappen voorwaarts te komen. Soms betekent dat ook
meer investeren in bestaande landschappen. Innoveren is belangrijk,
maar het is geen doel op zichzelf. Het gaat altijd om het vinden van de
juiste balans. We zijn hier om burgers en bedrijven goed te bedienen, dat
is onze taak als overheid. Indien dat met bewezen ICT kan, vind ik dat
prima. Sterker nog: dan heeft dat mijn voorkeur. Als het met nieuwe ICT
veelbelovend beter kan, dan moeten we er zeker naar kijken.”
“Het tweede thema, digitalisering van primaire processen, is voor ons >
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advertentie

#1 IN EVERYTHING
> vreselijk belangrijk, maar inhoudelijk is het veelal sector- en departe-

VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR REGIE OP GEGEVENS
WORDT AANGESCHERPT

mentaal gedreven. We proberen daar van elkaar te leren en trends in te
ontdekken, zonder daar nou al te veel beleid in te willen maken.”
Het inzetten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), het inzetten
van data-analyse en het ontwikkelen van ketenprocessen en -standaarden vormen hierbij de kern. De Strategische I-agenda stelt dat een aantal
trends Rijksbreed relevant zijn, zoals de digitalisering van de dienstverlening en mobiel werken. Steeds meer informatie komt (vaak real-time)
voor steeds meer mensen beschikbaar. Daarnaast zijn er trends die
meer relevant zijn voor specifieke departementen; AI, robotisering,
self-driving cars en smart city.

“Innoveren 		
is belangrijk,
maar het is 		
geen doel
op zichzelf”

Meer samenwerken

Digitale data stond vroeger centraal op een mainframe in het datacenter, heerlijk overzichtelijk. Later kwam de client-server en
werd het al lastiger onze data te volgen en beheren. Sinds kort hebben we de centrale cloud die als een soort internet-mainframe
weer alle data overzichtelijk op een plaats beheert. Maar intussen splitsen clouds zich op over vele verspreide omgevingen en
wordt het wéér lastiger al die data te volgen en te beheren. Tenslotte ontstaat op dit moment ook het fenomeen ‘edge-computing’,
het verwerken van data op de plaats waar het wordt gegenereerd. Een belangrijke ontwikkeling, niet alleen gedreven door het
Internet of Things, maar ook omdat gegevens steeds vaker vanuit compliance en privacy governance niet meer zo maar verplaatst
mogen worden.
Metadata
Deze ontwikkeling vraagt steeds professionelere oplossingen om wereldwijd die data te beheren. De metadata te hebben om te
weten waar je data zich heeft genesteld. Onder welke condities die data daar beheerd moet worden. Inzicht hebben welke
applicaties en datasets een relatie met elkaar hebben, zeker als delen in eigen datacentra staan, andere bij clouds van partners
en weer andere bij publieke cloudproviders als AWS, Azure of Alibaba.
Regie op uw data
De wereld draait op basis van digitale data en informatie, het goud van de informatie-maatschappij. Niet alleen de economische
waarde wordt steeds groter, ook de privacy-component dient vaker ‘bewezen’ veilig te zijn. Als eigenaar bent u verantwoordelijk om
de regie op uw data op een ordentelijke manier in te richten en uit te voeren. Met de komst van de Europese GDPR wetgeving
(General Data Protection Regulation) wordt die verantwoordelijkheid flink aangescherpt. Nog meer redenen om uw datamanagement nog eens onder de loep te nemen.
Gedistribueerd datamanagement
Dell Technologies heeft de techniek om niet alleen uw data op een veilige manier op te slaan en te beschermen, maar ook oplossingen om die data, waar ook ter wereld te volgen, te linken en te beheren. Of gedistribueerde analyses over de verspreide data uit te
voeren, zonder dat die data de cloud, een land of een datacenter uit hoeft. Of de dataverwerking bij edge-computing oplossingen te
controleren en die ter plekke intelligentie te geven. Opdat u elk moment weet hoe het met uw data gaat, wat de status is en hoe u
optimaal profijt kunt hebben van uw digitale goud.
Voor meer informatie: www.delltechnologies.com
Digital Transformation Conference 2017
Op 15 juni 2017 vindt de tweede Digital Transformation Conference plaats in De Fabrique te Utrecht.
Een dag boordevol inspirerende sprekers, best practises, netwerkmogelijkheden en ideeën om aan de slag te gaan met digitale
transformatie. Registreer vandaag nog voor deze tussenstop naar digitaal leiderschap!
www.digitaltransformationconference.com

De Rijksdienst moet zoveel mogelijk kunnen werken als één concern,
waarbij wordt gesproken over ‘connected enterprise’ en ‘managed
diversity’ omdat het niet noodzakelijk is – en vaak zelfs onmogelijk – dat
alle voorzieningen gemeenschappelijk zijn, maar het is wel nodig de
diversiteit te managen en te verbinden. “Centralisatie is vaak een heel
goede manier om zaken hetzelfde te krijgen. Maar het is ook een tijdrovende en intensieve manier. We hebben ervoor gekozen om in deze
Strategische I-agenda na te denken over ‘hoe kunnen we nou meer één
worden, zonder grote structuurwijzigingen of centralisatiegolven?’ Waar
we nu aan werken bijvoorbeeld is te zorgen, op een heel praktische
manier, dat de digitale werkplekken interoperabel worden. Dat wanneer
ik met mijn laptop in een pand van een ander kom, daar automatisch WiFi heb, zonder dat ik bij de receptie een code hoef af te halen. En dat we
Rijksbreed kunnen videoconferencen en agenda’s delen. We hebben de
vraag gesteld wat ambtenaren nodig hebben om goed samen te kunnen
werken en dat hebben we samengevat in een heel concreet programma:
IDWOR. Dat staat voor ‘Interoperabiliteitskaders Digitale Werkomgevingen en Rijkskantoren’. We kunnen dat realiseren met lichte middelen en
het is ook niet al te kostbaar. Het wordt heel positief opgepikt. Ik vind
het leuk om dit soort concrete zaken, die morgen resultaat opleveren,
te combineren met de soms moeilijk grijpbare aspecten van I in het hart
van het beleid. Die balans hebben we proberen aan te brengen.”

Europese privacywetgeving
Door toenemende digitalisering worden wij als samenleving in onze
dagelijkse operatie steeds afhankelijker van ICT-systemen. Tegelijkertijd
bevatten die systemen steeds meer kwetsbare informatie, wat de zorg
om de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens vergroot. Belangrijke activiteiten voor de komende periode zijn het ontwikkelen van de
nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en het implementeren binnen de Rijksdienst van nieuwe Europese privacywetgeving
door middel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze is mede voortgekomen uit het eGovernment Action Plan
2016-2020 dat als doel heeft digitale barrières tussen EU-landen weg te
nemen.
“In Europa hebben we met elkaar het ‘Once-Only Principle’ vastgesteld:
wij willen als overheid maar één keer burgers om informatie vragen.
Maar we hebben ook de AVG vastgesteld, die ons verbiedt om zonder

toestemming die informatie met elkaar te delen. Dat is best lastig en kun
je alleen maar oplossen in een systeem waarbij de burger volledig aan
de knoppen zit. Dat is technisch ingewikkeld en iets waar alle landen
mee worstelen. Sommigen van mijn Europese collega’s zijn zelfs van mening dat de AVG en het ‘Once-Only Principle’ onverenigbaar zijn. Ik denk
dat er zaken mogelijk zijn, maar er zit wel degelijk spanning in. Binnen
de wet moeten we proberen de burger het zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Ik zie dat er heel serieus werk wordt gemaakt van de AVG, als
vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).”
De Strategische I-agenda is niet dichtgetimmerd voor de komende drie
jaar, benadrukt Wanders. “We gaan hem jaarlijks herzien. We zullen in
het CIO-beraad van juni een nieuwe vaststellen. Er lopen op dit moment
allerlei discussies met departementen over de agenda van driekwart
jaar geleden, wat ze daar nu van vinden en wat ze zouden willen actualiseren. De Strategische I-agenda is echt samen met de departementen
geschreven. We hebben een aantal rondes met elkaar gemaakt, zijn
begonnen met een A4-tje met een aantal ideeën en thema’s. Dat hebben
we verder uitgewerkt, tot er een definitief concept lag. Dat is een heel
organisch proces geweest, heel breed gedragen en in alle gremia bevestigd. Dat wil ik dit keer zoveel mogelijk weer doen.”

¹ De ‘I’ betreft in dit verband het geheel van (vraagstukken rond) Informatievoorziening, de technische
ICT-systemen die deze verzorgen, alsmede de functie(s) en organisatieonderdelen die beleid hierover maken
en dat beleid realiseren, zowel binnen de primaire processen als in de bedrijfsvoering.
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Digiprogramma 2017:

nu doorpakken

Bas Eenhoorn herinnert zich nog goed bij zijn aantreden dat dit door sommigen
werd gepercipieerd als ‘deus ex machina’. Hij glimlacht: “De Digicommissaris als
panacee voor alle problemen! Feit was wel dat de boel totaal was vastgelopen: de
onderlinge verhoudingen en samenwerking, de financiering en een visie op waar
men naartoe wilde, hielden geen gelijke tred.” Hij wijst naar collega Hans van der
Stelt: “Zonder onszelf nou op de borst te kloppen, hebben we na twee-en-een-half
jaar en een derde Digiprogramma wel bereikt dat er overzicht en inzicht is in de
GDI, zowel op inhoud als financiën. Bovendien is een interbestuurlijke governancestructuur neergezet en zijn we een heel eind onderweg naar een duurzame financiering. De belangrijkste GDI-voorzieningen zijn in de basis financieel geborgd.”

G
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een reden om op de lauweren te rusten, het is zaak om door te
pakken, benadrukt het tweetal. Een belangrijk aandachtspunt
is het vinden van financiële middelen om te innoveren. “Net zo
goed dat er een fonds is om wegen aan te leggen in Nederland, zou er
ook een fonds moeten zijn om de digitale infrastructuur verder te kunnen ontwikkelen”, stelt Eenhoorn. “Nederland heeft een goed functionerende digitale infrastructuur nodig om haar ‘Triple A-status’ op gebied
van digitale infrastructuur te behouden”, benadrukt Van der Stelt.
De digitalisering van onze economie en samenleving staat pas aan
het begin, vindt Eenhoorn, zoals ook door ondernemingsorganisaties
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, onder de noemer NL Next
Level, is aangegeven in hun toekomstvisie ‘Investeren in een digitale
kwantumsprong’. “Ondanks de ambities van de Rijksoverheid om in
2017 interactief digitaal te werken, en het digitale programma 2020
van de lokale overheden, zullen we een tandje bij moeten zetten om de
versnellende technologie bij te houden. De blik gericht op de verwachtingen van de mensen en het bedrijfsleven, die digitaal en mobiel zijn.”
Specifiek voor de GDI: ontwikkelen en innoveren van aanbod- naar
vraaggericht en van organisatie-gedreven keuzes naar gebruikersgerichte keuzes.

Voelen: het is urgent
Het Digiprogramma 2017 heeft daarom als titel ‘Succesvol digitaal: stel
mensen centraal’ en biedt het nieuwe kabinet een stevige basis, aldus
Eenhoorn. “Waarbij we niet alleen zeggen: het is belangrijk, maar ook
voelen: het is urgent. Want de digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel.

Neem bijvoorbeeld de roep om blockchain technologie toe te passen. Daarover
gaan Hans en ik in gesprek met René
Penning de Vries, ‘Boegbeeld ICT’ van het
ministerie van Economische Zaken.”
Die laatste wil dat kennis over blockchain
breed wordt gedeeld en nationaal gecoördineerd en is daarvoor een coalitie
aan het smeden. “We zijn aan het kijken
of we blockchain kunnen inzetten voor
een aantal zeer voor de hand liggende
toepassingen. Dat zien wij als urgent en
die urgentie moet in het nieuwe kabinet
geduwd worden. Belangrijk is dat de
digitaliseringsagenda van het nieuwe kabinet bezieling uitstraalt. Digitale
overheid is heel wat anders dan het zoveelste automatiseringsproject.
Digitalisering is iets waarin je moet investeren, waarbij je werkprocessen
moet aanpassen en die een fundamentele verandering teweegbrengt
tussen mensen en de overheid.”
Eenhoorn pleit overigens niet voor een minister van Digitale Zaken.
“Ik geloof niet zo erg in een geïsoleerde portefeuille voor digitale zaken.
Ik zou de portefeuille het liefst gecombineerd willen zien met een van de
bestaande ministeries en dan is het mij om het even of dat dan BZK, EZ
of Financiën is.”
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Ondubbelzinnig commitment
Hans van der Stelt spreekt van de noodzaak, nu, “van een ondubbelzinnig politiek bestuurlijk commitment aan de doelstellingen van de digitale
overheid.” Kijkend naar de toekomst, in relatie tot de GDI, ziet hij twee
belangrijke opgaven. “Dat is ten eerste het nieuwe concept van waaruit
je de publieke dienstverlening anders en beter gaat organiseren en
hoe je dat als overheid zoveel mogelijk gezamenlijk kunt of moet doen,
aansluitend op de behoeften van de mensen die de dienstverlening
afnemen. Het tweede aspect is dat je de GDI, nu en in de toekomst, niet
los kunt zien van de beleidsopgaven en uitvoeringsopgaven in de respectievelijke sectoren, waarbij ICT per definitie een belangrijk onderdeel van
het primair proces is. Dus hoe verhoudt de GDI zich tot laten we zeggen
de sectorale GDI en omgekeerd? Over die wisselwerking komen we in
toenemende mate met elkaar te spreken.” >

Bas Eenhoorn
is sinds 1 augustus 2014 Digicommissaris. Hij is door het kabinet voor vier jaar aangesteld om als overheidsbrede regisseur regie te voeren op de (door)ontwikkeling
van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Hans van der Stelt
is directeur van het bureau Digicommissaris en voorzitter van de vier regieraden
(Identificatie en Authenticatie, Dienstverlening, Gegevens en Interconnectiviteit)
waar onder meer de (door)ontwikkeling, het gebruik en de samenhang tussen
de voorzieningen van de GDI worden besproken.

> Nu dat de richting, governance en financiën zijn geregeld, staat in zowel
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het nationaal beraad digitale overheid als in de regieraden de inhoud
centraal. “En dat is pure winst”, vindt Van der Stelt. Hij wijst ook op het
belang van de ‘triple helix’ waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap
gezamenlijk optrekken.
Eenhoorn daarover: “De wijze waarop de interactie tussen inwoner
en overheid via de digitale wereld plaatsheeft, daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Wij hebben onlangs een bezoekje gebracht aan
de Universiteit Twente, Hans en ik. Onderzoeken naar wat nu eigenlijk
‘dienstverlening op maat’ is en hoe je je manifesteert als één overheid
wijzen uit: dat is niet per se bij de burger aan de keukentafel zitten. Dat is
wel dat relevante informatie en content via alle kanalen beschikbaar is.
Het komt dus aan op een ‘omni-channel’ benadering.”

Regieraden: essentiële rol
Hij vervolgt: “Als je praat met de mensen die met de architectuur bezig
zijn, dan valt mij op dat ze heel erg pleiten voor het gezamenlijk op-

trekken, waar de beleidsmakers
eerder de neiging hebben om de
sector, onder het mom van hun
eigen primaire proces, voorop te
stellen. De gedachte ‘wij dienen
ons naar de samenleving als één
overheid te manifesteren’, wordt
door iedereen onderschreven.
Vervolgens is het ook de kunst
om alle kennis die we hebben en
alle mogelijkheden die digitalisering oplevert, om daar gezamenlijk iets mee te doen. Als er een
probleem is met de UZI-pas, laten
we daar dan samen een oplossing voor vinden. Als bijvoorbeeld DUO nieuwe elementen
inbrengt in zijn interactie met
studenten, kijk dan of die elementen ook voor jou iets kunnen
betekenen. Gezien de urgentie
is het delen van kennis – en op
basis daarvan slagen maken –
cruciaal. De regieraden spelen
daarin een essentiële rol.”
Van der Stelt is voorzitter van
de vier regieraden. “Die staan in
algemene zin uniforme oplossingen voor, voor in de kern
dezelfde vraagstukken, even los
van wat het kost en wie het gaat
betalen. Het zou raar zijn wanneer we dat een beetje overlaten
aan het vrije spel der krachten.
Dienstverleningsconcepten en
>
de technische vertaling daarvan
zien wij nog vaak door elkaar
heen lopen. Vandaar ook die
regiefunctie, we voeren de gesprekken in de goede volgorde.
Overigens ook toegespitst op de
de primaire procesvereisten van
Bas Eenhoorn
organisatie X, Y of Z. Maar dan
doen we dat wel beredeneerd.
Dat is de winst van hoe partijen er nu onderling over spreken en hoe we
de dingen nu aanpakken.”

“Digitale overheid
is heel wat anders
dan het zoveelste
automatiseringsproject”

Omdat betrokkenen elk zo hun eigen problematiek en prioritering
hebben, is die strakke regie noodzakelijk, vindt Eenhoorn. Hij noemt
als voorbeeld de nieuwe Omgevingswet. “Daar gaat de discussie over
de wijze waarop de verschillende gegevens die de overheid heeft, met
elkaar in verband worden gebracht. De bedoeling is dat de burger al die
data kan inzien. Wat daar wordt uitgedacht, is van groot belang voor

andere sectoren, de jeugdhulpverlening bijvoorbeeld, en ook processen – denk aan ketenmanagement. Als je dat niet regisseert, gaat
iedereen toch op zijn eigen manier bezig. Nu wil ik eigen initiatief op
voorhand niet doodslaan. Dus als dat gebeurt in kleine stappen, een
beetje ‘agile’, dan zeg ik ja. Maar als het gebeurt in een groot project
dat ‘tig’ miljoen kost, dan zeg ik ho. Want dat is de les die we van de
commissie-Elias hebben geleerd. Dit vraagt dus voortdurend overleg
en daarom vind ik ook dat het
nationaal beraad eerder steviger
moet worden dan minder stevig.
Afstemmen met elkaar moet je
goed regisseren en zo nu en dan
moet je besluiten ook kunnen
afdwingen.”

Tempo maken
Dat is intrinsiek aan de noodzaak
om tempo maken, vindt ook Van
der Stelt. “In plaats van: laten we
beginnen met een paar clubs
en als er belangstelling is kijken
we verder, denk ik dat we veel
radicaler moeten stellen: linksom
of rechtsom gaat dit onderdeel
worden van de GDI. Dat vereist
dan wel goed voorbereide politiek-bestuurlijke besluitvorming.”
De ontwikkelingen staan niet stil.
Neem bijvoorbeeld eIDAS, de
EU-verordening elektronische
identiteiten en vertrouwensdiensten. De eIDAS-verordening
verplicht dat een burger uit een
andere EU-lidstaat (met de identificatie- en authenticatiemiddelen
uit dat land) digitaal kan inloggen
bij de Nederlandse overheid,
en vice versa. Het doel is betere
en veilige publieke en private
onlinediensten en elektronische
handel binnen Europa.
De gemeenten Wassenaar en
Voorschoten hebben als eerste
in Nederland eIDAS geïmplementeerd. Andere gemeenten zijn
ermee bezig, weten Eenhoorn
en Van der Stelt. “We moeten per
2018 hieraan voldoen, dus ik zou
dit heel nadrukkelijk willen agenderen”, stelt Eenhoorn. “Ook hier
geldt: kijk naar hoe anderen het
hebben aangepakt. Ik zeg niet

“De regieraden
voeren de
gesprekken
in de goede
volgorde”

dat je het integraal moet overnemen, maar je kunt wel je voordeel doen
met de ervaring van een ander.”
Van der Stelt: “Ik heb goede hoop dat het voorbeeld van Wassenaar en
Voorschoten wordt gevolgd, ook omdat we daaraan in de regieraden
hebben gerefereerd. Zo ook aan oplossingen die door DUO zijn geïmplementeerd, want die hebben ook ervaring met Europese studenten en dus
identiteit uit andere landen. Laten we vooral kijken naar wat er al voorhanden is. In de uitvoering kunnen we bepalen voor welke diensten met
Europese contacten dit het meest prangend is. Die zetten we dan vooraan
in de implementatie. Maar dat moet wel een beetje tempo krijgen, want
het is zo 2018.”

Hans van der Stelt
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Hoe houd
ik regie
op mijn
gegevens?
Privacybeleving en
vertrouwen gaan dieper
dan technologie alleen

P
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rivacy wordt in toenemende mate
een zorg voor mensen, de overheid,
het bedrijfsleven en de toezichthouders. Volgens het rapport ‘Big Data in
een vrije en veilige samenleving’ van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) biedt de inzet van Big
Data kansen voor de misdaad- en fraudebestrijding.
Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe risico’s
voor mensen op het gebied van privacy, voor
discriminatie, en door foutmeldingen en
schijnverbanden. De WRR concludeert dat
het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein om een nieuw kader vraagt. Een
kader met o.a. een strikte handhaving van het
verbod op geautomatiseerde besluitvorming
en bestrijding van semi-geautomatiseerde besluitvorming in de gebruiksfase. Een slimme
combinatie van Big Data-analyses en menselijke beoordeling verdient de voorkeur.

Atos beschouwt Big Data-toepassingen als
een strategische propositie. Dat vereist een
visie en inzicht in de zorgen van burgers over
de gevolgen van dit soort toepassingen juist
daar waar het invloed heeft op de privacy(beleving) en het vertrouwen van mensen.
Nieuwe mogelijkheden, andere zorgen
Veel onderzoek naar de invloed van privacybeleving op het internet is gebaseerd op de
klassieke webshop transactie. Een koper
verstrekt primaire gegevens noodzakelijk voor
de transactie, evenals irrelevante secundaire
gegevens. Er is goed inzicht in de factoren die
weerstand oproepen om secundaire gegevens
te verstrekken. Er is weinig inzicht in hoe die
factoren wijzigen onder invloed van nieuwe
technologie. Toch zijn die van belang.
Een belangrijk thema binnen informatiebeleid
is ‘doelbinding’, de mate waarin informatie
wordt aangewend voor het doel waarvoor
deze werd verkregen. Hedendaagse gegevens-

inwinning is wezenlijk anders dan in een
klassieke online transactie. Het onderscheid
tussen primaire en secundaire gegevens
vervaagt. Het is relevanter om onderscheid te
maken tussen ‘vrijwillig verstrekte’, ‘waargenomen’ en ‘afgeleide’ gegevens.
Bij een klassieke online transactie is er voornamelijk sprake van vrijwillig verstrekte gegevens. Waargenomen data hebben betrekking
op het geautomatiseerd verzamelen van
gegevens, bijvoorbeeld door cookies. Afgeleide
gegevens ontstaan wanneer er koppeling van
gegevensverzamelingen en Big Data-analyse
plaatsvindt die leidt tot een profiel van een
individu. Deze afgeleide gegevens kunnen in
(semi) permanente vorm worden opgeslagen.
Door de inzet van nieuwe technologie vindt
steeds meer een verschuiving plaats van
vrijwillig verstrekte naar waargenomen en
afgeleide gegevens.
Deze nieuwe mogelijkheden leiden tot andere
zorgen op het vlak van privacybescherming
en -beleving. Immers bij vrijwillig verstrekte informatie kan een individu bij het aangaan van
een transactie nog afwegen of hij secundaire
gegevens wil verstrekken. Bij waargenomen
en afgeleide data is dit nauwelijks mogelijk.
De focus moet dus komen te liggen op de
controle over waargenomen en afgeleide data.
Die controle kan alleen worden geboden door
waarborgen vooraf. Hetzelfde geldt voor de
kwetsbaarheid van informatiesystemen en
gegevens door die waargenomen en afgeleide
data, mede ook door de aandacht hiervoor in
de diverse media. Onderzoek toont aan dat
in een moderne setting, juist de zorgen over
foute gevolgtrekkingen en beslissingen alsook
(ongeoorloofd) secundair gebruik leiden tot
ongewenste situaties en risico’s op het gebied
van privacy.
Verantwoord en bewust omgaan met privacy
In haar rol als verzamelaar en beheerder van
gegevens over burgers hebben de overheid,
maar ook private partijen zoals verzekeraars,
niet alleen rekening te houden met wet- en
regelgeving, maar ook met de gevolgen van
afnemend vertrouwen van burgers en klanten.
Dat vertrouwen wordt vooral beïnvloed door
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het eerdergenoemde informatiebeleid van de
gegevensverzamelaar en de naleving daarvan.
‘Grip op Data – green paper Big Data’, van het
Verbond van Verzekeraars schetst voor haar
leden de kaders om verantwoord en bewust
om te gaan met de privacy van haar klanten
en dat te vertalen naar daden in bijvoorbeeld
privacy statements.
Privacybeleving en vertrouwen gaan dieper
dan technologie alleen en kunnen niet worden
gesust met uitsluitend securitymaatregelen.
Het realiseren van vertrouwen, procedurele afstemming en het handhaven van doelbinding

vereisen een kritische houding ten aanzien
van ‘profiling’, het koppelen van gegevensverzamelingen en geautomatiseerde beslisprocessen.
Atos begrijpt het belang van vertrouwen dat
haar klanten in hun markten genieten. Daarom
is bescherming van persoonlijke gegevens een
speerpunt in ons portfolio. We adviseren onze
klanten hoe het vertrouwen te borgen. We
hebben daarvoor een uitstekende consulting
praktijk Governance, Risk & Compliance die
deskundig kan adviseren.
Belangrijk, omdat iedere organisatie vanaf 25
mei 2018 moet voldoen aan de Algemene Ver-

ordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
Europese regelgeving eist dat data privacy
wordt geborgd in alle processen van een organisatie, het zogenaamde ‘Privacy by design’.
Atos loopt in dit domein voorop en heeft als
eerste IT-leverancier goedkeuring verkregen
van de Europese data privacy autoriteiten
voor de Binding Corporate Rules (BCR) die zijn
opgesteld voor Atos als beheerder en verwerker van gegevens.
Hans Roels is Engagement Lead
bij Atos Nederland.
Meer informatie via hans.roels@atos.net

Bruggen bouwen in het
gegevenslandschap

Het stelsel van basisregistraties moet worden
doorontwikkeld naar een vernieuwd gegevenslandschap voor de lokale en centrale overheid waarin
meer gegevens toegankelijk en bruikbaar worden
gemaakt voor zowel burgers en bedrijven als ook
voor de overheid zelf.
Michiel Borgers zorgt, als eindverantwoordelijke
voor het programma Gegevenslandschap Overheid,
dat alle overheidspartijen verbeteringen kunnen
doorvoeren langs de lijnen van kwaliteit,
transparantie en toegankelijkheid.

De maatschappij verandert in rap tempo in een open netwerksamenleving, waarbij burgers en bedrijven ook zelf
regie willen hebben over gegevens. Het huidige gegevenslandschap van de overheid kent zo zijn uitdagingen op het
gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en transparantie,
stelt Michel Borgers.
Hij ziet zijn rol als het bouwen van bruggen tussen álle
overheidsorganisaties om het gegevenslandschap meer
open te maken: “Departementen, uitvoeringsorganisaties,
gemeenten, provincies, waterschappen; ga die allemaal
maar eens bereiken, dat vergt heel veel afstemming.” Noodzakelijk, want: “Transparantie naar burgers en bedrijven
is onmogelijk, als de overheid zelf geen overzicht heeft op
haar eigen informatiestromen en gegevensuitwisselingen.”

O

m het gewenste gegevenslandschap te bereiken, zijn door 19
bestuurders uit de gehele overheid, die samen het opdrachtgeverschap invullen, drie hoofddoelen gedefinieerd: de toegankelijkheid verbreden, de kwaliteit verbeteren en de transparantie vergroten.
Borgers: “De betrokken partijen uit de overheid hebben een aantal fundamentele afspraken gemaakt. De realiteit is: de wereld is niet maakbaar en
verandert snel. We maken dus ook geen ‘roadmap’ voor de komende vier
jaar. We pakken gewoon projecten op. Het ene project is in twee maanden
klaar, het andere duurt drie jaar. Een tweede belangrijk uitgangspunt is:
we doen het samen. Dat elke organisatie zijn eigen tempo en vraagstukken heeft, dat is een realiteit. Als dat je uitgangspunt is, krijg je ook een
andere aanpak, een ander ambitieniveau. Dat geeft heel veel rust in de
gesprekken. En ik kan je verklappen, waar we over vier jaar ook zullen
staan: het zal nooit af zijn. We werken in de realiteit van een continue
beta versie.”
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Vernieuwing langs 13 projecten
Tijdens een heisessie eerder dit jaar hebben we, samen met de negentien opdrachtgevers, besproken hoe het vernieuwde gegevenslandschap van de overheid eruit zou kunnen zien. Er zijn daartoe dertien
concrete projecten gedefinieerd. Een eerste betreft de implementatie
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywet die per 25 mei 2018 van kracht wordt binnen de hele Europese
Unie (EU). De AVG vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
“Hierbij speelt vooral: heb je inzicht in welke gegevens je tot je beschikking hebt, hoe ze door de overheid stromen en aan wie je ze hebt verstrekt? De kern van het probleem is dat we nu geen foto kunnen maken
van ons gegevenslandschap en de bijbehorende gegevensstromen. We
hebben daarom een fact sheet gemaakt en ook een handreiking voor
implementatie opgesteld. In het algemeen geldt dat als je de Wbp hebt
geïmplementeerd, de implementatie van de AVG niet zo heel spannend >
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> is. Het blijkt echter dat vele overheden de Wbp erg dun hebben geïmplementeerd en ze straks, met de AVG, juridisch er niet meer omheen
kunnen: geven van transparantie. Daar staat dus hoge druk op.”

Gegevens (her)gebruiken
Een andere actie betreft ‘Kaders voor gebruik’. “Dat gaat over de vraag:
‘we willen gegevens (her)gebruiken, maar hoe kunnen we dat zorgvuldig doen?’ De Belastingdienst heeft hiervoor al eerder een tool ontwikkeld en die heet ‘Willen, mogen, kunnen’. Ergo: wanneer zou ik gegevens
moeten willen gebruiken, wanneer mag ik ze gebruiken en wanneer kan
ik ze gebruiken? En willen is dan de ethische kant, mogen is vooral de
juridische kant, en kunnen is de technische en organisatorische kant.”
“Die tool is door onze projectgroep uitgebreid en generiek gemaakt en
is inmiddels bij vier domeinen geïmplementeerd, waaronder het Geo
domein. Dus ook in een andere context blijkt het gewoon te werken! We
zien dit als een heel concreet resultaat dat we nu kunnen teruggeven
aan collega’s binnen de overheid. Heel veel partijen zitten met dit soort
vragen, zijn het wiel opnieuw aan het uitvinden. Dit product ligt kant
en klaar op de plank, ze kunnen het gebruiken en er ondersteuning bij
krijgen.” Hij glimlacht: “Het leven kan zo simpel zijn!”
“Zo hebben we ook een analysetool ontwikkeld die we organisaties
aanbieden om inzicht te krijgen in waar ze staan ten opzichte van de
doelen kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid. En het leuke is: we
houden organisaties daarmee een spiegel voor, maar stimuleren hen
ook om intern het gesprek te gaan voeren. Dat past in onze filosofie van
een netwerkorganisatie waarin je elkaar nodig hebt en elkaar helpt in
het groeien en ontwikkelen.”

Persoonlijk datamanagement
Voor persoonlijk datamanagement (PDM) is overheidsbreed het
programma ‘Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens’ ingeregeld. Douwe Leguit is binnen BZK (DG Overheidsorganisatie, directie
Informatiesamenleving en Overheid) de trekker hiervan. Bij persoonlijk
datamanagement staan burger en bedrijf centraal. Momenteel worden
de mogelijkheden voor het delen van gegevens verkend. Zo wordt
bezien of een burger toegang kan worden verleend tot de gegevens die
bij de overheid over hem worden vastgelegd en beheerd. Hij zou dan op
eenvoudige en overzichtelijke wijze zelf gevalideerde gegevens uit een
door hem te bepalen bron (digitaal) kunnen aanleveren aan een derde
partij. PDM is met name gericht op het delen van informatie, maar stelt
de overheid mogelijk ook in staat om beter te voldoen aan het recht op
inzage en correctie. De resultaten van het programma vormen dan ook
input voor de verdere beleidsverkenning rondom dit thema.
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“We maken geen
‘roadmap’, we
pakken gewoon
projecten op”

“Ook vanuit ons programma ondersteunen we die lijn volledig”, zegt
Borgers. “Ik ben daarbij vooral verantwoordelijk om de onderkant en de
randvoorwaarden te regelen. Dat kan een stukje techniek zijn, maar ook
een experimenteerruimte om een pilot op te zetten of een ‘proof of concept’ te ontwikkelen. Iedereen die wil meehelpen om dit soort dingen
van de grond te tillen: graag! We moeten het samen doen.”

Autoriteit
Persoonsgegevens
‘Ombudsman voor
de privacy’

Vanaf 25 mei 2018 geldt er
in de hele Europese Unie
(EU) dezelfde privacywetgeving: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
komt in de plaats van de
huidige Wet bescherming
persoonsgegevens. Met de
AVG ontstaat binnen de EU
een gelijk speelveld voor
organisaties die persoonsgegevens verwerken.
De invoering van de AVG
bepaalt in belangrijke mate
de agenda van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP)
voor dit jaar. “Want de
veranderingen die daarmee gepaard gaan zijn
ingrijpend en omvangrijk”,
stelt Aleid Wolfsen.
“En ze gaan snel!”

Aleid Wolfsen
is sinds 1 augustus 2016 voorzitter
van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze ZBO houdt toezicht op de
naleving van de wettelijke regels voor
bescherming van persoonsgegevens
en adviseert over nieuwe regelgeving.
Wolfsen was eerder Tweede Kamerlid
voor de PvdA (2002-2008) en
burgemeester van Utrecht
(2008-2013).
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ort samengevat zijn de belangrijkste effecten van de AVG:
1. De privacyrechten van burgers bij de verwerking van hun
gegevens worden versterkt.
Organisaties moeten bewijzen dat wanneer om toestemming gevraagd
wordt zij ook geldige toestemming van de consument hebben gekregen
om hun persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het voor mensen
net zo gemakkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om deze
te geven. Mensen hebben nu al het recht om een organisatie te vragen
hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij ook eisen dat
de organisatie deze verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties
die deze gegevens hebben gekregen of gekocht.
2. De verantwoordelijkheid van organisaties die gegevens verwerken
wordt aangescherpt.
De nadruk komt - meer dan nu - te liggen op de verantwoordelijkheid
van organisaties zélf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen
dat zij zich aan de wet houden (accountability). Organisaties moeten dit
jaar aan de bak om hun processen door te lichten en eventueel aan te
passen.
3. De bevoegdheden van de AP en haar Europese collegae worden
aanzienlijk verstevigd.
De bevoegdheid om boetes op te leggen bijvoorbeeld. Nu kan een boete
worden opgelegd van maximaal 820.000 euro. Vanaf mei 2018 kan dat
oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde
omzet.
De totstandkoming van de AVG heeft een aantal jaren in beslag genomen. “Het eerste concept van de verordening is al in 2012 door de
Eurocommissaris gepresenteerd”, herinnert Wolfsen zich. “Dit wetgevingstraject heeft een enorme lobby gekend en er is zelfs een amendementenrecord gebroken. Meer dan 4.000 amendementen zijn er ingediend, dat is heel veel.”
Uiteindelijk overwon het besef dat de bestaande wetgeving verouderd
was; niet technologieneutraal genoeg en onvoldoende toekomstbestendig.

Informeren en adviseren
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De AP zal dit jaar overheidsinstellingen, bedrijven en burgers voorlichten over de implicaties van de AVG. De boodschap: “Wees voorbereid
op ingrijpende veranderingen, want het is menens met de privacy.”
Wolfsen: “We maken met de andere privacytoezichthouders in de EU
gezamenlijke afspraken over de uitleg van de nieuwe normen en taken.
Hiermee geven we ‘guidance’ aan organisaties. We informeren mensen
over de nieuwe wetgeving, zodat zij zich bewust zijn van hun rechten.
We adviseren publieke en private organisaties die gegevens verwerken
hun verantwoordelijkheid te nemen en zich nu voorbereiden om straks
de AVG na te leven.”
Deze verantwoordelijkheid bestaat onder meer uit het kunnen aantonen
dat zij persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zich daarbij aan de
wet houden. “Dat moeten ze kunnen aantonen. Aan ons, maar ook aan
burgers en consumenten.” Daarnaast zijn organisaties die van plan zijn
persoonsgegevens met een hoog privacyrisico te gaan verwerken,
verplicht om een ‘privacy impact assessment’ (PIA) uit te voeren.

Voor alle overheids- en publieke organisaties
geldt dat zij een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan moeten stellen,
benadrukt Wolfsen. Maar ook alle organisaties
die bijvoorbeeld vanuit hun kernactiviteit aan
‘profiling’ doen zijn dit verplicht.
“Tegenwoordig is er bijna geen maatschappelijke verandering of innovatie zonder ICT of
zonder dataverwerking. Die FG heeft een heel
cruciale functie, die moet goed opgeleid en op
zijn taak berekend zijn.”
Bedrijven met vestigingen in meerdere
EU-lidstaten krijgen straks te maken met nog
maar één privacytoezichthouder (het ‘one stop
shop’ mechanisme). Dit zal in de regel de toezichthouder zijn van het land waar de hoofdvestiging van het bedrijf is gevestigd. Voor
ingezeten geldt het recht op dataportabiliteit
(overdraagbaarheid van persoonsgegevens).
Dit is het recht om de persoonsgegevens te
ontvangen die een organisatie van hen heeft,
om deze vervolgens ook weer aan een andere
organisatie door te geven als men dat wil.

“Wees voorbereid
op ingrijpende
veranderingen.
Het is menens
met de privacy”

Bevoegdheden worden
verstevigd
Met de intrede van de AVG op 25 mei volgend
jaar wordt ook de European Data Protection
Board geïnstalleerd. Wolfsen spreekt van een
‘Europese bank-achtige structuur’ en hij zal
zelf deel uit maken van de board, evenals zijn
Europese vakbroeders. “De board maakt beleid
en fungeert ook als een soort rechter als er tussen twee landen discussie is. Wij kunnen dat agenderen en een besluit
erover nemen. De Europeanisering van de AVG is daarmee een feit.”
Tegelijk worden de bevoegdheden van de nationale autoriteiten verstevigd. “We kunnen veel meer, we mogen veel meer en we moeten
veel meer. We krijgen een soort Ombudsman-achtige functie en onze
wetgevingsadvisering blijft. Onze correctiemogelijkheden worden bijna
draconisch verhoogd. Op lichte overtredingen, die overigens niet vaak
voorkomen, staat straks een boete van tussen 0 en 10 miljoen euro (of
maximaal twee procent van de wereldwijde omzet). Voor een zware
overtreding, zoals illegale verwerkingen, geldt een boete van tussen
0 en 20 miljoen euro, of vier procent van de wereldwijde omzet.”

Privacy is een groot recht
Sinds de komst van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten,
mei 2016, toont het aantal meldingen een stijgende lijn (in 2015 805 meldingen, in 2016 ruim het dubbele aantal: 1.724). “Privacy is natuurlijk een
groot recht in een vrij land. Dat is geborgd in onze Grondwet, maar ook
in de Europese regelgeving en het Europese verdrag van de rechten van

de mens. Ik vind het verwonderlijk dat ik een dokter moet uitleggen dat
het medisch beroepsgeheim niet het geheim van de dokter is, maar mijn
geheim dat ik deel met de dokter. Voor die dokter geldt een zwijgplicht
en een verschoningsrecht, dat hij mijn geheim niet met anderen deelt.
Als ik tegen mijn dokter zeg: ‘ik wil mijn geheim terug’, dan moet hij dat
teruggeven. Want het is mijn geheim.”
“Weinigen zijn zich ervan bewust dat data een betaalmiddel zijn
geworden. Er bestaan heel veel driehoeksverhoudingen. Jij neemt een
dienst af van een zoekmachine of een app en je denkt: dat is gratis. Maar
dat is niet gratis, want je betaalt met je data. Hoe meer data je afgeeft,
hoe meer je je zelf blootgeeft en hoe meer je data waard zijn. Want die
gegevens worden verkocht. Daar is niets mis mee als je dat heel bewust
en vrijwillig doet. Maar ‘toestemming’ is daarbij het sleutelwoord en dat
weegt onder de AVG zwaarder dan het nu is. Wij gaan er als toezichthouder ook strenger op letten of er écht met toestemming is gewerkt.
Dit wordt een groot thema, in de medische wereld dus, maar ook in de
financiële wereld. Er komen veel nieuwe financiële diensten bij en de
aanbieders daarvan mogen onder voorwaarden bij banken gegevens
van klanten opvragen, mits daar toestemming voor is gegeven.”

Vier criteria voor toestemming
Voor ‘toestemming’ gelden vier criteria, licht Wolfsen toe: “Vrij, specifiek,
geïnformeerd – dat je weet waar je ‘ja’ tegen zegt - en ondubbelzinnig.
Als iemand bij ons een klacht indient en aangeeft dat er volgens hem op
onrechtmatige wijze persoonsgegevens worden verwerkt, nemen we
contact op met het desbetreffende bedrijf en dat moet dan aantonen
hoe het proces van toestemming is verlopen. En als dat niet op orde is,
dan leggen we een boete op.”
Wolfsen refereert aan de vier fundamenten van de Nederlandse rechtsorde: gelijkheid, solidariteit, democratie en vrijheid. “Het klinkt misschien
wat zwaar, maar als toezichthouder helpen wij de Nederlandse rechtsorde te bewaken. Privacy behoort tot de vrijheidsrechten, net zoals vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Wanneer je als overheid
niet de privacyrechten van mensen waarborgt, dan kan er gehandeld
worden in strijd met de fundamenten van de rechtstaat. Dus het gaat
wel ergens over.”
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De kansen van data
voor de overheid
Veel kansen om met minder middelen,
betere of geheel nieuwe diensten te leveren

B

ig Data, analytics, algoritmes, informatie gestuurd werken… nieuwe
termen buitelen over de samenleving heen. De hype rondom data groeit nog
dagelijks.

30

Ondanks deze voor sceptici veelbelovende
openingszinnen heb ik voor hen slecht
nieuws; dit artikel is geschreven door een
digitaliseringsgelovige. Overigens wel met
de West-Friese klei als geboortegrond. Daar
houden we beide benen graag op de grond.
Door toepassing van digitale technologie is de
manier waarop we werken fundamenteel aan
het veranderen, en nog snel ook. Welke kansen bieden data de overheid daadwerkelijk?
De vraag is wat er substantieel ten grondslag
aan de hype ligt.
Er zijn twee onderliggende drivers: de eerste
is het enorme tempo waarin we als samenleving alles wat in onze fysieke wereld bestaat
digitaal vastleggen. In 2020 verwacht men
dat er 57 keer meer bytes zijn geregistreerd
dan dat er zandkorrels op alle stranden van
de wereld zijn. De tweede komt uit Silicon
Valley. De fenomenale ontwikkeling van datatechnologie maakt het nu mogelijk inzichten
uit Big Data te verkrijgen op economisch
verantwoorde wijze. Waar tot enkele jaren
geleden eigenlijk alleen de data in relationele
databases (gestructureerde data uit transactionele computersystemen, ongeveer 10
procent van de gegevens) goed analyseerbaar
waren, kunnen we nu ook inzichten halen uit
ongestructureerde data (o.a. teksten, foto’s,
beeld en geluiden, goed voor 90 procent van
de data).

Drie domeinen
De combinatie van deze twee drivers biedt
organisaties veel kansen om met minder
middelen, betere of geheel nieuwe diensten te
leveren. In grofweg drie domeinen:
Klantbeleving - Een 100 procent persoonlijke
service ook als een organisatie miljoenen burgers of klanten dient. Op basis van inzichten
uit data wordt iedere burger of klant weer als
individu behandeld. Door rekening te houden
met individuele kenmerken, voorkeuren,
en de context op het moment van interactie.
Uitdaging is om een goede balans te vinden
tussen een persoonlijke benadering enerzijds,
en het respecteren van privacy anderzijds.
Operationele excellentie - Door middel van
data kunnen operationele processen verder
worden geoptimaliseerd. De toepassingen zijn
legio: of het nu gaat om het eerder detecteren
van fraude, het beter inschatten van risico’s,
te voorspellen wanneer een kritisch onderdeel kapot zal gaan, of het voorspellen of een
sollicitant een goede match is. Uitdaging is om
nieuwe werkzaamheden te vinden als arbeid
ten dele of volledig geautomatiseerd wordt.
Nieuwe bedrijfsmodellen - Op basis van
inzichten in data kunnen organisaties geheel
nieuwe diensten of bedrijfsmodellen ontwikkelen. De overheid zou bijvoorbeeld
automobilisten met lage bandendruk kunnen
adviseren de banden op te pompen. Lage
bandspanning verhoogt immers het brandstofverbruik, met negatieve gevolgen voor portemonnee en milieu. RWS heeft in principe de
benodigde data. De overheid zou ook geheel
nieuwe bedrijfstakken kunnen faciliteren door
het beschikbaar stellen van data en inzichten.
Zoals bijvoorbeeld ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, dat doet door het actief bevorderen van diensten op basis van (inzichten
uit) satellietdata.
Wat houdt ons tegen?
De kansen die data en datatechnologie de
overheid bieden lijken mij evident. Toch is nog
maar een beperkt deel gerealiseerd. Wat houdt
ons tegen?

Digitale competentie. Om op schaal informatie
gestuurd te werken is digitale competentie op
alle niveaus in de organisatie een vereiste. Veel
medewerkers hebben echter nog onvoldoende digitale vaardigheden om de prestaties van
de organisatie te kunnen verbeteren. Dit geldt
ook voor het topmanagement.
Digitale visie en strategie. Samenhangend
met de eerste uitdaging ontbreekt het veel
organisaties aan een antwoord op de vraag
hoe digitale technologie in te zetten.
Data. Zonder digitale visie is het onduidelijk
welke data echt belangrijk zijn. Data zijn dan
ook vaak slecht ontsloten en van matige kwaliteit. Zonder visie is het lastig te bepalen waar
te beginnen.
Datatechnologie en Analytics competentie.
In opbouw in veel organisaties.
Digitale manier van werken. Dit is de belangrijkste uitdaging want de meeste organisaties
ontbreekt het aan verbeelding om de nieuwe
mogelijkheden te definiëren en aan wendbaarheid om succesvolle innovaties snel op
te schalen.

Alle gereedschappen zijn beschikbaar
Het goede nieuws is dat alle gereedschappen
beschikbaar zijn om te profiteren van de kansen die data en datatechnologie organisaties
bieden. Het vereist wel een grote verandering
van de organisatie, met alle inspanning en
onzekerheid die daarbij horen. Er komt een
volgende golf van digitale technologieën aan
(o.a. artificiële intelligentie, zelfsturende auto’s…). In alle nuchterheid vraag ik me af welke
organisatie het zich vandaag kan permitteren
om data en datatechnologie niet fundamenteel te omarmen?

Robin Zondag is partner voor
Digital Transformation bij Atos Consulting.
Meer informatie via robin.zondag@atos.net
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NL Smart City
strategie:

de weg van de
gezamenlijkheid
O
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veral op de wereld en dus ook in Nederland staan steden voor
grote uitdagingen waar het gaat om vraagstukken als economische ontwikkeling en arbeidsparticipatie, leefbaarheid, veiligheid, mobiliteit, digitalisering en duurzaamheid.
Het rapport ‘NL Smart City strategie’ gaat in op vragen als: hoe versterken steden economische groei? Is er straks nog genoeg werk? Ontwikkelen we de juiste vaardigheden? Hebben steden de relevante kennis?
Hoe zorgen we voor een gezonde stedelijke ontwikkeling? Kunnen we
omgaan met de gevolgen van digitalisering voor de samenleving en de
stad? Kunnen onze organisaties zich aanpassen aan de nieuwe realiteit? Hoe gaan we om met de groei van steden? Kunnen we die blijven
opvangen? Hoe houden we de infrastructuur, voorzieningen, publieke
diensten, afvalverwerking, gezondheidszorg, publiek transport, mobiliteit en bereikbaarheid op orde?

Vijf randvoorwaarden
De opstellers van het rapport definiëren vijf randvoorwaarden waaraan
het Rijk concrete acties kan verbinden:
1 Veilige én gestandaardiseerde digitale infrastructuur;
2 Publiek-private samenwerking met ruimte voor experiment;
3 Nieuwe bestuursmodellen, integraal en samen met bewoners;
4 Educatie en employability;
5 Regionale samenwerking waarbij steden fungeren als netwerk.
Mikkers: “De samenleving heeft vragen over de toekomst. We zien
bedrijven die oplossingen kunnen bieden aan die maatschappelijke
uitdaging maar aan het zoeken zijn naar hoe ze een partnerschap of een
ecosysteem vorm kunnen geven. We zien kennisinstellingen die heel

Jack Mikkers herinnert zich zijn bezoek aan het
New Babylon Meeting Center op 25 januari nog goed.
Die woensdag overhandigde hij daar het rapport
‘NL Smart City strategie’ - met als veelbelovende
ondertitel ‘The future of living’ - aan Mark Rutte.
Eén visie over de richting voor smart cities, een
co-creatie van 140 mensen uit verschillende
disciplines: steden van de G5 en G32, nationale
overheid, wetenschappers en bedrijven. Eén visie
waar de inmiddels demissionaire premier juli 2016
zelf om had gevraagd (zie kader) om een goed
leefklimaat te creëren voor de Nederlandse burgers
waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste
faciliteiten.

fundamenteel onderzoek verrichten en bij de toepassing daarvan ook
op zoek zijn naar mogelijkheden om zaken bij elkaar te brengen. Wat
we vaststellen is – en dat heb ik in mijn eigen regio in het verleden ook
gezien – dat er nog veel vanuit silo’s wordt gewerkt. We spreken allemaal
Nederlands, maar we verstaan elkaar soms niet. De inrichtingsprincipes
van het bedrijfsleven en die van de overheid, of de handelingspercepties, die zijn totaal anders, kennen ook andere snelheden. Het is van
groot belang om dit bij elkaar te brengen en te kijken naar een gezamenlijke doelstelling. De NL Smart City strategie is daarvoor een perfecte
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kapstok omdat het uit gaat van een verantwoordelijkheid die je hebt
naar de samenleving als geheel.”
De handen ineenslaan, alle neuzen dezelfde kant op. Mikkers kijkt verder
dan de ‘triple helix’ (samenwerking tussen overheid, wetenschap en
bedrijfsleven) en spreekt van ‘multi helix’ omdat ook burgers, investeerders, designers, kunstenaars en corporaties in de samenwerking kunnen
worden betrokken. Nodig om tot nieuwe denk- en businessmodellen te
komen. “In Nederland hebben we altijd de bereidheid om samen te wer- >

Jack Mikkers is burgemeester van Veldhoven (sinds 1 mei 2007) en bestuurslid van de
stichting Brainport, de innovatieve toptechnologieregio in Zuidoost-Brabant waarin
21 regiogemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Mikkers is tevens
projectvoorzitter van NL Smart City strategie dat op nationaal niveau een aanpak
biedt voor het oplossen van gemeenschappelijke, maatschappelijke problemen en
het entameren van de samenwerking tussen steden. Internationale doelstellingen
van de strategie zijn ‘Nederland innovatieland’ verder op de kaart te zetten en smart
city als exportproduct.

>

“Ik vind ‘smart’ het
nemen van je
verantwoordelijk
heid naar de
samenleving toe”

ken, dat gen maakt deel uit van ons collectieve DNA. Wat
nodig is, is een beetje lef en durf om over de schutting
heen te kijken, disruptief te zijn, en zo tot oplossingen te
komen. Zodat we als Nederland misschien wel één grote
smart city zouden kunnen zijn en daarmee een platform
voor de rest van de wereld. Dat biedt mogelijkheden aan
Nederlandse bedrijven voor opschaling in het buitenland, om daar die
grotere markt te realiseren. Nederland wordt gezien als een betrouwbare partner. We zijn degelijk, we zijn stabiel, we kennen weinig stakingen
en controversies. Voor pilots of experimenten zijn we goed geoutilleerd.
Als je kijkt vanuit het perspectief van het land, dan is de NL Smart City
strategie niet alleen een plus voor het oplossen van de maatschappelijke
opgaven, maar ook voor het verdienvermogen van de BV Nederland.”

Definitie van ‘smart’
Mikkers realiseert zich dat de definitie van ‘smart city’ enigszins diffuus
is. Aan de ene kant concept denken (op een hoog abstractieniveau in
ecosystemen) en aan de andere kant concrete aanpak (Mikkers spreekt
in dit verband van “knuffelbare projecten”) zoals bijvoorbeeld in Eindhoven het ‘living lab’ met projecten als ‘CityPulse’ en ‘De-escalate’ voor het
uitgaansgebied Stratumseind. Daar werken bedrijven als Atos, Sorama
en Vinotion en Philips, samen met onder meer de Technische Universiteit Eindhoven, aan data-analyse toepassingen om de veiligheid in de
buurt te verbeteren.
“Je moet een beetje oppassen voor een kip-ei discussie. Ik heb op 25
januari ook gezegd: niemand wil een ‘dumb city’ zijn. Smart city heeft
een positieve connotatie. Ik vind ‘smart’ het nemen van je verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Dat je alle instrumenten inzet om
tot oplossingen te komen voor de maatschappelijke uitdaging. Dat je
de intentie hebt om te delen. Singapore is daarin heel sterk. Daar wordt
niks zelf bedacht, maar weten ze heel slim combinaties te maken. Waar
we voor moeten oppassen, denk ik, is dat we niet blijven hangen in de
intenties. Iedereen is in een positieve flow nu, dan moeten we daar ook
naar handelen”, benadrukt Mikkers.
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Hij refereert aan een gezamenlijk initiatief van de
gemeenten Amsterdam en Eindhoven waarbij
wordt ingezet op een veilige stedelijke digitale
infrastructuur, toegankelijk en toekomstbestendig.
“In de gezamenlijkheid wil men tot een soort inrichtingsprincipes komen. Infrastructuur ontwikkelen als steden, als partners, om dit soort zaken voor elkaar te krijgen,
dat vind ik heel erg positief.”
Smart moet ook een soort ‘next step’ zijn, denkt Mikkers. “Technisch is
er al zoveel mogelijk. Als ik op de High Tech Campus Eindhoven ben,
verbaas ik mij telkens weer over wat er allemaal al is. Maar smart gaat
voor mij ook over de factor gedrag. Neem bijvoorbeeld deelauto’s. Het
gebruik kun je met een pasjessysteem prima organiseren. Maar als je
niet investeert als samenleving om het gedrag van de gebruiker te beïnvloeden, dan zet je geen volgende stap. Het gaat dus ook over waarden
die we als samenleving (willen) hebben. Een waarde is bijvoorbeeld
het beschermen van privacy. Als overheid hebben we niet de rol om de
techniek te ontwikkelen, maar wel om aan te geven: dit zijn de randvoorwaarden die wij als samenleving accepteren. Heeft iedereen gelijke
kansen? Heeft iedereen toegang tot dit product of deze dienst? Hoe is de
privacy gewaarborgd? Een samenleving die zichzelf aan het innoveren
is, zal ook aangeven, hoop ik, waaraan zij behoefte heeft. Hoe gaan we
dat faciliteren? Hetzelfde geldt voor disruptie: hoe ga je daarmee om,
wat betekent dat voor de samenleving? Die vraag zullen we de komende
tijd moeten beantwoorden, want het tempo van disruptie ligt hoog. Rob
van Gijzel, de vroegere burgemeester van Eindhoven, zei al: ‘Wetgeving
loopt permanent achter op de praktijk’. Kijk naar een bedrijf als Uber.
Hadden wij vijf jaar geleden kunnen bedenken dat het grootste taxibedrijf van de wereld een bedrijf is zonder taxi’s? Zo snel gaat het!”

Experimenteerruimte faciliteren
De wetgeving in Noordoost-Groningen is hetzelfde als in Zuid-Limburg
en de vraag is of dat op een aantal trajecten rondom smart city ontwik-

kelingen nog wel de lijn zou moeten zijn, stelt Mikkers. Hij pleit voor
experimenteerruimte. Ter illustratie: Elphi Nelissen, hoogleraar Building
Sustainability aan de TU Eindhoven, is in Helmond betrokken bij het
Brainport Smart District, een wijk waar vele smart city toepassingen
gecombineerd moeten gaan worden. “Dat gaat mogelijk om een andere
manier van bouwen en daarbij loopt Nelissen tegen onder meer de
wetgeving van bouwbesluit 2012 aan. Dan is de vraag: wil je als Rijk experimenteerruimte faciliteren? Bouwbesluit is een landelijke wetgeving.
Kun je die regionaal intrekken en gedurende een periode van 2,5 tot 3
jaar experimenteerruimte creëren zonder dat je daarmee een precedent
schept? En dat je dan de ‘lessons learned’ kunt inbrengen in een iteratief
proces? Rutte gaf aan het interessant te vinden om daaraan verder te
werken. Alleen, dat vereist lef in het Haagse.”
Zijn er nog obstakels ten aanzien van de randvoorwaarden?
“Bij dit soort ontwikkelingen speelt op een zeker moment de wet van
de remmende voorsprong. Nederland zit qua digitale ontsluiting op
wereldniveau in de top 5. Dat is natuurlijk fantastisch. Je kunt denken
dat je daar comfortabel kunt blijven staan, je kunt ook nadenken over
de ‘next step’. Als we kijken naar bijvoorbeeld fotonica ontwikkelingen,
nieuwe technieken rondom dataopslag, dan behoren we als Nederland,
met onze kennisinstellingen, tot de voorlopers. Maar de Verenigde Staten investeert 1 miljard in fotonica en in Nederland moeten we het doen
met een miljoen of 10. De vraag is of wij, in dat licht van de remmende
voorsprong, de parels die we hebben in Nederland op een goede manier
kunnen uitventen. Ik ben een jongen van deze regio. Ik herinner me dat
Video2000 van Philips nooit hét systeem is geworden. Terwijl het toch
echt het beste videosysteem was!”
De les die we daaruit kunnen trekken, aldus Mikkers: “Het ontwikkelen
alleen is niet voldoende. We moeten het juist toepassen. Daar hoort ook
een verantwoordelijkheid bij en daarvoor is experimenteerruimte nodig
en misschien zelfs een nóg betere infrastructuur. Een randvoorwaarde is
voor mij ook dat we het gezamenlijk belang vooropstellen.”

Mark Rutte:
strategie nu verder concretiseren
Eén visie over de richting voor smart cities vanuit de samenleving en vanuit de praktijk. Dat was, op 6 juli 2016, het verzoek
van Mark Rutte aan een afvaardiging van de G5/G32 steden.
De hieruit voortgekomen NL Smart City strategie werd op 25
januari jl. door de betrokken wethouders als samenwerkingsovereenkomst ondertekend en aan Rutte overhandigd.
Met de NL Smart City strategie benadrukken de Nederlandse
steden de urgentie om nieuwe denk- en businessmodellen
samen te ontwikkelen: met de (Rijks)overheid en met (inter)
nationale partners. De strategie is dan ook geen eindstation,
maar een startpunt om de prioriteiten voor verbeterde innovatiekracht in lokaal en nationaal beleid te verankeren.
In zijn speech benadrukte de thans demissionaire ministerpresident dat ons land over unieke kwaliteiten beschikt. Met 17
miljoen inwoners vormt Nederland de vijfde economie van de
Eurozone en de zesde economie van Europa, zo gaf Rutte aan.
Hij wordt daarin bevestigd door de jaarlijkse ranglijst van het
World Economic Forum in Davos: Nederland heeft binnen de
EU de meest concurrerende economie en bekleedt wereldwijd
de vierde plaats, na Zwitserland, Singapore en de Verenigde
Staten. Overigens: volgens de Europese Digital Economy and
Society Index behoort Nederland, na Estland en Finland, tot de
top drie gedigitaliseerde overheden van Europa.
“Aan de ene kant hebben we de schaal en aan de andere kant
de mogelijkheden en ook de traditie om elkaar heel snel op te
zoeken en besluiten te nemen, juist ook daar waar het gaat over
dit soort initiatieven.” De diverse, succesvolle internationale
handelsmissies bevestigen dat, aldus Rutte. “Toen we bij elkaar
zaten, kwam al gauw de vraag hoe we dit zouden kunnen vertalen in concrete doelen en het ook als exportproduct kunnen
inzetten.”
De minister-president heeft de partijen uitgedaagd de strategie
verder te concretiseren en daarin ook aandacht te schenken
aan de internationale component. De planning is om deze rond
de zomer te presenteren.
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Het KNMI en de
maatschappelijke
meerwaarde
De 400 medewerkers van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut in
De Bilt reizen veel met de trein. “Wij hebben geen dienstauto’s, ja, eentje voor de
hoofddirecteur. En die is hybride”, glimlacht Corline Koolhaas. “We kennen hier
ook een duurzaamheidscommissie en het Rijksvastgoedbedrijf overweegt een
pilot te doen met het KNMI voor het opwekken van eigen energie”,
vult Myriam van Rooij aan.

W
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aarmee maar gezegd is dat het KNMI niet voor niets gerenommeerd is. Het instituut heeft ook niet officieel 100 jaar
hoeven wachten op de koninklijke erkenning. In de laatste
periode van de VOC hechtte de eerste regerend vorst Koning Willem I
al belang aan de meteorologische waarnemingen voor het bepalen
van goede vaarroutes.
Van Rooij: “Ons primaire domein is: weer, klimaat, seismologie en aardobservaties. Die laatste kun je zien als een aparte tak van sport met
heel veel internationale kenmerken en samenwerking, bijvoorbeeld
op het gebied van satellieten. Aardobservaties is ook een middel om
informatie te krijgen voor die andere domeinen maar zeker ook om de
chemische samenstelling van de atmosfeer te kennen. Dat heeft alles
te maken met gezondheidsaspecten. We meten op die manier ook
broeikasgassen. Die weer effect hebben op klimaatverandering.”

Zorgen voor de feiten
“Wij hebben ook een wettelijke taak in het klimaatonderzoek. In de
discussie die gaande is over klimaatverandering, over het Akkoord van
Parijs, is onze rol te zorgen dat de feiten op tafel liggen en dat wij vanuit die feiten ook uitspraken doen over wat de effecten van bepaald
beleid op het klimaat kunnen zijn.”
“Het KNMI is een prachtige organisatie met gedreven mensen. Bijkomend is dat we vanuit onze professionaliteit echt betrokken zijn bij
maatschappelijke vraagstukken. Onze kennis van seismologie is van

nut geweest bij de gasbevingen in
Groningen. Daar doen wij de waarnemingen. Wij zijn geen beleidsdirectie, dus er is ook een einde aan
onze verantwoordelijkheid. Maar
we willen wel kenbaarheid geven
aan de uitkomsten van onderzoeken. Vlak voor de conventie in
Parijs hebben wij code oranje afgegeven voor het klimaat. Wij vinden
dat we daarin een actieve plicht hebben”, aldus Van Rooij.

Dagelijks 1500Gb aan data
Het KNMI verwerkt dagelijks 1500 gigabyte aan data. Corline Koolhaas: “Een belangrijk gegeven is dat onder invloed van klimaatverandering, veranderingen in de weersomstandigheden sneller opkomen
en zich ook lokaler voordoen. We zouden eigenlijk veel meer meetinstrumenten moeten hebben dan dat we hebben, maar de realiteit
is dat je niet op elke plek in Nederland een zeer geavanceerd weerstation kunt neerzetten. Dus we meten op andere manieren en daar
steken we veel energie in. Een voorbeeld is ‘crowd sourcing’, waarbij
we gebruik maken van burgers die zelf data verzamelen. We werken
samen met de ‘Weather Observations Website’, een platform waarmee
we mensen die een weerstation hebben via internet kunnen verbinden. Daarmee halen we ook een veel hogere informatiedichtheid. Een
ander voorbeeld: boven de snelwegen hangen camera’s, oorspronkelijk bedoeld voor de signalering van ongevallen en files. Die infrastructuur zouden we ook kunnen inzetten voor mistdetectie. Daar zijn we
nu proeven op aan het doen. Een andere innovatie is ook dat wij ruis of
verstoring meten op het signaal tussen telefoonpalen. Zo weten we of
het regent of niet, en hoe hard het regent. We zijn aan het kijken of we
ook meer kunnen doen met foto’s en we verrichten ook metingen met
behulp van smartphones. De warmte van de telefoon zegt ook iets >

Myriam van Rooij (rechts)
is directielid van het KNMI en verantwoordelijk voor onder meer organisatieontwikkeling, HR-beleid en vraagsturing. Zij is tevens Chief Information Officer en
Chief Finance Officer. Corline Koolhaas is strategisch businessmanager op het gebied van waarneeminfrastructuur en data-innovatie. Het KNMI is onderdeel van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en is een zogeheten ‘vraag gestuurd agentschap’. Ongeveer een derde van de inkomsten worden gehaald uit de
wettelijke taken die vooral betrekking hebben op weeralarmering.
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CASE
“Daar waar
innovatie aan
de orde is,
speelt het
KNMI graag
een rol”

Cybersecurity en
de zoektocht naar
de waarheid
Wasmachine met web-interface toont hoe
complex cyberwereld is geworden

O
> over de temperatuur buiten. Dus we proberen verschillende infrastructuren te benutten om gerichter te kunnen meten en gerichter te kunnen
weten.”

‘Anders omgaan met data’
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De maatschappelijke meerwaarde van het KNMI wordt gevoed door de
invloed van datatechnologie en de toegenomen beschikbaarheid van
data. “De data die wij vergaren, oorspronkelijk bedoeld voor onze primaire taken, kan een heleboel betekenen voor allerlei maatschappelijke
vraagstukken”, stelt Van Rooij.
Ze vertelt over ‘Anders omgaan met data’, de titel van een IenM breed
programma dat anderhalf jaar geleden is gestart met als doel data
effectief en innovatief in te zetten voor de beleidsdoelstellingen. Het betreft hier het verzamelen en koppelen van data voor maatschappelijke
vraagstukken als veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. “Welke data
– niet alleen binnen IenM of Nederland, maar ook daarbuiten – zouden
relevant kunnen zijn bij welk beleidsvraagstuk, en hoe zou je die informatie kunnen ordenen? Er is een roadmap opgesteld en diverse partijen
participeren actief in het programma. Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het KNMI hebben de handen ineengeslagen
om te zorgen dat datamining toegankelijk wordt.”
“Zoals de Belastingdienst met data-innovaties is omgegaan, klein beginnen, daar van leren en dan opschalen, dat zie ik ook voor me als het om
het KNMI gaat. Daar waar innovatie aan de orde is, nieuwe concepten
worden uitgedacht – bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw of in
het kader van de energietransitie, daar speelt het KNMI graag een rol.”

Hittestress in steden
Koolhaas legt de link met woningbouw. “In bepaalde steden is sprake
van ‘hittestress’, wordt gesproken over ‘hitte-eilanden’. We stellen vast
dat het op bepaalde plekken in de stad veel warmer is dan elders. Dat

verschil kan maar zo acht graden zijn. Dat gaat toenemen, want het
gaat warmer worden. We hebben een Big Data-onderzoek gedaan naar
hittestress in vergelijking met sterftecijfers in bepaalde wijken van de
stad. Het effect van die toegenomen warmte in de stad is gewoon heftig.
Als je dit toepast op de opgave in de Randstad om één miljoen woningen te bouwen, dan is het aan te bevelen dat dit op een dusdanige wijze
gebeurt dat er niet nog meer hitte-eilanden ontstaan.”
En dat is nog maar één aspect. “Het is allemaal niet zo heel erg onschuldig. Want de luchtkwaliteit hangt ook samen met de mate waarin de
windstromen door de stad gaan. Veel hoge gebouwen vormen muren
met als gevolg dat de luchtverversing niet meer op orde is. Ook hitteeilanden beïnvloeden de luchtkwaliteit en vanuit dat perspectief weer
de gezondheid. Infrastructurele aanpassingen hebben effect op ons leefklimaat en dat zijn we ons nog niet zo heel erg goed bewust. Het gekke
is: we zijn in Nederland opgevoed met het weer, we houden bewust heel
erg rekening met wat voor weer het wordt. Wij handelen op basis van
het weer, maar andersom zijn we ons nog niet erg bewust van wat ons
handelen voor het weer betekent. Maar met dit soort Big Data-analyses
kun je dat goed inzichtelijk maken.”
“Op het terrein van de energietransitie zijn we met IenM, met het ministerie van Economische Zaken, maar ook met vertegenwoordigers uit de
energiesector en met netbeheerder TenneT in gesprek. Nederland gaat
over op zonne- en windenergie. Wij weten: niet overal in Nederland waait
het altijd even hard en niet op elke hoogte waait het even hard. En het
waait ook niet elk jaar even hard. Het is ook niet zo dat als het in Nederland niet waait, dat het dan bij de buren wel waait. Die informatie hebben
wij beschikbaar, op basis daarvan kun je maatregelen nemen. Wat voor
luwten voorzien wij in de energievoorziening en hoe kunnen die worden
opgevangen? Het KNMI heeft ook veel kennis van geothermie, als onderdeel van de seismologie. Dat is ook een bron van waaruit je activiteiten
kunt ontwikkelen. En zorgen dat je dat op de juiste plekken doet, zodat
je niet weer nieuwe problemen met de ondergrond gaat krijgen.”

p het gebied van cybersecurity gaan
de ontwikkelingen zo snel dat het
adequaat beveiligen van de digitale
dienstverlening bij de overheid geen randvoorwaarde meer is, maar een functionele
eis in de ontwerpfase. Dagelijks word ik
geconfronteerd met voorbeelden over cybersecurity die niet aan de andere kant van
de wereld gebeuren, maar juist heel dichtbij.
Neem een industriële wasmachine, een apparaat met een web-interface. Daardoor kan
de machine extern door hackers worden
overgenomen of beïnvloed. Het laat zien
hoe complex de cyberwereld is geworden.
De ontwikkelingen van cybersecurity gaan zo
snel door een aantal, elkaar beïnvloedende,
factoren: software, connecties, persoonsgebonden en intelligentie.
Alles is software
De ICT-industrie is al lang bezig om alles te
virtualiseren met als resultaat het huidige concept van software ontwikkelde datacenters en
-netwerken. Daarmee is software niet alleen
bepalend voor de functionaliteit, maar ook
voor de (informatie)veiligheid van diensten en
is de foutgevoeligheid cruciaal. In het voorbeeld van de wasmachine, die chirurgisch gereedschap wast en steriliseert, is de bediening
gevirtualiseerd en de software dus minstens
zo belangrijk als de hardware.
Alles is geconnecteerd
In het Internet of Things tijdperk gaat alles met
elkaar praten, een koelkast die zelf boodschappen gaat bestellen is toekomstbeeld. De vraag

is natuurlijk hoe je dat wilt beheersen. Vanuit
gewenste bedrijfsfunctionaliteit wordt ondersteunende informatietechnologie gekozen als
een aspectsysteem van de bedrijfsvoering.
Veel van de beheersing zit in dat proces. Zowel
het aankopen van informatietechnologie
als het ontwikkelen ervan. Terug naar het
voorbeeld van de wasmachine, die wordt echt
niet als onderdeel van een functionele vraag
vanuit de organisatie met een web-interface
uitgerust. Dat heeft de leverancier zelf bedacht.
En dus is dat een mogelijkheid om de informatiebeveiliging in een ziekenhuis te compromitteren met mogelijke besmette chirurgische
middelen als gevolg.
Alles is persoonsgebonden
Eerder werd in GOV magazine al gemeld dat
betere dienstverlening is gekoppeld aan het
centraal stellen van de gebruiker. Dat heeft
een onverwacht neveneffect; immers al die
software die de gebruiker centraal stelt, doet
dat met gebruikergegevens. Er is een algemene
eis dat software die persoonsgegevens bevat
ontwikkeld moet zijn met beveiliging als een
van de uitgangspunten (Security by design).
Ook onze wasmachine kent een persoonsgebonden account voor de web-interface en
deze was zeker niet ontworpen met security
als primaire ontwerpeis.
Alles krijgt intelligentie
Apparatuur krijgt intelligentie en dat geldt ook
voor onze wasmachine thuis. Deze apparaten
zitten vol met sensoren die informatie geven
en de wasmachine heeft algoritmen geprogrammeerd gekregen om iets met die infor-

matie te doen. Aan de hand van het gebruik
zal het zelf nieuwe algoritmen verzinnen om
ons nog beter van dienst te zijn. We krijgen
een wasmachine met een ‘attitude’ en ook dat
heeft echter ook weer een keerzijde omdat
we vooraf, in het ontwikkelproces, niet meer
vaststellen of dat ook allemaal veilig is. En als
een apparaat gedrag gaat vertonen op basis
van leren, kunnen we dan nog de producent
aansprakelijk stellen wanneer het misgaat?
Hoe krijgen we controle over alles?
Controle over alles is niet mogelijk en als het
mogelijk is, niet wenselijk. Hier komen de
controle raamwerken die binnen de overheid
gebruikt worden, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(BIG), tot hun recht. Essentie is dat het risico-gebaseerde raamwerken zijn, dus niet om tegen
te houden maar om veilig te faciliteren. Naast
de risicobenadering is er nog een beweging
gaande. Al die apparaten die geconnecteerd
zijn, praten ook met elkaar. Niet alleen willen
ze weten wie en wat er in hun omgeving aanwezig is om mee te praten, maar ze geven ook
statusinformatie af. Van het simpele ‘ik ben er
en ik kan de was nu doen’ tot informatie over
hoe lang die was heeft geduurd.
Al die informatie kan worden verzameld en
dat noemen we een ‘Data Lake’. Daar wordt
dan middels datamining gezocht naar correlaties die ons kunnen helpen met de betere
aansturing van al die apparaten. Daarnaast
wordt er geprobeerd om al die IT-informatie te
relateren aan de bedrijfsinformatie binnen een
organisatie. Er ontstaat een mix van transactie en monitoring data als een samensmelting
van de diverse aspectsystemen van een
organisatie. Mogelijk kan hierin de informatie
worden gevonden die bestuurders in staat stelt
superieure beslissingen te nemen. Dan hebben
we een ‘Lake of Thruth’ en de heilige graal
gevonden. En dan kunnen we die wasmachine
misschien optimaal en veilig gaan gebruiken.

Paul Visser is practice leader Governance,
Risk & Compliance bij Atos Consulting.
Meer informatie via paul.visser@atos.net
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MedMij
geeft
patiënt
meer
regie
Waarom MedMij? “Omdat het zo raar is dat je als patiënt
niet bij je gegevens kunt. Zo simpel is het”, zegt Dianda
Veldman. “Met name als je een chronische en langdurige
ziekte hebt, ben je bij veel zorgverleners patiënt: huisarts,
apotheek, fysiotherapeut, ziekenhuis. Op al die plekken
worden data van jou opgeslagen: laboratoriumuitslagen,
medicatieoverzichten, scans, foto’s. Jouw zorgverleners
kunnen wel bij die gegevens, maar jij niet.”
40

M

edMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil toegang kan
krijgen tot zijn eigen gezondheidsgegevens, ofwel grip krijgt op
zijn of haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarom
dus MedMij, dat ervoor wil ijveren dat eisen, standaarden en afspraken
worden gemaakt voor die PGO’s en ICT-systemen om goed, veilig en
betrouwbaar gegevens uit te wisselen. Brancheorganisaties, verenigingen van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties,
verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden zijn
verenigd in het platform Informatieberaad Zorg¹ en werken gezamenlijk
aan MedMij. “In 2019 moet iedereen die dat wil over een persoonlijke

gezondheidsomgeving kunnen beschikken. Dat is ook wat de politiek
wil, minister Schippers² is daarin duidelijk geweest. Stapje voor stapje
gaan we op weg daarnaartoe”, aldus Veldman.

ICT-ontwikkelingen in de zorg
“Er gebeurt heel veel in de zorg op ICT-gebied. Er speelt een aantal ontwikkelingen tegelijkertijd. De eerste is dat binnen grote zorginstellingen
data steeds meer in elektronische patiëntendossiers (EPD) ontsloten
worden. De longarts kan dan zien wat de cardioloog met die patiënt
doet, of omgekeerd. Een tweede ontwikkeling is dat steeds meer ziekenhuizen besluiten om dat EPD te ontsluiten voor hun patiënten. Via een
portal heeft de patiënt toegang tot zijn persoonlijke data.”
Echter, tekent Veldman aan, betreft dit dan vaak een ‘stand alone’ oplossing die tot dat ziekenhuis is beperkt. “Juist chronisch zieken hebben
dikwijls met veel meer zorgverleners te maken en dat maakt het MedMij
concept uniek. Uniek, omdat je toegang verkrijgt tot jouw eigen gegevens in jouw eigen PGO, alles op één plek. Overigens streven wij ernaar
dat deze portalen meer patiëntgericht worden, met voor de patiënt
begrijpelijke taal.”
“Een derde ontwikkeling is dat de gezondheidsgegevens steeds vaker
tussen zorgverleners worden gedeeld; dat vraagt om de organisatie van
een probleemloze en een veilige data-uitwisseling tussen die zorgverleners. En de vierde ontwikkeling is dan die persoonlijke gezondheidsomgeving, dat vind ik persoonlijk wel zo’n beetje het walhalla. Daarin staan
gegevens uit medische dossiers bij behandelaars maar patiënten kunnen er ook data aan toevoegen, denk aan een logboek na een operatie,
pijnbeleving of eigen metingen – bijvoorbeeld bloedsuiker – uit ‘wearables’. Dat draagt bij aan inzicht in en regie over hun eigen gezondheid.”

Wat vinden patiënten belangrijk?
Patiëntenfederatie Nederland heeft een nadrukkelijke rol gehad in
het voortraject van MedMij, stelt Veldman, waarbij de inbreng vooral
bestond uit: wat vinden patiënten belangrijk met betrekking tot toegang
tot hun data? En het schetsen van de contouren van de PGO vanuit
patiëntenperspectief. “In 2011 wees de Eerste Kamer een wetsvoorstel
inzake het EPD af. Wij zijn in gesprek gegaan met onze achterban over
wat zij belangrijk vonden. Want: geen door de overheid geregeld EPD,
maar wat dan wel?”
Tijdens het PGD2020 congres eind juni 2015, in Madurodam, hebben Patiëntenfederatie Nederland, artsenfederatie KNMG en Zorgverzekeraars
Nederland laten zien hoe ver de partijen zijn met de plannen om een
Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) te ontwikkelen; daar is de basis
gelegd voor MedMij.
“Een belangrijke keuze is geweest dat wij niet willen definiëren hoe een
PGO eruit moet zien. Er zijn allerlei initiatieven, van allerlei leveranciers,
om die vorm te geven. De grote partijen in de wereld zijn ermee bezig,
maar ook kleine organisaties die heel dicht op de zorg zitten. Dat moet >

Dianda Veldman
is sinds september 2015 directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Deze vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties.
Patiëntenfederatie Nederland verzorgt ook de coördinatie van MedMij en vormt samen met Nictiz (het Nederlands expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth)
en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het uitvoerende programmateam.
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advertentie

Het veilig delen van informatie door de
overheid
met
burgers
en
bedrijven
intelligent

> gewoon zijn weg vinden. Het is wel zaak om te regelen dat dat gemakkelijk gaat. Dat een huisarts bijvoorbeeld niet met alle mogelijke leveranciers allerlei afspraken moet gaan maken of patiënten iets moeten doen.
Dat zou een vreselijke wirwar worden.”
Veldman trekt een vergelijking tussen MedMij en iDEAL. “Als je bij een
webwinkel iets koopt maakt het niet uit of je bankiert bij ABN of ING,
dankzij iDEAL kun je daar gewoon afrekenen. De webwinkel hoeft ook
niet met alle banken contracten af te sluiten. Je kunt het niet een op een
vergelijken uiteraard, maar het idee van
MedMij is ook dat het een afsprakenstelsel is; in de technische sfeer met standaarden, maar ook juridisch, met daarbij
de borging van een goede toegankelijkheid en een veilige data-uitwisseling.”

stadsmanagement

De snelle ontwikkelingen in de digitale wereld staan toe dat overheden in nauwe interactie kunnen treden met
VOC
- Hotel
elkaar en vooral met burgers en bedrijven. De
laatsten
vragen de overheid om toegang tot en gebruik van
kwalitatief hoogwaardige gegevens die, met het oog op privacy, goed zijn afgeschermd.
Virtual Oracle Computing
De veiligheid en de toegankelijkheid van overheidsgegevens is zeker toe aan verbetering en vraagt inzet van
Private
Cloud
bestuurders, eigenaren van de primaire processen
alsmede
van IT beheerders.

CityPulse voor een veiliger
nachtleven in Eindhoven

“In 2019 moet
iedereen die dat
wil over een
persoonlijke Proefomgevingen
gezondheidsOp verschillende plekken in Nederland
omgeving worden proefprojecten opgezet, waarbij
worden uitgewisseld
kunnen patiëntgegevens
tussen patiënten en zorgverleners.
beschikken” De MedMij-standaarden die nu zijn
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Ieder weekend trekt de bijna 250 meter lange uitgaansstraat
Stratumseind in Eindhoven ruim 10.000 bezoekers die zich
De digitaliseringsrevolutie
vermaken in de meer dan 50 cafés, nachtclubs en andere
De digitale ontwikkeling
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tot nieuwe
business-Eindhoven
en samenwerkingsmodellen
voor bedrijven, overheden en
uitgaansgelegenheden.
de gemeente
en
burgers, waarin
en tijd geen
beperkingen
meer
vormen.
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die
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Atos en Oracle bundelen hun krachten in VOC-Hotel: een private cloud oplossing die is ontworpen voor snelle uitrol
geluidcamera’
s
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informatie
uit
social
media.
modellen (IaaS/PaaS).
De
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In een snel veranderende samenleving zijn de sleutelwoorden flexibiliteitlicentiekosten
en innovatie. De bestaande systemen zijn niet
aanzienlijk reducereningericht
door virtualisatie
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OracleVM.
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van
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real-time
datagebruiken
aan
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hand
van al.
om Het
snel
envan
flexibel
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businessmodellen
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processen
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VOC - Hotel is gebaseerd op Oracle Private
Cloud Appliance
en Oracle
ZFS om
storage.
intelligente
patronen
helpt
incidenten
snel
te
signaleren
om gegevens met derden te delen.
zodat passende maatregelen kunnen voorkomen dat deze
The ecosystem runs in the cloud, and is connected through a
Gemaakt op de groei vanescaleren.
uw organisatie

Minder kosten en meer flexibiliteit in uw private cloud

gepubliceerd zijn gericht op medicatie,
laboratoriumuitslagen, allergieën en
metingen van de patiënt zelf en zullen naar verwachting de komende
jaren een hoge vlucht nemen.
De eerste proefomgevingen zijn inmiddels van start gegaan. In Rotterdam kunnen meetwaarden van een aantal ziekenhuizen naar de PGO
van longpatiënten worden gestuurd. Patiënten kunnen deze informatie
zelf aanvullen en delen met andere zorgaanbieders. Bij een proefomgeving in Groningen koppelen diabetespatiënten hun eigen draadloze
weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan hun PGO. In de
proef worden deze gegevens uitgewisseld met de huisarts. Een derde
MedMij-proefomgeving is in de regio Nijmegen waarbij patiënten via
hun PGO de samenvatting van hun huisartsendossier kunnen inzien.
Patiënten kunnen deze direct opvragen vanuit het huisartseninformatiesysteem.

De kaders voor het delen van
informatie

message-client (API’s) with the legacy system
Start en groei in een Atos Multitenant Het
Private
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Suite) met 9
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de ‘Digital Impact Award 2015’ gewonnen omdat
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vereisen naleving. Privacyregels en veiligheidsrichtlijnen moeten
volgens
het GDPR
Perfecte combinatie
met de
Oracle
Private Cloud Appliance
Atos.net/citypulse
of AVG in mei 2018 zijn doorgevoerd door
organisaties.
Oracle Private Cloud Appliance
(voorheen Virtual Compute Appliance) is een eenvoudige geïntegreerde
infrastructuur, ontworpen voor snelle uitrol van cloud modellen en de consolidatie van Linux, Windows
l Samenwerking en integratie van primaire
of Solaris Applicaties. De appliance biedt de volgende functionaliteit:
processen tussen overheden onderling en met bedrijven en burgers, vragen om flexibiliteit, betrouwbaarheid en gemak
Controller Software – Geautomatiseerde provisioning en systeem management.
en om diensten die 24 uur per dag beschikbaar zijn.
Kennis
moet hetomdelen
van
informatie tussen overheden, bedrijven en burgers versterken, zodat ook de
Server Virtualizationl
– Snelle
uitrol en
van kunde
software applicaties
de OPEX
te minimaliseren.
minder digitaal vaardige burger terecht kan bij een digitale overheid.
Mission Critical OS – Oracle Solaris én Oracle Linux worden gebruikt als basis voor Oracle Cloud
l Transparantie
vereist Windows
dat verwachtingen
en rapportage over de prestaties helder zijn gesteld, en dat de toegankelijkservices. Ondersteuning
van applicaties op Microsoft
en Linux.
heid, kwaliteit en juistheid van de gegevens gegarandeerd wordt.
Hardware – Core hardware componenten: Oracle x86 systems, Oracle Virtual Networking en Oracle
ZFS Storage biedenl
betrouwbaarheid
en innovatiekracht.
Gegevensbeveiliging
en cybercrime vragen om fysieke beveiliging, registratie van gegevensgebruik en inzichtelijke 		
opslag van gegevens inclusief het voorkomen van data kopieën.
Flexibility – Ondersteunt verschillende versies van de Oracle DB , Oracle applicaties, Microsoft
Windows en third-party
applicaties; ook supports
voor uw externe
storage van Oracle
of anderen.
l Technologische
diversiteit
en applicatieve
silo’s
die aanleiding zijn voor complexiteit, vereisen dat continuïteit en
interoperabiliteit gewaarborgd moeten blijven.

Meer informatie en meer regie
MedMij is geen technisch project maar juist een van grote cultuurverandering, stelt Veldman. “Het is echt bedoeld om mensen die gebruik
maken van de zorg meer informatie en daardoor ook meer regie te
geven. Als je goed bent geïnformeerd, ben je gelijkwaardiger als het op
beslissen aankomt. Dit betekent dat er bij de patiënt dingen veranderen.
Maar het betekent automatisch ook dat er bij de zorgverlener dingen
gaan veranderen. Ik zeg ook regelmatig in het Informatieberaad Zorg:
we moeten het niet alleen hebben over welke standaarden we gaan
gebruiken, we moeten ook zorgen dat we de zorgverleners meekrijgen.
Dat vergt een cultuurverandering. We hebben – in managementtermen
– een apart programma voor stakeholders om juist dat te borgen en te
bewerkstelligen.”

¹Het Informatieberaad Zorg staat onder voorzitterschap van Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS.
Het Informatieberaad Zorg is de opdrachtgever van MedMij en voert tevens de regie op de ICT-component.
²MedMij sluit goed aan op het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP)
waarvoor minister Edith Schippers voor de komende drie jaar 105 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld en
waarmee ziekenhuizen hun patiënten eenvoudig digitaal toegang kunnen geven tot de eigen gegevens.

Bij belangstelling of vragen kunt u contact opnemen met Loek Hassing via loek.hassing@oracle.com

Ga voor meer informatie naar www.atos.net/vochotel
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CityPulse voor een veiliger
nachtleven in Eindhoven

Van data
naar inzicht

Ieder weekend trekt de bijna 250 meter lange uitgaansstraat
Stratumseind in Eindhoven ruim 10.000 bezoekers die zich
vermaken in de meer dan 50 cafés, nachtclubs en andere
uitgaansgelegenheden. Atos, de gemeente Eindhoven en
een consortium van partners zetten voor het innovatieve
‘CityPulse’ project Big Data Intelligence in voor een preventief
veiligheidsbeleid. Hierbij wordt informatie ‘van de straat’
gebruikt, die wordt vastgelegd met video camera’s en
geluidcamera’s gecombineerd met informatie uit social media.
Het analyseren van deze real-time data aan de hand van
intelligente patronen helpt om incidenten snel te signaleren
zodat passende maatregelen kunnen voorkomen dat deze
escaleren.

De hoeveelheid data stijgt
exponentieel;
in 2020
hebben we
Het gebruik van data,
ter ondersteuning
en verbetering van
het
primaire
proces
en
gemeentelijk
beleid,
kent nog vele
meer data dan zandkorrels.

andere toepassingsmogelijkheden in en om de stad, die de

Hoe
kunt u uit al deze data waardevolle
ten goede komen. Atos en de gemeente Eindhoven hebben
bedrijfsinzichten
halen?
Atos 2015’
Codex
is omdat
voor CityPulse de ‘Digital
Impact Award
gewonnen
een krachtig en veilig platform voor
geavanceerde analyses op basis van
real time data. Van data naar inzicht, snel
Atos.net/citypulse
en
betrouwbaar.
Lees meer over Atos Codex op
atos.net/atoscodex

Codex

