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1 Inleiding

Aanleiding
Het is september 2011. In de nacht van vrijdag 2 op 3 september houdt de 

toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister 

Donner, een persconferentie over Diginotar. In deze persconferentie spreekt 

hij over mogelijke problemen met de veiligheid van websites, zowel van ver-

schillende bedrijven als van de overheid. De integriteit van het digitale ver-

keer bleek opeens in het geding te zijn. Een groot deel van het overheidsver-

keer werd stil gelegd. Naar de Diginotarkwestie werden diverse onderzoeken 

gedaan en zijn diverse maatregelen genomen, zoals het versterken van de rol 

van de crisisorganisatie van het Nationaal Cybersecurity Centrum en de komst 

van een gemeentelijke Informatie Beveiligingsdienst. Op rijksniveau worden 

de Chief Information Officers (cio’s) stevig aan het werk gezet. De aanbevelingen 

en de genomen maatregelen spelen zich vooral af in het domein van de ict-

techniek. De Onderzoekraad voor de Veiligheid doet ook een andere aanbeve-

ling: zij vragen om een programma om bestuurders te doordringen van het 

belang van digitale veiligheid en hen te voorzien van voldoende inzichten en 

vaardigheden. 

De impact van Diginotar is groot, maar toch kan een maand na de Diginotar-

kwestie nog het volgende gesprek met een wethouder worden opgetekend: 

“Hoe gaat het in uw gemeente? Druk bezig zeker met kijken wat het betekent als uw 

site en uw systemen niet meer veilig mochten zijn. Nee hoor, bij mijn gemeente zit het 

vast allemaal wel goed. Ik heb een hele goede directeur Informatie en Automatisering”. 

Waar is deze dan nu? “Die zit ergens in de kelder.” 

Sindsdien is er veel gebeurd en veel gesproken. We zijn 5 jaar verder. Er is een 

parlementair onderzoek “ict-projecten bij de overheid” uitgevoerd door de 

Commissie Elias met als belangrijkste conclusie (2014) dat de rijksoverheid 

haar ict-projecten niet op orde heeft. Ook stelt de commissie vast dat de poli-

tiek het niet beseft, maar ict is overal. De Kamer maakt haar controlerende 

taak niet waar door een gebrek aan interesse voor ict en gebrek aan deskun-

digheid, aldus de commissie. 
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ict lijkt inderdaad overal te zijn en vraagt om steeds meer aandacht. Maar is 

de bestuurlijke aandacht alleen nodig voor ict-projecten of gaat het om meer? 

ict maakt op haar beurt vele nieuwe technologische ontwikkelingen mogelijk. 

Ontwikkelingen die de samenleving als geheel, het individu en daarmee ook 

het openbaar bestuur raken. 

Sommige technologische ontwikkelingen vinden we in ons privé domein heel 

prettig of logisch, maar we verbazen ons als bedrijven of overheden deze ont-

wikkelingen ook benutten. Bijvoorbeeld op het terrein van big data. Vanuit 

economisch perspectief biedt dit kansen voor tientallen miljarden extra groei. 

Maar dan moet je er wel iets mee doen. Banken die overwegen om de infor-

matie over het aankoopgedrag van klanten, weliswaar geanonimiseerd, te 

verkopen, trekken dit na publiciteit daarover snel weer in. Is dat het enig 

denkbare antwoord? Nog recenter is het gesprek over toepassingsmogelijk-

heden van de technologie achter bitcoin, blockchain. Een nieuwe hype of een 

ontwikkeling die volgens sommigen de Belastingdienst kan vervangen en 

toepassingsmogelijkheden kan hebben in de zorg of voor huwelijksakten. Ook 

gemeenten zijn bezig met data-verzameling, Smart Cities, voor bijvoorbeeld 

preventie of dienstverlening. Andere innovaties zijn zichtbaar bij de inzet van 

robots in de zorg. Helpt dit bij zorg of vermindert het de eenzaamheid van 

mensen of is dit een start van een meer onpersoonlijke samenleving? Of is 

het niet zo zwart-wit? Als het gaat om rechten proberen we fysieke drempels 

weg te nemen voor minder valide burgers in de stadhuizen, maar doen we 

voldoende voor mensen die zich minder goed op het internet bewegen? We 

vinden het niet oké als iemand op straat zomaar een bloedmonster van ons 

neemt, maar wat vinden we ervan dat bedrijven, onze bloeddruk kennen 

dankzij de Smart-watch? Binnen het veiligheidsdomein wordt steeds vaker 

gewerkt met toezicht via camera’s. We zijn al lang gewend dat we overal 

gevolgd worden wanneer we winkelen, uitgaan of overheidsgebouwen bezoe-

ken. Meer recent is dat ook burgers zelf hun camera’s voor toezicht gebruiken. 

Niet alleen voor privédoeleinden, maar voor het controleren van de overheid. 

Steeds vaker worden met mobiele telefoons beelden gemaakt van het optre-

den van de politie bij rellen en arrestaties, zoals bij de arrestatie van Mitch 

Henriques in juli 2015 in Den Haag. De beelden leidden tot rellen in de  

Schilderswijk, waarbij mensen via social media werden opgeroepen om mee 

te doen. En deze gebeurtenis was weer één van de aanleidingen dat er nu 

geëxperimenteerd wordt met politiemensen die zelf camera’s dragen. Dit om 

verweer te hebben tegen filmpjes van burgers, maar ook om zichzelf te con-

troleren op potentieel buitensporig gedrag of juist voor hun eigen veiligheid. 
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De impact van technologische ontwikkelingen dringt ver door in de samen-

leving en beïnvloedt ons gedrag, individueel en ten opzichte van elkaar.  

Is het openbaar bestuur daar voldoende van doordrongen? Wat is de bredere 

betekenis van de ontwikkelingen voor de wijze waarop we samenleven en 

voor de wijze waarop de overheid ermee omgaat? Is het een gesprek tussen 

voor- en tegenstanders of is dat te eenvoudig en is er meer nodig? Wat vraagt 

dit van bestuurders, welke verantwoordelijkheid kunnen zij nemen?

Inleiding en opbouw van het essay
Deze vraag vormt het vertrekpunt voor dit essay. Wat zijn nu belangrijke 

technologische ontwikkelingen, wat betekenen die voor de veranderende  

samenleving als geheel en voor het individu? Waar raakt dit belangrijke  

waarden zoals verwoord in de grondrechten? En wat is de diepere betekenis 

voor de wijze waarop de overheid stuurt? Wat vraagt om meer bestuurlijke 

aandacht en actie?

Het gaat niet om een uitputtende weergave van alle technologische ontwikke-

lingen. Aan de orde komen die ontwikkelingen, die er nu al zijn (al dan niet in 

beperkte mate), en die naar verwachting aan belang gaan toenemen en die 

impact hebben op de overheid en de samenleving en de relatie daartussen. 

Het gaat om duidingen op basis van eigen ervaringen opgedaan in het open-

baar bestuur, gecombineerd met meer wetenschappelijke inzichten en be-

schouwingen van zaken, die ik ook als privépersoon meemaak. Het is géén 

technisch verhaal, maar een reflectie vanuit bestuurskundig en persoonlijk 

perspectief. 

In het volgende hoofdstuk wordt eerst de impact beschreven van een aantal 

technologische ontwikkelingen op de samenleving als geheel en op de bele-

ving van het individuele. Het derde hoofdstuk benadert de technologische 

ontwikkelingen vanuit een meer bestuurlijke, waardengeoriënteerde invals-

hoek. Wat is de betekenis van deze ontwikkelingen voor de grondrechten? 

Hoofdstuk 4 gaat over de vraag hoe de overheid omgaat met deze veranderingen 

en wat de betekenis is voor de klassieke beleidsinstrumenten. In het vijfde 

hoofdstuk wordt een handelingsperspectief gegeven om om te kunnen gaan 

met de talloze vragen. Wat ligt er op de bestuurstafel?
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2  De impact van technologische 
ontwikkelingen op de  
samenleving

Inleiding
De technologische ontwikkelingen gaan snel, zijn indringend, gaan over tradi-

tionele wetenschappelijke disciplines heen, convergeren en hebben een revo-

lutionair karakter. Ze zijn niet langer een instrument voor het versterken van 

productiekracht, zoals andere belangrijke ontwikkelingen als de ontdekking 

van de stoommachine of elektriciteit. Ze versterken vooral de denkkracht,  

de hersencapaciteit van mensen op ongekende en soms onvoorstelbare wijze 

met vele uitingsvormen. ict en internet maken dat communicatie tijd- en 

plaats onafhankelijk plaats kan vinden met grote groepen mensen tegelijk, 

bijvoorbeeld via social media. Online begonnen we ooit met intranet en email 

met louter tekst, nog vooral voor direct één-op-één informatie-uitwisseling 

binnen een kleine kring. Steeds meer gaat het echter om ongeadresseerde, 

openbare groepen in bijna jaarlijks wisselende applicaties waarin beeld en 

geluid steeds dominanter worden boven tekst. Hyves is inmiddels vervangen 

door Facebook, Instagram lijkt verdrongen te worden door Snapchat. Whats-

app is nog ongekend populair, maar de concurrentie volgt snel. 

Informatie en (big) data, waaronder persoonsgegevens, worden gericht en 

ongericht verzameld, geanalyseerd en toegepast op een brede schaal door 

burgers, bedrijven, overheden en instellingen. Het is al een miljardenindustrie, 

die in ongekend tempo blijft groeien terwijl bedrijven als Google weinig meer 

doen dan via slimme zoekmachines, gebruik makend van algoritmes, data 

omzetten naar bruikbare informatie. Overheden en bedrijven analyseren de 

data in zogeheten profielen, een proces waarbij datamining gebruikt wordt. 

Patronen worden ontdekt in grote hoeveelheid gegevens door te kijken naar 

correlaties. Op zich niets nieuws, maar de schaal waarop dit gebeurt is veel 

groter dan voorheen en technisch gezien oneindig.

Deze nieuwe toepassingen doen het klassieke onderscheid tussen consument 

en producent, gebruiker en maker, tussen mens en machine verdwijnen. We 

genereren zelf de data en maken daar zelf een nieuw product van. Of verschil-
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lende technieken worden gecombineerd en zijn niet meer van elkaar los te 

koppelen zoals de zelfrijdende auto, waarbij het onderscheid tussen menselijk 

handelen en machines verandert. Denk ook aan robots in de zorg, die emoties 

van hun klanten kunnen herkennen en die zichzelf verbeteren zonder nieuwe 

tussenkomst van een producent. 3D-printen verkleint de afstand nog verder 

en kan tot grote veranderingen in het bedrijfsleven leiden doordat klassieke 

verdienmodellen niet langer opgeld doen. Dat probleem ontstaat ook door de 

komst van bedrijven als Uber of AirBnB, die zonder zelf producten toe te voegen 

aan de waardeketen via digitale platforms diensten aanbieden. Zij spelen in 

op de ontwikkeling, dat het hebben van bezit door mensen steeds vaker als 

waarde vervangen wordt door de mogelijkheid van delen. Zij maken daar 

inmiddels ook grote winsten mee.

Het disruptieve karakter van de ontwikkelingen wordt versterkt door het  

“internet der dingen/internet of things”. Nu al, maar steeds meer wordt het 

internet vooral gebruikt voor communicatie tussen systemen, apparaten in 

plaats van tussen mens en de computer. De slimme thermometer in huis 

schakelt automatisch de centrale verwarming in of geeft een berichtje naar  

de smartphone als de alarminstallatie afgaat. Daar is geen menselijke waar-

neming meer voor nodig. Er zijn voorspellingen dat in 2020 26 miljard apparaten 

aan het internet der dingen verbonden zijn. Daarmee krijgen machines steeds 

grotere verantwoordelijkheden, gaan ze steeds meer opereren als een soort 

zelfstandige rechtspersoon. De impact hiervan wordt steeds sterker nu steeds 

meer machines werken met ‘deap learning-technologie. Hiermee leert het sy-

steem, de machines, op basis van casussen en ervaringen welke beslissingen 

hij moet nemen, zonder nieuwe tussenkomst of programmering door mensen. 

Nog recenter is het gesprek over de technologie achter bitcoins, blockchain. 

Het is te duiden als een openbaar digitaal grootboek van gegevens, waar 

transacties zichtbaar zijn voor alle partijen. Daarmee hoeft niet iedereen 

apart alle gegevens bij het houden en over te dragen, maar kunnen deze  

gelijktijdig gezien en gezamenlijk bijgehouden worden. Een impact vergelijk-

baar met de wiki. In tegenstelling tot de huidige praktijk bij big data, wordt 

gebruik gemaakt van openbare algoritmes, die volgens afgesproken principes 

gebruikt worden. De blockchain maakt het mogelijk dat twee partijen die elkaar 

niet kennen, zonder tussenkomst van een derde partij, een betrouwbaar uit-

gevoerde transactie aangaan, anoniem en zonder hoge kosten. Daarbij speelt 

de blockchain in bitcoinjargon de rol van shared single source of truth, ofwel het 

gedeelde vertrouwen in een gedeeld transactiesysteem. Alle transacties worden 

gevalideerd via zogenaamde miners. Gezamenlijk bereiken ze overeenstemming 
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over de juistheid van de transacties. Een “ouderwetse” betrouwbare derde 

partij is overbodig. Vertrouwen vanuit de technologie en niet vanuit een orga-

nisatie. Het staat nog in de kinderschoenen, maar naast de bancaire wereld 

kijken ook bijvoorbeeld de zorg of verschillende belastingdiensten in de  

wereld naar de mogelijkheden ervan. 

We leveren zelf de gegevens en brengen informatie in het publieke en private 

domein, die eerder alleen binnen de privémuren werd gedeeld. Uit verschil-

lende onderzoeken blijkt dat Nederland in de top 5 staat van landen met de 

meeste internetaansluitingen. Hiermee is de toegankelijkheid van de kennis, 

producten en diensten van de nieuwe technologieën in potentie groot en voor 

velen bereikbaar. Deze ontwikkelingen raken de samenleving op verschillende 

manieren. De technologie is tot de diepste haarvaten van mens en samenleving 

doordrongen, echter niet voor iedereen in dezelfde mate of in ieder geval is 

niet iedereen zich daar in dezelfde mate van bewust. Wat is de betekenis 

daarvan? Wie heeft er toegang tot de nieuwe productiemogelijkheden en wie 

heeft er toegang tot de relevante nieuwe netwerken? 

De impact op de samenleving
Een aantal onderzoekers voorspelt voor de komende jaren een algehele wel-

vaartstijging door stijgende productiviteit. Op de langere termijn verandert  

de verdeling van de welvaart echter volgens hen. Deze wordt steeds ongelijker. 

De effecten zullen op de middellange termijn gelijktijdig optreden. De tech-

niek wordt omgezet in digitale algoritmes, die oneindig te kopiëren zijn:  

gratis, perfect en real-time tegen zo goed als geen kosten. Dit doet de produc-

tiviteit stijgen, maar verdringt volgens sommigen de arbeiders, die vervangen 

worden door robots en machines. In ieder geval zijn er ook andere vaardig-

heden nodig. Volgens anderen gaat het verder en houdt het idee dat mensen 

inkomen krijgen in ruil voor arbeid niet langer stand. Wat zou dat kunnen 

betekenen? Moeten er andere manieren van inkomensverwerving en -verde-

ling gevonden worden? Suggesties die gedaan worden, zijn dat de overheid 

moet investeren in onderwijs (andere skills), in ondernemerschap (die nieuwe 

industrieën kunnen vormen) en een ander belastingsysteem (geen belasting 

op arbeid, maar subsidies/basisinkomen). 

Een andere vraag die in het verlengde ligt, is de vraag naar de mate waarin 

mensen kunnen participeren in de samenleving in de volle breedte, mee  

kunnen doen in het maatschappelijk verkeer. Het hebben van een internet-

aansluiting vergroot de kans op toetreding tot nieuwe netwerken, maar niet 

iedereen is (nog) in staat om hiervan de vruchten op dezelfde wijze te benutten. 
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Nederland is steeds meer een netwerksamenleving1 en te zien als een verza-

meling van knooppunten die met elkaar verbonden zijn rondom een bepaald 

thema, vraagstuk of gedeelde interesse. Het wordt steeds meer een open 

structuur, die zich flexibel kan uitbreiden of verkleinen. In netwerken is er 

minder vaak sprake van een centrale hiërarchische formele machtsstructuur. 

ict en het internet ondersteunen deze overgang naar de netwerksamenleving, 

omdat hierdoor informatie gemakkelijk gedeeld kan worden, zonder tijd- of 

fysieke barrières en interactief. Door deze nieuwe manieren van communiceren, 

het gegeven dat mensen steeds vaker in verschillende netwerken opereren,  

ze “glokalisten” zijn geworden, komen mensen sneller los van oudere tradities 

en waardenpatronen. Samenhangende ideologieën worden minder snel geac-

cepteerd. Er wordt uit verschillende groepen en meningen sneller een eigen 

mening gevormd en deze wordt sneller geuit en zichtbaar gemaakt. Denk  

aan de snelle tweets met scherpe opinies in 140 tekens. De grenzen tussen  

de particuliere privé opvattingen en de publieke uitingen vervagen en de  

genuanceerdheid lijkt te verminderen. Deze nieuwe vormen van menings-

vorming zijn niet alleen van belang voor de relaties tussen mensen, maar  

ook tussen mensen en instituties als de politieke partijen. 

Klassieke politieke duidingen als links-rechts zijn minder eenvoudig te maken. 

Mensen sympathiseren makkelijker, maar ook vluchtiger en kortstondiger 

dan vroeger. Niet alleen zijn er meer single-issue-bewegingen, deze zijn in 

zichzelf ook vluchtiger en kortstondiger. Denk aan het grote aantal online 

platforms voor op dat moment urgente issues, waar mensen petities kunnen 

tekenen, statements kunnen ‘liken’ of referenda aanvragen. Dat alles is iets 

anders dan meningsvorming door de klassieke politiek, die veelal nog georga-

niseerd is op basis van lange termijn commitment aan een partij, die stand-

punten inneemt op juist veel terreinen in een poging allesomvattend te zijn 

en kiezers helderheid te geven waar ze staan ook bij nieuwe onderwerpen. 

Politieke partijen of vakbonden ontlenen hun legitimiteit aan langdurige re-

presentatie in een vaster verband met vaste leden en contributieverplichtingen. 

Nieuwe netwerken zijn simpeler aan te gaan of af te sluiten en wisselende 

mensen nemen posities in en dat is voor iedereen zichtbaar en te beïnvloeden. 

Daar raken mensen aan gewend en daardoor wordt langdurig gekozen of in 

besloten processen benoemd gezag minder vanzelfsprekend geaccepteerd.  

Dit kan leiden tot verschuivingen van de macht, van de centra van besluitvor-

ming. Er is al langer sprake van de-institutionalisering, maar ook dit proces 

wordt versneld door de technologie. Dit betekent overigens niet per se dat de 

1 Zie bijvoorbeeld Jan van Dijk (2011), Castells (2000), Paul Frissen (2002) en Albert Meijer (2014)
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functie zelf minder belangrijk wordt. Wel dat de wijze waarop de instituties 

opereren anders ingevuld zou moeten worden met oog voor een andere waar-

dering dan voorheen om effectief te kunnen blijven.

Ook in deze ontwikkelingen van de nieuwe netwerken is het de vraag of ieder-

een in dezelfde mate mee kan blijven doen. Niet iedereen is in staat om bij te 

blijven bij de sterk toegenomen 24-uurs informatiestromen. Niet iedereen kan 

deze hoeveelheden behappen en verteren, laat staan dat iedereen dezelfde 

mogelijkheden heeft om zelf activiteiten in een netwerk te initiëren. Niet  

alleen op de arbeidsmarkt is er dus naast positieve kanten, ook een risico  

van tweedeling te duiden. Dat geldt ook op het terrein van toegang tot andere 

verbanden. Beide ontwikkelingen versterken elkaar. 

De impact op het individu
Deze veranderende samenleving wordt gevormd door en heeft impact op het 

individu, op de beleving van het individuele, op de identiteit. Mensen hebben 

verschillende identiteiten en authenticatiemogelijkheden voor fysiek over-

heidsverkeer (paspoort, nationale identiteitskaart), digitaal overheidsverkeer 

(bsn, DigiD) en voor communicatie in online communities (gebruik verschil-

lende nicknames). Bij sommige overheden kun je je ook al identificeren via 

Facebook. Hoe weet een ander zeker dat je bent wie je zegt dat je bent, hoe 

kun je betrouwbaar zaken doen als je niet zeker weet of de ander ook diegene 

is, waar hij zich voor uitgeeft? Of moeten we er gewoon aan wennen dat het 

meervoudige individu er is? 

Een andere ontwikkeling is dat zoekmachines op het internet laten zien wat 

jij wilt zien op basis van je eerdere zoekvragen. Je persoonlijke voorkeuren 

worden niet uitgedaagd, maar versterkt omdat je leest wat je wilt lezen. Aan-

geboden kennis, aanbiedingen en mogelijk interessante contacten worden 

specifiek op maat gesneden aan je aangeboden. Dit versterkt het idee van 

jezelf als uitgangspunt der dingen en is te duiden als hyperindividualisering. 

Tegelijkertijd zijn we ook steeds meer hypersociaal. Ontmoetingen vinden 

niet meer alleen plaats in gemeenschappelijke fysieke ruimtes als debatzalen 

en cafés, maar ook wanneer iemand thuis alleen achter de pc zit of onderweg 

bezig is op zijn tablet of smartphone. Online kun je immers met meer mensen 

op een door jou bepaald tijdstip communiceren dan in een fysiek beperkte 

ruimte en mensen delen volop informatie die eerder als privé beoordeeld werd. 

Mensen zitten tegenwoordig in veel netwerken variërend van de nieuwsgroepen 

van Nu.nl, tot het gezamenlijk volgen van belangrijke twitteraars. Zakelijke 
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netwerken worden vergroot en verdiept via LinkedIn en vakanties worden 

realtime meebeleefd via reisblogs.

Er is een vierde trend zichtbaar als het gaat om de (her)definiëring van het 

individu. Mensen laten overal sporen van informatie na. Soms heel bewust 

door de gemeente te melden dat je gaat verhuizen, soms meer onbewust 

doordat via cookies op websites aan bedrijven inzicht wordt gegeven in per-

soonlijke voorkeuren. Je mobiel geeft doorlopend informatie af over waar je je 

bevindt (en dat delen sommigen zelf automatisch via Facebook, denk aan de 

runners-app). Ook bedrijven hebben veel informatie gebaseerd over je koop-

gedrag, waar je je graag bevindt, hoe het met je gaat of wat je belangrijk vindt 

door het liken van bepaalde posts op Facebook. Een extreem voorbeeld: in de 

vs wist een retailer eerder dat een tiener zwanger was dan zijzelf op basis van 

haar internetgedrag. Om alle beschikbare data hanteerbaar en bruikbaar te 

maken wordt deze data omgezet in profielen. Dat is interessant voor marke-

teers van bedrijven. Al deze profielen geven echter maar een beeld van een 

deel van de persoonlijkheid van mensen. Elk mens is een uniek samenstel 

van dna, gevormd door verschillende achtergronden, door verschillende  

kennis, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen en emoties. Door profiling 

wordt deze uniciteit teniet gedaan en worden mensen ingedeeld in hokjes. 

Dat is iets wat altijd al is gebeurd. Vroeger was het echter slechts een tijdelijk 

hokje in een bepaalde omgeving, tegenwoordig kan het ook een digitaal blij-

vend hokje zijn, dat in verschillende contexten gebruikt wordt en dat geen 

recht doet aan het geheel van het individu of de veranderlijkheid ervan.  

De-individualisering is het gevolg.

De vier trends, het meervoudige individu, hyperindividualisering, socialisering 

en de-individualisering, komen tegelijkertijd voor. Omdat mensen uniek zijn, 

in verschillende mate of bewuster of onbewuster actief zijn in de digitale  

wereld, zullen ze niet voor iedereen hetzelfde uitpakken. Geen eenduidige 

maatschappelijke uitkomsten of waarderingen van deze trends, maar juist  

op individueel niveau wel belangrijk om te onderkennen. 
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3  Hoe beïnvloeden de  
ontwikkelingen de  
grondrechten? 

Inleiding
De verschillende ontwikkelingen in de veranderende samenleving en de ver-

schillende impact hiervan op het individu maken duidelijk dat een gesprek 

over de technologische ontwikkelingen over meer zou moeten gaat dan noties 

over efficiency, het meer, beter of sneller ontwikkelen van diensten. Onze 

samen leving kent gedeelde waarden, waarvan een aantal belangrijke weer-

gegeven is in onze Grondwet en de grondrechten. Een meer principieel en 

bestuurskundige beschouwing hierover kan een basis geven voor een meer 

moreel, ethisch gesprek over de ontwikkelingen. Wat is er aan de hand op een 

dieper niveau?

Zonder uitputtend te willen zijn, behandel ik hierna eerst de 4 grondrechten, 

die het meest geraakt lijken te worden, maar nog onvoldoende aandacht krij-

gen langs de volgorde van de Grondwet. Daarna nog een enkele notie over de 

sociale grondrechten en de impact op de werking van de democratie. Tot slot 

resteert de vraag of de urgentie van dit thema wel voldoende gevoeld wordt.

Het verbod op discriminatie, gelijke behandeling

De kern van het eerste artikel van de Grondwet wordt niet beïnvloed door de 

technologische ontwikkelingen. Er is geen reden om aan te nemen dat deze 

norm niet meer van toepassing zou zijn. Wel kan het risico op (onbewuste) 

discriminatie toenemen, bijvoorbeeld omdat discrimineren via social media 

door de relatieve anonimiteit makkelijker lijkt te gebeuren. Of wanneer profi-

ling op grond van big data benut zou worden voor beleid zonder goed te kijken 

naar oorzaak en gevolg-relaties, de context waarin gegevens verzameld zijn. 

Actueel is de discussie rondom etnisch profileren door de politie. Mensen die 

willen discrimineren kunnen makkelijker slachtoffers vinden door te kijken 

in profielen op Facebook of op Twitter, waaruit hun voorkeuren en achter-

gronden blijken. Doelwitten van discriminatie zijn gemakkelijk te lokaliseren. 

Het vinden van de daders zou ook eenvoudiger kunnen zijn. Discriminerende 
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opmerkingen worden vaker in de openbaarheid gedaan en zijn door de opslag 

van gegevens beter herleidbaar naar personen. Maar zijn daarmee ook de 

mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging vergroot? Veel mensen hebben 

online een andere identiteit dan offline, speciale nicknames voor hun activi-

teiten op het internet. Wie is de echte discriminator? Wanneer ze hun uitingen 

doen via internationale webfora is het ook de vraag onder welke jurisdictie dit 

valt. Het discriminatieverbod is vastgelegd in internationale verdragen, maar 

het is de vraag of de internationale gemeenschap voldoende prioriteit geeft 

aan de vervolging van individuele overtredingen. En vervolging kan alleen 

wanneer mensen een klacht indienen, maar weten ze waar ze moeten zijn?

Het eerste artikel van de Grondwet omvat ook het gelijkheidsbeginsel: Allen 

die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dit be-

ginsel gaat er daarmee ook vanuit dat ongelijke gevallen ongelijk moeten 

worden behandeld naar de mate van ongelijkheid. Dit beginsel wordt intrin-

siek geraakt door de nieuwe technologieën. Steeds meer overheidsbeleid 

wordt gebaseerd op profielen, ontwikkeld door datamining van big data.  

De uniciteit van mensen staat onder druk en daarmee mogelijk het recht  

om ongelijk behandeld te worden, om geen onderdeel te zijn van een groep. 

Het risico bestaat dat steeds meer mensen met bepaalde gemeenschappelijke 

eigenschappen gezien worden als kwetsbaar of als potentiële dader, zonder 

dat voldoende naar de mens als geheel wordt gekeken of naar mogelijke oor-

zaken van bepaald gedrag. Wanneer in de toekomst meer overheidsbeslissingen 

“automatisch” genomen worden, zonder tussenkomst van een menselijke 

beslisser, wordt dit risico nog groter en daarmee kan dit grondrecht onder-

mijnd raken.

Vrijheid van meningsuiting en verbod op censuur 

Volgens de letterlijke tekst van artikel 7 van de Grondwet gaat het over de 

vrijheid van drukpers, radio en televisie. Deze media bestaan weliswaar nog, 

maar door de voornemens om dit artikel meer techniekonafhankelijk te for-

muleren en door de bredere uitleg in de rechtspraak heeft dit artikel al een 

bredere werking ook naar de nieuwe media. 

Het artikel gaat over de verplichting van de overheid om pluriformiteit van de 

nieuwsvoorzieningen te garanderen en over het verbod op censuur. En dat lijkt 

in het geding te komen. Enerzijds kan gesteld worden dat er meer televisie-

zenders en websites zijn dan ooit, meer laagdrempelige bronnen voor nieuws 

dan voorheen. Iedereen die iets vindt, kan het op het internet zetten, zonder 

voorafgaand toezicht op de inhoud ervan, zonder censuur dus. Maar er is ook 
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een ander perspectief. Klassieke inkomstenbronnen voor de media als kijk- 

en luistergeld en abonnementsgelden vallen weg. Het belang van reclame-

inkomsten neemt toe. En de mogelijkheden om reclames specifiek te laten 

zien voor specifieke doelgroepen met specifieke profielen neemt toe. Media 

verzamelen daartoe ook informatie, bijvoorbeeld via cookies en delen deze 

met bedrijven. Geen klassieke censuur in de zin dat informatie niet beschik-

baar is, maar wel een nieuwe vorm van selectiviteit in de nieuwsdeling. En 

dat kan nog versterkt worden wanneer het gaat om ons zoekgedrag op het 

internet. Wereldwijd zijn er nog maar enkele monopolisten die bepalen wat we 

te zien krijgen via het internet. En wie zijn zoekgeschiedenis niet regelmatig 

wist, zal steeds vaker de berichten en antwoorden krijgen op het internet 

aangepast aan zijn specifieke voorkeuren. Je leest wat je wilt lezen. En dat kan 

het achterliggende doel van dit artikel ondermijnen, dat mensen in staat stelt 

een eigen oordeel te vellen. Het is weliswaar formeel vrijwillig, maar gezien 

de monopoliepositie van de zoekmachines en het geleidelijke karakter van de 

dataverzameling vaak een onbewuste keuze van mensen. De totale hoeveel-

heid aan informatie is weliswaar vergroot, maar het nadenken over het in 

stand houden van de pluriformiteit is zinvol.

Privacy: bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De samenleving verandert en mensen gaan anders om met de beleving van 

wat persoonlijk is en wat niet. Wat vroeger alleen in de intimiteit van de huis-

kamer gedeeld werd, wordt nu vaak online gedeeld. Wanneer je eerder in je 

jeugd iets onbetamelijks had gedaan, kon dat betiteld worden als een jeugd-

zonde waarover je later niet meer sprak. Nu blijven de sporen daarvan vaak 

nog op het internet hangen. Sinds de uitspraak van het Europese Hof van 

Justitie in een zaak van Spanje tegen Google bestaat het “recht om ver geten te 

worden”. Je kunt bijvoorbeeld bij Google een verzoek indienen om bepaalde 

informatie niet meer te tonen bij zoekopdrachten. Recent voor genomen eu-

privacybeleid ondersteunt deze uitspraak. Dit kan echter ook als geschied-

vervalsing gezien worden, hoewel de sporen nog steeds op het internet staan. 

Hoe ver reikt het aanpassen van eerder gedane uitspraken? Er zijn nog geen 

heldere kaders om deze belangen tegen elkaar af te wegen. 

Of het acceptabel is dat overheden en bedrijven steeds meer van mensen 

weten, wordt verschillend beantwoord. Steeds meer mensen geven aan dat  

ze niets te verbergen hebben en dat privacy een persoonlijke keus is, die ze 

zelf willen maken. Dat ze een stuk privacy graag opgeven voor bijvoorbeeld 

gebruiksgemak of het krijgen van financieel voordeel. Moet de overheid hen 

hierin dan betuttelen of verandert de maatschappelijke waardering van  
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privacy? Er wordt door specialisten vaak gesproken over concepten als “privacy 

by design” of “privacy by choice”. Maar wat is de diepere betekenis van deze  

concepten, wie bewaakt deze, wie kan dit organiseren, wat is daarvoor nodig? 

Is het begrip van ‘informed consent’, geïnformeerde toestemming, aan verdieping 

en actualisatie toe? Wat betekent het bijvoorbeeld dat Facebook ook mensen 

volgt die zelf geen Facebookaccount hebben maar door anderen genoemd 

worden? Wat is een minimale basis van het informeren van mensen van de 

consequenties van het vrijgeven van persoonlijke informatie?

Het echte fundamentele maatschappelijke debat over privacy wordt selectief 

en gefragmenteerd gevoerd. Het duikt op als het gaat om de nieuwe voor-

waarden van Facebook of als het gaat om de overheid die frauderende burgers 

huisbezoeken aflegt op basis van profielen. Of als een bank de gegevens over 

de pinbetalingen wil verkopen of wanneer iedereen in Nederland slimme 

energiemeters moet installeren, die tal van informatie over gedragspatronen 

bevatten. Onduidelijk is wie welke informatie heeft, bewaart of analyseert. 

Zelden is dat nog maar één organisatie, maar vaak gaat het om een keten van 

organisaties, zowel publiek als privaat. Wie is dan waarvoor verantwoordelijk? 

Wie borgt wat en wie niet? Wat betekenen de mogelijkheden van blockchain 

voor dit vraagstuk?

Het kabinetsbeleid op dit punt wordt geframed vanuit het vraagstuk van  

ethische aspecten van innovatiebeleid, aangezwengeld vanuit het vraagstuk 

privacy en big data. In deze nota’s wordt nog steeds vooral verwezen naar 

onderzoeken vanuit de vraag naar de acceptatie van de techniek door de  

burger als consument. Maar hoe wordt de burger als deelnemer aan het maat-

schappelijk verkeer en als onderdaan beschermd? 

Het juridische arrangement als het gaat om de privacybescherming is inge-

wikkeld. Naast het eu-Handvest en het Europese Verdrag voor de rechten van 

de mens, de Grondwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese 

richtlijnen zijn ook de Telecomwet, het Burgerlijk Wetboek (het consumenten-

recht), de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en Markt en 

het College voor de rechten van de mens relevant. De belangrijkste normen 

die gesteld worden, zijn die van rechtmatigheid (geen persoonsgegevens  

verzamelen zonder wettelijke grondslag of gerechtvaardigd belang) en het 

informeren van burgers op een begrijpelijke wijze over het gebruik van zijn 

persoonsgegevens. En juist deze twee normen staan sterk onder druk. 
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De overheid kan niet functioneren zonder gebruik te maken van persoonlijke 

gegevens van burgers en bedrijven. Belastingen kunnen niet geïnd worden 

zonder de beschikking te hebben over gegevens over de gezinssamenstelling 

en het inkomen. Een kentekenbewijs of het uitschrijven van verkeersboetes 

kan alleen als autogegevens bekend zijn. Een toets op het rechtmatig gebruik 

van uitkeringen kan niet zonder adresgegevens. Dit gebruik van elkaars gege-

vens binnen de publieke sector is niet nieuw en op zich niet in strijd met de 

privacy wet- en regelgeving, er liggen kaders. Maar meer aandacht is nodig 

vanwege de steeds grotere hoeveelheid informatie. Deze komt deels uit het 

publieke domein, maar ook via big data steeds meer uit het private domein en 

wordt benut via steeds meer ict-systemen, die lastig te ontleden of individueel 

nog te onderzoeken zijn of te begrijpen door niet-technici. Uitgangspunten van 

het huidige handelen van de overheid richten zich vooral op de volgende pijlers:

•  Het principe van doelbinding: informatie verzamelen, opslaan en gebruiken 

mag alleen wanneer er een wettelijke grondslag is;

•  Dataminimalisatie: alleen die informatie gebruiken die echt nodig is voor 

het directe doel;

•  Geïnformeerde goedkeuring: burgers weten dat hun informatie gebruikt 

wordt en geven daarvoor expliciet toestemming (daar waar dit niet al  

parlementair gegeven is in de vorm van wet- en regelgeving).

Binnen de rijksoverheid is het sinds september 2013 verplicht om bij elk ict-

project een Privacy Impact Assessment uit te voeren. Dit is een toets op het 

ontwerp waarin aangegeven moet worden hoe rekening gehouden wordt met 

hiervoor genoemde uitgangspunten. Steeds vaker worden deze assessments 

niet alleen aan het eind van een project gemaakt, maar juist aan het begin en 

ook tussentijds. Deze kunnen beoordeeld worden door de Autoriteit Persoons-

gegevens. Lastig is dat dit pas sinds kort gebeurt en we dus niet weten hoe het 

is gesteld met de privacy in oudere systemen. En hoewel de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens ook wettelijke normen geeft voor het bredere gebruik van 

gegevens door verschillende organisaties binnen de overheid, is de dagelijkse 

praktijk complex en is er sprake van botsende waarden. Hoe verhoudt privacy 

zich tot bredere algemene belangen?

Dit vraagstuk is ook urgent naar voren gekomen bij de decentralisaties op het 

terrein van de zorg en ondersteuning. Gemeenten moeten een goed beeld 

kunnen krijgen van hun nieuwe “klanten”. Het is maatschappelijk lastig uit-

legbaar wanneer de ene overheid cruciale informatie wel heeft en een andere 

niet en er daardoor fouten ontstaan, zeker als het gaat om bijvoorbeeld al  

dan niet uithuisplaatsingen van kinderen. Binnen de decentralisaties zijn en 
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worden de assessments volop gedaan en staat het onderwerp privacy hoog op 

de agenda. De balans tussen datamaximalisatie voor het verlenen van urgente 

en passende zorg in plaats van dataminimalisatie uit oogpunt van privacy is 

lastig om in algemene zin te duiden en een wettelijke grondslag is dan te be-

perkt. Zonder goede duiding of een afwegingskader is het lastig in de praktijk 

met beide aspecten rekening te houden. Hierbij gaat het zowel om het gebruik 

van gegevens door de overheid als door het bedrijfsleven.

Onaantastbaarheid van het menselijk lichaam

Klassiek gaat het in artikel 11 van de Grondwet over het baas zijn over je eigen 

lichaam. Niemand mag elkaar pijn doen, zelfs medische keuringen mogen 

niet tenzij je daarvoor toestemming heeft. Maar de grens tussen lichaam en 

techniek vervaagt. Bij de onaantastbaarheid van het menselijke lichaam zou 

het om meer moeten gaan dan alleen om “het vlees en de botten”. Converge-

rende technieken maken het mogelijk continu de staat van het lichaam te 

bepalen zonder dit specifiek aan te raken of zonder specifieke toestemming. 

Een voorbeeld is het opnemen van de bloeddruk en de hartslag tijdens het 

hardlopen via slimme apps op de telefoon. Deze apps worden door vele 

fanatieke sporters gedeeld op het internet. Daarmee zijn ze algemeen bekend.  

En dus ook te gebruiken voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen?  

Frequente reizigers maken op Schiphol gebruik van de irisscan om sneller door 

te kunnen lopen bij de douane, Apple biedt op de nieuwste IPad en IPhones 

een identificatiemogelijkheid middels een vingerafdruk. Bij de irisscan is het 

zeker dat deze unieke lichamelijke gegevens opgeslagen worden. Weliswaar 

met toestemming, maar wordt deze opnieuw gevraagd wanneer de techno-

logie verfijnd wordt? Apple heeft ervoor gezorgd dat de vingerafdruk alleen 

opgeslagen wordt op het apparaat en nergens anders. Maar wie ziet hierop 

toe? Hoe weet je zeker wat er met de gegevens gebeurt? In de Nederlandse 

context kan een burger een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

wanneer hij van mening is dat zijn gegevens onterecht zijn doorgegeven aan 

derden. De rechter kan als de Autoriteit daarover niet kan of wil oordelen in 

hoger beroep oordelen. Maar hoe loopt dit als het gaat om een groot inter-

nationaal bedrijf? Een lastig vraagstuk dat nog niet goed te duiden is qua  

impact en omvang. 

Enkele sociale grondrechten

Artikel 20, eerste lid van de Grondwet luidt: De bestaanszekerheid der bevolking 

en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. De overheid heeft de 

opdracht om aan dit grondrecht uitwerking te geven en te zorgen dat iedereen 

genoeg geld heeft om van te leven. Ook probeert zij ervoor te zorgen dat de 
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verschillen tussen arm en rijk niet te groot worden. Deze zorg wordt steeds 

urgenter. Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven dreigt de kloof tussen de 

mensen die profiteren van de toenemende welvaart en de mensen die vanwege 

hun kennis en opleiding niet mee kunnen komen steeds groter te worden. 

Machines en robots drukken de banen aan de onderkant en het midden-

segment van de arbeidsmarkt weg. Welvaart wordt in toenemende mate  

verdiend met vermogen, het bezit van data, machines, robots en systemen. 

Niet langer maakt de inzet van klassieke arbeid het verschil. Het onderwijs 

richt zich nog weinig op deze nieuwe manier van vermogencreatie en de wijze 

waarop mensen daarbij aan kunnen haken of rekening mee kunnen houden. 

Het maken of kunnen lezen van algoritmes is slechts voor enkelingen weg-

gelegd. 

Samenhangend met het vorige artikel heeft de overheid ook de plicht om 

mensen mee te kunnen laten doen in de samenleving. Nederland heeft een 

zeer hoge internetdichtheid, maar niet iedereen kan hier op een goede wijze 

mee omgaan. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de digi-vaardigheid 

van de Nederlanders. Daarin worden verschillende definities gehanteerd.  

Het kunnen omgaan met Facebook is iets anders dan de zorgtoeslag kunnen 

aanvragen via Mijnoverheid.nl. De impact op iemands leven en bestaans-

zekerheid van het niet krijgen van toeslagen vanwege deze drempel kan zeer 

groot zijn. Ook de Nationale ombudsman heeft in haar jaarverslag aandacht 

gevraagd voor de toegankelijkheid van de overheid en het belang van het 

handhaven van het fysieke kanaal naast online dienstverlening door de 

overheid. Uiteindelijk zal er altijd een plek moeten zijn waar burgers terecht 

kunnen. En dat geldt niet alleen voor de overheidsdienstverlening, maar ook 

die van essentiële bedrijven. Toegang tot netwerken, die mede de publieke 

opinie bepalen, zou gezien kunnen worden als basisvoorwaarde voor deel-

name aan de samenleving waarvoor de overheid de randvoorwaarden biedt. 

De werking van de democratie: representatie, het domein van controle en 

openbaarheid

Het huidige kiesproces is gebaseerd op het idee van representatie van alle fy-

sieke delen van Nederland. Kiesdistricten zijn fysiek bepaald en de Provinciale 

Staten kiezen bijvoorbeeld de Eerste Kamer. Maar het nut en de beleving van 

de fysieke indeling van Nederland verandert. Mensen wonen natuurlijk nog 

steeds in fysieke steden en dorpen en de directe leefomgeving blijft relevant. 

Maar meningen worden steeds meer bepaald op basis van internationale en 

landelijke ontwikkelingen en mensen bewegen zich steeds meer, zeker men-

taal, buiten de lokale grenzen. Ooit was er noodzaak voor representatie onder 
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andere vanwege de fysieke onmogelijkheid om alle meningen van alle Neder-

landers te kennen, om daarmee het algemeen belang te bepalen. Via het inter-

net is dat wel mogelijk. De digitale mogelijkheden worden nog weinig ingezet 

voor het geven van directe invloed aan burgers, hoewel de kansen op het halen 

van de drempels voor het houden van referenda steeds makkelijker worden. 

Een andere punt is de democratische controle of controle door een mondiale 

actieve civil society. Wie controleert de internationale organen, die nu de toe-

gang en het gebruik van het internet bepalen? De aandacht van de huidige 

Nederlandse democratische organen voor deze platformen van besluitvor-

ming is beperkt. 

Een andere kern van onze democratie is het principe van controleerbaarheid 

door openbaarheid, die naast de Grondwet nu nog is geregeld in de Wet 

Openbaarheid van Bestuur (wob). De wet gaat uit van een recht van burgers 

op informatie over het overheidshandelen en regelt tevens de grenzen aan 

deze wet, zoals uitzonderingsmogelijkheden die te maken hebben met het 

staatsbelang of de zogeheten beleidsintimiteit. Overheden zetten ook uit 

eigen beweging steeds meer informatie actief op het internet. Nederland par-

ticipeert in het Open Government Initiative van president Obama en werkt 

actief aan open data. En toch lijkt het niet voldoende. Nu burgers steeds meer 

van zichzelf laten zien, nieuws 24 uur per dag beschikbaar is, daarover continu 

en met velen debat wordt gevoerd, is de roep om openbaarmaking door de 

overheid, meer transparant handelen, groter dan ooit. Openbaarmaking  

kan de impliciete boodschap in zich hebben dat je niet per se transparant 

bent, maar op enig moment actief besluit om (een deel van) de informatie 

beschikbaar te maken. Openheid en transparantie staan soms haaks op het 

interne hiërarchische besluitvormingsproces binnen de overheid en het 

uitgangspunt dat het parlement altijd als eerste wordt geïnformeerd. Er zijn 

spelregels voor het omgaan met social media door ambtenaren. Het is de 

vraag of er niet meer bestuurlijke duiding moet komen en of dit nu de kern 

van de handreikingen voor ambtenaren moet zijn hoe om te gaan met de 

nieuwe technologieën en nieuwe media. 

Tot slot: wordt de urgentie voldoende gevoeld?
Dit hoofdstuk geeft eerste duidingen vanuit het perspectief van de moraliteit 

als het gaat om de waardering van nieuwe technologieën. De grondrechten 

geven invulling aan de ‘checks and balances’, die aan de basis van onze de-

mocratie en verworven vrijheden liggen. De diepe impact van de technologie 

op de samenleving en haar bestuur vraagt om een nieuw of verbeterd systeem, 

waarin de nieuwe mogelijkheden benut, bewaakt en begrensd kunnen worden 
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door burgers zelf en samen met de overheid. In dit essay zijn de belangrijkste 

grondrechten geduid en dat zijn er meer dan privacy alleen. Eigenlijk is alleen 

privacy een thema dat bestuurlijke aandacht krijgt en het is de vraag of dit 

aspect voldoende breed bekeken wordt.

Het vraagstuk van de grondrechten is geen vraagstuk met een korte termijn 

kant en klare oplossing, maar juist een vraagstuk waarbij de aard en de kwali-

teit van het debat net zo belangrijk is als de uitkomsten. Zestien jaar geleden 

is een goed advies gegeven over de impact van de destijds bekende technieken 

op de grondrechten door de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk. 

Maar met die uitkomsten is zeer weinig gedaan en inmiddels is er veel, in-

grijpend veranderd. En gezien de snelheid van de ontwikkelingen is 16 jaar 

wel lang geleden. Het is dus de vraag of de urgentie wel voldoende gevoeld 

wordt. Is het niet tijd voor een nieuwe beschouwing op een moderne manier?
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4  Wat is de betekenis voor  
de overheid zelf en haar  
sturingsinstrumenten? 

Inleiding
Het voorgaande was een reflectie op de technologische ontwikkelingen en de 

betekenis ervan voor de samenleving als geheel en voor het individu in het 

algemeen en meer specifiek waar deze de grondrechten raken. De overheid 

staat ook in de samenleving en wordt daardoor en door de technologie beïn-

vloed. Wat is die impact en wat is de betekenis voor de wijze waarop de over-

heid stuurt? Wat vraagt om meer bestuurlijke aandacht? Dat staat centraal in 

dit hoofdstuk, dat begint met een algemene duiding van de technologische 

ontwikkelingen op de overheid zelf.

De algemene ontwikkelingen: van e- naar i-overheid naar de t-overheid?
De invloed van technologische ontwikkelingen was voor het eerst te merken 

aan het automatiseren van bestaande werkprocessen en het digitaal ter be-

schikking stellen van formulieren. Omdat het technisch kon en gemakkelijk 

was in het gebruik. Voorheen fysieke bakken met informatie werden netjes in 

de computer gezet en in de loop der tijd door steeds meer mensen ingezien. 

De vorming van de elektronische overheid vond vooral plaats op het terrein van 

de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Steeds meer ontstaat er echter een 

Informatieoverheid, zoals de wrr haar aanduidde in 2011. Niet alleen worden  

de technische mogelijkheden van ict benut voor losse applicaties, systemen, 

maar steeds meer worden nieuwe informatierelaties gebouwd over sectoren 

en overheidslagen heen. Noodzakelijk vanuit het perspectief van efficiency  

en effectiviteit als het gaat om taken die in ketens uitgevoerd moeten worden. 

En dat zijn er steeds meer. Deze ontwikkelingen ontstaan fragmentarisch, 

sluipenderwijs, vaak gevoed door nieuwe technische mogelijkheden. 

Kijkend vanuit het beleidsmatige perspectief, is mijn beeld dat er op deelter-

reinen mondjesmaat meer aandacht begint te komen voor de mogelijkheden, 

die de ontwikkelingen bieden voor het realiseren van de politieke en maat-

schappelijke doelstellingen. Er lopen onderzoeken en experimenten naar de 
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mogelijkheden voor mobiliteit (zelfrijdende auto’s en beïnvloeden verkeers-

stromen), voor duurzaamheid (slimme energiemeters), voor de gezondheids-

zorg (zoals zorg op afstand via de I-pad), voor het onderwijs (kansen door  

e-learning), onderzoek naar de betekenis van robotica voor de arbeidsmarkt, 

de aanpassing van de taxiwetgeving naar aanleiding van de komst van Uber 

of onderzoeken naar de toepassingsmogelijkheden van drones in het veilig-

heidsdomein. Binnen een aantal gemeenten worden de ontwikkelingen bij 

elkaar gebracht onder de noemer Smart City, sterk data-gedreven. Op basis 

van ad-hoc initiatieven komen de mensen, die bezig zijn met de verschillende 

thema’s bij elkaar. Een continue verbinding tussen de domeinen is nog niet 

helder zichtbaar. Daarin schuilt het risico van versnipperde schaarse kennis, 

wordt de impact fragmentarisch bekeken en samenhangende gevolgen over 

het hoofd gezien. De onderwerpen zitten nog vooral in de fase van onderzoek, 

experimenten en echte beleidsmatige keuzes lijken nog weinig expliciet ge-

maakt in termen van de afweging van waarden voortkomend uit de echte 

technologische ontwikkelingen door de samenhangende technologieën,  

meer dan informatie alleen. De samenhangende technologische overheid  

(de t-overheid) staat nog in de kinderschoenen.

De fragmentatie strekt zich uit tot in de publieke besluitvorming in het par-

lement toe. Binnen en tussen de departementen wordt, als het gaat om 

bedrijfsvoering en dienstverlening, zo goed mogelijk geprobeerd tot meer 

samenhang en samen werking te komen, bijvoorbeeld door de komst van de 

Digicommissaris. Hiermee worden integrale afwegingen versterkt, maar het 

idee is nog sterk aangevlogen vanuit de technische bedrijfsvoerings- en 

dienstverlenende voorzieningen en minder vanuit de integrale beleidsmatige 

en waarden georiënteerde context, gericht op en gevoed door de samenleving. 

In het parlement wordt het gesprek hierover echter vooral gevoerd in verschil-

lende Kamercommissies. Gaat het om informatie in de Jeugdzorg dan is vws 

aan zet, terwijl een deel van de onderliggende techniek zoals DigiD valt onder 

de verantwoordelijkheid van bzk. Privacy en cybercrime liggen bij v&j en bzk, 

maar dit speelt ook bij de Belastingdienst van Financiën of bij het aanvragen 

van de bijstand vanuit szw. 

Naast de fragmentatie en techniek-gedreven ontwikkelingen is een derde 

rode draad te signaleren: die van standaardisatie. Voortdurende bezuinigingen 

vragen om efficiënte bedrijfsvoering en uitvoering van taken. Dat kan door 

processen steeds meer te standaardiseren. Daarmee kunnen grotere hoeveel-

heden informatie verwerkt worden in bulkprocessen. Er kan daardoor een-
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voudiger tussen systemen onderling gecommuniceerd worden, waardoor 

transactiekosten verminderen en er minder personeel ingezet hoeft te worden. 

Een typerende uitspraak is al in 2003 gedaan door Mark Bovens, maar lijkt nog 

steeds geldig: “Achter de rug om van internetprofeten en sceptici is, in de sfeer van de 

beleidsuitvoering, echter wel het nodige gebeurd. Een aantal uitvoeringsorganisaties  

is in het afgelopen decennium veranderd van rumoerige beschikkingsfabrieken, met 

honderden street-level bureaucraten, in zacht zoemende informatieraffinaderijen die 

vooral door systeemontwerpers en procesbeheerders wordt bevolkt”.2 Deze diepere 

impact wordt nog steeds weinig bestuurlijk gezien. Het debat speelt zich  

veelal af in het frame van de ‘verspilde miljoenen aan mislukte ict-projecten’. 

In het parlementaire onderzoek van de Commissie Elias is uitgebreid verslag 

gedaan van de al dan niet genomen control en beheersingsmaatregelen, is 

gekeken naar de rol van de grote ict-bedrijven en het opdrachtgeverschap. 

Minder aandacht is uitgegaan naar de maatschappelijke en beleidsmatige  

context van deze ontwikkelingen.

Deze focus op beheersing en control van en door de ict is ook breder binnen 

de overheid zichtbaar. Naast toepassing bij bedrijfsvoering en uitvoering,  

gebeurt dit bijvoorbeeld ook in het domein van toezicht en handhaving, van 

control en preventie, ook wel aangeduid als de surveillancestaat, daar waar de 

verticale relatie tussen overheid en samenleving sterk tot uiting komt. Net als 

bedrijven maakt de overheid volop gebruik van profiling met behulp van data. 

Op grond van koppelingen tussen bestanden, zowel de eigen publieke als die 

van private partijen of burgers zelf, worden risicoprofielen gemaakt, die voor 

verschillende doeleinden benut worden. De politie werkt al lang met dader-

profielen, maar kan met nieuwe datakoppelingen scherpere profielen maken 

en betere zoekopdrachten uitzetten in de databases wat de pakkans vergroot. 

Inspecties kunnen via open data ook aan burgers laten zien hoe het gaat met 

ziekenhuizen en scholen en zij kunnen gegevens onderling delen, waardoor 

bedrijven minder administratieve lasten ervaren door de afzonderlijke con-

troles. Beleidsmakers van alle overheden benutten ook data om te kijken hoe 

het gaat in buurten en wijken. Cijfers over gezondheid, overgewicht, de mate 

van sporten en criminaliteitscijfers tonen aan welke wijken kwetsbaar zijn  

en meer aandacht nodig hebben dan andere. Data dienen dus niet alleen voor 

controlmogelijkheden binnen de klassieke overheidstaken, maar maken dat 

de overheid ook dieper het privédomein van burgers in kan komen ten be-

hoeve van preventie. Hoe ver willen we hierin gaan?

2 Mark Bovens, “De digitale republiek”, p.117, 2003
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De impact op de klassieke sturingsinstrumenten
Het voorgaande ging vooral over de technische mogelijkheden voor meer doel-

matige bedrijfsvoering en beheersing door de overheid. Een onderwerp dat dus 

volop aandacht krijgt. Minder aandacht is er nog voor de meer onderliggende 

vraagstukken, de wijze van sturing van de overheid op ontwikkelingen in de 

veranderende samenleving met veranderende burgers, die steeds vaker de 

rollen van consument, producent en van onderdaan of kiezer samen laten 

vallen in een meer grenzeloze context. Daarom een nadere beschouwing van 

een aantal klassieke overheidsinstrumenten: voorlichting/communicatie, 

financiën (subsidies en belastingen) en wet- en regelgeving. 

Voorlichting en communicatie

De samenleving wordt steeds horizontaler. Mensen denken en werken in net-

werken, gaan vaak (impliciet) uit van tweezijdigheid in de communicatie op 

een gelijkwaardige manier. In social media is het uitgangspunt dat je kunt 

reageren op elkaars uitingen, sterker nog, een bericht op Facebook of een blog 

dat niet geliked wordt en een tweet die niet geretweet wordt heeft weinig 

waarde. Deze manier van communiceren uitgaande van tweezijdigheid is nog 

weinig zichtbaar in het overheidshandelen. Communicatie van de overheid is 

nog vaak gericht op het toelichten van kabinetsstandpunten en beleidsmaat-

regelen. Voorlichten, zenden, het belang van het goed uitleggen. Daarmee 

wordt belangrijk potentieel van het makkelijker kunnen benutten van kennis 

en kunde uit de samenleving of het herkennen van de mate van draagvlak 

nog weinig benut. Burgers accepteren stilte op hun uitingen steeds minder. 

Dat uitten ze overigens niet via demonstraties op het Malieveld, maar vooral 

wederom online. Die informatie komt nog minder gemakkelijk binnen bij de 

beleidsmakers dan geluiden uit de fysieke wereld en hiermee omgaan, leidt 

nog vaak tot ongemak. Denk aan het voorbeeld uit de start van het essay over 

burgers die agenten filmen tijdens arrestaties en daarmee hun ongenoegen 

uiten over bepaalde aanpakken. Mogelijk voelen zij zich onvoldoende gehoord 

door de overheid en door de politiek. Door als politie ook de social media te 

gebruiken om het geweld te laten zien dat tegen de politie zelf plaatsvindt, 

beweegt de politie zich op nieuw terrein. Het is goed dat dezelfde middelen 

gebruikt worden, dat er reactie is, maar er is alertheid geboden dat het ook 

ervaren kan worden als het nog eens uitleggen van de overheidspositie, welis-

waar in een modern jasje, en nog minder ervaren worden als luisteren.

Onwetendheid of nog niet geleerde vaardigheden of interesse van ambtenaren 

en bestuurders om om te gaan met de snelle informatie en oordeelsvorming 

online spelen waarschijnlijk een rol bij het beperkt inzetten van tweezijdige 

communicatie. Maar mogelijk speelt er meer. Ook in het niet digitale tijdperk 
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is burgerparticipatie een fenomeen dat door beleidsmakers en bestuurders 

maar in beperkte mate benut wordt. De participatieladder op weg naar een 

meer horizontale verhouding tussen burger en bestuur wordt nog nauwelijks 

afgelegd. Er is een, al dan niet gezonde, spanning tussen de representatieve 

democratie en de participatieve. In het kader van dit essay gaat het te ver om 

dit vraagstuk geheel recht te doen. Helder is echter wel dat door de technolo-

gische ontwikkelingen, en de daarmee meer eenvoudige en bredere toeganke-

lijkheid van informatie in de samenleving, de druk op de overheid toeneemt 

om hier iets mee te doen. Opinievorming vindt volop plaats via internetfora, 

Twitter, Facebook naast de traditionele media. En die media draait niet alleen 

maar meer om de dagelijkse krant of de journaals, maar berichten ook 24 uur 

per dag via de digitale kanalen en roepen burgers op hun meningen, foto’s, 

video’s en ervaringen met hen te delen. Daarmee wordt nieuws steeds vaker 

gemaakt door burgers zelf, denk ook aan Bellingcat waar burgers zelf bewijzen 

hebben verzameld voor de mh17-ramp. Een kans voor het recht doen aan de 

burger als co-creator van beleid? Internetconsultatie van wetsvoorstellen  

gebeurt steeds vaker en de referendumwet geeft mogelijkheden. Maar er is 

meer denkbaar als geredeneerd wordt vanuit bondgenootschap met de samen-

leving. Bij een ramp is bijvoorbeeld de alertering via de social media bijna 

altijd sneller dan de officiële overheidscommunicatie. Campagnes om meisjes 

in te enten tegen baarmoederhalskanker waren beperkter effectief omdat 

online op verschillende fora nood en noodzaak betwijfeld werd. Wanneer 

meer gewerkt wordt vanuit het besef dat de overheid niet langer een kennis 

of informatiemonopolie of -overwicht heeft, kan het beleid aan effectiviteit  

én doelmatigheid winnen. 

Wanneer de overheid en haar ambtenaren volop gebruik maken van deze be-

leidsbeïnvloeding en tweezijdige communicatie met burgers via de verschil-

lende kanalen, ontstaan er wijzigingen in gezagspatronen. De de-institutio-

nalisering die er al is, wordt versterkt. Directe communicatie is minder  

hiërarchisch controleerbaar dan gedachtevorming via interne nota’s, die 

alleen door de minister gedeeld worden met het parlement. Dat vraagt om 

aandacht voor de interne werkprocessen en culturen, maar ook om een  

diepere analyse van de staatsrechtelijke verhoudingen waar het gaat om  

de politiek-ambtelijke verhoudingen.

Financiële stromen

De overheid stuurt ook via subsidies en belastingen om bepaald gedrag te 

belonen of af te remmen, denk aan alcoholaccijnzen of innovatiesubsidies of 

subsidies aan ideële stichtingen. Uitkeringen zijn bedoeld om kwetsbaren in 

hun bestaan te voorzien. Zonder uitputtend te willen zijn, hierna toch enkele 
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voorbeelden om aan te geven dat zonder nadere aanpassingen de effectiviteit 

van deze financiële middelen af kan nemen. Subsidies mogen alleen gegeven 

worden wanneer er ordentelijk verantwoording afgelegd kan worden over de 

besteding ervan. Maar mensen bewegen zich steeds vaker in flexibele netwer-

ken in plaats van vaste verbanden, die gebonden zijn aan een bepaalde en 

controleerbare locatie en waarvan de bestuurders geregistreerd staan bij de 

Kamer van Koophandel. Deze nieuwe netwerken geen kansen geven op subsi-

dies, vermindert de effectiviteit van het instrument. Belastingen worden geïnd 

op basis van bezit en langdurig verblijf in Nederland. Met de toenemende 

mobiliteit, de deeleconomie en digitale aangiftemogelijkheden is dit steeds 

lastiger controleerbaar. En voor sommige bedrijven, vooral zzp’ers, geldt dat  

ze soms niet eens een bedrijfslocatie meer hebben maar alleen online te vinden 

zijn. Boetes worden steeds vaker uitgegeven door ambtenaren die zich buiten 

op straat bevinden, die digitaal checken wie de persoon is en digitaal een  

rekening versturen. De controleerbaarheid van deze activiteiten is beperkt en 

de kwaliteit van de gegevens is afhankelijk van de kwaliteit en continuïteit 

van de bijhouding van de ondersteunende digitale systemen. Het rechtmatig 

ontvangen en uitdelen van uitkeringen ten slotte is ook een grotere uitdaging 

dan in het verleden toen mensen naar een loket toe moesten om zich te identi-

ficeren. Niet alleen neemt met de digitalisering het risico op (identiteits-)fraude 

toe, er is ook het risico dat mensen die minder digitaal-vaardig zijn hun rechten 

niet kunnen uitoefenen, zoals het ontvangen van toeslagen. 

Wet- en regelgeving

In 2014 heeft de minister van ez3 aangegeven meer ruimte te willen maken 

voor innovaties door technologische ontwikkelingen door toekomstbestendige 

wet-en regelgeving. Het kabinet erkent hierbij dat naast het bieden van ruimte 

voor ondernemerschap ook publieke belangen en waarden geborgd moeten 

worden. Belangrijke ontwikkelingen die geschetst zijn, zijn de opkomst van 

digitale platformen als Snappcar, Airbnb en Thuisafgehaald, de economische 

potentie van data en de opkomst van slimme apparaten, zoals de zelfrijdende 

auto. Als het gaat om de toekomstbestendigheid wordt aangekondigd dat de 

ministeries van ez, bzk en v&j aan een gezamenlijke aanpak gaan werken. 

Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn de mogelijkheden om met regel-

geving ruimte voor innovatie te creëren, het zorgen voor een open regel-

gevingsproces met participatie van belanghebbenden, het beter leren van  

de uitvoering van de regelgeving en het toewerken naar een efficiënter en 

effectiever wetgevingsproces. Ideeën die opgepakt worden zijn bijvoorbeeld 

het reputatiemechanisme, doelregulering en experimenteerbepalingen. 

3 Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving, tk 02-09-2015
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Een belangrijke brief die kan helpen om de legitimiteit van het overheids-

handelen te vergroten. Zonder aan de bovengenoemde inspanningen iets af  

te doen, zou ik toch een aantal elementen aan deze discussie willen toevoegen. 

Wat opvalt, is dat eigenlijk alleen expliciet risico’s worden gesignaleerd bij  

het ruimte geven aan innovaties als het gaat om de waarden van veiligheid, 

privacy en marktordening. En juist op deze terreinen wordt vooral nog nader 

onderzoek aangekondigd. Zoals eerder aangegeven zou het behulpzaam kun-

nen zijn om meer waarden te bekijken, zoals die neergelegd zijn in de grond-

rechten.

Een andere toevoeging gaat over de internationale context. Naar haar aard is 

het internet van iedereen (en dus van niemand) en internationaal. Steeds 

meer activiteiten en transacties vinden plaats via het internet. Welke regel-

geving geldt daar en voor wie? Valt een site opgezet door Nederlanders onder 

het Nederlands recht? Bedrijven kunnen steeds makkelijker shoppen in juri-

dische regimes. Wie mag iemand met discriminerende uitlatingen via Twitter 

aanspreken? Aan het verkrijgen en gebruiken van een fysiek identiteitsbewijs 

(Paspoort of nik) zijn strenge regels gebonden. De uitgifte van het overheids-

identificatiemiddel DigiD is ook gecontroleerd. Maar dat geldt niet voor de 

veel gebruikte inlogmethode via Facebook. Persoonsverwisselingen, bewust of 

onbewust kunnen dus makkelijker plaatsvinden. Maar wie is aanspreekbaar 

als er onoirbare zaken gebeuren? 

Een derde element dat in de discussie over de toekomst van wet- en regelge-

ving een plek zou moeten krijgen, is de vraag of en hoe er nog langer vastge-

houden kan worden op alle terreinen aan algemeen, generiek geldende regels. 

Een meer algemeen gevolg van een meer heterogene samenleving is dat het 

voor de overheid lastiger wordt om arrangementen in stand te houden met 

een hoge mate van universaliteit. Is het mogelijk om in collectieve regelingen 

rekening te houden met een grotere diversiteit aan individuele omstandig-

heden en voorkeuren? Kan onze vormgeving van wet- en regelgeving dit aan? 

Deze vraag is geen direct gevolg van veranderende technologische ontwikke-

lingen, maar wordt hierdoor wel steeds urgenter.

Wat vinden we nu eigenlijk als we deze ontwikkelingen binnen de overheid 

afzetten tegen de eerder geduide veranderingen in de samenleving? Wat 

betekent dit voor de bestuurstafel?
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5  Veel doet er toe. Wat ligt er op 
de bestuurstafel?

Inleiding
De vorige hoofdstukken hebben op verschillende manieren laten zien dat er 

veel vragen zijn te stellen als het gaat om de relatie tussen technologische 

ontwikkelingen, de samenleving, het individu en de overheid. Vragen die 

deels opgepakt worden, maar waarop een pasklaar eenduidig antwoord niet 

zomaar te geven is. Meer onderzoek en debat is nog nodig binnen de overheid 

en juist ook met de verschillende geledingen van de samenleving en de burgers 

zelf. Gezien het dynamische karakter van de ontwikkelingen is het minder 

zinvol om te discussiëren vanuit harde eindoordelen of conclusies of vanuit 

perspectieven als technologisch optimisme of pessimisme of vanuit enkel-

voudige invalshoeken. Wat kan wel een manier zijn om het debat aan de  

bestuurstafel te ordenen? Hoe kunnen we proberen om te gaan met dit  

‘wicked problem’? Niets doen is immers geen optie.

Dit hoofdstuk geeft eerst de kern weer van de voorafgaande hoofdstukken, 

waarna een aanzet gedaan wordt voor een bestuurlijke handelingsperspectief 

om de transitie van de samenleving en de overheid als gevolg van technologie 

te begeleiden.

De kernthema’s binnen de relatie technologie-samenleving-overheid
De huidige technologische ontwikkelingen gaan snel, zijn indringend en doen 

het onderscheid tussen product en consument, tussen mens en machine ver-

vagen en convergeren naar elkaar toe zoals de Nano-, Bio-, Informatie- en 

Cognitieve technologie. Hierdoor zijn mensen en machines 24 uur per dag 

verbonden en neemt de fysieke locatie aan waarde af als het gaat om het  

produceren van goederen, diensten en opinies gebaseerd op informatie. Daar-

mee verandert mogelijk de verdeling van welvaart. Participatie krijgt nieuwe 

vormen in een meer genetwerkte, horizontale samenleving, waar klassieke 

structuren en instituties veranderen door nieuwe manieren van communicatie 

en meningsvorming. Daarmee is er een risico van nieuwe vormen van twee-

deling, niet alleen qua welvaart of arbeid, maar mogelijk ook qua mensen die 

wel en niet kunnen deelnemen aan het brede maatschappelijke verkeer. Ook 
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op het niveau van het individu zijn verschillende trends zichtbaar, die tegelij-

kertijd voorkomen, maar per persoon kunnen verschillen. Mensen gebruiken 

meervoudige identiteiten in verschillende omgevingen en kunnen hyper-

individualistisch, maar ook hypersociaal zijn. Tegelijktijdig is er sprake van 

de-individualisering, door de wijze waarop deeleigenschappen van mensen 

zoals tot uiting komend in data, steeds vaker benut worden om uitspraken 

over de mens als geheel te doen. De mens wordt daarbij niet langer be-

schouwd als uniek samenstel van persoonlijke eigenschappen. Verschillende 

grondrechten worden geraakt door de ontwikkelingen. Nog lang niet alles is 

goed te duiden of vraagt direct om aanpassing van de Grondwet, maar het is 

nodig om een aantal waarden aan te passen, te expliciteren, te vertalen of uit 

te breiden naar de nieuwe situatie. Daarbij gaat het nadrukkelijk om meer dan 

alleen het vraagstuk van privacy, zoals het verbod op discriminatie en het 

gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van meningsuiting en het verbod op censuur, 

de onaantastbaarheid van het lichaam, sociale zekerheden en de werking van 

de democratie. Aan dit morele, ethische aspect van de nieuwe technologieën 

wordt te weinig aandacht gegeven. Binnen de overheid lijken de belangrijkste 

ontwikkelingen zich af te spelen in het domein van de bedrijfsvoering en 

dienstverlening en nog minder op het domein van het beleid, van de maat-

schappelijke vraagstukken. Ontwikkelingen lijken nog vooral techniek-

gedreven, nog vaak fragmentarisch vormgegeven met veel aandacht voor 

standaardisatie, efficiency en een focus op control en beheersing. De 

ontwikkelingen van een e-overheid, via i-overheid naar een technologische 

overheid vragen om een nieuwe blik op klassieke overheidsinstrumenten als 

voorlichting/communicatie, financiën (subsidies en belastingen) en de wet- en 

regelgeving. Binnen deze nieuwe blik spelen vooral vragen over het benutten 

van het versterkte potentieel van de samenleving een rol. Net als vragen, die 

samenhangen met het meer stateloze en locatieonafhankelijke karakter van 

stromen en productie van informatie, al dan niet gestructureerde data via  

samenhangende technologieën.

Wat kan een zinvolle manier zijn om om te gaan met al deze vragen, die er 

alle toe doen en samen een ‘wicked problem’ vormen? Waar en hoe te  

beginnen? Welke verantwoordelijkheid kunnen bestuurders nemen? 
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Het huidige debat geduid
Het huidige debat lijkt plaats te vinden vanuit twee schijnbaar tegengestelde 

posities, samen te vatten als pragmatisch versus ideologisch gedreven. 

Pragmatisch gedreven Ideologisch gedreven

Operationele en tactische 
invalshoek

Grootse visies als invalshoek

Klein en behapbaar houden van de 
discussie

Denken vanuit grote mogelijkheden 
en of potentiële bedreigingen

Verhogen van de efficiency in 
bedrijfsvoering en uitvoering

Verhogen van de welvaart of het 
welzijn in een veranderde wereld

Uitgaan van standaarden, beproefde 
technologie

Aansluiten bij de allernieuwste 
technologieën zonder de precieze 
mogelijkheden te kennen

Rationeel-planmatig Exploratief

Aanpassen van 
sturingsinstrumenten

Ontwikkelen van nieuwe 
sturingsinstrumenten

Beheersing van ict-projecten als 
doelstelling

Minder aandacht voor het vraagstuk 
van beïnvloedbaarheid van de 
ontwikkelingen

De cio als belangrijkste speler Nieuwe technologie als autonome 
belangrijkste factor

Behoudende inschattingen van de 
techniek

Techno-optimisten of -fatalisten

De huidige samenleving en overheid 
als vertrekpunt

Big brother of big society als 
symbolen voor het gesprek

Voor beide posities is veel te zeggen. Zonder visies of concepten over wat  

mogelijkheid kan worden, kunnen ontwikkelingen ons overkomen, zonder 

mogelijkheden voor anticiperen. Zonder nu concreet aan de slag te gaan met 

kansen die zich voordoen en die direct beïnvloedbaar en stuurbaar zijn, zouden 

we onszelf tekort doen. Dan missen we mogelijk kansen. Of doen zich later 

onwenselijke ontwikkelingen voor, die lastiger of niet meer bij te sturen zijn. 

Maar nu al investeren in onzekere technologieën of ethisch risicovolle zaken 

kan ook kostbaar zijn, zowel in financiële als maatschappelijke termen.
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Strategiebepaling als handelingsperspectief voor de bestuurstafel
Wat opvalt, is dat er weinig sprake lijkt te zijn van een expliciete strategie. 

Waar is de verbinding tussen operationeel/tactisch handelen en de grootse 

visies, de ideologie? Welke doelen worden nagestreefd, welke waarden doen 

ertoe, welke middelen zetten we wel en niet in en waarom, wat is beïnvloed-

baar en wat niet? Bij de strategiebepaling is een visie essentieel, maar gaat 

het ook om manieren om deze dichter bij te brengen en concrete doelen te 

behalen. Omdat het hier gaat om een lastig te voorspellen toekomst, een grote 

hoeveelheid spelers in wisselende rollen in netwerken waarin geen dominante 

sturende actor is, kan het niet gaan om een planmatige strategische planning. 

Veeleer dienen zich kansen aan als gewerkt wordt vanuit een ‘strategisch  

incrementalisme’4. Hierbij wordt uitgegaan van een stapsgewijze aanpak, 

waarbij het doel centraal staat, maar de weg er naar toe kan veranderen door 

nauwlettend aandacht te hebben voor de omgeving en wat daarin gebeurt. 

Een strategie waarbij afwijken en aanpassen vanzelfsprekend is.

In zo’n strategiebepaling en -uitvoering kan het beste van beide werelden 

benut worden. Kunnen mensen en partijen, die nu nog vaak tegenover elkaar 

of zelfs vaker nog niet met elkaar praten, verbonden worden. Bestuurders 

kunnen én moeten een rol pakken als het gaat om het mede-definiëren en 

expliciteren van de doelstellingen, uitgaande van het publieke belang en de 

publieke meerwaarde. De productie van de collectiviteit ligt niet in haar handen 

alleen, maar haar minimale rol is het beschermen van de publieke waarden, 

het waarborgen van de grondrechten en het voeren van een efficiënte en  

effectieve overheidshuishouding. 

Waar te beginnen? Het ontbreekt nu nog aan een samenhangende gedragen 

visie, aansluitend bij voor Nederland belangrijke waarden en de Nederlandse 

samenleving. Uit de internationale literatuur zijn twee visies bekend geworden, 

die gaan over technologie en de mogelijkheden voor sturing daarop in de  

samenleving door de overheid en het bedrijfsleven: 

•  “Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij, onwetendheid is kracht”. 1984, George Orwell

•  “Geheimen zijn leugens, privacy is diefstal”. De Cirkel, Dave Eggers

Deze visies zullen de meeste mensen als weinig passend duiden. Een meer 

wenkend perspectief kan geformuleerd worden door de belangrijkste grond-

rechten na te lopen. Door doelstellingen te formuleren op het terrein van bij-

voorbeeld het recht op (on)gelijke behandeling, heldere uitspraken over het 

4 Zie bijvoorbeeld het essay ‘Van voortgang boeken naar bestemming kiezen’, dr. Martijn van 

dr. Steen, Prof. Dr. Mark van Twist, drs. Nancy Chin-A-Fat en Jorgen Schram Bsc, nsob, 2014
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belang van ongecensureerde informatievoorziening, een herijkte balans als 

het gaat om privacy en effectiviteit en de spelers die daarin een rol hebben en 

een duiding over de grenzen als het gaat om de onaantastbaarheid van het 

lichaam. Bestuurders zouden een positie moeten innemen in het vraagstuk 

van de sociale grondrechten, richting geven aan het gesprek over een inclu-

sieve samenleving en de nieuwe vormen van democratie die daarbij horen. 

Het is cruciaal dat in het gesprek over de visie en de doelstellingen niet alleen 

mensen met kennis van techniek, bedrijfsvoering en uitvoering aan bod komen, 

maar ook ethici, sociologen, antropologen en filosofen. En bestuurskundigen. 

Maar bovenal gaat het ook om het verhogen van de kwaliteit van het gesprek 

door betrokkenheid van burgers en bedrijven zelf, door toelating van nieuwe 

netwerken, ook digitaal, tot het besluitvormingsproces over deze doelstellingen. 

Deze doelen en uitgangspunten kunnen een leidraad vormen voor een incre-

mentele aanpak op deelterreinen van (overheids)zorg. Gezien de snelle ont-

wikkelingen kan dit geen statische, lineaire aanpak zijn, maar lijkt het effec-

tiever om stapsgewijs aan de slag te gaan voor, door en met de samenleving. 

Met aandacht voor het leren van elkaar, het innoveren en experimenteren en 

het delen van kennis. Op basis van de opgedane ervaringen is het van belang 

dan opnieuw te kijken naar mogelijkheden op andere terreinen of naar bij-

stellingen van de geformuleerde uitgangspunten. Daarbij is het cruciaal om 

aandacht te houden voor de vraagstukken van efficiency en beheersing net 

als aandacht voor het belang van het gezamenlijk creëren van publiek belang 

en de impact die de keuzes op deelterreinen hebben voor de samenleving en 

de mensen daarbinnen als geheel. Met oog voor het heden én de toekomst, 

waarin technologie, de samenleving en de overheid elkaar meer en meer  

zullen beïnvloeden. 

Tot slot
Terug naar de titel: “Van de kelder naar de bestuurstafel”. Ik heb dit essay 

geschreven vanuit verschillende vragen en verwonderingen. Ik ben uitgegaan 

van het idee dat het vraagstuk van de relatie tussen de technologische ont-

wikkelingen en de samenleving een nieuwe plek nodig heeft binnen de over-

heid. Niet langer primair een domein van ict-specialisten van de interne  

bedrijfsvoeringsafdeling alleen, maar ook van de bestuurstafel. Tijdens het 

schrijven heb ik de urgentie van een meer strategische en meer waarden  

georiënteerde aanpak door de overheid van dit in mijn ogen belangrijke maat-

schappelijke thema alleen maar zien toenemen. Niet langer een onderwerp 

dat weggestopt is in de kelder, maar waarover een gesprek in de volle open-

heid nodig is met vele spelers en invalshoeken die er allen toe doen. Ik zie uit 

naar het gesprek!
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Over de nsob

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 

oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  

de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  

de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met geavanceerde 

en uitdagende opleidingen voor het topsegment van het management in 

openbaar bestuur en publieke sector bij te dragen aan een hoogwaardig 

openbaar bestuur. 

 De opleidingen van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde 

didactische concepten, een excellent docentenkorps van top- 

wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en  

intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden  

een mix van cognitieve verdieping, theoretische en professionele  

reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties,  

toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en onderzoeks-

opdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen  

op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

 De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidings- 

instituut voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die func-

tie wil de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen over 

beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen  

tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving  

en instrumentering van veranderingen in die domeinen. 

 De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers 

uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die voort-

komen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. De 

nsob biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de weten-

schap, tijdens en na hun loopbaan. De nsob organiseert publieke debatten 

en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. 
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