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Drones kunnen óók levens
redden. En Uber is inmiddels
verboden in Nederland.
Technologie overkomt ons,
maar we kunnen het ook naar
onze eigen hand zetten. Peter
Paul Verbeek: “het gaat het
om het zoeken naar een
goede kwaliteit van onze
relatie met technologie”.

0. ACHTERGROND
In de tweede helft van 2015 heeft een werkgroep van BZK een verkenning gedaan naar de
betekenis van opkomende technologieën voor BZK. Big data, robots, virtual reality, zelfrijdende
auto’s, Uber en Airbnb domineren het nieuws. Centrale vraag in de tech verkenning: in hoeverre
heeft BZK deze ontwikkelingen op de radar staan? Waar zit het onbenut potentieel?
De werkgroep bestaande uit Marjon Schols, Paul de Goede, Marcel Tijs, Jeanette Krol, Roxane
Daniels, Niek Marcelis en Mildo van Staden, heeft samen met externe experts een traject doorlopen
met inspiratiesessies en een PULSE bijeenkomst voor medewerkers. De externe experts zijn: Job
Esmeijer (TNO), Mieke van Heeswijk/Josien Pieterse (Netwerkdemocratie), Maurits Kreijveld
(Wisdom of the Crowds), Marcel Bullinga (Futurechecker) en Ruben Horbach (Somo Global in
London). In december organiseerde de werkgroep met de WRR een lunch- en expertbijeenkomst
met robotdeskundige Martin Ford.
De verkenning is tot stand gekomen via deskresearch, vijf inspiratiesessies met externe experts en
BZK-ers, gesprekken met BZK-ers uit elk DG en een plenaire bijeenkomst via PULSE waar collega’s
kennis konden nemen van de eerste resultaten.
Uit een grote hoeveelheid trends en ontwikkelingen is getracht om de mogelijke betekenis voor
BZK te schetsen.
1. CONCLUSIES
De tech verkenning biedt een overzicht van baanbrekende nieuwe technologie met kansen en
bedreigingen/uitdagingen voor BZK. De impact op BZK is potentieel groot, zowel in termen van
kansen als bedreigingen/uitdagingen. Specifieke bijdragen van technologie zien we langs vier
thema’s:





Robotisering/automatisering en gevolgen voor het werk (BZK personeel, Rijksbreed
personeelsbeleid).
Bijdrage aan economie en (maatschappelijke) innovatie
Versterken van digitale democratie
Technologie en bijdragen aan lerend en strategische vermogen
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Stel… in de toekomst, kunnen we BZK dan zien als een exponentiële high tech organisatie?
Eén van de externe experts kwam met deze prikkelende gedachte die de nodige discussie
losmaakte in de werkgroep. Sommigen vonden het overdreven, anderen herkenden zich wel in dat
beeld. Hoe dan ook, het radicale beeld daagt uit tot discussie.
BZK is een exponentiële high tech organisatie die een maximaal bereik haalt met minimale inzet
van mensen en maximale inzet van technologie (robots, 3dprinters, big data, apps, digitale
platformen etc.). BZK flex werkt als een Uber platform. BZK is in haar bedrijfsvoering transparant,
open source, opendata, innovatief, en duurzaam. BZK bouwt 1 overheid met 1 gezicht en 1 digitale
infrastructuur, inclusief een persoonlijk burgerdashboard met alle identiteiten van de burger en al
diens transacties met de overheid. In dat dashboard worden slimme, gekoppelde
waardedocumenten gebruikt die fraude onmogelijk maken. BZK bouwt een platform waarin alle
wetgeving preventief op kwaliteit en tegenstrijdigheid wordt getoetst. BZK heeft een visie op
externe innovatie en geeft ruimte aan burgerschap, sociaal ondernemerschap en werkt samen met
start-ups. BZK heeft een visie op “digitale democratie” en versterkt de positie van burgers in de
techniekontwikkeling: Burgerrechten2.0. BZK werkt met freelancers die zonder baas in
zelfsturende teams kunnen functioneren. BZK stoot eigen overheidskantoren af en maakt gebruik
van coworkspaces. BZK speelt in op toekomstbanen: er werken b.v. minder boekhouders, maar
meer ‘crowdfund facilitators’. BZK maakt zelfvoorzienende huizen mogelijk in smart cities die
levensloopbestendigheid combineren met energie-autonomie.
Vier bijdragen van opkomende technologie voor BZK
Als we teruggaan naar de vraag, waar ligt het onbenut potentieel voor BZK, dan kunnen we op
basis van de verkenning vaststellen dat opkomende technologieën (en data die daaraan ten
grondslag liggen) voor alle facetten van BZK belangrijk en zelfs urgent zijn. Technologie en data
zitten overal. Tegelijkertijd is nog veel onzeker.
De conclusies zijn verder gespecificeerd aan de hand van vier bijdragen die opkomende
technologieën voor BZK kan leveren.
De eerste bijdrage is het toekomstbestendig maken van overheidsbanen.




Wat is het probleem? Waar machines vroeger spierkracht vervingen, vervangen ze in
toenemende mate denkkracht als gevolg van data algoritmes/zelflerende
systemen/robotisering. Dit heeft invloed op taken en banen die op termijn van karakter
veranderen, of zelfs verdwijnen. Dit raakt de kwaliteit van ons werk, de inzetbaarheid van
personeel en vakmanschap.
Antwoord op het probleem? Technologie biedt kans voor efficiency. Op korte termijn en in
scenario’s waar de impact laag is zou BZK vooral de nadruk kunnen leggen op scholing en
flexibeler inzet van personeel. Op langere termijn en in scenario’s met grote impact, zijn
mogelijk meer drastischer maatregelen nodig. Wat kunnen die zijn en wat zijn implicaties?
Verder als afgeleide: hoe kunnen we de kwaliteit van ons werk vergroten door technologie voor
ons te laten werken (‘complementariteit’) en doorgronden op niveau van functies en bundel
van taken.

In de tweede plaats leveren opkomende technologieën voor BZK een bijdrage aan de economie en
(maatschappelijke) innovatie.




Wat is het probleem? Er is druk op BZK (en de rijksoverheid) om kleiner en zuiniger te zijn.
Verder is er indirect bewijs dat een moderne, door techniek gedreven overheid, bijdraagt aan
economische en maatschappelijke groei. Belangrijk is dat een veranderende samenleving van
de overheid vraagt om mee veranderen en in te spelen op nieuwe behoeften en gedragingen
van burgers en bedrijven m.b.t. technologie. Digitale veiligheid is een belangrijk thema.
Antwoord op het probleem. Voor BZK kan dit betekenen dat het gebruik van technologie kan
leiden tot lagere bestuurskosten (minder taken, meer productiviteit), tot effectiever beleid en
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uitvoering (datagedreven beleid en uitvoering), betere dienstverlening (pro-actief inspelen op
innovaties) en het faciliteren van externe innovatie zoals digitale platforms waar burgers,
coöperaties, start-ups mee kunnen doen: kunnen we denken en werken als een Uber (open
data portal is pas het begin). Urgentie zit in digitale veiligheid (high intelligence in opsporing),
maar ook voor het borgen en versterken van een veilige digitale infrastructuur.
Een derde belangrijke bijdrage is het versterken van de digitale democratie.




Wat is het probleem? Moeten we anders naar democratie kijken en de verhoudingen in de ‘big
society’? Er zijn ontwikkelingen die erop duiden dat burgers verworden tot het
‘dataproletariaat’. Richting bedrijven ruilen burgers hun data in voor gebruikersgemak, richting
overheid voor surveillance. Met big data is er bovendien het gevaar dat burgers ervaren dat
van hun persoon niets meer rest dan een datapunt in een database.
Antwoord op het probleem. BZK is van democratie en grondrechten. En van behoorlijk bestuur.
BZK zou zich sterker kunnen maken voor de democratische rechten van burgers, een visie
hebben op ‘burgerrechten2.0’ en dit adresseren. Zich ook moeten bemoeien met discussies
over de Google auto en de deeleconomie. Hieraan gerelateerd is zorg voor een gezonde ‘checks
en balances’ (b.v. toezicht, verantwoording) in PPS constructies. In de sfeer van de digitale
overheid bijdragen aan het versterken van de informatiepositie van burgers door niet alleen in
surveillance te investeren, maar ook in dienstverlening (empowerment).

Tot slot, ten vierde, is er een meer indirecte bijdrage door het versterken van het lerende en
strategische vermogen van BZK.




Wat is het probleem? Opkomende technologieën zijn complex en de doorwerking afhankelijk
van het gebruik dat we op voorhand niet weten. Ook het speelveld buiten BZK is complex met
ingewikkelde PPS constructies en wet- en regelgeving die innovaties bemoeilijken. Ook de
timing van beleidsinterventies luistert nauw. Met andere woorden: veel is nog onzeker.
Antwoord op het probleem. Dan is het vooral van belang om de eigenschappen van BZK te
versterken om met complexiteit om te gaan. Hier gaat het vooral om het vermogen om
adaptief te zijn (om oplossingen te vinden wanneer de omgeving verandert), in staat flexibel te
zijn (omgaan met schokken) en om handelingssnelheid te vergroten (kunnen we snel diensten
leveren, of gedrag veranderen als gevolg van veranderingen) en om het lerend vermogen te
versterken. De juiste ICT kennis in huis halen (wat kunnen we leren van start-ups, betas?),
kennis en visie op technologie en deze interdepartementaal uitdragen, maar ook ruimte voor
experimenten (b.v. met labs en start-ups, tijdelijk in regelluwe omgevingen) en het verankeren
van een multidisciplinaire benadering van technologie projecten waarbij naast kansen, privacy
en veiligheid, ook naar ethiek en organisatie aspecten centraal staan.
2. DE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN SAMENGEBRACHT IN VIJF CLUSTERS

In deze paragraaf een opsomming van de belangrijkste trends en ontwikkelingen met voor
elke ontwikkeling de mogelijke betekenis voor BZK.
Uit vijf “key enabling Technologies” (b.v. nanotechnologie) en daaruit afgeleid circa 100 sociotechno trends (b.v. gebruik van big data, toepassing van drones, zie bijlage) zijn vijf clusters
herleid. Twee ontwikkelingen vallen op in alle vijf clusters:



Geleidelijk zien we een verschuiving van: internet of content, naar internet of services,
naar internet of people, naar internet of things, naar internet of living things.
Alles draait in essentie om data en internet is de verbindende schakel.
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Cluster 1: de ‘backbone’ , ofwel de infrastructuur:


Alomtegenwoordige netwerktechnologie en beschikbaarheid van rekenkracht die toeneemt.
Van belang voor nieuwe diensten met hoge eisen op het gebied van stabiliteit en minimale
vertraging, zoals de communicatie tussen zelfrijdende auto’s in het verkeer en andere
“smart city” applicaties. Quantum computing kan rekenkracht verder versterken en
ingewikkelde problemen oplossen, maar ontwikkelkosten zijn hoog.



Groei van verschillende ‘internetten’ ofwel netwerkinfrastructuren met belangrijke rol voor
private partijen (v.b. Facebook (internet.org), of Google (Fiber, project Loon), financiële
wereld met eigen netwerken) en burgers in Amsterdam met een eigen wifi-netwerk (LoRA).



Toename van veiligheidsprotocollen (https) en initiatieven als anoniem internetten (Tor,
‘The Darknet’), encryptie, groeiende bekendheid adblocks (5%), wifi-vrije zones (als
tegenbeweging).



Grotere opslag in ‘clouds’ tegen steeds lagere kosten.
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Tor staat voor The Onion Router. Zoals bij een ui (onion) zijn er veel schillen die de kern, iemands ware
identiteit, verhullen. Internetverkeer wordt versleuteld en het IP-adres van een bezoeker wordt via een omweg
naar het Tor-netwerk geleid. Daardoor blijft de privacy van gebruikers gewaarborgd en kunnen zij anoniem
zakendoen. Omdat Tor een openbaar netwerk is, ordt het in toenemende mate voor civiele doeleinden gebruikt
door het grote publiek. Daaronder bevinden zich veel cybercriminelen die anoniem strafbare feiten plegen op
het netwerk (drugs, wapenhandel). Tor zelf is niet illegaal. Het kent ook veel goede toepassingen. Tijdens de
Arabische Lente was het een veelgebruikt communicatiemiddel. Het biedt ruimte voor klokkenluiders. Tor is
veel te vinden op ‘The Darknet’ (Jamie Barklett) en telt wereldwijd 3 miljoen gebruikers per dag en tussen
5.000 – 30.000 websites.

Betekenis voor BZK
Vragen over toegankelijkheid en netneutraliteit, privacy en de autonome positie van gebruikers
(burgers) ten opzichte van netwerkinfrastructuren.
Tegelijkertijd spanning met veiligheid. Toename veiligheidsprotocollen en diverse ‘internetten’
bemoeilijken opsporing.
Key enablers als eID kunnen een boost geven aan online diensten.
Quantum computing kan op termijn bedreiging vormen voor het kraken van passwords wereldwijd.
Clouds bieden meer mogelijkheden voor dataopslag en worden goedkoper. Dat biedt kansen voor
afstandswerken, reduceren van apparaatskosten door minder investeringen in hardware of ICT
support.

Cluster 2: de interface:


Toename ‘wearables’/‘quantifed self’ van o.a. biomedische gegevens, internet of things
worden goedkoper en krachtiger.



Marck Zuckerberg van Facebook verwacht dat ‘virtual reality’ een grote trend gaat worden.
Virtual en augmented reality in smartphones en losse brillen en lenzen, breinhelmen,
maken het mogelijk om informatie te visualiseren en te combineren met het beeld op de
fysieke werkelijkheid.



Veel wereldspelers en start-ups richten zich op AR, VR en internet of things. Geeft belang
aan, maar ook nog veel onzeker over impact (hoe breed, hoe belangrijk, voor business, of
consument etc)
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We gebruiken interactieve media (AR, VR, browsers, sociale media) als filter om naar de stad te
kijken. Het wordt gemakkelijker om de juiste route en informatie te vinden in drukke gebieden, denk
hierbij aan vliegvelden, winkelcentra of andere drukke hubs. Sociale systemen spelen een rol. Kiezen
voor een bepaald transportmiddel (bus, taxi, fiets, lopen, etc) wordt bepaald door advies van anderen,
real-time weerberichten, crowdsourced information. De gebruikersvriendelijkheid is nog een issue.
(Google’s Waze – Google kocht Waze voor 1,1 miljard dollar en wordt gezien als meest
gebruikersvriendelijke navigatiesysteem).



Energienetwerken worden intelligente ‘smart grids’ die het mogelijk maken om peer-topeer energie uit te wisselen en voortdurend in te spelen en te anticiperen op de
energiebehoefte doordat behoeften gemeten worden. Gebouwen spelen belangrijke rol
(goed voor 40% energieverbruik).



Vooruitgang in ‘Internet of living things’ zoals het beter herkennen van emoties en
gezichtsuitdrukkingen, de toegang tot data van EEG scans, om zo “gedachtes te kunnen
lezen”.

Betekenis voor BZK
VR en AR voor nieuwe vormen van werken, kwaliteit werk, voor opleidingsdoeleinden. Roept
vragen op over gebruikersvriendelijkheid, acceptatie en toepasbaarheid.
Mate waarin quantified self gebruikt kan worden voor het meten van stress. Hoe effectief en
wenselijk is dit?
Smart cities en de betekenis voor publieke waarden en regulering (De Stad). Kan BZK richting
geven waardoor technologie ook ontmoeting, sociale cohesie en integratie in de stad versterkt?
BZK heeft veel gebouwen, waaronder het BZK gebouw zelf, die ‘smart-grid’ en onderdeel kunnen
zijn van een smart city. Inclusief AR, VR met virtuele projecties van historische panden, etc.
Als we meer weten over gedrag van burgers, kunnen we beleidsinstrumenten dan effectiever
inzetten? Wat zijn ethische vragen? Of is ‘internet of living things’ nog SF?

Cluster 3: data, data, data en algoritmen


Essentie is data, data, data. Nieuwe olie of het nieuwe water, grote verwachtingen, maar
vooral bedrijven en overheden met weinig ervaring zijn nog zoekende naar zinvolle
toepassingen en kansrijke waardeproposities.



Algoritmes zetten data (input) om in output. Google algoritmen bepalen wat je te zien
krijgt. Ons leven wordt steeds meer gestuurd door computeralgoritmen die stilletjes op de
achtergrond hun werk doen. Algoritmen grijpen de macht.



Nieuwe inzichten (vergelijkbaar met de microscoop die ons ook anders naar de wereld liet
kijken) en voorspellende waarde: ‘predictive policing’, ‘predictive maintainence’, goed
getimede keuzes, belofte van ‘zero-crime samenleving’?
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Big data en de analyse ervan kunnen de uitslag van toekomstige verkiezingen voorspellen. Is hierdoor het
tijdperk van de individuele leiders met grote visioenen voorbij? Onverwachte variabelen uit de toekomst kunnen
makkelijker meegenomen in visievorming, waardoor eerder genuanceerde visies gewaardeerd zullen worden
door de kiezers. Grote, onrealistische visies zullen makkelijk gecontroleerd kunnen worden en worden minder
gewaardeerd.

Big data kunnen leiden tot ‘machine learning’ en zelfs zelflerende systemen. Consequenties en
handelingen worden verbonden aan data-analyses: computers worden meer handelend. Denk
hierbij ook aan de opkomst van (semi) autonome voertuigen (Google Car) en robots,
klimaatbeheersingssystemen en aandelensystemen die in milliseconden miljoenen aan- en
verkoopbeslissingen nemen. Met name in ‘machine learning’ wordt veel vooruitgang geboekt omdat
de aanwezigheid van steeds grotere hoeveelheid data computers in staat stellen patronen te
herkennen. Er zijn al zelfdenkende computers (b.v. IBM verkoopt gerechten die verzonnen zijn
door een zelfdenkende computer). Maar er gaat ook nog wat mis: een Google auto veroorzaakte
ongelukken doordat deze zich aan de regels hield!
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Er komen steeds meer nieuwe data bij met nieuwe identificerende, persoonlijke kenmerken
van de toekomst, bijv. waarbij gedrag en levensstijl (b.v. slimme energiemeters, of gedrag
in de auto) net zo belangrijk zijn als demografische gegevens. Kan van grote waarde zijn
voor commercie en veiligheid.

Gebouwen zitten vol met data. Deze zorgen voor inzichten in o.a. het management en de systemen.
Een slim gebouw beperkt zich echter niet tot het gebouw zelf, het is belangrijk om te overwegen wat
voor invloed het gebouw heeft op haar omgeving en welke interacties er zijn met de omgeving.

Betekenis voor BZK
BZK verzamelt veel data. In hoeverre kunnen die ingezet worden? Leiden die tot nieuwe inzichten
(tegen lagere kosten)? Worden correlaties belangrijker dan waarheidsvinding? Hoe beoordelen we
dat vanuit vakmanschap?
Voorspellende waarde van data kan helpen om beter te anticiperen (b.v. of gemeenten in financiële
problemen komen), maar heeft ook keerzijden als algoritmen het gedrag gaan bepalen. Denk aan
stigmatisering, of selfullfilling prophecy (beïnvloeden van de verwachting van je uitkomst), of
minder ruimte voor alternatieve zienswijzen (speaking truth with data), of ten koste gaan van
persoonlijke vrijheid van burgers (b.v. bij preventie in jeugdzorg).
Nieuwe, op persoon te herleiden identificeerbare gegevens, bieden kansen voor overheid en
bedrijven om inzichten te krijgen, maar leveren ook nieuwe privacyvraagstukken op.
Op termijn wordt automatisering maatwerk. ‘Machine learning’ en zelflerende systemen kunnen
fouten in de automatisering terugbrengen en zijn in staat om elk individu ook als individu te
benaderen i.p.v. een categorie.

Cluster 4: smart en (social) innovation


Opkomst en impact van platforms onder de noemer van de deeleconomie, waarbij
data, ICT, robotica en ‘additive manufacturing’ zoals 3D-printing een grote rol
spelen. Richten zich dankzij ICT op het beter en efficiënter gebruik van onbenut
potentieel of tot slimmer produceren: mass customisation met afstemming van
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partners in de keten om op het juiste moment de juiste producten te produceren met
minimale overproductie of afval en precisie in het proces wat kan leiden tot near-zero
production. Vooral bedrijven (Uber, Airbnb), en burgers (Peerby, voor je buurt
(crowdfunding) etc. ).


Opkomst met potentieel grote gevolgen, maar nog relatief geringe bekendheid
(vanwege geringe schaal) zijn ‘peer-to-peer’ toepassingen die tot het verdwijnen van
tussenschakels kunnen leiden – de ‘middle man’ (Transferwise, Blockchain, Bunq,
eBay crowdsourden van geschillen, peer-to-peer identificatie rond AirBnb).

Blockchain fungeert als een digitale
Thrusted Third Party. Alsof een notaris
bij iedere transactie zit, maar het zijn
wiskundige formules. Iedereen beschikt
over één gedeelde bron van waarheid
waardoor blockchain in principe altijd
vertrouwd kan worden.



Interactieve media en netwerktechnologie versterken mobilisatiekracht (aanleggen
LoRa netwerk door burgers in Amsterdam, Geenpeil.nl) en awareness networks
(Bevingmeter) en transparantie (LittleSis, Publeaks), maar mobiliseren ook burgers
die kwaad in de zin hebben (radicale groepen maken veel gebruik van technologie).



Organisaties worden in toenemende mate ICT organisaties. Amazon is geen
boekenverkoper, maar een ICT bedrijf “Als ik respect van programmeurs wil
behouden dan moet ik in staat zijn een labdafuntie te debuggen” aldus topman
Werner Vogels van Amazon. Banken en verzekeraars beschikken al over relatieve
zware ICT-bestuurders in de top.

Betekenis voor overheid, BZK
In hoeverre kan de overheid denken in termen van digitale platforms? Kunnen we BZK-flex als een
BZK-Uber laten werken? Of ons Open data portal versterken? Wat zijn mogelijkheden om
tegenstrijdigheden van ons beleid, of van wet- en regelgeving weg te nemen m.b.v. van b.v.
Github? Lenen andere thema’s zich goed voor platforms, zoals democratie, wonen, bouwen,
privacy, identiteitsinformatie?
In hoeverre zijn banen of kwaliteit van het werk bij BZK vatbaar voor ‘peer-to-peer’ disrupties?
Te veel denken in termen van risico’s ontneemt het zicht aan de kansen die er zijn of vice versa.
Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om én privacy te bevorderen en economische/maatschappelijke
groei te bevorderen? Hoe ziet dit concept eruit?
De broncode van GeenPeil is makkelijk te hergebruiken. Komen er meer van dergelijke initiatieven?
Hoe verhouden burgerinitiatieven zich tot onze klassieke representatieve democratie?
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Cluster 5: dynamiek van kennis, netwerken en platforms


Dankzij netwerk-effecten zijn nieuwe producten en diensten gevoelig voor ‘winner
takes all’-scenario’s voor dominante platformen. Wordt versterkt door de snelheid
waarmee diensten ontwikkeld kunnen worden, en wereldwijd kunnen schalen, en dus
ook bedrijven kunnen groeien.

Deeleconomie:
•

40-60 miljoen euro, 0,01% van
BBP.

•

2015: verwachting 1 miljoen
huishoudens

•

25% Nederlanders in de toekomst
graag iets willen betalen

Bron: ING



Kosten van technologie dalen door dalende kosten clouds, netwerken en slimmere
productie en delen. Leidt tot groei en belang van start-ups en R&D van bedrijven.



Plug and play sensor modules, 3D-printing en platformen met designs maken het
mogelijk om snel en tegen relatief lage kosten prototypes te ontwikkelen. En ook
slimme hardware krijgt te maken met de hierboven beschreven netwerk-effecten,
multi-sided markten en platformen, bijvoorbeeld de auto als platform waar derde
partijen diensten voor kunnen ontwikkelen. Bovendien is met crowdfunding
platformen zoals Kickstarter de drempel om op alternatieve wijze financiering te
organiseren.

TEK Delta is een initiatief dat het gat tussen de Nederlandse R&D en het startup ecosysteem wil
overbruggen om high-tech innovatie en valorisatie te versnellen. Dit door het beschikbaar stellen van
IP/technologie aan startups, maar ook via zogenaamde Labs en pre-accelerator programma’s.
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Betekenis voor overheid, BZK
Veel dynamiek komt van start-ups en R&D van bedrijven. Kunnen we meer kennis nemen
van deze partijen waardoor we pro-actiever kunnen reageren op de komst van nieuwe
technologieën. Kunnen we met start-ups verkennen hoe we onze data beter kunnen
benutten?
Labs als in TEK Delta bieden niet alleen faciliteiten en technologische ondersteuning, maar
ook de mogelijkheid om met meer speelruimte in wet- en regelgeving te experimenteren om
innovatie te stimuleren. Voor startups biedt het een kans om te innoveren binnen wat
ruimere kaders in een ‘veilige’ omgeving voordat men de markt opgaat, voor BZK om
proactief en dicht bij het ‘innovatieve vuur’ te onderzoeken wat voor nieuwe vragen de
nieuwe technologieën en nieuwe diensten oproepen en hoe men dit moet vertalen naar de
eigen praktijk en de randvoorwaarden die ‘digital era governance’ moet bieden.

3. IMPACTS VAN VIJF CLUSTERS
2.1 Impacts op economische groei, productiviteit en banen
Opkomende technologieën zorgen voor innovatie die kan bijdragen aan economische en
maatschappelijke groei. Over de mate van groei verschillen internationale experts van mening. Ook
als het gaat over de impact op het verdwijnen of juist de groei van banen.
Uit een meta-analyse van Dialogic (De impact van ICT op de Nederlandse economie. 2014) blijkt
dat ICT (niet de technologie) de afgelopen jaren zorgde voor een economische groei van 0,9
procentpunt van het BBP per jaar. Gegeven een gemiddeld groeipercentage van 2,5 procentpunt in
de periode 1990-2013, komt dit overeen met circa 36% van de economische groei. Over de invloed
van ICT op de arbeidsproductiviteit is Dialogic minder stellig. Experts wijzen er zelfs op dat ICT niet
terug te vinden is in de arbeidsproductiviteit. Zie figuur.
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Onder internationale experts is nauwelijks consensus over de vraag of opkomende technologieën
voor groei en productiviteitswinst zorgen. Ook is er geen consensus in de mate waarin banen zullen
verdwijnen door robots/automatisering, wel consensus dat er op korte termijn banen zullen
verdwijnen, maar geen consensus op lange termijn.
Aan de ene kant van het debat vinden we internationale experts die verwachten dat
opkomende technologieën voor nieuwe markten en diensten zorgen en het leven radicaal zal
veranderen (Rifkin, Kurzweil, Moore, Brynjolfson). Technologie zorgt voor nieuwe,
ongedachte combinaties die exponentieel verlopen. Het niet-rivaliserende karakter van
digitale goederen en netwerkexternaliteiten zorgen voor nieuwe markten en investeringen
waarbij de techniek wordt omgezet in digitale algoritmes, die oneindig te kopiëren zijn:
gratis, perfect en real-time tegen zo goed als geen kosten. Deze visie is populair onder
beleidsmakers (zoals EU) omdat dit een nieuwe handelingsperspectief biedt, maar wordt
minder gedeeld onder economen. Onderling is er wel meningsverschil of nieuwe marken en
diensten tot werkloosheid zal leiden.

Er is onzekerheid over de mate waarin banen verdwijnen of bijkomen. Sommige experts verwachten tal
van nieuwe toekomstbanen, ook voor de overheid. Anderen zijn sceptisch over de groei van nieuwe
banen. Martin Ford liet op een bijeenkomst bij BZK zien dat 90% van de banen er 100 jaar geleden ook
al waren. Daar kan tegenin worden gebracht dat de bestaande banen dankzij technologie drastisch van
karakter zijn veranderd (CPB).

Aan de andere kant zijn er experts die de nieuwe mogelijkheden sterk relativeren. Gordon
stelt bijvoorbeeld dat de meest radicale verandering al achter ons ligt (het dot.com tijdperk)
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en dat de huidige technologie vooral de communicatie verbetert, maar niet (meer) tot
radicale veranderingen zal leiden in de manier waarop we werken en produceren. Gordon
wijst op de ‘zes tegenwinden’ die samenhangen met structurele lagere economische groei,
zoals vraaguitval, na-ijlende schuldenlast, etc. die de bereidheid van bedrijven om te
investeren negatief beïnvloeden.
Miller & Atkinson nemen een middenpositie in en stellen dat we de tweede orde effecten
onderschatten. Besparingen door productiviteitsstijging vloeien terug in de economie en
zorgen voor een toename van de vraag, die op zijn beurt weer banen creëert. Economie is
verder zeer complex, er zo veel banen en technologie is er niet van de ene op de andere
dag. De menselijke behoeften zijn oneindig, zo zal er behoefte aan arbeid blijven bestaan.
Ook het recente rapport van de WRR (De Robot de Baas) , relativeert de effecten van
banenverlies op de kortere termijn (5-10 jaar). Volgens de WRR zijn er tal van
mogelijkheden om de technologie te kneden naar onze behoefte. Tal van sociale, culturele,
regulerende en economische factoren spelen een rol bij de ruitrol van technologie. Het is er
niet van de een op de andere dag.

We weten niet wat het totaaleffect op de arbeidsmarkt is, maar het zorgt nu al voor een verschuiving
binnen de arbeidsmarkt, namelijk polarisatie. Binnen banen kan sprake zijn van upgrading dankzij
technologie. De secretaresse van nu doet veel meer dan vroeger dankzij nieuwe software. Maar er kan
ook sprake zijn van downgrading: het werk verschuift steeds meer achter het scherm. Als relatief
minder mensen gaan werken kan dat van invloed op belastingafdracht. Ook door vergrijzing kunnen
mensen minder gaan werken. Om ons inkomen op peil te houden is productiviteitsgroei heel belangrijk.

Betekenis BZK
Vakmanschap en vaardigheden. In NL grote vraag naar beta’s en dataspecialisten. Is BZK
een aantrekkelijke werkgever? Wat zijn creatieve wijzen om de vaardigheden te verwerven
(b.v. Rijksbrede pool, opzetten van Data Academy, Mooc’s) etc . Bij AIVD is veel behoefte
aan dataspecialisten.
Wat zijn toekomstbanen (wat verdwijnt, wat komt)? Het zijn niet alleen lager opgeleide,
maar ook hoger opgeleide banen die bij BZK kunnen verdwijnen. Hebben we daar een goed
beeld bij? Wat zijn gevolgen voor de kwaliteit van ons werk? Vraagt dit op langere termijn
nadenken over drastischere maatregelen (zoals basisinkomen?)

13

Kunnen we ambtenaren productiever inzetten door BZK-flex te laten werken als een Uber
platform?
2.2 Impacts: herstructurering van waarden netwerken
Opkomende technologieën brengen nieuwe waardeproposities. Traditionele rollen van actoren
schuiven, actoren krijgen meer of minder invloed en macht. De verkenning heeft veel trends,
ontwikkelingen en illustraties opgeleverd die in de kern terug te voeren zijn op de
driehoeksverhouding tussen overheid, samenleving en bedrijfsleven. Voor een gezonde
samenleving hebben we staat, markt en burger alle drie nodig. De balans is daarbij essentieel.
Bedrijfsleven. Richting burgers zijn digitale platforms een dominante ontwikkeling denk aan
sociale media platforms en platforms in de deeleconomie. Cloudservices zijn van bedrijven.
Bedrijven voorzien overheid en burgers in publieke functies en infrastructuren (publieke
manifestaties organiseren we via Facebook). Rond ‘smart cities’ zijn grote IT-spelers actief
(‘Internet of things’, layers, VR en AR). Bedrijven als Microsoft en IBM profileren zich, weliswaar
met wisselend succes, op gezondheid via dataverzameling uit wearables/quantified self. Dat doen
ze door producten als entertainment te verkopen om zo de sterk gereguleerde zorgsector te
vermijden.

De datasamenleving van de stad, waar vooral bedrijven een grote rol spelen. Bron: OECD.

De invloed van burgers laat twee gezichten zien. Enerzijds toenemende mobilisatiekracht door
interactieve media en hyperconnectiviteit (online/offline) en innovatief vermogen (bottum-up, in
stad). Anderzijds burgers in toenemende mate in rol gedrukt van ‘dataproletariaat’. 1) Burgers
staan in continue verleiding om data vrijwillig af te staan aan bedrijven in ruil voor
gebruikersgemak. Creëert lock-in. Achter hippe, open en democratische digitale platformen (uit

14

Sillicon Valley) schuilen kapitalistische business modellen die waarden als solidariteit en gelijkheid
op de proef stellen. 2) Data van burgers die door de overheid worden gebruikt voor surveillance
doeleinden.
Ook hier een dubbel gezicht. De overheid die touwtjes strakker in handen kan nemen door
surveillance (preventief werken, smart cities) en op digitale wijze de gewenste regels inbouwen
(zoals Google auto), tegelijkertijd ook afnemende invloed als gevolg van disruptieve business
modellen of dominante rol van bedrijven in publiek-private samenwerking. Ook afnemende
betekenis van overheid in handhaving (denk aan Dieselgate waar milieu-inspecties om de tuin
werden geleid omdat de misleidende technologie te ingewikkeld was), mobiele burgers etc.

Als scherp beeld kunnen we in de toekomst mogelijk een vierde macht onderscheiden: die van
zelflerende systemen. Als makers raken we de grip op het systeem kwijt en komen we voor
verrassingen te staan.
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Betekenis voor BZK
Komt de overheid steeds verder buiten spel te staan? Verliezen we grondslag en draagvlak voor
belastingen? En verliezen we grip op de publieke functie van digitale infrastructuren (van de stad)
waarbij het vooral draait om efficiency?
Wat zijn zinvolle instrumenten en werkwijzen om te zorgen voor een gezonde ‘checks and
balances’ tussen bedrijven, samenleving en overheid? Wat is een goede balans van uitruil (in
Amsterdam werkt Airbnb mee aan belasting inning, maar data mogen ze zelf behouden. De vraag
is of dat een goede uitruil is).
Oog hebben voor neveneffecten van digitale platforms zoals ongelijkheid, of zelfs discriminatie.
Is surveillance het enige gezicht van de overheid? BZK heeft een rol als kadersteller van de digitale
infrastructuur en – voorzieningen en kan sturen op het versterken van de informatiepositie van
burgers in de dienstverlening (empowerment; burger als kans i.p.v. burger als risico).
De overheid wordt steeds dwingender,kan meer controleren en opleggen en disciplineren, ook met
behulp van persuasieve technieken. Waar is de ruimte voor privacy en burgerlijke
ongehoorzaamheid?

2.3 Impacts: grondrechten en democratie
De verkenning heeft duidelijk gemaakt dat opkomende technologieën niet alleen privacy aangaan,
maar ook gaan over andere grondrechten en de autonomie en de persoonlijke vrijheid van
mensen. Voorbeelden geïllustreerd aan de hand van drie paradoxen:
-

-

-

Transparantieparadox: kenmerkend voor opkomende technologieën is radicale
transparantie. Enerzijds houden data en transparantie de belofte in van betere kenbaarheid
en meer inzichtelijkheid, maar tegelijkertijd onttrekt de wijze waarop de analyses
plaatsvindt grotendeels aan de waarneming van burgers. Een ‘zichtbare onzichtbaarheid’
ontstaat (denk b.v. Facebook, smart cities waar veel over mensen wordt verzameld,
praktijken van datahandelaren). Met name onduidelijk hoe algoritmes werken en voor
welke impact deze zorgen.
Identiteitsparadox. Naarmate technologieën herkenning en registratie verfijnen, raakt de
persoon steeds meer uit beeld en is een profiel alles wat er van iemand rest. De persoon
wordt gereduceerd tot een verzameling van data-elementen. Dit is lang geen zekere kennis
dus zegt iets over wie we mogelijkerwijs zijn, maar niet over wie we zijn.
Machtsparadox. Opkomende technologieën lijken een democratische en bevrijdende
karakter te hebben, maar aan het eind zijn er onherroepelijk winaars en verliezers.
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Panopticum
Burgers die door de stad
lopen hebben vaak niet in
de gaten dat de stad
‘smart’ is.

Betekenis BZK
Kunnen we spreken over het ‘dataproletariaat’ waarbij de positie van burgers in gevaar komt?
Technologie raakt de persoonlijke vrijheid van burgers, het gaat ook over het uitoefenen van
democratische rechten in een digitale tijdperk (digitale burgerrechten) en over de teloorgang van
publieke waarden.
Een transparante samenleving daagt de overheid uit om meer open te zijn, maar tegelijkertijd
heeft de overheid ook vele geheimen. Hoe kunnen we openheid (in de zin van verantwoording,
open kaart spelen, zeggenschap toelaten) in het hart van het beleid en de organisatie plaatsen?
‘Regie op gegevens’ ? Makkelijker gezegd dan gedaan? Bieden afspraakstelsels rond eID meer
mogelijkheden voor regie? Wat zijn andere slimme ontwerpen?
Macht meer verdelen door zeggenschap op beleid te vergroten met nieuwe bestuurs- en
besluitvormingsstructuren die kunnen omgaan met technologie. Denk hierbij aan
internetconsultatie, verdergaande transparantie in bestuur- en besluitvormingsstructuren.
In hoeverre is open source nog een relevante ontwikkeling voor BZK?

2.4 Impacts: vertrouwen en acceptatie
Bij alle (sociale en technische) innovaties spelen vertrouwen en acceptatie een grote rol.
(Biometrische) beveiliging en zogenaamde ‘privacy enhancing technologies’ kunnen hier van grote
waarde zijn. Dit vertrouwen is ook terug te zien in de discussie over het belang van transparantie
en nieuwe paradigma’s om consumenten (burgers) te beschermen als het gaat om
identiteitsmanagement en grondrechten zoals zelfbeschikking en gelijkheid. Zo is naast de
principes van ‘privacy by design’ ook het concept van ‘accountability by design’ of ‘ethics by design’
een onderdeel van deze discussie.
Vertrouwen speelt ook een grote rol bij initiatieven die gericht zijn op het doorbreken van macht
van bestaande instituties zoals decentrale ‘peer-to-peer’ innovaties (als Blockchain) of initiatieven
van burgers. ‘Peer-to-peer’ is hip en het is makkelijk om ze als disruptief te classificeren, maar de
impact is afhankelijk van de vraag of voldoende mensen bereid zijn om mee te doen.
Het issue van vertrouwen is ook terug te zien in de ontwikkeling van de zogenaamde ‘reputation
economy’ waarbij onze (online) reputatie een belangrijke sleutel is om toegang te krijgen tot
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producten en diensten. Zo worden bij een dienst als Uber niet alleen de taxichauffeurs beoordeeld
door consumenten, maar ook consumenten worden beoordeeld door chauffeurs, waarbij dit laatste
lang onbekend was bij het grote publiek en pas boven water was gekomen na een hack van een
onderzoeksjournalist.
Betekenis voor overheid, BZK
Kunnen we werken aan vertrouwen d.m.v. ‘privacy by design’ en ‘ethics by design’? Hoe zou dat
eruit kunnen zien? Kunnen die vertrouwen vergroten en de kans verminderen dat burgers in de
knel komen door falende systemen. In het SIDN fonds lopen projecten die dit principe nader
verkennen.
In aanraking met de overheid ervaren burgers in de beleidsprocessen problemen met de overheid.
Toenemende dataficering en digitalisering kunnen die problemen versterken. Meer krachtige
regiefunctie nodig van BZK om problemen, zoals rigide systemen, incorrecte informatie op te
kunnen oplossen?
Onder welke omstandigheden aanvaarden burgers technologie oplossingen van de overheid, b.v.
biometrische oplossingen?
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Bijlage 1: Trends
Vaak is het onzeker hoe technologie ontwikkelingen zich ontwikkelen wat de impact zal zijn. De
vraag of technologie zich manifesteert is afhankelijk van toepassing en gebruik. Hieronder de
trends waarbij sprake is van een wisselwerking tussen technologie en sociale praktijken waar
gebruik centraal staat.
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