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De wereld is verbonden. Internet heeft mens, organisatie 
en apparaten verbonden. De snelheid waarmee deze ver-
bindingen worden gelegd, is enorm. Nog even en ieder-
een en alles is permanent via het internet met elkaar ver-
bonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering 
bijna elk aspect van de samenleving radicaal gaat veran-
deren, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. 
Organisaties en mensen passen zich aan… of niet. 

In alle sectoren plaatst de aanstormende digitalisering 
samenlevingen voor ingrijpende dilemma’s, uitdagingen 
en mogelijkheden. De technologische ontwikkeling kan 
wegen openen naar meer welvaart, gezondheid, welzijn, 
veiligheid en duurzaamheid - maar ze doet dat alleen als 
wij zorgen dat nieuwe technologie, mensen en samen-  
levingen elkaar versterken.

Verbonden organisaties, mensen en apparaten bieden 
nieuwe kansen. Denk aan betere dienstverlening aan 
klanten en burgers door het slim koppelen van data. Of 
grotere veiligheid op straat door slimme camera’s die 
verbonden zijn met databases en automatisch gezichten 
herkennen. Wij zien ook mogelijkheden om te anticiperen 
op risico’s op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, 
bijvoorbeeld door het proactief monitoren van social 
media. 

Steeds meer verbondenheid van apparaten en systemen 
brengt ook nieuwe kwetsbaarheden met zich mee zoals 
onvoldoende controle van de identiteit van gebruikers, 
gebrekkige autorisaties, het niet registreren van appara-
tuur, ontbreken van een veilig updatemechanisme of het 
werken met standaard wachtwoorden. Daarnaast heb-
ben sommige nieuwe technologieën mogelijk een grote 
impact op de persoonlijke levenssfeer van individuen. Wil 
de Nederlandse samenleving weerbaarder worden dan 
lijkt ook een sterkere rol voor Defensie weggelegd. Onze 
digitale samenleving is immers volledig verbonden met 
het buitenland.

Organisaties moeten stil staan bij het feit dat zij voor het 
ontwikkelen of leveren van producten en diensten onder-
deel uitmaken van een digitale keten. Kwetsbaarheden bij 
één van de delen in het netwerk leiden tot risico’s voor 
andere delen. De beschreven technologische veranderin-
gen leiden ook tot verandering van het werk in het veilig-
heidsdomein. Dit vraagt om ‘wendbaarheid’ van organi-
saties en nieuwe organiseerprincipes. Organiseerprincipes 
waarbij de focus terug gaat naar de bedoeling. Weg van 
een systeemwereld. Terug naar een leefwereld waarin 
vertrouwen, kwaliteit, tijd, aandacht en keuzevrijheid cen-
traal staan.

Hoe gaat u om met deze nieuwe trends? Wij hopen dat 
deze uitgave van Trends in Veiligheid u hiertoe concrete 
handvatten zal geven.

Veel leesplezier
Namens Capgemini Nederland B.V.  
en Capgemini Consulting

Erik Hoorweg                        Paul Visser

Voorwoord
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Managementsamenvatting 
Trends in Veiligheid 2017

Figuur 1: Meer dan de helft van de Nederlanders 
maakt zich zorgen over de toename van 
onvoldoende beveiligde technologieën die zijn 
verbonden met het internet.

Bouwen aan kansen vanuit digitale 
verbondenheid 
Dat digitalisering onze samenleving verandert is niet nieuw.  
De snelheid waarmee dit gebeurt, wordt echter door velen nog 
schromelijk onderschat. De technologie ontwikkelt zich niet lineair 
maar exponentieel en het menselijk brein is niet toegerust om 
exponentieel te denken. Desalniettemin is enig begrip van deze 
snelheid van belang om de huidige trends in onze samenleving 
te kunnen duiden. De volgende verbindingen staan daarbij  
centraal:  

•	 verbinding tussen apparaten;
•	 verbinding tussen gigantische hoeveelheid data;
•	 verbinding tussen organisaties;
•	 verbinding tussen overheid en burger;
•	 verbinding tussen privacy en veiligheid.

In deze editie van Trends in Veiligheid wordt in de verschillende 
artikelen ingegaan op deze verbindingen. 

De exponentiële toename van technologische mogelijkheden 
biedt enorme kansen voor de industrie en consumenten maar 
bovenal ook voor de publieke sector in het vergroten van de 
openbare veiligheid. 

15 27 13 144

%

Ik maak me zorgen dat er steeds meer 
onvoldoende beveiligde technologieën zijn die zijn 
verbonden het internet (zoals thermostaat, slimme 
meter, alarm en smart TV).

Helemaal mee eens Helemaal mee oneens
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In een maatschappij waarin alledaagse objecten zijn voor-
zien van sensoren die met elkaar zijn verbonden, ontstaat een 
ongekende bron van gegevens. Indien de sensoren specifiek 
betrekking hebben op Safety en Security dan kunnen we 
spreken van een Internet of Safety en Security Things. IOSST 
biedt kansen in de handhaving van openbare orde en veilig-
heid. Bijvoorbeeld: door automatische combinatie en analyse 
van deze gegevens over de publieke buitenruimte kan wor-
den geanticipeerd op risico’s op het gebied van veiligheid en 
leefbaarheid. De Nederlander staat over het algemeen posi-
tief tegenover technologieën die veiligheid helpen verbeteren 
(Figuur 2 en 3).

Door realtime gegevens te koppelen en analyseren kan (in het 
kader van openbare orde en handhaving) bijvoorbeeld worden  
voorspeld wanneer een winkelstraat te druk wordt of een 
demonstratie uit de hand loopt en kan tijdig preventief worden 
ingegrepen. 

Figuur 2: Bodycams, biometrie en controlerende 
camera’s worden als positief ervaren. Over 
drones heeft het merendeel (nog) geen mening.

Figuur 4: Ruim 60% vindt het noodzakelijk om de 
kennis over privacy bij gebruik van apps onder 
burgers te vergroten.

Hoe staat u tegenover de onderstaande technologieën die 
(mogelijk) worden ingezet om uw veiligheid te vergroten?
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Figuur 3: Camera’s in de openbare ruimte wor-
den vaker fijn en veilig ervaren dan vervelend en 
als inbreuk op de privacy.

Het groeiend aantal camera’s in de openbare ruimte vind ik...  

In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen?  

Vervelend, het voelt als 
inbreuk op mijn privacy

Fijn, het geeft mij een 
veilig gevoel

3 5 30 32 30

%

Helemaal mee oneens

Randvoorwaardelijk aan het succes van het Internet of Things 
(of IOSST) is de veiligheid van al deze apparaten zelf. Want 
feitelijk zijn al deze apparaten eenvoudige computers met een 
processor, geheugen, software en een netwerkverbinding.  
Dit brengt nieuwe kwetsbaarheden met zich mee, zoals onvol-
doende controle van de identiteit, gebrekkige autorisaties, het 
niet registreren van de apparatuur, ontbreken van een veilig 
update-mechanisme en het werken met standaard wacht-
woorden. De nieuwe kwetsbaarheden worden onderkend door 
de burger. De meerderheid is van mening dat het kennisniveau 
verhoogd dient te worden (Figuur 4).

Een goede stap naar betere beveiliging wordt gevormd door 
het toepassen van IAM-principes en -technieken op deze  
apparaten.

Op social media neemt het aantal dreigingen en aankondigin-
gen van aanslagen snel toe. Zo plaatste een moordenaar een 
live filmpje van de moord op Facebook waarbij hij beloofde 
meer slachtoffers te maken. Het duurde zeker twee uur voor-
dat het bericht werd verwijderd. Het overgrote deel van de 
dreigingen is echter niet serieus genoeg om extra onderzoek 
naar te doen. Het omgaan met onjuiste informatie op social 
media kost veel politiecapaciteit. Daarom is het van belang 
dat berichtgeving op social media snel en grondig kan wor-
den geanalyseerd. Er is veel draagvlak om gegevens op social 
media te gebruiken om criminaliteit op te sporen, of te voor-
komen (Figuur 5). En er is de sterke overtuiging dat de toene-
mende informatie op social media de kansen op opsporing 
vergroot (Figuur 6).  

Ik denk dat een steeds toenemende mate van het vrijgeven van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld via mobiele applicaties, van invloed is op 
het plegen van criminaliteit door misbruik van gegevens.

Het verhogen van het kennisniveau over privacy van de burger, bij het 
installeren en gebruiken van applicaties, is absoluut noodzakelijk.

13 57 20 21

9 53 25 41

%

Helemaal mee eens Helemaal mee oneens*

Helemaal mee eens Helemaal mee oneens*

*7% weet niet

*8% weet niet 
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Figuur 5: De absolute meerderheid vindt dat de 
overheid social media meer zou moeten gebrui- 
ken om criminaliteit op te sporen.

Figuur 7: 45% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat de overheid veilig met 
persoonlijke gegevens omgaat.

Figuur 6: Acht op de tien Nederlanders is ervan 
overtuigd dat de toename van informatie leidt tot 
grotere opsporingskansen van criminaliteit.

Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat de volgende instanties veilig met uw gegevens omgaan?

Denkt u dat de steeds toenemende hoeveelheid informatie 
(door internet, social media en het koppelen van bestanden) van 
invloed is op opsporingskansen van criminaliteit?
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%
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Proactieve passieve monitoring maakt het mogelijk om zonder 
menselijke tussenkomst social media te monitoren. Complexe 
algoritmes signaleren en analyseren de inhoud van berichten 
en kennen daar zelfstandig een dreigingsniveau aan toe. In 
geval van hoge of acute dreiging wordt een signaal afgegeven 
waarna kan worden opgetreden. 

Deze complexe algoritmes zijn vormen van nieuwe kunstma-
tige intelligentie. Deze zijn eerder ‘intuïtief’ dan ‘redenerend’ 
van karakter, waarbij intuïtie is gedefinieerd als het maken van 
een voorlopige inschatting op grond van een waarneming. Dit 
wordt bereikt door complexe modellen te optimaliseren (trainen) 
op grote hoeveelheden data, net zolang tot het model in staat 
is om zinvolle voorspellingen te doen over nieuwe cases, op 
grond van de eerder waargenomen patronen. 

Het gebruik van Big Data-analyse kan overigens ook op basis 
van bestaande gegevensbronnen (zonder sensoren) leiden tot 
betere dienstverlening. Zo ontsluit de Belastingdienst meerdere 
databronnen om risicoprofielen op te bouwen van burgers en 
bedrijven waardoor de beschikbare capaciteit voor handhaving 
heel gericht kan worden ingezet. 

Hierdoor kan de dienstverlening met hoge kwaliteit, snel en 
efficiënt plaatsvinden voor het merendeel van de belasting-
plichtigen terwijl de handhaving wordt verbeterd op nauw- 
keurig geselecteerde casussen.
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De keerzijde van al deze nieuwe technologische toepassingen 
betreft de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. 
Bijna de helft van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat 
de overheid veilig met gegevens omgaat (Figuur 7). Immers, als 
al onze huishoudelijke apparaten gezamenlijk gegevens gaan 
delen en analyseren dan ontstaat een goed beeld van dage-
lijkse handelingen. En als slimme camera’s in de publieke bui-
tenruimte mijn bewegingen vastleggen, mijn gezicht herkennen 
en zelfs mijn emoties kunnen duiden, wat is dan de kans dat ik 
onterecht wordt aangezien als onruststoker, crimineel of terrorist? 
71% van de Nederlanders staat positief tegenover de inzet van 
camera’s met gezichtherkenning als dat hun veiligheid vergroot. 

Maar gelukkig schrijft de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming voor dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe technieken en diensten ‘Privacy by design’ moet 
worden toegepast. Zoals de benaming al aangeeft gaat het 
daarbij om het direct meenemen van beschermingsmaat-
regelen ten behoeve van de privacy van individuen bij het 
ontwerp van een nieuw systeem of dienst. Dit betreft zowel 
technische als organisatorische maatregelen. 
 

De verbindingen tussen apparaten, systemen en organisa-
ties leidt ook tot digitale netwerken en dito afhankelijkheden. 
Volgens de Cyber Security Raad staan bedrijven echter 
nauwelijks stil bij het feit dat zij voor het ontwikkelen of leve-
ren van producten en diensten onderdeel uitmaken van een 
digitale keten. Kwetsbaarheden bij één van de delen in het 
netwerk of de keten leiden tot risico’s voor andere delen. 
Wil Nederland haar ambitie waarmaken om uit te groeien 
tot de ‘Digital Gateway to Europe’ dan is het versterken van 
de cybersecurity op netwerkniveau, zoals tussen publieke 
en private organisaties, een vereiste. Dat publiek-private 
samenwerking kan werken, wordt aangetoond door twee 
initiatieven: FERM in de Rotterdamse Haven en het Cyber 
Synergie Schiphol Ecosysteem. Meer dan 40% van de 
Nederlanders staat positief tegenover gegevensuitwisseling 
tussen instanties om de veiligheid te vergroten (Figuur 9).

Figuur 8: Viertiende vindt het niet zorgelijk dat de overheid vaker privacy-gevoelige maatregelen neemt. 
Tegenover drietiende die dit wel als zorgelijk ervaart.

Figuur 9: Ruim vier op de tien vindt het belangrijker 
dat gegevens tussen instanties worden uitgewisseld 
om zo de veiligheid te bewaken dan dat ze waarde 
hechten aan hun privacy. 

2017

Ik vind het belangrijker dat gegevens (inclusief mijn gegevens) 
tussen instanties worden uitgewisseld om onze veiligheid te 
bewaken dan dat ik waarde hecht aan mijn privacy.
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De toename van privacy-gevoelige 
maatregelen (zoals: gezichtsherkenning, 
vingerscan en het koppelen van data-bestanden) 
door de overheid is zorgelijk.

Burgerrechten worden ten koste van 
de veiligheid te gemakkelijk door de overheid 
opzij gezet.

Helemaal mee eens

Mee eens 

Niet mee eens of 

Mee oneens

Helemaal mee 
oneens

oneens
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Figuur 10: In hoeverre vindt u het waarschijnlijk 
dat buitenlandse mogendheden invloed 
uitoefenen op de Nederlandse overheid?

Figuur 11: De overheid heeft op dit moment  
voldoende middelen & mensen beschikbaar om 
digitale veiligheid in Nederland te garanderen.  

Figuur 12: Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat de defensie en het leger door de overheid 
ondersteund moeten worden tegen een cyberaanval.

Welke van onderstaande organisatie(s) zou de overheid moeten ondersteunen tegen een cyberaanval?
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Wil de Nederlandse samenleving weerbaarder worden dan 
lijkt ook sterkere rol voor Defensie weggelegd. Onze digitale 
samenleving is immers volledig verbonden met het buitenland. 
Ruim 70% van de burgers acht het waarschijnlijk dat buiten-
landse mogendheden invloed uitoefenen op de Nederlandse 
overheid (Figuur 10). En Statelijke en Niet-Statelijke actoren 
voeren digitale operaties uit waarbij het onderscheid tussen 
bondgenoot of vijand vaak niet scherp te maken is. Als we 
Nederlandse investeringen in ‘cyber defense’ vergelijken met 
het buitenland dan lijkt hier bijna sprake van digitaal pacifisme. 
Gegeven de digitalisatiegraad van de samenleving lijkt een plei-
dooi voor een militair-strategische cybercapaciteit met defen-
sieve en offensieve slagkracht een logische. Bijna 50% van 
de Nederlanders deelt deze mening. Men vindt dat er onvol-
doende middelen beschikbaar zijn (Figuur 11). Defensie wordt 
gezien als het grootste potentiële slachtoffer (Figuur 12). 
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De beschreven technologische veranderingen leiden ook tot 
verandering van het werk in het veiligheidsdomein. Verandering 
in de manier van samenwerken met burgers, klanten, partners 
en bestuurders. Dit vraagt om ‘wendbaarheid’ van organisaties. 
Veel organisaties worden echter in hun wendbaarheid beperkt 
door bureaucratische systemen en procedures. Sterker nog, 
de hoeveelheid bureaucratische systemen neemt toe en dit 
draagt bij aan complexiteit. En het is lastig om een probleem 
op te lossen met de oorzaak. Hoe het anders kan, wordt zicht-
baar bij de politie waar wordt gewerkt met nieuwe organiseer-
principes. Organiseerprincipes waarbij de focus terug gaat 
naar de bedoeling. Weg van een systeemwereld. Terug naar 
een leefwereld waarin vertrouwen, kwaliteit, tijd, aandacht en 
keuzevrijheid centraal staan.

Toepassing van deze principes leiden tot succes. Zo laat het 
voorbeeld van ZSM zien. Binnen ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, 
Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) werken poli-
tie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, 
Slachtofferhulp Nederland en de drie reclasseringsorganisaties 
samen aan de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. In 
leerateliers is geëxperimenteerd met werken vanuit de bedoe-
ling, waarbij constant verbinding is gezocht met de omgeving 
door de dialoog te zoeken over de wensen, behoeften en 
gekozen interventies. Daarbij is geconstateerd dat effectmetin-
gen een belangrijke bijdrage leveren aan continue verbetering 
van het handelen. Structureel zicht op het effect van handelen 
helpt om werken vanuit de bedoeling vast te houden en niet 
(opnieuw) te verzanden in bureaucratische systemen.

Betekenisvol contact tussen organisaties in het veiligheidsdo-
mein en de burger neemt ook toe door eenvoudige commu-
nicatie te automatiseren. Een chatbot (digitale intelligentie) kan 
bijvoorbeeld antwoord geven op standaard vragen of doorver-
wijzingen uitvoeren zonder dat daar een medewerker aan te 
pas komt. Denk bijvoorbeeld aan de reeds bestaande toepas-
singen zoals Siri, Google Now of Cortana. Ook hier geldt dat 
deze bots steeds slimmer worden naarmate ze vaker worden 
gebruikt. Het voordeel is dat de beschikbare mankracht dan 
kan worden ingezet voor de meer ingewikkelde vragen waar-
door de dienstverlening verbetert. 

Het contact tussen de burger en de politie begint vaak met het 
intakeproces. Tijdens de intake wordt via verschillende kanalen 
informatie verwerkt voor de verdere afhandeling in navolgende 
politieprocessen. Om in deze digitale samenleving nog beter 
aansluiting te vinden met de burger wordt het huidige com-
municatiemodel verruimd waarbij de politie actief online gaat 
participeren. Dit vraagt om een professionalisering van de 
dienstverlening door invoering van een omnichannel intakeor-
ganisatie. Omnichannel betekent dat de burger verschillende 

kanalen (telefoon, website, politiebureau, Whatsapp, etc.) door 
elkaar kan gebruiken terwijl de beleving en de informatie overal 
hetzelfde zijn. Alle kanalen lopen volledig in elkaar over waar-
door een transparant proces ontstaat waarbij de burger cen-
traal staat. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de tech-
nologische ontwikkelingen nieuwe verbindingen mogelijk 
maken. Mogelijkheden tot preventief ingrijpen in de publieke 
ruimte. Mogelijkheden tot betere dienstverlening aan burgers. 
Mogelijkheden tot efficiëntere inzet van beschikbare mede-
werkers. Dit vraagt echter wel om wendbare organisaties die 
werken vanuit hun bedoeling. Weg van de bureaucratie, terug 
naar de leefwereld waarin vertrouwen, kwaliteit, aandacht en 
keuzevrijheid centraal staan. 

Over de auteur: 
Drs. Erik Hoorweg MCM is vice president bij Capgemini 

Consulting en verantwoordelijk voor de sector openbare 

orde en veiligheid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de auteur via: 
erik.hoorweg@capgemini.com
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Wat betekent Internet of Things voor de balans tussen mens 
en machine?

Internet of Things maakt het mogelijk om 
gebeurtenissen automatisch te kunnen waar-
nemen, analyseren, beoordelen en te koppelen 
aan het juiste digitale responsscenario. Toch is 
de rol van de professional nog cruciaal.

Internet of Safety and Security 
Things. Mens versus machine?

Highlights

•	 Internet of Things (IoT) wordt steeds vaker toe- 
gepast in safety- en security-oplossingen.

•	 Blockchain-technologie biedt mogelijkheden om 
IoT-oplossingen te beveiligen.

•	 Big Data analytics en Artificial Intelligence maken 
automatisch waarnemen en response mogelijk.

•	 De mens wordt ingehaald door de machine.

•	 Toch is de rol van de expert nog niet uitgespeeld.

De trend van het Internet of Things (IoT) laat zien dat 
steeds meer devices ‘connected’ zijn en sensoren wor-
den ingezet om safety en security gerelateerde issues, 
(be)dreigingen en incidenten te signaleren. Incidenten 
zoals bijvoorbeeld: explosies, ongevallen, terreuraanval-
len en cyberaanvallen, of juist de dreiging daarvan.

Internet of Safety and Security Things (IOSST) is in staat 
om alle waargenomen signalen uit het sensornetwerk te 
combineren, analyseren en vervolgens te concluderen 
dat er een safety- of een security-gebeurtenis gaande 
is. Door de koppeling van het IOSST aan Safety and 
Security Incident Response Management Systeem 
(SSIRMS) kan ook de adequate en snelle response wor-
den geautomatiseerd. Verdwijnt hiermee dan de men-
selijke factor om te reageren op een grote diversiteit aan 
veiligheidsissues? En wordt daarmee onze maatschappij 
veiliger? Het Kantar TNS onderzoek van maart 2017 
geeft aan dat bijna de helft van de burgers zorgen heeft 
over het verliezen van menselijke grip op machines.

Figuur 1: Grip op zelfdenkende machines

Ik maak me zorgen over het 
verliezen van menselijke grip 
op machines die met elkaar 
kunnen communiceren
(denk aan robots die zelf 
kunnen denken).

11 30 3 3173237

Helemaal mee eens Helemaal mee oneens
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Internet of Things
Het Internet of Things bestaat uit sensoren die via netwerken aangesloten zijn op computersystemen. 
Deze systemen monitoren en sturen aangesloten objecten en machines aan. De aangesloten senso-
ren kunnen ook de reële wereld, mensen en dieren monitoren. 

Bron: Securing the Internet of Things Opportunity: Putting Cybersecurity at the Heart of the IoT; Capgemini Consulting  
& Sogeti High Tech; 2014 the IoT; Capgemini Consulting & Sogeti High Tech; 2014

Figuur 2: Internet of Things 
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Het gebruik van IoT kent verschillende niveaus:
1. Het op afstand uitlezen van sensorinformatie;
2. het (bij)sturen van sensoren/activatoren;
3. het op basis van algoritmes, zonder tussenkomst van mensen, 

handelen op basis van sensorinformatie;
4. geheel nieuwe producten en diensten die zonder IoT niet mogelijk 

waren.

De techniek is inmiddels beschikbaar om gebeurtenissen (volle-
dig) automatisch te kunnen waarnemen, analyseren, beoordelen 
en te koppelen aan het juiste digitale responsscenario. De fysieke 
responsorganisatie kan hiervan gebruikmaken voor een gedeelde 
‘situational awareness’ en om inzet achteraf te evalueren.

Internet of Things en Blockchain groeien 
naar elkaar toe
Om een betrouwbaar netwerk van duizenden sensoren in te 
zetten voor safety- en securityvraagstukken zijn privacy en 
betrouwbaarheid belangrijk. Het decentrale, gedistribueerde 
karakter van de blockchain-technologie biedt mogelijkheden 
voor sensoren om over ketens heen informatie en transacties 
betrouwbaar en robuust te laten uitwisselen.
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De blockchain is een gedistribueerde database waarin transac-
ties via cryptografie vastgelegd worden op een manier waarop 
onbevoegden geen wijzigingen meer in de transactie kunnen 
doorvoeren, zonder dat dit gedetecteerd wordt. Hierdoor is het 
mogelijk de database beschikbaar te maken voor alle deelne-
mers zonder een centrale controlerende instantie die de juist-
heid en veiligheid van de gegevens garandeert. Blockchain-
technologie is de technologie die blockchain mogelijk maakt. De 
technologie bestaat onder andere uit de database en software 
om digitale identiteiten te maken en te controleren, om transac-
ties op de blockchain te registreren en om de database te delen 
met de deelnemers1.

Hoewel blockchain zijn oorsprong kent in de financiële wereld is 
deze technologie ook zeer geschikt om signalen en transacties 
van sensoren te beveiligen. Hierdoor kan een Internet of Things-
toepassing uitgaan van de betrouwbaarheid van het signaal dat 
wordt uitgewisseld.

Acronis (leverancier van cloud back-up, disaster recovery en 
secure file share oplossingen), breidt bijvoorbeeld de eigen 
gegevensopslag- en file sync & share-oplossingen uit met block-
chain-technologie, om de gegevensintegriteit en -geldigheid te 
kunnen bewaken en waarborgen. Voorbeelden van gegevens 
die met behulp van blockchain tegen manipulatie kunnen wor-
den beveiligd zijn: eigendoms- en medische bestanden, aande-

lentransfers, gerechtelijke bewijsstukken, politievideo’s of beel-
den van bewakingscamera’s die onderworpen kunnen worden 
aan IT-audits.

Internet of Things en Big Data vullen 
elkaar aan
De op basis van Internet of Things gekoppelde sensoren bieden 
een schat aan informatie en toepassingsmogelijkheden binnen 
safety en security. Het volume aan data dat gegenereerd wordt 
door deze sensoren wordt echter al snel voor de mens teveel 
om te verwerken. Internet of Things analytics is nodig om de 
enorme hoeveelheid data te analyseren. Het onderzoeksbu-
reau Gartner2 verwacht dat door het gedistribueerde netwerk 
ook de analytics gedistribueerd zal worden uitgevoerd. Artificial 
Intelligence (AI) en zelflerende systemen zijn nodig om deze ana-
lyses uit te voeren en de juiste response voor te stellen of in gang 
te zetten.
   
Automatische verwerking wint van  
de mens
AI wordt steeds geavanceerder. Sensoren en AI in een zelf- 
rijdende auto kunnen inmiddels bepaalde verkeerssituaties beter 
en sneller inschatten dan een mens. Juist door een groot aan-

1 https://www.nl.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/3._
het_gebruik_van_blockchain-technologie_in_nederland.pdf

2 Gartner; Top 10 IoT Technologies for 2017 and 2018; 22 January 2016.
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tal sensoren, uitgekiende combinaties van sensoren en slimme 
algoritmes om de signalen van deze sensoren te verwerken kun-
nen machines sneller reageren en communiceren dan de men-
selijke expert. In omgevingen waar deze snelheid is geboden zal 
de rol van de menselijke expert verdwijnen, verminderen of op 
zijn minst veranderen.

De onbemande meldkamer?
De meldkamer is al vele jaren het hart van iedere organisatie die 
een rol heeft in veiligheid en beveiliging. Stroomt door dit hart 
straks alleen nog maar digitale informatie en bestaat het alleen 
nog maar uit ICT? Om deze vraag te beantwoorden, toetsen wij 
dit aan de praktijk. Hoe reageren wij nú en stráks op een hartstil-
stand als iedere seconde telt? Nu signaleren wij dat een collega 
(mogelijk) hartfalen heeft en bellen het interne noodnummer. De 
meldkamermedewerker stuurt volgens protocol de mensen aan 
die kunnen helpen. Dit kan de eigen BHV’er zijn en natuurlijk ook 
de ambulance via 112. Na enkele minuten krijgt een collega de 
eerste noodzakelijke professionele hulp.
 
Straks signaleert het IOSST dat een AED device op de vierde 
verdieping van de muur is getrokken en dat binnen een straal 
van 20 meter de smartphone van een persoon in een kamer op 
de vierde verdieping een valbeweging heeft gemaakt. De tevens 
op het IOSST aangesloten bewakingscamera en bewegingsmel-
der in deze kamer detecteert automatisch dat een persoon stil 
op de grond ligt. Binnen 1 seconde na het eerste ontvangen sig-
naal concludeert het IOSST dat een persoon hulp nodig heeft en 
classificeert het als (mogelijk) hartfalen. Het Incident Response 
Management Systeem (SSIRMS) voert automatisch het protocol 
‘(mogelijk) hartfalen’ uit en geeft dit samen met de locatie door 
aan de BHV’ers op dezelfde verdieping en aan de 112 meld- 
kamer. Na enkele seconden (‘Iedere seconde telt’) zonder een 
rol van een mens krijgt iemand de eerste noodzakelijke profes-
sionele hulp van een mens. In dit geval de BHV’er. 
 
Het IOSST neemt dus duidelijk de leiding als het gaat om snelle 
waarneming, eerste beoordeling en respons. De mens staat nog 
steeds bovenaan voor de tweede beoordeling, het managen van 
de situatie en deskundige hulpverlening. Deze rolverdeling tus-
sen ICT, mens en professionals onderling is ingebakken in het 
geteste en geoefende protocol van het SSIRMS. De software 
wint het stráks als het gaat om het combineren en de eerste 
beoordeling van diverse data en de snelheid van handelen. De 
rol van de mens is door het IOSST inderdaad op onderdelen 
verdwenen of anders geworden, maar nog steeds van cruciaal 
belang. 

Het voorgaande scenario is een voorbeeld dat vandaag de dag, 
met de huidige stand van de techniek volledig te realiseren is. 
‘Straks’ kan dus al over een paar dagen zijn. 

Internet of Things, blockchain, analytics, AI en zelflerende syste-
men bieden geavanceerde mogelijkheden om gebeurtenissen 
automatisch te kunnen waarnemen, analyseren, beoordelen 
en te koppelen aan het juiste digitale respons-scenario. Deze 
systemen kunnen een volume aan data aan, en hebben een 
snelheid van handelen die de capaciteiten van de mens zullen 
inhalen.

Onze overtuiging is dat de rol van de expert nog niet uitgespeeld 
is. De digitale transformatie die Internet of Things tot gevolg zal 
hebben, verandert wel de rol van de expert. Het zal een interes-
sante leercurve zijn tussen mens en machine om vast te stellen 
hoe zij elkaar kunnen aanvullen.

De menselijke factor is nog steeds belangrijk in safety- en secu-
rity-vraagstukken. Het is noodzakelijk om te blijven werken aan 
de risico-awareness, de juiste inschatting te doen van mogelijke 
risico’s, een goede crisiscommunicatie en een incident-manage-
mentsysteem te hebben, om de response op crises op de juiste 
manier te kunnen coördineren. De rol van de mens is door het 
IOSST inderdaad op onderdelen verdwenen of anders gewor-
den, maar nog steeds van cruciaal belang.

Veel organisaties met hun eigen specifieke safety, security en 
cybersecurity issues kunnen winst behalen met een Internet of 
Safety and Security Things als het gaat om het combineren en 
de eerste beoordeling van diverse data en de snelheid van han-
delen, dit al dan niet in combinatie met een Incident Response 
Management Systeem.
 
          Over de auteurs

Drs. Ing. Erik van den Berg is principal consultant bij Capgemini. 
Drs. Paul Lengkeek is managing consultant bij Capgemini. Zij 
zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van 
informatiesystemen in het crisismanagementdomein.

Voor meer informatie kunt u contact met  
de auteurs opnemen via:
erik.e.vandenberg@capgemini.com, www.linkedin.com/in/

erikvdbergcapgemini  en paul.lengkeek@capgemini.com, 

www.linkedin.com/in/paul-lengkeek-8551183 
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Maken we de juiste keuzes in de besteding van ons 
defensiebudget gezien de digitale dreiging in de wereld?

Onze welvaart en onze waarden zijn diep ver-
bonden geraakt met en in het digitale domein. 
Onze digitale vrijheid is daardoor essentieel 
onderdeel geworden van onze vitale infrastruc-
tuur. Dit vereist robuuste beschermingsmaat- 
regelen.

Meer JSF’s of meer digitale  
wapensystemen?

Highlights

•	 Veel meer Nederlanders maken zich meer zorgen 
om een digitale aanval op ons land dan om een 
fysieke aanval. 

•	 Toch blijft de krijgsmacht massaal investeren in 
traditionele wapensystemen.
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Dit is geen nieuws. Er worden in, zowel de publieke als de 
private sectoren, al vele jaren op succesvolle wijze maatre-
gelen getroffen om de digitale veiligheid te verbeteren. Maar 
na de schokkende onthullingen rondom de beïnvloeding van 
de Amerikaanse verkiezingen is het een reële vraag of onze 
bestaande beschermingsmaatregelen wel voldoende zijn. En 
of we eigenlijk zelf weten in hoeverre ons nationale private en 
publieke digitale domein inmiddels is geïnfiltreerd en gemanipu-
leerd? En door wie? 

We moeten ons dus de vraag stellen in hoeverre onze nationale 
digitale bescherming toereikend is, gezien de schaal en omvang 
van internationale digitale operaties. De onthullingen van 
Snowden en Wikileaks gaven al een indicatie van de omvang 
en de digitale slagkracht van de Verenigde Staten. Inmiddels 
kunnen we uit vele waarnemingen1 vaststellen dat vergelijkbare 
indrukwekkende digitale capaciteiten ook zijn ontwikkeld bij 
andere grote mogendheden. Zowel bij onze traditionele bond- 
genoten2 als bij de andere grootmachten. Daarbij blijkt in het 
digitale domein het onderscheid tussen bondgenoot of vijand 
niet erg scherp. Belangrijke bondgenoten kennen geen scrupu-
les bij het infiltreren3 van hun vrienden, zoals bleek bij de hacks 
van Belgacom en het aftappen van de telefoon van Merkel (ove-
rigens geen nieuw gegeven in de wereld van spionage). Juist van 
je bondgenoten is het belangrijk om te weten of ze nog steeds 
loyaal zijn. 

Wij kiezen niet zelf het speelveld van internationale invloed. 
Vandaag de dag ligt het internationale speelveld van beïnvloe-
ding ook niet meer op de Noord-Duitse laagvlakte, in de woes-
tijn of op de grote oceaan. Het speelveld betreft onze verbonden 
netwerken waarin we informatie delen en transacties uitvoeren. 
De capaciteiten van de wereldmachten om dergelijke infiltraties 
en manipulaties uit te voeren zijn indrukwekkend. Hoe bescherm 
je je daar tegen? Voor kleine en middelgrote landen zijn deze 
capaciteiten moeilijk realiseerbaar. Ligt daar een rol voor de 
NAVO of de EU?

Het NAVO-bondgenootschap is van oudsher gebaseerd op de 
fysieke territoriale veiligheid die op traditionele en analoge wijze 
wordt beschermd. Over cybersecurity-dreigingen en -maat- 
regelen wordt weliswaar veel gesproken en gepubliceerd, 
maar echte operationele capaciteit is er niet. Het NAVO-
samenwerkingsinstituut voor cybersecurity in Tallinn is hiervan 
een goed voorbeeld. Dit is een Centre of Excellence en géén 
hoofdkwartier. Het richt zich op kennisopbouw en kennisuitwis-
seling en beperkt zich daarbij principieel tot alleen cyberverde-
diging tegen traditionele vijanden. De verdediging tegen eigen 
bondgenoten staat uiteraard niet op de agenda. 

Op kleine schaal worden wel pogingen gedaan om met een 
aantal lidstaten samen cybercapaciteiten te ontwikkelen, maar 
dit zijn voornamelijk initiatieven van enkele kleine en middelgrote 
lidstaten4. De grote mogendheden, die zelf over forse digitale 
capaciteiten beschikken, zijn niet erg happig om deze te delen. 
Dat is ook wel begrijpelijk omdat cybercapaciteiten strategisch 
en dus geheim zijn en daarbij een sterke inlichtingencomponent 
hebben. Bovendien laten cyberoperaties zich niet eenvoudig 
onderscheiden tussen verdediging (=NAVO) en aanval. Al met 
al kan gesteld worden dat NAVO op het belangrijkste en meest 
actuele domein van internationale veiligheid van dit moment, 
nauwelijks een rol kan spelen.

Dan de EU? Ook de EU is zich uiteraard bewust van de cyber-
kwetsbaarheid van de digital single market in Europa5 wat blijkt 
uit de reeds in 2013 gepubliceerde EU Cyber strategy. En ook 
het EU-parlement heeft hier zelfstandig diverse onderzoeken 
naar gedaan en moties ingediend. Maar tot cybercapaciteiten 
heeft dit allemaal nog niet geleid. Duidelijk is ook dat de EU 
ondanks toenemende samenwerking onder de Directive on 
security of network and information systems (NIS-directive),  
niet de infrastructuur noch het mandaat heeft om op het wereld 
cybertoneel daadwerkelijk op te kunnen treden.

 

1 http://www.cfr.org/china/mandiant-apt1-exposing-one-chinas-cyber-
  espionage-units/p30020
2 http://www.volkskrant.nl/tech/wat-ziet-de-vlieg-op-de-muur-allemaal- 
  dit-weten-we-nu-over-de-nsa-spionage~a3530819/
3 http://www.spiegel.de/international/europe/british-spy-agency-gchq-
  hacked-belgian-telecoms-firm-a-923406.html
4 http://www.NAVOlibguides.info/cybersecurity
5 http://www.europeanpublicaffairs.eu/time-to-catch-up-the-eus-cyber-
  security-strategy/

De grote mogendheden in Oost en West beschikken 
over forse digitale infiltratie- en manipulatiecapaciteiten 
die ook daadwerkelijk worden ingezet om hun nationale 
belangen te dienen. De NAVO noch de EU bieden voor 
Nederland een effectieve paraplu voor bescherming of 
ondersteuning.
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Bescherming tegen buitenlandse 
cyberoperaties moet Nederland dus echt 
zelf doen. Maar wat doet Nederland?
In Nederland hebben we sinds 2013 een Defensie Cyber 
Commando (DCC) dat volgens de laatste openbare gegevens6 
uit circa tachtig man bestaat. De belangrijkste taak van het DCC 
is het ondersteunen van militaire operaties. Bij de bescherming 
van de digitale Nederlandse samenleving tegen buitenlandse 
geheime diensten heeft het Defensie Cyber commando dus 
geen rol.

Ook heeft Nederland het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC) met als taak ‘een informatieknooppunt en expertisecen-
trum’. Daarmee heeft het geen operationele capaciteit of interventie- 
mandaat. Het speelt dus ook geen rol in de bescherming tegen 
buitenlandse geheime diensten.

Sinds 2014 werken de nationale inlichtingendiensten MIVD en 
AIVD aan een samenwerkingsvorm om hun cyberactiviteiten te 
bundelen in de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU). Deze eenheid zal 
uiteindelijk uit 350 man gaan bestaan. Deze samenwerking tus-
sen onze nationale inlichtingenconcurrenten, met elk hun eigen 
en gesloten bedrijfscultuur verloopt echter niet eenvoudig7. 
Beide bloedgroepen werken met hun eigen systemen, eigen 
bronnen en eigen doelstellingen. Het is daarom nog maar de 
vraag wat deze samenwerking oplevert. Uit hun eigen publica-
ties blijkt dat een substantieel deel van de capaciteit in elk geval 
opgaat aan onderzoeken naar Jihadistische netwerken8. Dat 
wekt de vraag: wat is de rol van de JSCU in het echte internatio-
nale ‘advanced high tech cyber domein’? Er zijn indicaties dat 
bij de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen gebruik 
werd gemaakt van webservers in Dronten9. Het is pijnlijk om te 
constateren dat ons land voor dergelijke operaties kennelijk als 
veilige plek wordt gezien. Dat heeft de JSCU dus niet kunnen 
verhinderen.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)10, voorheen het 
College Bescherming Persoonsgegevens, zal met het afdwingen 
van de wet bescherming persoonsgegevens/algemene verorde-
ning gegevensbescherming een belangrijke bijdrage gaan leve-
ren bij het verbeteren van de digitale veiligheid in Nederland. En 
daarmee zal de AP bijdragen aan de bescherming van onze pri-
vacy, één van de essentiële waarden van onze Westerse samen-
leving. In de context van internationale cyberoperaties speelt 
het AP echter nauwelijks een rol. Het AP heeft bovendien geen 
eigen opsporing of detectiecapaciteit. 

Slechts 7% van de geënquêteerden vindt dat de Nederlandse 
overheid en bedrijven voldoende zijn voorbereid op een moge-
lijke cyberoorlog.

De ‘cybertaak’ van onze nationale Joint Sigint Cyber 
Unit betreft het vergaren van inlichtingen via cyberope-
raties, evenals het onderzoeken en voorkomen van 
dreigingen, aanvallen en spionage gericht tegen 
Nederlandse computernetwerken. Offensieve cyberope-
raties zijn echter voorbehouden aan het Defensie Cyber 
Commando (DCC), die uit circa tachtig man bestaat.  

Figuur 1: Slechts 7% van de geënquêteerden vindt dat de Nederlandse overheid en bedrijven  
voldoende zijn voorbereid op een mogelijke cyberoorlog.
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De Nederlandse overheid is 
voldoende voorbereid op een mogelijke 
cyberoorlogvoering.

De Nederlandse bedrijven zijn 
voldoende voorbereid op een mogelijke 
cyberoorlogvoering.
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6https://nl.wikipedia.org/wiki/Defensie_Cyber_Commando
7http://www.telegraaf.nl/binnenland/22340487/__Spionnen_onder_een_
 dak__ruzie__.html
8https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2016/03/31/koning-op-
 werkbezoek-bij-joint-sigint-cyber-unit
9http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-items/69575/nederland_spil_in_
 russische_hackcampagne_tegen_vs
10https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
11http://www.cfr.org/china/mandiant-apt1-exposing-one-chinas-cyber-
  espionage-units/p30020
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Hoe wordt de Nederlandse digitale 
samenleving beschermd? 
Dit artikel begint bij de vraag wie in deze digitale tijd onze natio-
nale waarden beschermt en of dat nu goed gaat? We consta-
teren dat verschillende organisaties bezig zijn op verschillende 
deelterreinen van cybersecurity. Maar de vraag is: wie zich nu 
bezighoudt met het beschermen van onze nationale digitale 
waarden en infrastructuur tegen de geavanceerde capaciteiten 
van de grote mogendheden?

De enige partij in Nederland die het mandaat en de middelen 
heeft om zich hiermee bezig te houden is de JSCU met de circa 
350 medewerkers. Maar we stellen ook vast dat de samenwer-
king in dit verband lastig blijkt omdat ze verschillende belangen 
dienen. Als je van deze groep de non-productieve bureaucratie 
niet meerekent, en nagaat dat een substantieel deel bezig zal 
zijn met Jihadisme, dan is slechts een relatief klein deel bezig 
met het in de gaten houden van de NSA en diens equivalenten 
in de andere westerse en niet-westerse grootmachten.

Voor de beeldvorming: de NSA alléén beschikt over 30.000 
medewerkers en een budget van 10 miljard dollar. Daarnaast 
hebben de vele andere veiligheidsdiensten van de VS zoals de 
CIA, de FBI en het Ministerie van Defensie ook nog eigen sub-
stantiële cyberdiensten. Binnen defensie beschikt bovendien elk 
krijgsmachtdeel apart ook nog over een aanzienlijk cybercapaci-
teit én ongetwijfeld hebben de vele andere diensten (Homeland 
Defense, Coastguard, Customs, DEA) cybereenheden beschik-
baar. Zolang er geen Chinese of Russische Snowden op staat 
weten we nog weinig van de cybercapaciteiten van de andere 
grootmachten. Maar uit vele publicaties11 blijkt wel dat de capa-
citeiten van China, Rusland, Engeland en Frankrijk fors zijn. En  
er is geen reden om eraan te twijfelen dat ook landen zoals bij- 
voorbeeld Turkije, Iran, Indonesië, Japan en India over aanzien-
lijke cybercapaciteiten zullen beschikken.

Wat zouden we in Nederland moeten 
doen?
De digitale wapenwedloop is al lang geleden begonnen. Je kunt 
je daar principieel afzijdig van houden en hopen dat anderen 
het beste met je voor hebben. Maar als je vaststelt dat onze 
welvaart en onze waarden diep verbonden zijn met - en in - het 
digitale domein, dan moet je daar ook adequate bescherming 
voor bieden. Bescherming die tenminste evenredig is met onze 
economische en strategische positie in de wereld en van dus- 
danige omvang en kwaliteit, dat de anderen nog wel een paar 

De AIVD en MIVD samen beschikken in totaal over 
een budget van circa 300 miljoen euro voor circa 2000 
medewerkers. De JSCU zal met circa 350 medewerkers 
dus jaarlijks hooguit 60 miljoen beschikbaar hebben.

keer nadenken voordat ze ons digitale domein infiltreren en 
manipuleren. 

Onze bondgenootschappelijke relatie met de VS verandert door 
de globalisering, nieuw Amerikaans leiderschap en internationaal 
terrorisme. Ook de impact van massale legerdivisies, squadrons 
jachtvliegtuigen, vliegdekschepen en onderzeeboten is veran-
derd. Nationale veiligheid (homeland security), is hét domein van 
special forces, geheime operaties, drones en robotica. Deze 
kunnen alleen maar effectief worden ingezet met massale en 
geavanceerde digitale middelen. Die digitale middelen worden 
overal ingezet, waarbij de VS zich niet laat beperken door terri-
toriale bondgenootschappelijke afspraken. Zolang dit niet wordt 
ontdekt of beperkt, kunnen die middelen ook worden ingezet in 
ons land.

Het Nederlandse bruto nationaal product bedraagt circa 5% van 
het Amerikaanse BNP. Als we de VS als maatstaf nemen zou 
een Nederlands NSA equivalent uit tenminste 1500 man moeten 
bestaan en over een budget van 500 miljoen kunnen beschik-
ken. Aangezien we een grote achterstand moeten inlopen en 
ons buitenland veel groter is dan het Amerikaanse, kun je ook 
stellen dat deze volumes eigenlijk nog groter zouden moeten 
zijn. 

De Nederlandse krijgsmacht beschikt over een budget van circa 
8 miljard per jaar. Naast de personeelskosten gaat het overgrote 
deel van dit budget nu op aan de verwerving en onderhoud van 
zeer kostbare, traditionele, wapensystemen. Het deel dat wordt 
besteed aan digitale oorlogsvoering is daarin verwaarloosbaar. 
Dat is opmerkelijk als je nagaat dat de kans op een digitale aan-
val op Nederland door velen veel waarschijnlijker wordt geacht 
dan de kans op een fysieke aanval.

Figuur 2: 71 % van de Nederlanders vindt het 
waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk dat buiten-
landse mogendheden invloed uitoefenen op de 
overheid.

32
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In hoeverre vindt u het waarschijnlijk dat buitenlandse mogendheden 
invloed uitoefenen op de Nederlandse overheid?

Helemaal mee eens Helemaal mee oneens
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Figuur 3: Meer dan 60 % van de Nederlanders 
acht de kans op een digitale aanval op 
Nederland waarschijnlijker dan een fysieke  
aanval.  

Acht u een digitale aanval waarschijnlijker dan een fysieke aanval 
op Nederland?

Nee
17%

Weet niet
21%

Ja
62%

Wat gaat de Nederlandse NSA met dat  
budget doen?
Wat de Nederlandse NSA dan precies moet gaan doen op 
het gebied van cyber is de Clausewitziaanse ‘Art of War’. En 
die kunst van het oorlogvoeren zit niet in het aanschaffen en 
opstapelen van wapens. De kunst zit in de creatieve inzet van 
de beschikbare middelen en het mobiliseren van de wil om die 
slag te winnen. Dat begint op een academie of instituut waar de 
beste strategen samen studeren over het bereiken van de juiste 
effecten en waar scenario’s worden ontwikkeld voor het digi-
tale slagveld. De meest waarschijnlijke scenario’s vormen dan 
de basis voor de opbouw van cybercapaciteiten. Deze militair-
strategische cybercapaciteit vormt de afschrikkingsmacht ter 
bescherming van onze verbonden samenleving. Zij zorgt ervoor 
dat de ‘anderen’ weten dat elke infiltratie of manipulatie met  
gelijke munt wordt terugbetaald. 

Met deze bescherming werken we niet alleen aan onze eigen 
veiligheid, maar kunnen we ook weer investeren in nieuwe digi-
tale innovaties in de private en publieke sector. En misschien 
kunnen we daarna ook weer met een gerust hart digitaal gaan 
stemmen.
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Op welke manier zijn de nieuwe toepassingen van 
kunstmatige intelligentie anders dan de oude, en wat betekent 
dat voor de taken waarvoor ze ingezet kunnen worden?

De nieuwe golf van toepassingen van kunst-
matige intelligentie (Artificial Intelligence of AI) 
benadert ‘intelligentie’ op andere manier dan in 
het verleden: ze zijn eerder ‘intuïtief’ dan ‘rede-
nerend’ van karakter. Dat biedt zeker kansen, 
maar ook risico’s voor de manieren waarop die 
systemen in de samenleving kunnen worden 
ingezet.

Computers met intuïtie:  
wen er maar aan!

Highlights

•	 Intelligentie omvat twee cognitieve functies: logisch 
redeneren maar ook snel een goede voorlopige 
inschatting kunnen maken op grond van waar- 
neming (intuïtie).

•	 De nieuwe golf van AI-toepassingen maakt vooral 
enorme stappen in het intuïtieve aspect.

•	 Het is mogelijk om deze nieuwe AI-technieken  
toe te passen op hele nieuwe gebieden, vooral 
waar expliciete regels niet voorhanden zijn.

•	 De overheid en de samenleving zullen moeten wennen 
aan op intuïtie gebaseerde computertoepassingen.

Je staat er niet dagelijks bij stil, maar onze hersenen kunnen 
eigenlijk twee trucjes, ook wel ‘cognitieve functies’ genoemd: 
type-I is snel en vooral associatief en intuïtief, type-II is langzaam 
en meer redenerend. Denk bijvoorbeeld aan: als je rijdend in een 
auto een onoverzichtelijke situatie op een onbekend kruispunt 
nadert, zullen de type-I processen in je brein ervoor zorgen dat 
je alvast het gas loslaat en tijdig snelheid mindert, zonder dat je 
daar heel bewust over nadenkt. Daarna zal je de situatie rond de 
andere voertuigen, verkeerstekens en de verkeersregels evalu-
eren die je uiteindelijk vertellen of je voorrang hebt of juist moet 

stoppen. Dat laatste is typisch een type-II proces. Een interes-
sante vraag daarbij is waarover we het hebben als we spreken 
van kunstmatige intelligentie van computersystemen. Simuleren 
die type-I of type-II processen, en wat betekent dat voor de 
plaats die deze systemen kunnen gaan innemen in een verbon-
den samenleving? 

In de jaren negentig van de vorige eeuw werden de eerste seri-
euze stappen op het gebied van AI gezet: kunnen we de func-
ties van de hersenen nabootsen in de computer? In die tijd was 
de ontwikkeling vooral gericht op het type-II denken: het creëren 
van een redenerend superbrein. De stille overtuiging in die tijd 
was dat op het gebied van intuïtie de mens de computer de 
baas zou blijven, in elk geval voorlopig. De praktische toepas-
baarheid van die redeneersystemen bleef destijds helaas achter 
bij de misschien wat overspannen verwachtingen, hoewel je toe-
passingen als schaakcomputers, de TomTom-routeplanner en 
‘Business Rule gestuurde systemen’ zeker wel als nuttige pro-
ducten van deze ontwikkeling kunt beschouwen.
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Op dit moment komt er een tweede en veel grotere golf van 
AI-toepassingen aan. Opmerkelijk genoeg is het nu juist het 
type-I denken waar de computer ineens grote stappen in maakt. 
Dit komt door een samenloop van drie ontwikkelingen: 
1. De enorme hoeveelheden beschikbare ‘Big Data’ om deze 

systemen op te trainen (waarbij ook de toenemende beschik-
baarheid van Open Data een belangrijke factor is);

2. een vooruitgang in benodigde onderliggende algoritmes en 
wiskunde;

3. (vooral) de ontwikkeling van de beschikbare geheugencapaci-
teit en rekenkracht. 

Dit laatste is onder andere mogelijk met processoren die oor-
spronkelijk voor grafische kaarten ontwikkeld zijn (GPU’s), waar-
door computers steeds beter worden in ‘Advanced Predictive 
Analytics’. Dit wordt niet bereikt door te rekenen en te redene-
ren, maar door complexe modellen te optimaliseren (‘trainen’) op 
deze grote hoeveelheden data, net zolang tot het model in staat 
is om zinvolle voorspellingen te doen over nieuwe cases, op 
grond van de eerder waargenomen patronen.

De computer is daar nu misschien klaar voor, geldt dat ook 
voor de mens? Dat een computer je kan verslaan met schaken, 
daar zijn we inmiddels al aan gewend, maar dat een computer 
iemand met jarenlange ervaring kan verslaan in het beoordelen 
van dossiers op potentiële fraude, het detecteren van cyber-
criminaliteit of zelfs behoorlijk nauwkeurig de uitkomst van een 
rechtszaak kan voorspellen op grond van alleen het dossier, dat 
is iets waar we nog niet aan gewend zijn. Toch hebben we onge-
merkt al dagelijks met dit type systemen te maken. Voorbeelden 
zijn de algoritmes van Google, Facebook en Netflix die bepalen 
welke hits, posts, films en advertenties je voorgeschoteld krijgt. 
Ook virtuele assistenten zoals Siri, Google Now en Cortana wor-
den elk jaar slimmer. Hetzelfde geldt voor computervertalingen 
zoals Google Translate die op dit moment in veel talen ‘context 
aware’ aan het worden zijn door het toepassen van neurale 
machine translation (NMT). In veel gevallen zijn deze vertalingen 
bijna niet meer te onderscheiden van een menselijke vertaler. 
Computers kunnen inmiddels al beter liplezen dan mensen. 
Misschien nog wel het meest verontrustende: computers zijn 
inmiddels net zo goed als mensen in het invullen van anti-robot-
filter puzzels als ‘CAPTCHA’  (Completely Automated Public 
Turing Test To Tell Computers and Humans Apart). Ook in ande-
re ‘directe confrontaties’ hebben computers de mens al versla-
gen. Bekend zijn Jeopardy met IBM Watson en redelijk recent 
ook Go met Google Deepmind. Die laatste heeft nu als volgend 
doel gekregen om menselijke tegenstanders te verslaan bij het 
real-time strategische computerspel Starcraft II. 

Ook op het creatieve vlak zijn computers zich trouwens aan het 
ontwikkelen. Neurale netwerken kunnen al foto’s omwerken 
naar ‘schilderijen’ in de stijl van willekeurige schilders. Capgemini 

Noorwegen liet in samenwerking met Microsoft afgelopen kerst 
de computer een kerstlied componeren door het twee weken 
lang te trainen op 50 bestaande kerstliedjes. Op dit punt lijkt de 
mens de computer nog wel de baas, maar voor hoe lang nog?

Voor de gehele samenleving, maar ook zeker voor het domein 
openbare orde en veiligheid, liggen hier enorme kansen en uit-
dagingen. Kansen omdat het nog redelijk onontgonnen terrein 
is waarin ongetwijfeld nog heel veel prachtige toepassingen ver-
scholen zitten. Met name voor toepassingen waar geen uitput-
tende expliciete regels geformuleerd kunnen worden, maar waar 
wel veel ervaringsgegevens voorhanden zijn kunnen de nieuwe 
AI-systemen goed worden ingezet. Uitdagingen omdat zowel de 
overheid als de burgers hier nog niet aan gewend zijn en we nog 
niet alle valkuilen kennen. Hoe ‘slim’ wil de burger een systeem 
hebben voordat het ongemakkelijk wordt en als een bedreiging 
van de privacy gaat voelen? Welke data willen en mogen we 
eigenlijk gebruiken en hoe reageert het systeem als data ver-
vuild zijn? Kunnen ongewenste effecten als ‘etnisch profileren’ 
via historische gegevens door je kennissysteem worden over-
genomen? Hoe leg je als rechter uit aan een verdachte dat hij 
naast een boete ook een taakstraf krijgt, omdat het systeem de 
kans op recidive hoog inschat en er zo’n complex rekenmodel 
achter zit dat we eigenlijk niet kunnen terugredeneren waarom 
het systeem die kans eigenlijk zo hoog inschat? Want dat is mis-
schien wel het grootste gevaar met die ‘type-I’ systemen: het is 
en blijft geautomatiseerde intuïtie. Als mens willen we dat toch 
vertaald hebben in redenen, logica en er vervolgens over kun-
nen discussiëren. Misschien is dat iets voor de volgende AI-golf?
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Op welke manier vergroot ‘privacy by design’ de zorgvuldige 
inzet en acceptatie van nieuwe technologieën zoals 
automatische gezichtsherkenning?

Steeds meer organisaties in het publieke veilig-
heidsdomein zetten nieuwe technologische 
mogelijkheden, zoals automatische gezichts- 
herkenning met slimme camera’s, in om het toe-
zicht te verbeteren. Veel van deze technologieën 
dringen binnen in de persoonlijke levenssfeer 
van individuen. Het toepassen van ‘privacy by 
design’ voorkomt dat mogelijk ingrijpende tech-
nologieën onzorgvuldig worden ingezet. 

Anoniemer over straat door inzet 
nieuwe technologie? Privacy by  
design maakt het mogelijk! 

Highlights

•	 Nieuwe technologieën, zoals automatische 
gezichtsherkenning, bieden steeds meer mogelijk-
heden voor toezicht.

•	 Privacy by design is een manier voor de overheid 
om mogelijk ingrijpende technologieën zorgvuldig 
en effectief in te zetten.

•	 Privacy by design, nu vaak nog een container-
begrip, moet de komende tijd handen en voeten 
krijgen.

•	 De overheid kan hierin zelf het goede voorbeeld 
geven en transparant zijn over genomen maat- 
regelen.

•	 De overheid kan het delen van ‘best practices’ 
stimuleren.

Na de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn afgelopen jaar werd in 
Duitsland direct de vraag gesteld of de mogelijke dader niet eer-
der zou zijn opgepakt als in de openbare ruimte meer bewakings-

camera’s hadden gehangen. In het land waar persoonlijke vrijhe-
den en privacy op een hoog voetstuk staan kenterde de publieke 
opinie: in de strijd tegen terreur leken mensen meer bereid te zijn 
om een deel van hun anonimiteit op te geven. Nieuwe technolo-
gieën bieden steeds meer mogelijkheden voor toezicht. Hoewel 
sommige technieken nog volop in ontwikkeling zijn en worden 
getest, is het met nieuwe camera’s al mogelijk om personen op 
straat te volgen, te identificeren en emoties van gezichten af te 
lezen. Niet meer anoniem over straat kunnen: voor sommigen 
een angstbeeld dat past bij een politiestaat, voor anderen een 
noodzaak om een moderne samenleving veilig te houden. 

Acceptatie van privacy ingrijpende technieken in de publieke 
ruimte hangt in belangrijke mate af van het doel waarvoor de 
overheid een bepaalde techniek inzet. Uit onderzoek van Kantar 
TNS blijkt bijvoorbeeld dat 71% van de Nederlandse bevolking 
positief staat tegenover de inzet van camera’s met gezichts-
herkenning als dat hun veiligheid vergroot. Slechts 43% van de 
Nederlandse bevolking daarentegen, heeft vertrouwen dat de 
overheid hun privacy voldoende beschermt. Hier valt dus winst te 
behalen.
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Figuur 2: De bevolking is verdeeld in haar vertrouwen ten aanzien van de privacybescherming  
door de overheid. 

Privacy by design is een manier voor de overheid om mogelijk 
ingrijpende technologieën zorgvuldig en effectief in te zetten, 
transparant te zijn en tegelijkertijd niet onnodig in de persoonlijke 
levenssfeer van burgers binnen te dringen. Het is dan wel van 
belang dat privacy by design, nu vaak nog een containerbegrip, 
de komende tijd handen en voeten krijgt. De overheid kan hierin 
een rol spelen door zelf het goede voorbeeld te geven en het 
delen van ‘best practices’ te stimuleren. 

Automatische gezichts- en emotie- 
herkenning
De techniek om automatisch gezichten te herkennen is de laat-
ste tijd sterk verbeterd. Onder automatische gezichtsherken-
ning wordt verstaan: ‘het automatisch verwerken van digitale 
afbeeldingen die gezichten van individuen bevatten, met als doel 
de identificatie, verificatie of categorisatie van deze individuen’1. 
Het Rathenau Instituut benoemt in hun in 2015 gepubliceerde 
rapport ‘Dicht op de huid: emotie- en gezichtsherkenning in 
Nederland’ vijf soorten toepassingen waarbij het gezicht als 
informatiebron wordt gebruikt: verifiëren, identificeren, matching, 
categoriseren en emotieherkenning2. Het Rathenau Instituut 
omschrijft de vijf toepassingen als volgt:
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•	 Verifiëren: controleren of een persoon is wie hij claimt te zijn. 
Het gezicht wordt vergeleken met een eerder opgeslagen 
sjabloon (template) of afbeelding van zijn eigen gezicht.

•	 Identificeren: het vergelijken van een live beeld van een per-
soon met afbeeldingen of sjablonen in een database. Het 
gezicht wordt met een hele database vergeleken.

•	Matching: afbeeldingen in een database met elkaar vergelij-
ken, in plaats van een live beeld met een database. Het doel 
van matching is om afbeeldingen van dezelfde persoon bij 
elkaar te zoeken.

•	Categorisatie: categorisatie is erop gericht om informatie uit 
gezichten te halen die niet direct verbonden zijn aan één per-
soon, zoals groepskenmerken als leeftijd, ras en sekse.

•	 Emotieherkenning: gezichtsuitdrukkingen of andere kenmer-
ken van een persoon vertalen naar diens emoties of algemene 
gemoedstoestand. 

1 Vertaald uit: Article 29 data protection working party 2012, p. 2.
2 Dicht op de huid: emotie- en gezichtsherkenning in Nederland,  

Rathenau Instituut, 2015, p.11.

Figuur 2: Hoe staat u tegenover camera’s die (mogelijk) worden ingezet om  
uw veiligheid te vergroten?
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Privacy-impact gezichtsherkenning  
De impact op de privacy van het individu verschilt per toepas-
sing, maar hangt zeker samen met het doel waarvoor - en de 
context waarin - die wordt ingezet. De impact van verifiëren, 
identificeren en matchen van afbeeldingen is misschien kleiner 
wanneer het individu hierover vooraf is geïnformeerd in een con-
text waarin het te verwachten is (bijvoorbeeld bij de douane op 
Schiphol), dan wanneer het ongemerkt op een locatie gebeurt 
waar men zich anoniem waant. Categorisatie is mogelijk zeer 
gevoelig omdat kenmerken als ras, leeftijd en geslacht veel 
informatie over onze identiteit prijsgeven. Wanneer het onmoge-
lijk is om informatie te herleiden naar een individu (bijvoorbeeld 
wanneer uitsluitend is af te lezen dat de persoon in kwestie een 
man is) is de impact uiteraard geringer of zelfs afwezig. Bij emo-
tieherkenning is de impact met name groot wanneer men zich 
anoniem waant en zich niet bewust is van zijn of haar gezichts-
uitdrukking. Ook nieuwe technische ontwikkelingen, zoals het 
steeds gemakkelijker aan elkaar koppelen van databases, zor-
gen mogelijk voor een grotere impact op de privacy van het indi-
vidu. Wat precies de impact op de privacy is van een bepaalde 
techniek en toepassing is dus moeilijk in zijn algemeenheid vast 
te stellen. 

Toepassingen gezichts- en emotieherken-
ning in het veiligheidsdomein
Cameratoezicht met automatische gezichtsherkenning is niet 
nieuw. Organisatoren van grote (inter)nationale evenementen 
zoals de Olympische Spelen, het WK-voetbal, de Amerikaanse 
Super Bowl en nationale voetbalwedstrijden passen de techno-
logie al ruimschoots toe. Ook luchthavens zijn proeven gestart 

om passagiers sneller door de douane te leiden. Schiphol doet 
bijvoorbeeld in navolging van de luchthaven op Aruba een test 
met automatische gezichtsherkenning om passagiers sneller 
door de douane te leiden. Passagiers hoeven nog maar een-
malig hun paspoort te laten zien in de terminal. Door middel van 
gezichtsherkenning kan de passagier vervolgens inchecken, de 
bagage inleveren, de grens passeren en aan boord gaan van het 
vliegtuig zonder paspoort of boarding pass nogmaals te hoeven 
tonen. Hier wordt een match gemaakt tussen het  live beeld 
en de foto op het paspoort. Automatische gezichtsherkenning 
wordt ook in talloze lokale initiatieven toegepast. In Rotterdam 
passen tramlijnen waar voor bepaalde mensen een OV-verbod 
geldt de technologie toe. In de VS passen lokale politieteams 
de technologie toe om tijdens aanhoudingen direct een foto te 
maken en tegen een database aan te houden. De FBI onder-
zoekt in haar programma Next Generation Identification (NGI) 
de mogelijkheden om ten behoeve van de nationale veiligheid 
gezichtsherkenning uit te breiden en databases aan elkaar te 
koppelen. Wanneer deze ontwikkeling zich internationaal uit-
breidt, leidt dit onherroepelijk tot privacydiscussies.

Privacy by design
Privacy krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht als gevolg 
van de opkomst van nieuwe technologieën. Wetgevers reageren 
hierop door het opstellen van wetgeving die de rechten van indi-
viduen beter moet beschermen. Nieuwe Europese wetgeving, 
de General Data Protection Regulation (GDPR), schrijft voor dat 
bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en diensten ‘privacy 
by design’ (of ‘data protection by design’) moet worden toege-
past.
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Privacy by design bestaat in ieder geval uit de volgende elemen-
ten:
•	Neem de bescherming van de privacy van individuen over wie 

persoonsgegevens verwerkt worden direct mee bij het ont-
werp van een systeem of dienst. 

•	Neem passende technische maatregelen om toegang tot - en 
omgang met - persoonsgegevens te regelen en veilig te laten 
plaatsvinden.

•	Neem passende organisatorische maatregelen om toegang 
tot, en omgang met persoonsgegevens te regelen volgens 
bepaalde afspraken en voorschriften.

Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van 
persoonsgegevens moeten per toepassing goed nadenken wat 
passende technische en organisatorische maatregelen zijn om 
de privacy van individuen te beschermen. Technische maat-
regelen hebben betrekking op informatiebeveiliging, zodat de 
beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van 
informatie binnen een organisatie is gegarandeerd. Een voor-
beeld van privacyvereisten waarvoor technische maatregelen 
moeten worden genomen is: de eis dat uitsluitend bevoegde en 
geautoriseerde personen voor een duidelijk gedefinieerd doel 
bij bepaalde informatie mogen. Hiervoor moeten in systemen 
de juiste autorisaties worden ingericht. Andere voorbeelden zijn 
dat gegevens slechts gedurende een bepaalde tijd mogen wor-
den bewaard, op de juiste manier moeten worden vernietigd en 
een betrokkene op een effectieve manier controle moet kunnen 
uitoefenen over zijn of haar gegevens. Hiermee moet rekening 
worden gehouden tijdens het ontwerpen van een systeem. 
Organisatorische maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking 
op bewustwording bij mensen die met (gevoelige) persoonsge-
gevens werken, transparantie richting de mensen van wie per-
soonsgegevens worden verwerkt en duidelijke communicatie.

Wanneer privacy direct bij het ontwerp van toepassingen wordt 
meegenomen, kan privacy als ‘enabler’ werken om de juiste toe-
passingen, op de juiste manier, voor de juiste vooraf bepaalde 
doelen in te zetten. Op die manier wordt voorkomen dat achteraf 
blijkt dat een toepassing onzorgvuldig is geïntroduceerd en hier-
voor in de samenleving weinig draagvlak is.

Rol overheid
De overheid kan een cruciale rol spelen in het creëren van 
draagvlak voor nieuwe technologieën. De overheid kan bijvoor-
beeld een afwegingskader ontwikkelen voor organisaties die 
nieuwe technologieën inzetten waarin altijd een zorgvuldige 
weging plaatsvindt tussen het doel van een nieuw middel en de 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Vervolgens 
kan de overheid het goede voorbeeld geven door transparant 
te zijn over deze afweging en de privacyverhogende maatrege-
len die zij neemt wanneer nieuwe technieken worden ingezet. 

Tot slot kan de overheid stimuleren dat best practices op het 
gebied van privacy by design worden gedeeld. Effectief toezicht 
met moderne technieken en voldoende privacybescherming 
van individuen staan elkaar niet per definitie in de weg. Nieuwe 
technieken bieden ongekende mogelijkheden, maar het is van 
belang dat bij de ontwikkeling hiervan direct aandacht is voor 
privacy. Wat passende technische en organisatorische privacy 
maatregelen zijn verschilt per techniek en toepassing. Privacy 
by design moet de komende tijd meer handen en voeten krij-
gen. Het angstbeeld dat werd geschetst door George Orwell 
in ‘1984’ dat je moest leven in de veronderstelling dat elk geluid 
dat je maakte werd afgeluisterd en elke beweging nauwkeurig 
werd bestudeerd - ‘Big Brother is watching you’ - hoeft niet uit te 
komen. Paradoxaal genoeg zou automatische gezichtsherken-
ning er zelfs voor kunnen zorgen dat we anoniemer over straat 
kunnen doordat een computer en niet een mens (zoals bij bevei-
ligingscamera’s) de beelden bekijkt. Het is dan wel van belang 
dat de overheid transparant is over de inzet van nieuwe technie-
ken en de manier waarop zij privacy by design bij de ontwikke-
ling hiervan invult. 

Privacy by design houdt in dat bij de bepaling van de 
middelen waarmee persoonsgegevens worden ver-
werkt en bij de verwerking van persoonsgegevens zelf, 
passende technische en organisatorische maatregelen 
moeten worden genomen om voldoende privacybe-
scherming te beiden. Er moet dus al direct bij het ont-
werp van processen en systemen aandacht zijn voor 
privacy.

          Over de auteurs
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Hoe kunnen ketenpartners gezamenlijk hun cyberweerbaarheid 
versterken?

Organisaties maken deel uit van ketens en zijn 
daarmee afhankelijk van de cyberweerbaarheid 
van partners. Samenwerken op ketenniveau is 
daarom essentieel.

Cybersecurity als randvoorwaarde 
voor sterke ketens

Highlights

•	 Organisaties worden digitaal afhankelijker van 
elkaar.

•	 Manifestaties maken dreigingen, kwetsbaarheden 
en risico’s op ketenniveau zichtbaar.

•	 Inzicht in ketenafhankelijkheden zijn er nauwelijks.

•	 Samenwerking op ketenniveau is essentieel.

Digitaal afhankelijk
Nederland heeft de ambitie om uit te groeien tot de ‘Digital 
Gateway to Europe’1. Als het gaat om gebruik én inzet van ICT 
in de samenleving wil Nederland tot de wereldtop behoren. Een 
belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat de digitale veiligheid 
van de digitale samenleving gewaarborgd is. Veilige en betrouw-
bare ICT is van fundamenteel belang voor onze welvaart en 
welzijn en een belangrijke impuls voor duurzame economische 
groei.

ICT biedt kansen, maar verhoogt ook de kwetsbaarheid van 
de continuïteit in de samenleving. Een moedwillige of onopzet-
telijke verstoring als gevolg van technisch of menselijk falen of 
door natuurlijke oorzaken kan leiden tot maatschappelijke ont-
wrichting. De complexiteit van ICT-voorzieningen en de toene-
mende afhankelijkheid van deze voorzieningen leidt tot nieuwe 
kwetsbaarheden die misbruik en verstoring in de hand werken2. 
Beroepscriminelen misbruiken deze kwetsbaarheden en vormen 
dan ook een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid 
in Nederland3.

Steeds meer organisaties worden in het bedrijfsproces verbon-
den aan elkaars systemen. Deze afhankelijkheid neemt verder 
toe als gevolg van het ‘Internet of Things’. Een verstoring in de 
keten krijgt daarmee in potentie een grotere impact: het raken 
van de belangen van één deel van de keten kan consequenties 
hebben voor de keten als geheel. De keten is immer zo sterk als 
de zwakste schakel. Als het belang van één van de partijen in 
het geding is, heeft dit onmiddellijk invloed op de overige partijen 
in de keten. Individuele of organisatiebelangen groeien zo uit tot 
gedeelde belangen.

Het risico van zwakke schakels
Dat organisaties steeds afhankelijker worden van elkaars syste-
men en data is niets nieuws. Vanuit bedrijfsperspectief treden 
publieke en private organisaties steeds meer buiten hun eigen 
organisatiegrenzen om effectiever en doelmatiger te werken. 
Maar volgens de Cyber Security Raad staan bedrijven en over-
heden nauwelijks stil bij het feit dat zij voor het ontwikkelen of 
leveren van producten en diensten onderdeel uitmaken van 
een digitale keten4. Gezamenlijke belangen, afhankelijkheden, 
kwetsbaarheden en verschillende typen cyberdreigingen 
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nemen toe. Maar wat betekent deze toename voor publieke 
en private organisaties? Aan de hand van enkele manifesta-
ties laten we zien hoe deze afhankelijkheden impact hebben 
op meerdere organisaties die met elkaar zijn verbonden in een 
keten of een breder netwerk.

Hack Antwerpse Containerbedrijf5 
Tussen 2011 en 2013 is in de haven van Antwerpen het con-
tainerlogistieke systeem gehackt, met als doel drugscontain-
ers te laten passeren. Deze criminelen maakten gebruik van 
verschillende vormen van cybercrime. Zij hackten een aantal 
belangrijke afhandelingbedrijven in de Antwerpse haven door 
onder andere phishing. De hackers wisten precies waar hun 
container zich bevond en manipuleerden het systeem zodanig 
dat de container op een gunstige plek in de haven geplaatst 
werd. Daarnaast kregen ze toegang tot de unieke pincodes van 
de terminals om een container vrij te krijgen. Justitie gaat ervan 
uit dat er zo meer dan een ton heroïne, bijna drie ton cocaïne 
en zeldzame mineralen zijn binnengeloodst en ontvreemd. 
In deze casus speelt dataprotectie: het voorkomen van het 
manipuleren en/of stelen van gegevens, een belangrijke rol.

DDoS op DigiD
De DDoS-aanvallen op DigiD zijn illustratief voor de impact die 
een aanval kan hebben op een belangrijke schakel in de keten. 
De beperkte beschikbaarheid van DigiD als gevolg van enkele 
DDoS-aanvallen medio 2013 zorgde er niet alleen voor dat 
(semi-)overheidsdiensten minder toegankelijk waren voor bur- 
gers. Ook zorginstellingen en zorgverzekeraars maken steeds 
meer gebruik van DigiD als vertrouwd middel om toegang te 
verlenen tot hun klantportalen. Hierdoor kon het verstoren van 
één enkele schakel leiden tot ernstige verstoringen in meer dan 
één vitaal proces6. Dit voorbeeld laat zien dat leveranciers en 
dienstverleners dus in de keten van afhankelijkheden zitten en 
dat zij impact kunnen hebben op bedrijfsprocessen. 

Bescherming tegen dergelijke manifestaties gaat verder dan ‘je 
eigen cybersecurity op orde hebben’. Om inzicht in risico’s en 
kwetsbaarheden te krijgen moet actief worden samengewerkt 
met onder andere  ketenpartners, leveranciers en publieke par-
tijen. Cybersecurity en continuïteitsvraagstukken staan daarom 
ook steeds vaker op de samenwerkingsagenda. Maar de stap 
naar daadwerkelijke actie blijft lastig. Want, hoe weet een 
organisatie precies van wie hij afhankelijk is (in systemen, pro-
cessen of data)? Welke kritieke ICT- systemen zijn van invloed 
op de keten? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Welke dreigin-
gen, kwetsbaarheden en risico’s op ketenniveau zijn aanwezig? 
Wat is het effect van verstoring op de keten? En welke maat- 
regelen moeten er gezamenlijk worden genomen? De vraag is 
dus eigenlijk: wie zet de eerste stap om deze vragen te stellen 
aan de ketenpartijen? 

Komen tot de eerste stap
Om tot actie te komen, zullen de organisaties in de keten eerst 
een aantal thema’s moeten onderzoeken om tot een goede 
samenwerking te komen in het kader van cybersecurity. Op 
enkele thema’s is al een aantal best practices beschikbaar 
zoals (FERM) en Schiphol Group (Cyber Synergie Schiphol 
Ecosysteem (Cyssec). 

Mobiliseren 
De eerste stap is het in contact komen en leren kennen van de 
ketenpartners. Cybersecurity is bij uitstek een domein waarbij 
samenwerking tussen zowel publieke en private organisaties, 
als tussen private organisaties onderling, noodzakelijk is om de 
toegenomen cyberdreigingen het hoofd te bieden. Om partijen 
in beweging te krijgen moet gezocht worden naar gezamenlijke 
belangen, zoals een gezamenlijke dienstverlening.

Ketenverantwoordelijkheid 
Ketenverantwoordelijkheid is een complex vraagstuk dat 
besproken dient te worden in de ketens, waarbij het van belang 
is om alle partijen hierbij te betrekken. Afspraken met toelever-
anciers, onderaannemers of afnemers die onderdeel zijn van de 
keten zorgen voor helderheid en betrokkenheid van ketenpart-
ners. De verantwoordelijkheid voor een ‘cybersecure’ keten ligt 
niet bij één partij. Grote bedrijven kunnen door verantwoorde- 
lijkheid te nemen een voorbeeldfunctie aannemen voor kleinere 
ondernemingen. Vaak hebben grotere organisaties bepaalde 
methodes ontwikkeld, waar kleinere bedrijven de tijd en het 
geld niet voor vrij kunnen maken. 

Kritische ketens in kaart brengen
De Cyber Security Raad heeft geconstateerd dat maar weinig 
bedrijven en overheden zicht hebben op de digitale ketens 
waar zij afhankelijk van zijn7. Inzicht in de keten is essentieel om 
risico’s en maatregelen in kaart te brengen. Volgens de raad ligt 
de nadruk bij cybersecurity nog te veel op risico’s binnen  
de eigen organisatie en is een integrale aanpak tussen ketenpar-
tijen een belangrijke stap naar verbetering van de beveiliging. 
Om deze kritische ketens in kaart te brengen is het van belang 
dat tussen de organisaties dus voldoende vertrouwen bestaat 
om gevoelige informatie met elkaar te delen. 

1De nationale Cyber Security Strategie Definitie, 2011.
2De nationale Cyber Security Strategie Definitie, 2011.
3Nationaal Cyber Security Cetrum: Cyber Security Beeld Nederland  2016
4Advies Cyber Security Raad, juli 2016.
5http://www.crimesite.nl/gehackte-haven-cokesmokkel-2-0-1/
6CSBN, 2014.
7Digitale ketenveiligheid krijgt veel te weinig aandacht, Cyber Security Raad, 
 11-07-2016 (https://www.cybersecurityraad.nl/010_Actueel/digitale-
 ketenveiligheid-krijgt-veel-te-weinig-aandacht.aspx)
8Cyber Security Supply Chain Risk Assessment methodology

29



Gezamenlijke risico’s in kaart brengen 
Nadat de ketens in kaart zijn gebracht is het van belang dat  
de partijen heldere prioriteiten stellen en focussen op gebieden 
waar de risico’s het grootst zijn (een ‘risk based approach’). 
Voor ketens die onderdeel zijn van vitale nationale processen 
komen er bovendien nieuwe aspecten aan de orde, bijvoor-
beeld de rol van de overheid en de noodzaak om rollen en 
verantwoordelijkheden tussen verschillende organisaties te 
regelen. Het is daarom belangrijk dat door organisaties in de 
keten zelf best practices worden ontwikkeld en toegepast om 
deze ketens afdoende te beschermen tegen de toegenomen 
cybersecurity-dreigingen. Zo hebben in de energiesector 
enkele bedrijven een methodiek ontwikkeld, namelijk de Cyber 
Security Supply Chain Risicoanalyse8.

Ketenimpact  
Wanneer organisaties transparant kunnen zijn over hun risico’s 
is het van belang dat de impact van een verstoring op de keten 
kan worden beoordeeld. Een business impact assessment 
wordt al door veel individuele organisaties gebruikt. Het uit- 
voeren van een Keten Impact Assessment (KIA) kan ketens 
inzicht geven in de primaire en ondersteunende bedrijfsproces-
sen. Bijvoorbeeld door de afhankelijkheid van een belangrijk 
ICT-proces, en de gevolgen en impact van eventuele uitval 
ervan, in kaart te brengen. 

Maatregelen 
Organisaties die deel uitmaken van een keten kunnen het beste 
samen met ketenpartners de juiste maatregelen definiëren en 
initiatieven ontplooien om cybersecurityrisico’s te verlagen. 
Hiervoor zijn maatregelen nodig bij de (individuele) organisaties 
die deel uitmaken van een keten of netwerk. Deze maatregelen 
kunnen zowel binnen de bedrijfsprocessen als binnen de sys-
temen worden gerealiseerd. Een voorbeeld is het gezamenlijk 
oplossen van de top tien kwetsbaarheden.

Complexe ketens in een ecosysteem
Ketens zijn vaak complex, zijn een netwerk of verbinden partijen 
in een regio. Er zijn twee initiatieven gestart die zich richten op 
het zogenaamde ecosysteem: het geheel van afhankelijk- 
heden van verschillende ketens in een omgeving. De twee 
initiatieven, de Rotterdamse haven (FERM) en Schiphol Group 
(Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem (Cyssec)), zijn beide in 
2016 gestart om de cybersecurity in het ecosysteem te verster-
ken. Deze initiatieven worden ondersteund door verschillende 
publieke en private organisaties, zoals de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dit zijn publiek-private 
samenwerkingen gericht op het versterken van de cybersecu-
rity en tegelijkertijd het benutten van de economische kansen 
van alle partijen die verbonden zijn aan het ecosysteem. 

Zet de eerste stap!
De eerste stap die ketens moeten zetten is het in contact 
komen met alle partijen in het ecosysteem en bewustwording 
creëren over risico’s, kwetsbaarheden en het belang van 
samenwerking. Samen zijn ketens weerbaarder. Het zetten  
van de eerste stap leidt op termijn tot een sterkere keten.
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Intelligente IT brengt burger en politie dichter bij elkaar

Het op een slimme manier aanbieden van infor-
matie via populaire communicatiemiddelen 
zorgt voor gemakkelijkere interactie tussen de 
burger en de politie.

Van web naar WhatsApp 

Highlights

•	 Burgers kiezen zelf welk kanaal ze gebruiken om 
met de overheid te communiceren.

•	 De populairste social mediakanalen zijn Facebook 
en WhatsApp, ook contact met de politie zal daar 
meer moeten plaatsvinden.

•	 Digitale en artificiële intelligentie zorgen voor een 
snel en juist antwoord op vragen en maken de 
contacten waardevoller.

•	 Het gebruik van social mediakanalen als commu-
nicatiemiddel bevordert de samenwerking tussen 
instanties in de keten.

Ongeveer vijf jaar geleden werd door de vorming van de 
Nationale Politie gestart met de bouw van de website politie.nl,   
als één gezicht en één kanaal naar de burger toe. Hierbij 
werden ruim 360 websites geïntegreerd in één website. 
Het werd één helder kanaal waar alle informatie te vinden 
is. Maar de manier waarop de burger het internet gebruikt 
verandert sterk. Het hebben van alleen een standaard web-
site volstaat niet meer. Informatie verkrijgen of het melden via 
formulieren is vaak het begin van de communicatie tussen 
burger en politie. Maar zijn formulieren nog wel van deze tijd? 
Alleen al in Nederland zijn WhatsApp en Facebook misschien 
wel het meest gebruikte communicatiekanaal. De hoeveel-
heid gesprekken die op dergelijke platforms worden ge- 
voerd, zetten websites flink in de schaduw. Mensen gebrui-
ken steeds vaker communicatiemiddelen zoals WhatsApp of 
Facebook om sneller informatie te verkrijgen. De combinatie 
met artificiële intelligentie (AI) kan ervoor zorgen dat mensen 
sneller en beter antwoord krijgen op hun vragen.
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Toename gebruik van communicatie- 
middelen
Na de introductie van de vaste telefoon in 1880 deed de 
Nederlandse bevolking er 125 jaar over om op ongeveer 9 
miljoen aansluitingen te komen1. De opkomst van de mobiele 
telefoon startte rond 19952 en wordt nu geschat op ongeveer 
20 miljoen exemplaren in Nederland, meer dan het aantal 
inwoners, in een tempo van zo’n 21 jaar. In 2016 stond de 
teller voor Facebook op 9,6 miljoen gebruikers3 (in 11 jaar) en 
voor WhatsApp op 9,8 miljoen4 in Nederland. WhatsApp reali-
seerde dit aantal gebruikers in slechts 7 jaar. 

Het gebruik van social media neemt ook toe, blijkt uit een 
onderzoek naar het gebruik van social media in Nederland5. 
Kanalen bestaan naast elkaar en de voorkeuren voor die 
kanalen wisselen in de tijd en variëren per leeftijdsgroep en 
andere demografische kenmerken. Burgers kiezen zelf welk 
kanaal ze willen gebruiken, bedrijven en organisaties dwingen 
dat niet meer af. Je kunt in 2017 niet meer volstaan met maar 
één communicatiekanaal. Want als je dat doet, verdwijn je in 
stilte. 

Populaire platforms
Het is dus zaak voor de politie om aan te sluiten op deze 
communicatiekanalen. Domweg iedere politiemedewerker 
toegang geven tot WhatsApp of Facebook-Messenger is 
niet de oplossing. Dat zou betekenen dat het contact tussen 
burgers en de politie enkel verschuift van telefoon naar de op 
dat moment populaire (social) mediakanaal. Het is een voor-
waarde dat de politie zich ook in de virtuele wereld bevindt 
op de plaatsen waar de burger ook is, maar dat kan niet door 
steeds te investeren in verhuizingen naar nieuwe platforms. 
Als de politie bijvoorbeeld in 2009 geïnvesteerd had in het 
toen populaire Hyves, dan had men de wenkbrauwen gefronst 
toen Hyves in dat zelfde jaar werd ingehaald door Facebook. 
Facebook had een achterstand van ruim 7 miljoen gebruikers 
die ze in de loop van 2011 inliepen waarna Hyves snel inzakte 
en in 2013 ophield te bestaan. 

Dat moet dus slimmer. Het uitgangspunt moet zijn dat de poli-
tie even representatief aanwezig is in de virtuele wereld als in 
de echte wereld. De verdeling over de meest populaire social 
media en de demografie moet daarin leidend zijn; jongeren 
bevinden zich nu met name op de platforms Instagram en 
Snapchat. Het social media gebruik onder 65-plussers neemt 
toe, zij gebruiken met name Facebook. Gezien de dynamiek 
die hierin zit, moet de politie mee kunnen bewegen met die 
dynamiek. De aandacht verplaatsen van het ene naar het 
andere platform, maar ook de introductie van een nieuw plat-
form zal geen kostbare operatie moeten zijn. De juiste techniek 
moet het mogelijk maken gemakkelijk ‘in te prikken’ op deze 
platforms. Technisch is dit al heel goed te realiseren, maar de 
vraag is: hoe gaat de burger hier zijn/haar voordeel uit halen?

Waardevol contact
Uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman uit 20166  
komt onderstaande top drie van ergernissen van burgers in 
het contact met de overheid naar voren:

1. Van het kastje naar de muur gestuurd worden door 
ondeskundigheid van de ambtenaar;

2. onduidelijkheid over opvolging;
3. een te trage reactie op een vraag.

Digitale intelligentie (DI) kan hier de oplossing bieden. Een 
chatbot kan ervoor zorgen dat de dialoog met de burger tot 
stand komt en dat hij door middel van vragen en antwoorden 
de juiste weg vindt. Door het inzetten van een chatbot kan een 
hoop werk uit handen genomen worden van een medewerker. 
Deze krijgt daardoor tijd vrij om veel waardevollere persoon-
lijke contacten te voeren met de burger. De chat kan voor 
de burger ongemerkt overgaan van chatbot naar een echte 
medewerker. De kwaliteit van de antwoorden worden hierdoor 
beter en relevanter, omdat ‘routinematige’ doorverwijzingen al 
hebben plaatsgevonden. Ofwel, de burger komt op de juiste 
plek terecht en krijgt de antwoorden die ze zoeken.

Ook de kwaliteit van de DI wordt gedurende het gebruik 
verbeterd omdat men veelal gebruik kan maken van 
AI-oplossingen die ‘machine learning’ toepassen. Dit houdt 
in dat de bot zichzelf leert te verbeteren gedurende de dialo-
gen die burgers met de chatbot voeren. Deze toont hetzelfde 
gedrag als een medewerker in gesprekken met burgers.  
Naast dat een bot gebruik maakt van AI, kan deze ook 
gebruik maken van Natural Language Programming. Dit is  
een specialisatie op het grensvlak van taalkunde en AI; de na- 
tuurlijke taal die de burger invoert in zijn dialoog, wordt geanaly-
seerd door een computer om de vraag of antwoord beter 
te kunnen begrijpen en dus een beter passend antwoord te 
geven. De (chat)bot gaat zich meer en meer gedragen als een 
echte medewerker en zal zo een steeds groter deel van de 
routinematige vragen opvangen. 

Politie.nl is het medium waar de burger informatie kan vinden 
over politiegerelateerde zaken. De burger weet echter niet 
altijd bij wie hij/zij terecht kan met een specifieke vraag, als 
deze bijvoorbeeld niet-politiegerelateerd is. De praktijk leert 
dat een aantal van die vragen door de site, maar vooral tele-

1Aantal vaste telefoonaansluitingen in Nederland, Ad Blafhert, 2016.
2Column Annegreet van Bergen over de opkomst van de telefoon, 
 Historisch Nieuwsblad, 2016.
3Aantal Nederlandse Facebook gebruikers anno 2016, Buzzcapture, 201.
4Aantal Nederlandse WhatsApp gebruikers anno 2016, Buzzcapture,  
 2016.
5Nationale social media onderzoek, Marketingfacts, 2017.
6Ergernissen onderzoek, Nationale Ombudsman, 2016.
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fonisch toch wel beantwoord wordt. De servicemedewerker 
wil de burger namelijk niet teleurstellen of ‘van het kastje naar 
de muur sturen’. Voorbeelden hiervan zijn het melden van 
gevonden voorwerpen of een gestolen paspoort, meldingen 
die eigenlijk voor de gemeente bestemd zijn. Om de online 
serviceverlening te verbeteren, helpt het inzetten van een 
chatbot ervoor te zorgen dat de vragen voor de politie door 
de politie worden beantwoord en andere vragen door de des-
betreffende overheidsinstanties, zonder tussenkomst van een 
medewerker van de desbetreffende instantie. De kwaliteit van 
het contact van de burger met de overheid wordt hiermee 
verbeterd. Samenwerking met andere overheden is een must. 
Daarbij wordt het idee verlaten dat iedere instantie haar eigen 
methode hanteert om contacten te onderhouden. De burger 
wil namelijk niet per se contact met een bepaalde instantie, de 
burger wil dat zijn probleem wordt opgelost, en wel meteen. 
Hierbij helpt DI zodat de burger het antwoord op zijn vraag 
direct kan ontvangen zonder een speurtocht te moeten begin-
nen om de juiste website, telefoonnummer of kantoor van de 
overheid te vinden. Een voorbeeld hiervan is een verregaande 
samenwerking in de digitale strafrechtketen ten bate van een 
verbeterde slachtofferzorg.

De ontwikkelingen op IT-gebied staan niet stil. De communi-
catie tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven 
verandert, waarbij steeds meer de keuze van het communica-
tiekanaal overgelaten wordt aan de persoon zelf. WhatsApp, 
Twitter, Facebook en Slack zijn de kanalen die vooraan staan 
om websites te ondersteunen in de communicatie naar de 
burger. 

Het onlangs nieuw gevormde programma Nieuwe Media en 
Digitale Dienstverlening van de Nationale Politie doet met 
belangstelling onderzoek naar het inzetten van chatbots op de 
websites van de politie en WhatsApp en Facebook. Dit vanuit 
de visie aanwezig te willen zijn in de digitale wereld waar de 
burger ook aanwezig is. Het programma onderneemt activi- 
teiten op het vlak van kunstmatige intelligentie (KI) om de digi-
tale dienstverlening, gebruiksgemak en kwaliteit continu te 
verbeteren.
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Hoe helpen nieuwe organiseerprincipes om vernieuwing te 
vinden?

Er is duidelijke consensus binnen het veiligheids-
domein dat de snelheid waarmee de samen- 
leving verandert flinke uitdagingen met zich 
meebrengt. Oplossingen worden vooral gezocht 
in het slimmer omgaan met data, beter inzetten 
van (cyber)techniek, en het creëren van meer 
verbindingen tussen organisaties en met bur-
gers. Echter, te weinig horen wij de noodzaak 
om ook de wijze waarop de organisaties zelf 
georganiseerd zijn op de schop te nemen. 

We nemen de huidige wijze van organiseren met 
veel hiërarchie, control, afdelingen, regels en 
procedures als een gegeven. Weinig vruchtbare 
grond voor de broodnodige innovatie. Maar er 
is hoop, het kan anders. Gelukkig zijn er steeds 
meer voorlopers die de handschoen oppakken 
en op zoek gaan naar nieuwe manieren van 
werken. Manieren van werken die inspelen op 
de steeds veranderende vraag ‘van buiten’ en 
die helpen bij het makkelijk vernieuwen ‘binnen’ 
de organisatie. Die bezig zijn met deze zoek-
tocht naar wendbaarheid of, zoals wij het noe-
men; Vernieuwend Werken. Dit artikel beschrijft 
nieuwe organiseerprincipes die kunnen helpen 
vernieuwing te vinden en geeft een inkijk in hoe 
de politie deze toepast.

Nieuwe tijden vragen om vernieu-
wende veiligheidsorganisaties

Highlights

•	 Nieuwe tijden vragen om nieuwe manieren van 
samenwerken.

•	 Vernieuwend Werken is een manier van werken 
om organisaties wendbaarder te maken.

•	 Diverse teams binnen de politie zijn zichzelf 
opnieuw gaan uitvinden en zijn vernieuwend gaan 
werken.

•	 Nieuwe organiseerprincipes zijn projecten met een 
lange doorlooptijd waar doorzettingsvermogen 
een must is.

•	 De eerste resultaten van teams die Vernieuwend 
Werken hebben toegepast, zijn bemoedigend 
met verhoogd werkplezier en kostenbesparing als 
resultaat.

De zoektocht van organisaties naar  
wendbaarheid en flexibiliteit
De wereld waarin we leven, verandert in hoog tempo mede door 
digitalisering, globalisering en radicalisering. Hierdoor verandert 
ons werk en ook de manier van samenwerken met klanten,   
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burgers, partners en bestuurders. Ook verandert het tempo 
waarin organisaties in het veiligheidsdomein moeten inspelen op 
deze veranderingen. Dit vergt dus ‘wendbaarheid’ van organi-
saties. Veel organisaties worden echter in hun ‘wendbaarheid’ 
beperkt door bureaucratische systemen en procedures. Deze 
interne systemen en procedures bieden houvast in een com-
plexe omgeving maar ze beperken de benodigde flexibiliteit van 
een organisatie in diezelfde complexe omgeving. En sterker nog, 
hoe meer bureaucratische systemen hoe meer complexiteit. We 
zijn dus het probleem aan het oplossen met de oorzaak. Dat is 
niet logisch. 

De zoektocht naar wendbaarheid en flexibiliteit is een brede 
beweging en veel organisaties geven daar op eigen wijze invul-
ling aan. Agile, Rijnlands organiseren, Scrum, Squads en Tribes 
zijn enkele voorbeelden van nieuwe werkwijzen of nieuwe orga-
nisatie-inrichtingen.

Evolutie van organiseerprincipes
Wij beschouwen deze beweging richting wendbaarheid en flexi-
biliteit vooral als een evolutie van organiseerprincipes, principes 
die richting geven aan hoe we het werk organiseren. De alge-
mene noemer is het kantelen van een doorgeschoten systeem-
wereld naar een zinvolle leefwereld. Van een systeemwereld die 
gebaseerd is op rendement, efficiency, effectiviteit, controle en 
wantrouwen naar een leefwereld die uitgaat van vertrouwen, 
kwaliteit, tijd, aandacht en keuzevrijheid1. Binnen deze beweging 
is Vernieuwend Werken een manier van werken om organisa-
ties wendbaarder te maken. Met Vernieuwend Werken draait 
een organisatie zich weg van de focus op controle en systemen 
en richt zij zich juist weer op het waarom van haar bestaan. 
Werken vanuit de bedoeling noemt Wouter Hart dit (auteur van 
Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling).

•	 Tijdens de Industriële revolutie waren de volgende principes 
dominant: standaardisatie, specialisatie, synchronisatie, con-
centratie, centralisatie en maximalisatie2. In het huidige infor-
matietijdperk en de netwerksamenleving onderkennen we 
nieuwe en aanvullende principes zoals: wat gedigitaliseerd kan 
worden, wordt gedigitaliseerd. Digitaliseren als vervolg  
op standaardisatie en synchronisatie.

•	Wendbaarheid vraagt om modulair organiseren en geassis- 
teerde zelforganisatie. Geassisteerde zelforganisatie als ver-
volg op concentratie en centralisatie. 

•	Mensen kunnen waarde creëren door zich te richten op niet  
of moeilijk te digitaliseren activiteiten ten behoeve van anderen, 
zoals ontwerpen of services verlenen3. Creëren door mensen 
als vervolg op specialisatie.

•	 Toegevoegde waarde wordt gecreëerd door data te gebruiken 
en te bewerken. Verrijken met data als vervolg op standaardi-
satie.

•	 Door steeds krachtigere hulpmiddelen kan het werk flexibeler  
georganiseerd worden in co-creatie met de afnemers. 

Casus: de politie aan de slag met 
Vernieuwend Werken 
Vernieuwend Werken voor de politie kent zijn ankerpunt in de 
behoeften zoals verwoord in het Realisatieplan Nationale Politie 
(december 2012) en het Plan voor de herijking van de realisatie 
Nationale Politie (augustus 2015). Uit beide plannen spreekt een 
sterke behoefte om als politie slagvaardiger (lokale) veiligheids-
problemen aan te pakken en dit te doen vanuit een organisatie 
die hieraan maximaal ondersteunend is. 

In het Realisatieplan is dit verwoord in de strategische doelen: 
1. Betere politieprestaties;
2. meer legitimiteit van, en een groter vertrouwen in, de politie en;  
3. functioneren als één korps. 

Om dit te realiseren, zijn cultuurambities geformuleerd waarbij 
met name ‘Meer ruimte voor de politieprofessional’ en ‘Van ver-
antwoordingscultuur naar georganiseerd vertrouwen’ ambities 
zijn die worden geoperationaliseerd door Vernieuwend Werken.

Inmiddels zijn er veel teams (van ieder 100 tot 200 fte) die binnen 
de politie de uitdaging zijn aangegaan om zichzelf opnieuw uit 
te vinden en wendbaarder te worden. Zij zijn vernieuwend gaan 
werken. Vernieuwend Werken is werken vanuit de bedoeling, 
met je omgeving bepalen wat je als politieteam buiten wilt berei-
ken en daar het werk binnen continu op aanpassen. 

Co-creëren in netwerken als vervolg op concentratie en cen-
tralisatie.

•	Uitvoeren en vernieuwen gaan hand in hand, gebaseerd op 
feedback en inzicht in dynamiek4. Continu aanpassen als ver-
volg op standaardisatie, specialisatie en centralisatie.

•	Mensen en organisaties onderkennen door intrinsieke motiva-
tie en door meer publiciteit dat zij deel uitmaken van een gro-
ter geheel. Bijdragen als vervolg op maximalisatie5 6.  

1Jan Rotmans, Verandering van een tijdperk.
2 Alvin Toffler, over de industriële revolutie in The third wave.
3Zie voor verdere uitwerking Klanthelden, excelleren in emotionele 
 klantbeleving van Berry Veldhoen & Stephan van Slooten.
4Dit principe krijgt bijvoorbeeld vorm in het zogenaamde Agile werken, 
 http://agilemethodology.org
5Een andere maar enigszins vergelijkbare opsomming is door Hans de 
 Bruijne c.s. beschreven in Nieuwerwets Organiseren naar aanleiding 
 van een onderzoek in 2014 naar nieuwe organiseervormen in Nederland.
6Dirk Helbing noemt geassisteerde zelforganisatie en gedistribueerde  
 sturing als essentiële organiseerprincipes voor het omgaan met. 
 complexiteit, in The Automation of Society is Next: How to Survive the 
 Digital Revolution.
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Ieder team is uniek en kent zijn eigen unieke context maar grof-
weg kent de zoektocht naar vernieuwing vier stappen zoals 
beschreven in het ingevoegde kader. Deze aanpak heeft bij 
verschillende (basis)teams geleid tot een beter beeld van wat 
het team buiten wil bereiken, welke organiseerprincipes daarbij 
passen en geleid tot vele verbeterinitiatieven zoals aangifte op 
locatie, politieparticipatie in netwerken, mobiel werken, kleine 
zelforganiserende teams, zelf inroosteren en werken vanuit het 
gemeentehuis. Deze teams hebben eenzelfde aanpak gevolgd 
om tot vernieuwing te komen. Het is echter geen blauwdruk. 
Ieder team kent zijn eigen dynamiek, context en vraagstukken. 
Het is een procesaanpak, een stappenplan, met steeds andere 
uitkomsten. Het blijft dus zelf nadenken en de aanpak naar de 
eigen hand zetten. De politieprofessionals geven het zelf vorm 
met steun vanuit de leiding en in samenwerking met de omge-
ving. Daarmee wordt invulling gegeven aan de cultuurambities 
van het streven naar meer professionele ruimte voor dienders/
rechercheurs en meer sturing en op vertrouwen. 

Op basis van deze behoeften, de eerder beschreven evolutie  
van algemene organiseerprincipes, en de ervaringen in de 
teams tot nu toe, zijn vijf principes gedestilleerd voor de teams 
van de politie.

1. Extern samenwerken
De veiligheid buiten kan niet alleen door een politieteam 
gewaarborgd worden. Nodig is samenwerken, co-creëren 
met burgers en andere partijen zowel buiten als binnen de 
politieorganisatie. Daarbij horen de tijd nemen om persoonlijke 
relaties op te bouwen, vragen waar anderen blij van worden, 
samen doelen vaststellen, informatie uitwisselen, laten weten 
wat ieder doet en terugkoppelen over gemaakte afspraken. 
Dit leidt tot lokaal en probleemgericht werken vanuit het idee 
om waakzaam en dienstbaar zijn.

2. Je verantwoordelijk kunnen voelen
Zeker in lokaal politiewerk kunnen mensen het verschil maken. 
Daarin zijn eigenschappen als aanvoelen, medemenselijkheid 
en improvisatievermogen doorslaggevend. Om te kunnen bij-
dragen aan ‘de bedoeling’ moet georganiseerd worden waar 
je met je directe collega’s voor verantwoordelijk bent: voor 
welke veiligheid buiten, bijvoorbeeld voor welk gebied of welke 
problematiek. Verder moet de basis op orde zijn: je moet veilig 
kunnen werken, herkenbare sociale verbanden hebben en lei-
dinggevenden hebben die steun geven in moeilijke tijden. De 
leidinggevenden moeten begrijpen dat er lastige beslissingen 
worden genomen die soms tot verkeerde uitkomsten leiden. 
Het resultaat is betrokken mensen die zich verantwoordelijk 
voelen voor goed politiewerk. Veel teams nemen, op basis van 
dit organiseerprincipe, de stap naar zelforganisatie in kleine 
(geografisch of thematisch verbonden) subteams van 20-25 fte. 

Stap 1. Vernieuwend Werken heeft drie hoofddoelen: 
betere resultaten buiten, meer betrokken politiemensen 
en efficiëntere bedrijfsvoering. In deze eerste stap 
stellen belanghebbenden zoals burgers, bestuurders, 
medewerkers, leiding en partners, met elkaar de 
ambities vast van Vernieuwend Werken voor dit team. 
Wat vinden zij goed politiewerk en waar worden zij 
blij van? De logica tussen de doelen, baten en de 
activiteiten die deze moeten realiseren wordt vastgelegd 
in een ‘batenlogica’. 

Stap 2. Bepalen van nieuwe organiseerprincipes 
voor hoe je als team wilt werken. In het vervolg van dit 
artikel geven we vijf principes die hierbij veelal gekozen 
worden. Daarbij wordt gereflecteerd op hoe het huidige 
gedrag past bij deze principes: waar meer van doen, 
waar minder van doen? Ook wordt nagedacht over de 
betekenis van de organiseerprincipes voor de huidige 
organisatievorm van het team. 

Stap 3. Bepalen wat je gaat doen. Nadat de ambi-
ties en principes zijn vastgesteld, worden door de 
medewerkers acties geformuleerd en wordt verder 
gewerkt aan creëren van vertrouwen. De acties worden 
vastgelegd in een routeplanner en initiatiefkaarten zodat 
voor een ieder zichtbaar en volgbaar is wat er gebeurt.

Stap 4. Continueren van de verdere ontwikkeling. 
Incasseren van de baten, zichtbaar maken van merk- 
bare effecten en leren wat toegevoegde waarde heeft 
voor betere prestaties en wat overbodig is7. Kortom: 
leren door eigen ondervindingen in de dagelijkse praktijk.
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3.Goed politiewerk realiseren8  
Het draait om het dagelijks professionele werk, al dan niet 
op straat, waar de resultaten moeten worden geboekt. Wat 
betekent professionaliteit? Ruimte geven en nemen, waar 
nodig doorbreken van angst en hiërarchische cultuur. Maar 
ook elkaar aanspreken en problemen of ergernissen op tafel 
leggen, verantwoorden van activiteiten en reflecteren op de 
politiewaarden ‘verbondheid, betrouwbaarheid, moed en inte-
griteit. Toegevoegde waarde bieden door gebruik te maken van 
nieuwe digitale mogelijkheden. Niet enkel vrijblijvend ervaringen 
delen maar de cirkel rondmaken.

4.Aanspreken van de verbeelding 
Mensen zijn verhalende wezens en politiemensen in het bijzon-
der9. Om te blijven werken vanuit de bedoeling is het nodig om 
het verlangen te verwoorden en te laten beleven op een manier 
die aanspreekt10. Dat is wat anders dan harde feiten, rationele 
analyses en professionele inzichten. Het gaat ook om het aan-
spreken van de verbeelding van politiemensen en te komen 
tot een levend, geloofwaardig verhaal. Vernieuwend Werken is 
voor en door collega’s die elkaar inspireren en nieuwe denk-
beelden laten ontstaan. 

5.Zelf experimenteren 
Om de dynamiek in de omgeving te kunnen volgen, is het van 
belang om als team continu te blijven vernieuwen. Dat houdt in 
zelf experimenteren met nieuwe technologieën en aanpakken, 
al dan niet als pilot van landelijke ontwikkelingen. Daardoor kan 
in kleine stappen Vernieuwend Werken worden vormgegeven 
en kunnen blijvend betere resultaten buiten worden gerealiseerd.

Geassisteerde zelforganisatie in teams 
vraagt een andere ondersteuning 
Naarmate er meer teams met Vernieuwend Werken bezig zijn, 
ontstaat de noodzaak om na te denken over wat dit werken bete-
kent voor de rest van de organisatie, de directies, de staven en de 
bedrijfsvoering. 

Om houvast te bieden voor het beantwoorden van deze vragen 
zijn, door de auteurs van dit artikel, vijf aanvullende organiseer-
principes geformuleerd. 

1.Ruimte maken voor teams 
Om in wisselwerking met de omgeving de bedoeling van het 
werken invulling te geven, past modulair organiseren met geas-
sisteerde zelforganisatie.

2.Adequate bedrijfsvoering delen 
Standaardiseren en in minder mate centraliseren en concen-
treren maken het mogelijk om effectief en efficiënt samen te 
werken11. 

3.Co-beslissen over zaken die teamoverstijgend zijn 
Het gaat om ‘beslissen met’ in plaats van ‘beslissen voor’ en 
om het mobiliseren van de beschikbare kennis voor goede 
beslissingen12.

4.Vermogen om op- en af- te schalen  
Het werk wordt met bestaande teams georganiseerd tenzij dat 
niet meer mogelijk of handig is. Dan kan een nieuw team wor-
den opgericht, een team worden afgebouwd of een samen-
werkingsconstructie worden opgebouwd onder regie van één 
of meer teams.

5.Wijze afspraken maken 
Rustiger en reflectiever te werk gaan met regels en kaders. En 
daarnaast de afspraken aantrekkelijk en toegankelijk presen- 
teren.

Met het toepassen van deze organiseerprincipes kan een orga-
nisatie ontstaan van vakmensen die met plezier en al netwerkend 
werken aan veiligheid, en zich ondersteund voelen door een ade-
quate bedrijfsvoering en betekenisvolle afspraken.

7Louis Cauffman, Simpel. Over progressiegericht werken.
8De term goed politiewerk refereert naar het werk van Jan Nap o.a. over 
 rijker verantwoorden.
9Merlijn van Hulst, Politie verhalen, een etnografie van een belangrijk 
 aspect van politieculturen.
10Gabriël van den Brink. Hoe wij beter over kennis kunnen nadenken.
 11Hans Strikwerda, multidimensionele organisaties.
12Rijnlands beginsel, wie het weet mag het zeggen.
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Wat kunnen we leren van de politie
De eerste resultaten van teams die Vernieuwend Werken zijn 
bemoedigend. De resultaten buiten zijn merkbaar beter, het 
werkplezier door verhoogd collectief eigenaarschap is hoger 
en er lijken zelfs kostenbesparingen te zijn gerealiseerd in de 
reductie van traditionele huisvesting en werkplekken. Echter, 
het vraagt wel doorzettingsvermogen, (veranderkundige) hulp 
en steun vanuit de omgeving. Het realiseren van deze sociale 
innovatie op een team vraagt om leidinggevenden die besef-
fen dat het een marathon is en geen sprintje. En het besef dat 
meer faciliterend leidinggeven nodig is, met managers die de 
durf hebben om de huidige werkwijzen ter discussie te stellen. 
Aangezien de uitkomst onzeker is, helpt het om de eerste stappen 
voorspelbaar te maken. Ook enige hulp om de eerste  
verbeterinitiatieven te concretiseren helpt om de eerste kleine 
successen te boeken.

Ook kunnen we leren van de politie dat het goed bespreken 
en vaststellen van bovenstaande organiseerprincipes per team 
helpt. Ieder team maakt zijn eigen organiseerprincipes met zijn 
eigen taal. Maar de bovenstaande organiseerprincipes zijn pas-
send en voldoende. Ze stimuleren tot dynamiek maar hebben 
ook stabiliserende elementen, passend bij een sociaal systeem.

Een mooie les is dat Vernieuwend Werken ook een andere 
manier van verantwoorden verdient. Een manier van verantwoor-
den die meer recht doet aan de complexiteit van het werk dan 
de huidige vaak kwantitatieve wijze van verantwoorden over de 
resultaten. We noemen dit Rijker Verantwoorden, een vorm van 
verantwoorden die beter past bij de beheersfilosofie van ‘New 
Public Governance’. Elementen van deze manier van verant-
woorden zijn onder andere; meerstemmigheid versus zelf vertel-
len over de bereikte resultaten, meer horizontaal verantwoorden 
naar de omgeving dan verticaal naar de baas, meer narratief, 
in dialoog met de omgeving en meer continu versus periodiek. 
Zowel binnen de politie als binnen zorginstanties wordt momen-
teel uitgebreid geëxperimenteerd met rijkere vormen van ver- 
antwoording. Een boeiende zoektocht. 

Tot slot
We begonnen dit artikel met de oproep om de veiligheidsor-
ganisaties op de schop te nemen, om de wijze waarop veilig-
heidsorganisaties georganiseerd zijn aan te passen aan de eisen 
van de steeds sneller veranderende samenleving. De zoektocht 
naar wendbaarheid is breed waarneembaar bij vele organisa-
ties maar nog maar beperkt binnen het veiligheidsdomein. Wij 
duiden deze zoektocht als een evolutie van organiseerprincipes. 
De politie is nieuwe organiseerprincipes aan het uitproberen en 
daar valt van te leren. Dit artikel is te kort om recht te doen aan 
de diepgang van de organisatieontwikkeling binnen de politie. 
Echter, deze korte inkijk leert dat het geen hogere wiskunde 
is en dat het vooral deugd doet, bijdraagt aan meer veiligheid 
buiten, meer welzijn binnen de organisatie en een efficiënte 
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In hoeverre is het groeiend aantal biometrische toepassingen 
voor efficiëntere grenscontroles een bron van informatie voor 
de opsporing in de strijd tegen terrorisme?

De maatschappelijke onrust die de laatste jaren 
is ontstaan door terroristische aanslagen, leidt 
tot een behoefte om grenzen strenger te contro-
leren. Het gebruik van biometrische gegevens 
speelt hierbij een steeds grotere rol. Dit artikel 
beschrijft de noodzaak van biometrische toe-
passingen om de staatsveiligheid te verbeteren,  
enkele biometrietrends en geeft een kijkje in de 
toekomst wat betreft impact en kansen. 

Face off! Waar de inzet van bio- 
metrie voor efficiënte toepassingen 
bijdraagt aan de staatsveiligheid

Highlights

•	 Gebruik van biometrische toepassingen in de strijd 
tegen terrorisme.

•	 Kansen van biometrische toepassingen voor  
efficiënt reizen.

•	 Het belang van een goede balans tussen efficiëntie 
voor reizigers en het borgen van de privacy.
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Noodzaak voor biometrische toepassingen
Europa is in de afgelopen jaren verschillende keren opgeschrikt  
door terroristische aanslagen. Met de aanslagen in onder andere 
Stockholm, Nice, Istanbul, Parijs, etc. nog vers in het geheugen, 
wordt alles op alles gezet om ongewenste en potentieel gevaar-
lijke reizigers aan de grens te identificeren. We willen weten wie 
op welk moment het land is binnengekomen en of reizigers het 
land ook weer hebben verlaten. Om dit mogelijk te maken is de 
Schengengrenscode aangepast. Nu moeten zowel burgers van 
de Europese Unie, als personen met een niet EU-nationaliteit, 
voortaan een systematische veiligheidscontrole ondergaan 
wanneer ze de EU binnenkomen of verlaten. Iedereen die de 
Europese Unie binnenkomt via de buitengrenzen, wordt opge-
zocht in databanken zoals het ‘Schengen Informatie Systeem’ 
(SIS) en de databank over verloren en gestolen reisdocumen-
ten. Naast EU-burgers worden ook reizigers uit de rest van de 
wereld gecontroleerd. Om de veiligheid zo goed als mogelijk 
te borgen, worden op Schiphol door de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bepaalde procedures 
gehanteerd bij het controleren van passagiers en hun bagage. 

Technologieën voor grenscontrole op basis van biometrische 
eigenschappen bieden daarbij een uitkomst in het behoud van 
staatsveiligheid. 

Ontwikkeling van biometrische  
toepassingen
Al jaren is het toepassen van technologieën die gebruikmaken 
van vingerafdrukken populair. Op dit moment zie je een duide-
lijke verschuiving ontstaan naar het gebruik van andere vormen 
van biometrie zoals een irisscan of gezichtsherkenning. Deze 
technologieën worden ingezet voor het verzamelen van informa-
tie over individuen om de maatschappelijke en staatsveiligheid te 
vergroten. Deze toename van andere vormen van biometrische 
verificatie zorgt dat de veiligheidsdiensten meer informatie tot 
hun beschikking krijgen om verdachte personen op te sporen en 
te volgen. Slimme camera’s worden al op veel plekken ingezet 
(denk hierbij aan treinstations, luchthavens, grensovergangen) 
om de omgeving beter in kaart te brengen en verdachte situaties 
eerder te herkennen. Hiervoor is draagvlak in de samenleving. 
Slechts tien procent van de Nederlanders staat volgens onder-
zoek van Kantar TNS negatief tegenover het gebruik van biome-
trie bij grenscontroles.

Actuele initiatieven 
Naast het vergroten van de staatsveiligheid maken deze tech- 
nologieën ook bepaalde processen efficiënter, zoals grenscon-
troles. Steeds meer luchthavens bieden reizigers de mogelijk-
heid om zonder boardingpass en paspoort door de verschillen-
de controles heen te kunnen. De controle die plaatsvindt, wordt 
namelijk gedaan op basis van gelaatsherkenning. Een greep 
uit de actuele initiatieven voor de toepassing van biometrische 
gegevens bij grenscontroles:

1. Op de luchthavens in de Verenigde Staten maakt de douane  
nu gebruik van speciale systemen die geschikt zijn voor 
gezichtsherkenning. Via scanners wordt het gezicht van een 
reiziger vergeleken met de pasfoto op het paspoort. Door 
middel van koppeling met politiesystemen zouden de scan-
ners kunnen aantonen of iemand een vals identiteitsbewijs 
gebruikt. 

2. Als onderdeel van het US-VISIT Biometric Entry and Exit 
programma worden de grensovergangen tussen de VS en 
Mexico uitgerust met vingerafdruk- en irisscanners. Deze 
technologie werd eerder al met succes getest bij grensover-
gangen tussen Afghanistan en Irak. 

3. Met het programma Schiphol NeXt probeert de Nederlandse 
luchthaven de beveiliging efficiënter te laten werken door slim-
me camera’s en robots mensen op te laten sporen die zich 
verdacht gedragen

4. Met Aruba Happy Flow wordt publieke grenscontrole aan pri-
vate passagiersdata gekoppeld met als doel een snel, veilig en 
eenvoudig passagiersproces. 

5. Australië wil met haar Seamless Traveler project in 2020 90% 
van de inreizigers doorlaten op basis van een geautomati-
seerd passagiersproces dat gebruik maakt van biometrische 
kenmerken. 

Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat biometrische 
kenmerken van een reiziger worden vastgelegd en gecontro-
leerd bij het passeren van een landsgrens over land of door de 
lucht. Naast het staatsveiligheidsbelang dat hiermee gediend 

6 17 29 444

%

                    (positief)(negatief)
1 5
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Figuur 1: Hoe staat u tegenover biometrie bij 
grenscontroles die (mogelijk) wordt ingezet  
om uw veiligheid te vergroten?
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Figuur 2: Hoe staat u tegenover de onderstaande technologieën die (mogelijk) worden ingezet om 
uw veiligheid te vergroten?

wordt, ontstaan grote voordelen voor reizigers. Zo worden 
wachttijden voor douane en paspoortcontroles drastisch ver-
kort. Daarnaast wordt het risico op diefstal van identificatie- 
papieren verkleind, doordat reizigers deze al snel, na slechts  
één keer tonen, veilig kunnen opbergen.

Veiligheid en gebruiksgemak
Bovenstaande voorbeelden van biometrische technologieën 
worden veelal in één adem genoemd met het beheersbaar 
maken van maatschappelijke dreigingen. Naast de noodzaak 
van deze technologieën in de strijd tegen onder andere terroris-
me, bieden deze ook veel kansen voor reizigers. Het succes van 
initiatieven als Aruba Happy Flow en Schiphol NeXt is te danken 
aan een combinatie van vele factoren. De initiatieven maken 

efficiënter werken mogelijk waardoor minder personeel in hoeft 
te worden gezet, passagiers hoeven niet meerdere keren hun 
reispapieren te laten zien en men voelt zich veiliger in de weten-
schap dat scherp toezicht wordt gehouden. De toepassingen 
maken het mogelijk personen op bijvoorbeeld luchthavens van 
het moment van binnenkomen tot het weggaan te volgen. Dit 
biedt mogelijkheden voor handhavings- en opsporingsdoelein-
den. Hiervoor is ook draagvlak in de samenleving. Uit onderzoek 
van Kantar TNS blijkt dat de ontwikkeling van hulpmiddelen als 
bodycams, biometrie en camera’s in de publieke ruimte met 
gezichtsherkenning die worden gebruikt om de veiligheid te ver-
groten door 7 op de 10 Nederlanders als positief wordt ervaren.

Camera’s in de publieke ruimte
die afwijkend gedrag van

mensen analyseren
4 19 37 374

%

                    (positief)(negatief)
1 5
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Met staatsveiligheid als hoger doel worden (of kunnen) biome-
trische gegevens gecombineerd (worden) met verschillende 
databronnen. Denk hierbij aan het gebruik van bronnen als 
Automated Number Plate Recognition (ANPR), Closed Circuit 
Television (CCTV), Passenger Name Records (PNR), maar ook 
politiebronnen die worden gecombineerd met biometrische 
gegevens van reizigers (zoals de vingerafdruk in je paspoort). Het 
combineren van verschillende databronnen met biometrische 
gegevens brengt enorme kansen met zich mee voor passa-
giers en luchtvaartmaatschappijen, maar ook voor opsporing en 
handhaving. Bijvoorbeeld het traceren van een (op het vliegveld) 
vermist kind, het traceren van personen die hun bagage hebben 
ingecheckt maar niet op tijd bij de gate zijn, het koppelen van 
personen aan niet geclaimde bagage, maar ook commerciële 
mogelijkheden als het aanbieden van de juiste advertentie aan 
de juiste reiziger. Gebruik van data analytics kan inzicht geven in 
looppatronen binnen het vliegveld, de voorkeuren in koopgedrag 
van reizigers of de voorspelling van reizigers die vermoedelijk 
de vlucht zullen vertragen. Analyse van deze gecombineerde 
databronnen kan ook leiden tot patronen van personen die zich 
afwijkend gedragen en personen met criminele of terroristische 
intenties.Het analyseren van gedrag van reizigers kan in theorie 
zowel op het individu toegespitst gebruiksgemak als individuele 
en algemene veiligheid ten goede komen. 

Risico’s 
Hoewel we graag gefaciliteerd worden in een vlotte doorstroom 
tijdens onze reis, brengt dit enkele belangrijke veiligheidsvraag-
stukken met zich mee. Tegenover het scala aan kansen dat bio-
metrische technologieën biedt, staan ook privacy- en security- 
vraagstukken. Bij het gebruik van persoonsgegevens dient strikt 
gekeken te worden of het gebruik van de gegevens proportio-
neel is ten opzichte van de doeleinden waarvoor zij verzameld 
zijn. Bovendien is transparantie over de gegevensverzameling 
van belang en is soms zelfs toestemming nodig om gegevens te 
mogen verwerken. Daarnaast zijn biometrische eigenschappen 
weliswaar uniek, maar dit betekent niet dat deze niet te hacken 
zijn. Intussen is al aangetoond dat biometrische gelaatskenmer-
ken kunnen worden ‘gehackt’ door plastische chirurgie of zelfs 
een plastic vingerafdruk die wordt gemaakt op basis van een 
foto in hoge resolutie van een echte vingerafdruk.

De roep om de controle terug te krijgen over grenzen, zorgt 
ervoor dat landen in toenemende mate maatregelen treffen om 
inzicht te krijgen in wie, wanneer en waar de grenzen passeert. 
Toepassingen waar gebruik wordt gemaakt van biometrische 
verificatie worden op steeds meer plekken ingezet om verdachte 
personen op te sporen. Daarnaast zie je dat reizigers op lucht-
havens de mogelijkheid wordt geboden om door middel van 
biometrie geen ‘last’ meer hebben van de reguliere controles. In 
beide gevallen wordt een biometrisch kenmerk van een passa-
gier gebruikt.

Of de inzet van deze toepassingen daadwerkelijk gaat leiden tot 
een veiligere situatie moet nog blijken. Wel zie je de trade off tus-
sen veiligheid en privacy sterk verschuiven. Of, en in hoeverre, 
we onze privacy steeds meer willen opgeven voor een ster-
ker veiligheidsgevoel en toepassingen die ons leven efficiënter 
maken is een belangrijke vraag die we steeds moeten blijven 
stellen.
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De technologische ontwikkelingen op het gebied van sensing 
worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door steeds kleiner 
wordende chips met grote rekenkracht die tevens zeer energie-
zuinig zijn. Hierdoor kunnen alledaagse objecten worden uit-
gerust met sensoren en op die manier ‘smart’ gemaakt. Deze 
sensoren voelen de omgeving aan (dit noemen we sensing) 
en kunnen met andere objecten communiceren. In feite kun-
nen deze sensoren alles meten en genereren ze enorm veel 
data (Big Data), waardoor analytics cruciaal is om een hande-
lingsperspectief te verkrijgen. Het netwerk van met elkaar ver-

Op welke wijze kunnen alledaagse, slimme objecten helpen 
om de veiligheid van de samenleving te vergroten? 

Het is een cliché maar de technologische ont-
wikkelingen gaan razendsnel. Robots, zelfrij-
dende auto’s en slimme steden. Het zijn beelden 
uit science fiction films die inmiddels niet alleen 
meer op het witte doek te zien zijn. De voor-
spelling van voormalig Intel® voorzitter Gordon 
Moore in 1965 dat de kracht en mogelijkheden 
van (computer)chiptechnologieën iedere één tot 
twee jaar verdubbelen, is ruimschoots uitgeko-
men1. De exponentiële toename van technolo- 
gische mogelijkheden biedt enorme kansen voor 
de industrie, consumenten maar bovenal ook de 
publieke sector in het vergroten van de openbare 
veiligheid. In dit artikel gaan we in op drie toe-
passingen van sensing die we het meest waarde-
vol achten voor het vergroten van de openbare 
veiligheid, namelijk: proactieve handhaving van 
de leefruimte, crowdmanagement en betere 
opsporing. Deze toepassingen scheppen de  
verplichting dat er uiterst zorgvuldig met security 
en privacy omgegaan wordt. 

Sensing in de verbonden 
samenleving - drie kansen voor  
de openbare veiligheid

Highlights

•	 Op basis van sensoren kan de publieke ruimte in 
real-time gemanaged worden.

•	 Met data analytics creëert men een handboek 
voor preventieve handhaving.

•	 Geen sensing in een verbonden samenleving zon-
der goede security voor elk verbonden object.

•	 Transparant gebruik van sensorinformatie biedt 
meerwaarde terwijl privacy controleerbaar blijft.
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bonden slimme objecten noemen we het ‘Internet of Things’ 
(IoT). Onderzoek van Kantar TNS wijst uit dat de toepassing 
van dergelijke technologische hulpmiddelen als positief wordt 
ervaren op het gevoel van veiligheid door ongeveer 7 op de 10 
Nederlanders.

Internet of Things
Zoals gezegd is science fiction steeds vaker geen fictie meer. 
Daarin speelt naast ontwikkelingen als nanotechnologie, robo-
tica en 3D-printing, het IoT een significante rol. Het fijnmazig net-
werk van sensoren binnen het IoT ontstaat doordat steeds meer 
(alledaagse) technologieën met het internet zijn verbonden. Er 
zijn meerdere definities voor het IoT in de literatuur beschreven. 
De meeste definities bestaan uit de volgende elementen: 
1. Sensoren die gegevens verzamelen.
2. Data- en communicatietechnologie gebouwd in fysieke  

objecten.
3. Verbonden in een netwerk ofwel het internet: fysieke items 

staan niet langer meer los van de virtuele wereld, maar kun-
nen gecontroleerd worden en zich gedragen als een fysiek 
toegangspunt tot internetservices. 

IoT creëert een wereld waar objecten automatisch kunnen com-
municeren met computers en elkaar, om services te leveren die 
voordeel hebben voor de mensheid. Zo zijn autofabrikanten bij-
voorbeeld bezig om auto’s te laten communiceren met slimme 
stoplichten om de doorstroming van het verkeer in een binnen-
stad te verbeteren. Of het slimme stoplicht past zijn lichtregime 
aan op de drukte die er voor het stoplicht staat2. Het houdt niet 
op bij slimme stoplichten. Er worden ook sensoren toegevoegd 
aan bijvoorbeeld prullenbakken (wanneer is deze vol en moet 
deze geleegd worden), verkeersborden, parkeerplaatsen en fiet-
senrekken, in drones, zelfrijdende auto’s en mobiele telefoons. 
IoT in de samenleving neemt momenteel een grote vlucht. Door 
het genereren van gegevens over de publieke buitenruimte op 
basis van een fijnmazig netwerk van sensoren, kan worden 
geanticipeerd op hedendaagse uitdagingen in veiligheid, vrijheid 
en leefbaarheid van onze steden. Sensoren zijn in staat om de 
situatie in bijvoorbeeld de buitenruimte aan te voelen en (continu) 
te meten; zowel de omgeving (bijvoorbeeld drukte, luchtkwali-
teit en geluid), als  van specifieke objecten (beschikbaarheid in 
fietsenstallingen). Deze metingen en het real-time beschikbaar 
stellen ervan, kunnen laten zien of de situatie zich binnen, op 
of buiten grenswaarden bevindt. Door deze data in historisch 
perspectief te plaatsen zijn trends te bepalen die ook voorspel-
lend of indicatief naar de toekomst toe kunnen zijn. Het realtime 
gebruik van deze data en de koppeling met allerlei bronnen 
maakt het mogelijk om de buitenruimte te managen.

We zien drie zeer waardevolle toepassingen ter bevordering van 
de veiligheid: 

1. Proactieve handhaving van de wettelijke normen in de 
leefomgeving. In het licht van de nieuwe wet op de leefom-
geving, kunnen sensoren in de buitenruimte een grote rol spe-
len in het efficiënt en effectief handhaven van de leefomgeving 
en verstrekte vergunningen. Door middel van grootschalige 
analyses over een veelheid aan data gegenereerd door de 
sensoren kunnen nieuwe inzichten verworven worden over het 
naleven van de wettelijke normering zoals bijvoorbeeld lucht- 
of bodemkwaliteit. Op basis van trends in data kan preventief 
gezien worden dat de luchtkwaliteit bij een fabriek verslech-
tert. Waar dit voorheen afhankelijk was van een kortstondige 
inspectie, kan nu het gehele jaar, 24 uur per dag, inzicht in de 
luchtkwaliteit verkregen worden. Chemische rampen, zoals 
Chemie-pack in 2011 en verstrekkende gevolgen voor de 
volksgezondheid kunnen daardoor worden voorkomen. Er is 
alleen (preventieve) handhaving wanneer de wettelijke normen 
overschreden dreigen te worden. Zo kunnen de kosten voor 
de beleidsmaker van het voeren van een reactief beleid ver-
der gedrukt worden, en ondervinden burgers zo min mogelijk 
overlast. Door het ontvangen van sensordata is het tevens niet 
altijd noodzakelijk om situaties te schouwen door een inspec-
tie. Dit scheelt in kosten voor de overheid en wellicht ook voor 
de maatschappij. 

2. Meten en voorspellen van drukte in binnensteden 
waarmee bezoekersstromen beter gemanaged wor-
den. Nederland is populair bij toeristen. Naar schatting ont-
vangt Nederland in 2020 zo’n 16 miljoen bezoekers per jaar, 
waarvan een groot deel naar Amsterdam3. Naar schatting 
ontvangt de hoofdstad Amsterdam over een tijd zo’n 20 mil-
joen bezoekers per jaar. Dit leidt steeds vaker tot overlast voor 
de bewoners en kost veel capaciteit van de politie4. De politie 

Figuur 1: Fysieke drukte in binnensteden heeft 
een negatieve invloed op mijn veiligheidsgevoel.
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1https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Moore

2http://nos.nl/artikel/2133816-slim-stoplicht-in-rotterdam-voelt-hoeveel-fietsers-er-staan-te-wachten.html
3https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/04/23/toeristen-besteden-ruim-10-miljard-euro-aan-bezoek-nederland
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slaat alarm voor een overvol Amsterdam en heeft zelfs een 
aantal keer preventief de Kalverstraat moeten afsluiten omdat 
mensen de winkels niet meer uit konden komen. Uit onder-
zoek van Kantar TNS blijkt dat naast de politie ook ongeveer 
de helft van de Nederlanders extreme drukte als onveilig 
ervaart. 

Het groeiend aantal camera’s in de buitenruimte zorgt voor 
een vergroot veiligheidsgevoel. Waar een grote hoeveelheid 
personen (drukte) als uitdaging wordt gezien, draagt een 
grote hoeveelheid digitale data bij aan een oplossing voor 
die drukte. Het huidige systeem om drukte te monitoren in 
Amsterdam is nog beperkt en gebaseerd op camera’s5. Naast 
camera’s, kunnen juist sensoren in objecten ook drukte meten. 
Gecombineerd met data van toeristenstromen (boekingen van 
hotels, vluchten, openbaar vervoer etc.) kan deze sensordata 
een zeer actueel inzicht geven in drukte in de binnenstad. 
Analyse van deze gegevensstroom biedt kansen om de toe-
ristenstroom beter te verdelen over de stad en haar omgeving. 
Door deze inzichten terug te geven aan toeristen voor route-
ringsadviezen via bijvoorbeeld mobiele apps en andere com-
municatiemiddelen (bijvoorbeeld: ‘kom voor een goede bele-
venis nu niet naar de Kalverstraat, maar ga naar de Arena’) zal 
de veiligheid vergroot worden.  

3. Fijnmaziger netwerk met mogelijke sporen voor de 
opsporing. De gegevens die sensoren genereren zullen naar 
verwachting ook een grote kans bieden voor het verbeteren 
van de opsporing van misdrijven. In feite creëert het fijnma-
zige netwerk enorm veel extra digitale sporen. Gecombineerd 
met sensordata van mobiele telefoons van agenten en bur-
gers is een plaats delict uiterst nauwkeurig te reconstrueren. 
Een aansprekend voorbeeld is bijvoorbeeld een moordzaak 
waarbij Echo, smart home assistent van Amazon, getuige 
is geweest van een vermoede moord. De ‘getuigenis’ van 
de Echo, dat wil zeggen wat het apparaat heeft gehoord en 
opgeslagen, wordt gebruikt om de (on)schuld van de aan-
geklaagde persoon te bewijzen. Een ander voorbeeld is dat 
naast de videosurveillance er ook sensordata van agenten 
(bodycams, mobiele telefoon) en auto’s (dashcam, connected 
car, camera’s voor zelfrijdende auto) gebruikt kunnen wor-
den om een veel fijnmaziger, completer beeld van een plaats 
delict te verkrijgen. Data uit deze bronnen kunnen enerzijds 
de heterdaadkracht vergroten en anderzijds bijdragen aan 
preventieve handhaving om strafbare feiten te voorkomen. 
Op basis van data-analyses van de verkregen IoT-data en de 
voorspellende en voorschrijvende analyses die daaruit voort-
komen, ontstaat een soort handboek voor handhaving. In the-
orie betekent deze ontwikkeling dat er geen ‘blind spots’ in het 
surveillancenetwerk zullen zijn. In de praktijk betekent het dat 
de politie ‘ogen en oren’ heeft waar ze die voorheen niet had. 
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Naast deze grote belofte, zijn er twee cruciale aspecten die 
van belang zijn om zorgeloos de enorme potentie van de IoT-
technologie toe te passen en te benutten.

Security
De FBI waarschuwde al in 2015 dat het toepassen van IoT 
bewustwording vraagt op het vlak van security. Als dit niet goed 
wordt toegepast worden cybercriminelen in staat gesteld om 
zwakke plekken in een IoT-systeem uit te buiten. Op 21 oktober 
2016 werd het IoT misbruikt voor de grootste cyberaanval uit 
de geschiedenis van het internet op Twitter, Wallstreet Journal, 
Netflix, Reddit en Spotify6. Deze aanval werd uitgevoerd via 
onder andere slimme lampen, ovens en videorecorders, zonder 
dat de eigenaren zich hiervan bewust waren. Uit onderzoek van 
Kantar TNS blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders 
zich zorgen maakt over onvoldoende beveiligde technologieën 
die zijn verbonden met het internet. Eerdergenoemde aanval 
was nog relatief onschuldig, maar men moet er niet aan denken 
dat een serieuze aanval plaatsvindt waarbij de stoplichten in een 
stad ontregeld worden door hackers of een smarthome waar-
van de rechtmatige eigenaar wordt buitengesloten of zelfs te lijf 
wordt gegaan door slimme objecten, doordat zijn huis gehackt 
is. Ieder met het IoT (en dus internet) verbonden object is in theo-
rie te hacken. Het is zodoende van enorm belang dat de toepas-
sing van IoT voor het verbeteren van de publieke veiligheid alleen 
plaatsvindt wanneer de security van ieder verbonden IoT-object 
bewust goed is ingeregeld. De security van het IoT is immers zo 
sterk als haar zwakste (IoT-object) schakel.

Figuur 2: Ik maak me zorgen dat er steeds meer 
onvoldoende beveiligde technologieën zijn die zijn 
verbonden met het internet (zoals thermostaat, 
slimme meter, licht, alarm en smart TV).
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4https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/13/drugshandel-wint-terrein-in- 
 hoofdstad-8213415-a1554597
5https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/13/amsterdam-wil-de-massas-
 wegmasseren-8213817-a1554618)
6https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/21/ddos-attack-
 dyn-internet-denial-service
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Privacy 
Hoewel de technologische mogelijkheden toenemen, neemt het 
vertrouwen in het veilig en integer omgaan met data af. Privacy is 
ook hier een enorm belangrijk aandachtspunt, zeker nu in 2018 
de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
toepassing wordt waarmee de privacy-vereisten in de gehele 
Europese Unie worden aangescherpt. Afhankelijk van het doel 
van het IoT-netwerk, meten sensoren veelal de omgeving en 
genereren data die niet terug te voeren zijn naar individuen. 
Hierdoor is in theorie geen sprake van een inbreuk op de privacy 
van individuen. Sensoren dienen deze lijn zoveel mogelijk vast 
te houden. Toch kunnen bepaalde sensoren in combinatie met 
bijvoorbeeld data uit een auto of mobiele telefoon worden her-
leid naar een individu. In dit soort gevallen dient naleving van de 
Wet bescherming persoonsgegevens en Wet politiegegevens 
controleerbaar mogelijk te zijn voor de burger. Ondanks privacy-
implicaties van de toename van data uit slimme objecten vindt 
meer dan 80% van de Nederlanders volgens Kantar TNS dat 
deze data van positieve invloed kan zijn op de opsporingskan-
sen. Daarbij is het vooral van belang dat transparantie wordt 
geboden in het toepassen van data-analyses op de massaal 
gegenereerde data uit IoT-objecten. Toezicht op de toepassing 
en inzicht in de verkregen inzichten zorgt voor blijvend vertrou-
wen in deze technologieën. 

Het potentieel van nieuwe technologieën als sensing is dermate 
groot dat preventief handelen een reële mogelijkheid wordt. 
Analytics is daarbij een kritieke succesfactor om op basis van 
Big Data een concreet handelingsperspectief te krijgen. De 
steeds meer bevestigde voorspelling van de toekomst laat zien 
dat in onze samenleving meer cocreatie plaats gaat vinden tus-
sen burger, overheid en de private sector. Vertrouwen en open 
data spelen daarbij een grote rol. Daarnaast zijn security en 
privacy randvoorwaarden van levensgroot belang om het volle 

Figuur 3: Acht op de tien Nederlanders zijn ervan 
overtuigd dat de toename van informatie leidt to 
grotere opsporingskansen van criminaliteit.
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potentieel van deze technologieën te benutten. Echter, met een 
scherp toezicht daarop hoeven de kansen van nieuwe techno-
logische ontwikkelingen als IoT niet in de schaduw van diens 
bedreigingen te staan.
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Hoe zorgt de overheid voor voldoende toezicht op middelen 
zonder afname van dienstverlening?

Om het dienstverleningsproces niet te frustre-
ren kan de inzet van risicomodellen helpen bij 
het gericht inzetten van toezicht op burgers of 
bedrijven die geen recht hebben op toedeling 
van middelen. 

Handhaving en dienstverlening  
bijten elkaar niet

Highlights

•	 Overheid moet streven naar een goede balans 
tussen handhaving en dienstverlening. 

•	 Handhaving is het meest effectief als het zowel 
een preventie- als een repressiecomponent heeft.

•	 Risicomodellen kunnen het handhavingsproces 
ondersteunen zonder dat burgers of bedrijven hier 
hinder van ondervinden.

•	 De toepassing van een risicomodel hangt nauw 
samen met inrichting van aansluitende processen.

Doel van de overheid is tevreden burgers 
door hoge dienstverlening
De burger heeft hoge verwachtingen van de overheid. De over-
heid moet al haar taken integer uitvoeren en goede kwaliteit van 
dienstverlening leveren. Kwaliteit van dienstverlening betekent: 
het tijdig, doelmatig en rechtmatig verstrekken van diensten aan 
burgers en bedrijven. Bijvoorbeeld het op tijd verstrekken van 
subsidies en uitkeringen aan burgers die onvoldoende inkomen  
hebben. De verstrekking van (ondersteunende) beschikbare 
middelen van verschillende overheidsdiensten dient wel te 
gebeuren conform wet- en regelgeving en aan de juiste men-
sen (doelmatigheid en rechtmatigheid). Sommige burgers en 
bedrijven doen echter onterecht een beroep op overheidsvoor-
zieningen die niet voor hen zijn bedoeld. Om dit tegen te gaan 
is handhaving of toezicht noodzakelijk. Sociale zekerheid heeft 
draagvlak in de samenleving nodig en moet betaalbaar blijven. 
Voorzieningen moeten alleen ten goede komen aan de mensen 
die deze echt nodig hebben.

De overheid pakt daarom burgers en bedrijven aan die onte-
recht gebruik maken van door de overheid getroffen voorzienin-
gen. Hierbij is het belangrijk om naar een goede balans te stre-
ven tussen enerzijds dienstverlening voor burgers en bedrijven 
die zich conform geldende wet- en regelgeving gedragen en 
anderzijds toezicht op hen die zich hier niet aan conformeren.

Inzetten op een integraal handhavings- 
proces
Het belang van de inzet van handhaving is groot. Het draagt bij 
aan het vergroten van de baten en het terugdringen van kosten 
doordat de overheid (on)terechte toekenningen controleert. De 
kern van handhaving is dat de overheid naleving van de dienst-
verleningsvoorwaarden stimuleert of afdwingt1. Dit sluit aan bij 
de cirkel van naleving, die de componenten dienstverlening en 
handhaving samenbrengt2. De visie vanuit de cirkel van naleving 
is om de elementen preventie (voorlichten en dienstverlening) 
en repressie (controle en sanctionering) te verbinden. Juist deze 
combinatie geeft het beste resultaat en zorgt voor duidelijke 
handvatten voor beleidsmakers om te komen tot een integraal 
handhavingsproces waarbij dienstverlening en toezicht elkaar 
aanvullen in plaats van frustreren. 
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Toepassing van de cirkel van naleving
Bij het stimuleren van compliant gedrag is voorlichting het eerste 
element. Er dient duidelijk te worden gecommuniceerd met bur-
gers en bedrijven over wie onder welke voorwaarden in aanmer-
king komt voor een bepaalde regeling. Ook communicatie over 
het onterecht een beroep doen op regelingen en de consequen-
ties hiervan, maakt hier deel van uit. Juist het correct en trans-
parant voorlichten op maat vergroot de nalevingsbereidheid en 
verkleint de kans op fouten en (on)bewuste regelovertreding. Bij 
het volgende element ‘dienstverlening’ draait het om het tijdig, 
doelmatig en rechtmatig verstrekken van dienstverlening aan de 
burger. Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn hierbij van groot 
belang, omdat de burger recht heeft op een betrouwbare over-
heid die haar afspraken nakomt. In het dienstverleningsproces 
zijn daarom vaak waarborgen ingebouwd die de kans op een 
onterechte toedeling minimaliseren. Dit houdt verbinding met 
het derde element: controleren. Het is noodzakelijk om onre-
gelmatigheden en onterechte aanspraken op middelen op tijd 
te kunnen signaleren. Het inzetten van de juiste middelen zorgt 
ervoor dat zo snel mogelijk op afwijkingen kan worden geanti-
cipeerd. Een voorbeeld hiervan het is het inzetten van risicomo-
dellen op beschikbare informatie, waarbij de kracht vooral zit in 
het inbedden van deze modellen in het primaire proces. Bij het 
laatste element, sanctioneren, is het doel tweeledig. Enerzijds 
gaat het om het terugvorderen in geval van bewuste fraude en 
daarmee afschrikking bewerkstelligen voor toekomstige potenti-
ele overtreders. Anderzijds dient het ter vergelding om daarmee 
tegemoet te komen aan het, rechtvaardigheidsgevoel vanuit de 
samenleving. 

Figuur 1: Cirkel van naleving 

Figuur 2: Ik vind het belangrijk dat de overheid 
controles uitvoert om correct gedrag bij burgers/
bedrijven af te dwingen.

Voorlichten

Dienstverlening

Controleren

Sanctoneren

Controle van rechtmatigheid zo vroeg 
mogelijk in het proces
Het is van belang om het beoordelen van rechtmatigheid zo 
vroeg mogelijk in het dienstverleningsproces te beleggen. 
Allereerst omdat sanctioneren alleen dan effectief is (bij het 
niet tijdig sanctioneren wordt de sanctie immers niet meer 
aan het onrechtmatige gedrag gekoppeld). Ten tweede omdat 
toezicht vooraf (controle op rechtmatigheid) bijdraagt aan een 
goede dienstverlening, want dan komen burgers en bedrijven 
achteraf niet voor verrassingen te staan en kan een onterechte 
uitbetaling worden voorkomen. Dit is bijvoorbeeld van belang 
bij het verstrekken van toeslagen, waarbij wordt gewerkt met 
een voorschot. De burger moet vervolgens een bepaalde 
periode wachten op uitsluitsel over de rechtmatigheid van de 
toeslag. Wanneer hierover niet goed gecommuniceerd wordt 
kan dit de burger in problemen brengen, bijvoorbeeld als het 
geld al is uitgegeven. 

Voor het beoordelen van bovengenoemde rechtmatigheid 
moet de overheid de juiste balans vinden tussen dienstverlen-
ing en handhaving. Enerzijds willen burgers en bedrijven snel 
en efficiënt geholpen worden bij aanvragen die zij doen in ter-
men van aanspraak op sociale zekerheid, toeslagen of andere 
uitkeringen. Anderzijds is zowel de overheid als de samen- 
leving erbij gebaat dat deze gelden terecht komen bij burgers 
en bedrijven die hier daadwerkelijk recht op hebben. Dit wordt 
ondersteund door de cijfers dat meer dan de helft van de 
respondenten aangeeft dat het van belang is dat de overheid 
dergelijke controles uitvoert. 

13 32 8 245
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1https://www.divosa.nl/onderwerpen/handhaving
2De cirkel van naleving is ontwikkeld door het Ministerie van Sociale 
 Zaken en Werkgelegenheid.
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Handhaven zonder afname van  
dienstverlening
Handhaving bestaat zoals eerder benoemd uit preventie 
en repressie. Het is belangrijk om onrechtmatig gedrag te 
voorkomen dan wel zo vroeg mogelijk op te sporen. Met 
andere woorden: het is belangrijk dat de overheid zich als 
eerste richt op preventie. Hiermee voorkomt de overheid 
lekverlies; het is immers lastig om onterecht uitgekeerde finan-
ciële middelen achteraf weer terug te krijgen. De overheid kan 
onrechtmatig gedrag vroeg opsporen door gebruik te maken 
van risicomodellen. Door het combineren van beschikbare 
gegevens en het gebruikmaken van bedrijfsregels, kunnen 
dergelijke modellen risicosignalen afgeven waarmee hand- 
having op een gerichte manier kan worden ingezet. Bedrijfsregels 
zijn regels die van invloed zijn op een taak of beslissing die 
moet worden genomen in een proces, op basis van een 
bepaald gegeven. Een voorbeeld hiervan is  het toe-kennen  
van een uitkering, onder andere gebaseerd op de hoogte van 
een inkomen (bedrijfsregel: inkomen is maximaal ‘X’). 

Hoe werkt het bovenstaande? Door het ontsluiten en gebrui-
ken van meerdere databronnen kan de overheid risicoprofielen 
opbouwen. Hierdoor kunnen patronen (bijvoorbeeld fraudepa-
tronen) aan het licht komen die eerder onopgemerkt bleven. 
Bij deze risicomodellen kan gebruik gemaakt worden van ver-
schillende analysetechnieken, denk aan netwerkdetectie en 
het gebruik van bedrijfsregels. De combinatie van het gebruik 
van meerdere databronnen en verschillende analysetechniek-
en leidt tot een completer risicoprofiel waardoor de overheid 
risico’s eerder kan signaleren. 

Bij het inzetten van risicomodellen kan de overheid werken 
met groene en rode sporen in het proces. De groep waar 
geen hoog risico aan wordt toegekend, kan automatisch 
worden behandeld c.q. verwerkt. Deze casussen volgen dus 
het groene spoor. Burgers en bedrijven waar het model een 
hoog risico aan toekent, kunnen worden uitgeworpen en ter 
controle worden uitgezet. Deze casussen volgen dus het 
rode spoor. Op deze manier ondervindt de compliante groep 
geen hinder van het toezicht dat wordt uitgevoerd op het 
rode spoor en gaat dit niet ten koste van de dienstverlening. 
Bijkomend voordeel van het gebruik van risicomodellen is dat 
de controle veel gerichter wordt, met andere woorden dat de 
kans dat er daadwerkelijk iets aan de hand is wordt vergroot. 
Op deze manier voorkomt de overheid dat er veel controleca-
paciteit wordt ingezet op casussen waar uiteindelijk niets aan 
de hand blijkt te zijn. Deze werkwijze sluit aan bij het onder-
zoek van Kantar TNS waarbij de meerderheid van de respon-
denten aangeeft het vervelend te vinden als uitsluitsel over 
een verzoek langer duurt vanwege controles die de overheid 
uitvoert. 

Figuur 3: Inzet risicomodel 

Risicomodel Inzet Toezicht

Een belangrijk aandachtspunt bij het inzetten van risicomodel-
len binnen overheidsorganisaties, is dat de werkprocessen 
hierop moeten worden aangesloten. De overheid moet de 
groene en rode sporen inrichten c.q. aanpassen op deze risi-
cosignalen, ten opzichte van het huidige proces waarin dit 
vaak niet met moderne technieken is ingeregeld. Dit vraagt 
iets van de organisatie, namelijk een nieuwe manier van 
werken. Dit betekent dus dat er niet alleen oog moet zijn voor 
techniek, maar dat ook deze procesverandering moet worden 
begeleid. Bij deze procesveranderingen met betrekking tot de 
inrichting dient ook aandacht te worden besteed aan kennis 
en opleiding. Vooral omdat de inzet van een nieuwe methode 
ook vraagt om aanscherping en verdieping van de huidige 
kennis en vaardigheden in de toepassing ervan. Hoewel de 
componenten dienstverlening en handhaving elkaar lijken te 
bijten, kan de overheid handhaving wel degelijk integreren in 
de dienstverlening, zonder dat dit ten koste gaat van de dienst-
verlening. Door gebruik te maken van de bestaande informa-
tiepositie bij overheidsinstanties, kan het ontwikkelen van een 
risicomodel ondersteunen bij het inrichten van een nieuw pro-
ces. Een proces waarbij dienstverlening van hoge kwaliteit blijft, 
en handhaving gericht kan worden ingezet  door een nauw- 
keurige selectie van risico’s.
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In veel sectoren zoals de energiesector, de 
gezondheidszorg, de auto-industrie en de 
transportsector wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van onderling verbonden apparatuur. 
Het ‘Internet of Things’ (IoT) is hier een voor-
beeld van. De verschillende typen apparatuur 
zijn heel divers en lopen uiteen van servers, 
wearables, slimme meters en pacemakers tot 
autonome robots. Deze apparatuur kan gege-
vens met elkaar uitwisselen en gebruikmaken 
van elkaars functionaliteit. De schaal waarop 
apparatuur wordt gebruikt, het belang voor de 
mens bij het gebruik en de informatie die wordt 
uitgewisseld, wordt steeds groter. Meer dan 55% 

Toegang tot miljarden apparaten: 
een nieuw risico!

Highlights

•	 Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van onder-
ling verbonden apparatuur. Het belang en de 
afhankelijkheid hiervan wordt steeds groter.

•	 De apparatuur is vaak een eenvoudige computer 
met beperkt geheugen en rekenkracht en moet 
vanuit beveiligingsoogpunt ook zo behandeld  
worden.

•	 Beveiligingsmaatregelen voor apparatuur dienen 
te worden genomen op basis van een gestandaar-
diseerde risicoanalyse, rekening houdend met de 
karakteristieke eigenschappen van apparatuur.

•	 Identiteits- en toegangsbeheer (Identity & Access 
Management, IAM) is een bewezen mechanisme 
om apparatuur te beveiligen om misbruik, uitval, 
fraude, inbreuk op intellectueel eigendom en  
privacy te voorkomen.

•	 Voor eindgebruikers moet het gebruik van IAM bij 
apparatuur zo eenvoudig mogelijk zijn.

Beveilig apparatuur met identiteits- en toegangsbeheer

van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse 
overheid en bedrijven onvoldoende zijn voorbe-
reid op een mogelijke cyberoorlog1. Hoe zorgen 
we ervoor dat aanvallen worden voorkomen en 
op een veilige manier grote aantallen verbonden 
apparatuur in het IT-landschap kunnen worden 
opgenomen?

52 Trends in Veiligheid 2017



Een essentiële en bewezen manier om toegang tot systemen en 
informatie te beveiligen is identiteits- en toegangsbeheer (Identity 
& Access Management, IAM). In het verleden lag de nadruk bij 
IAM op personen, zoals medewerkers en klanten. IAM kan ook 
worden toegepast voor apparatuur.

Een cybersecuritystrategie voor apparatuur 
is noodzakelijk
De focus bij het maken van apparatuur ligt vaak op gebruiks- 
gemak en een korte time-to-market. Security is dan vaak onder- 
geschikt met als gevolg dat de apparatuur veel kwetsbaarhe-
den bevat. Dit creëert voor cybercriminelen en andere kwaad-
willenden nieuwe aanvalsmogelijkheden op een schaal die we 
nog niet eerder hebben gezien. Het is noodzakelijk om een 
goede strategie te kiezen om apparatuur op een veilige manier 
in bedrijfsprocessen te gebruiken om misbruik, uitval, fraude, 
inbreuk op intellectueel eigendom en privacy te voorkomen. 

De aanval met het Mirai botnet op het internetbedrijf Dyn2  
illustreert hoe misbruik kan worden gemaakt van apparatuur. 
Twintig datacentra van Dyn werden aangevallen door een net-
werk van geïnfecteerde apparatuur met als gevolg (tijdelijk) 
onbereikbare diensten. Als gevolg daarvan waren onder meer 
Twitter en Soundcloud niet bereikbaar. Mirai richt zicht op ver-
schillende sectoren en naast websites ook op fysieke infrastruc-
tuur3.

Ontwikkelingen: meer en meer verbonden 
apparatuur
Gartner heeft een groei voorspeld van 6 miljard verbonden 
apparaten in 2016 naar 20 miljard in 20204. Er zijn een aantal 
ontwikkelingen die deze groei bevorderen. Zo leidt de steeds 
verdergaande digitalisering ertoe dat meer en meer processen 

Figuur 1: Meer dan 55% vindt dat de Nederlandse overheid en bedrijven onvoldoende zijn 
voorbereid op een mogelijke cyberoorlogvoering.

2017

14%

38%

41%

6%

1%

2017

11%

36%

46%

6%

1%

De Nederlandse overheid is voldoende voorbereid 
op een mogelijke cyberoorlogvoering.
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automatisch en autonoom worden uitgevoerd. Dit levert nieuwe 
mogelijkheden op en maakt kostenreductie mogelijk. Daarnaast 
wordt het steeds belangrijker om real-time over informatie te 
beschikken. In de gezondheidszorg kan het levens redden als 
een arts real-time en op afstand informatie heeft over hartslag 
en bloeddruk van een patiënt. Het IT-landschap wordt steeds 
heterogener en de grens tussen IT en de rest van de organisa-
tie vervaagt. Apparatuur beschikt over meer sensoren waarvan 
de gegevens ook (deels) met de leverancier gedeeld kunnen 
worden om bijvoorbeeld tijdig onderhoud uit te kunnen voeren. 
Zoals Mikko Hypponen, toonaangevende beveiligingsexpert, zei: 
“In five years time you go and buy a toaster, it - regardless of the 
toaster you buy, even if there’s no IoT features - it’s still gonna be 
an IoT toaster. It’s still gonna call home to the manufacturer5.”

Nieuwe wet- en regelgeving
Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving dwingen 
organisaties om beleid te hebben voor het gebruik van verbon-
den apparatuur. Een van deze ontwikkelingen is de Europese 
General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR, die 
vanaf mei 2018 wordt gehandhaafd, verplicht organisaties om 
helder te hebben welke data zich waar in de organisatie bevindt 
en waar deze gebruikt wordt. Dit betekent dat een organisatie 
ook moet weten op welke apparatuur zich klant- en bedrijfsdata 
bevinden.

1TNS Kantar - Trends in Veiligheid 2017 - Onderzoek onder de bevolking
2https://tweakers.net/nieuws/117059/ddos-aanval-op-dns-provider-dyn- 
 werd-uitgevoerd-met-mirai-botnet.html en https://dyn.com/blog/dyn-
 statement-on-10212016-ddos-attack/ 
3https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/een-nooit-gelopen-race 
4https://www.gartner.com/newsroom/id/3165317 
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De opkomst van de API-economie
Het belang van communicatie tussen apparatuur groeit ook 
door de opkomende ‘API-economie’. Een API is een interface 
waarover software onderling kan communiceren. Door het 
gebruik van API’s is het niet meer nodig om de gebruikersinter-
face van een dienstaanbieder te gebruiken en kunnen services 
rechtstreeks worden aangeroepen. Hiermee ontstaat een eco-
systeem waarin allerlei apparatuur gebruik van elkaar gaat maken. 
Sommige bedrijven hebben het aanbieden van API’s ook intern 
tot standaard verheven.

Een goed voorbeeld van een ontwikkeling van de API-economie 
is de Payment Service Directive 2 (PSD2) binnen de financiële 
sector. PSD2 schrijft voor dat diensten die op dit moment alleen 
door banken worden geleverd, ook door derde partijen geleverd 
moeten kunnen worden. In theorie kunnen die transacties dan 
straks autonoom door apparatuur uitgevoerd worden. Als appa-
ratuur namens een individu handelt, moet deze individu daar 
toestemming voor geven, ook wel consent genoemd. Voor de 
mens heeft dit gevolgen, uit onderzoek6  blijkt dat bijna de helft 
van de mensen zich zorgen maakt over het verliezen van grip op 
apparatuur. 
 

Dreigingen, kwetsbaarheden en mogelijke 
gevolgen
Het is van belang om voor apparatuur inzicht te krijgen in drei-
gingen, kwetsbaarheden (die door dreigingen te misbruiken 
zijn) en risico’s die hiermee gepaard gaan. De apparaten zijn 
eenvoudige computers met een processor, geheugen, netwerk-
verbinding en software. Onvoldoende controle van de identiteit 
(authenticatie), te veel autorisaties en het niet wijzigen van stan-
daardwachtwoorden7 zijn belangrijke kwetsbaarheden. Meer 
apparatuurspecifieke kwetsbaarheden zijn onder meer: impliciet 
vertrouwen tussen apparatuur, niet registreren van apparatuur, 
ongecontroleerd afvoeren van apparatuur, ontbreken van een 
veilig update-mechanisme, hard gecodeerde wachtwoorden, 
web interfaces die bekende kwetsbaarheden bevatten en bevei-
ligingssleutels die gemakkelijk te achterhalen zijn8. Dergelijke 
kwetsbaarheden kunnen bijvoorbeeld als volgt misbruikt worden:

Figuur 2: Ik maak me zorgen over het verliezen 
van menselijke grip op machines die met elkaar 
kunnen communiceren(denk aan robots die zelf 
kunnen denken).
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•	De configuratie kan ongeautoriseerd aangepast worden.
•	De hardware besturingssoftware (firmware) kan ongeautori-

seerd overschreven worden. 
•	Kwaadaardige software (malware) kan worden uitgevoerd.
•	Beveiligingssleutels worden gestolen uit het apparaat waar-

door misbruik mogelijk wordt.
De meeste vormen van softwarebeveiliging kunnen omzeild wor-
den als men fysiek toegang tot een apparaat heeft. Een appa-
raat dat niet fysiek beveiligd is, is kwetsbaar. Een slecht beveiligd 
apparaat kan voor een aanvaller een ingang zijn naar de rest van 
het netwerk. Wanneer een apparaat wordt verloren of gestolen, 
is het dan ook zaak de toegang van deze apparatuur in te trek-
ken.

Actoren en hun impact
Wie een dreiging vormt, hangt af van het type organisatie 
die eigenaar is van de apparaten. Mogelijke voorbeelden zijn 
(beroeps)criminelen, (activistische) hackers, terroristen, (vijan-
dige) overheden, concurrerende bedrijven en medewerkers. De 
mate van dreiging en impact is mede afhankelijk van de hoeveel-
heid verbonden apparatuur. Enkele voorbeelden van mogelijke 
impact die de genoemde actoren kunnen veroorzaken:
•	Door een DDoS9-aanval zijn services niet of minder goed 

beschikbaar. De huidige DDoS-aanvallen kunnen zoveel inter-
netverkeer genereren dat er moeilijk tegen te verdedigen is.

•	Ongeautoriseerde toegang tot services kan leiden tot het lek-
ken van privacygevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan 
het hacken van smart TV’s10.

•	 Een apparaat kan zich voordoen als een ander apparaat. 
Daarmee kunnen kwaadwillenden ongeautoriseerd gegevens 
wijzigen of fraude plegen. 

5http://www.businessinsider.com/internet-of-things-invade-your-home-   
 mikko-hypponen-interview-lg-nest-revolv-2017-
1?international=true&r=US&IR=T 
6TNS Kantar - Trends in Veiligheid 2017 - Onderzoek onder de bevolking
7https://www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/
 pdf/securing_the_internet_of_things.pdf
8https://www.owasp.org/index.php/IoT_Attack_Surface_Areas 
9“Distributed Denial of Service (DDoS) is de benaming voor een type 
 aanval die een bepaalde dienst (bijvoorbeeld een website) onbereikbaar 
 maakt voor de gebruikelijke afnemers. Een DDoS op een website wordt 
 vaak uitgevoerd door de website te bestoken met veel netwerkverkeer, 
 waardoor deze onbereikbaar wordt.” Cybersecuritybeeld Nederland
 CSBN 2016.
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Uitdagingen met apparaten
Voor apparaten zijn net als voor eenvoudige computers de 
dreigingen niet nieuw en risico’s kunnen op een ‘business 
as usual’ manier worden beheerst. Echter, er is een aantal 
specifieke uitdagingen waar bij IAM voor apparaten rekening 
mee gehouden moet worden.

Apparaten zijn geen ‘standaard’ IT
Momenteel worden apparaten vaak niet als ’IT’ gezien en maken 
daardoor geen onderdeel uit van de standaard IT-processen. Ze 
worden in gebruik genomen zonder dat de IT-afdeling betrokken  
is. De hoeveelheid apparatuur en de verwachte groei hierin 
maken dit tot een grote uitdaging.

Grenzen van het interne netwerk vervagen
Steeds meer apparaten worden buiten het eigen netwerk 
gebruikt, maar staan wel in verbinding met het eigen netwerk. 

Figuur 3: Het regelmatig updaten van software en het vermijden van verdachte websites wordt het 
meest toegepast om privacy te beschermen.

10http://nos.nl/artikel/2161789-wikileaks-cia-gebruikt-smartphone-en-slimme-tv-voor-afluisteren.html
11https://www.consumentenbond.nl/acties/updaten/nauwelijks-updates-naar-android-6.0 
12TNS Kantar - Trends in Veiligheid 2017.

Waar men vroeger strikte afbakeningen kon hanteren tussen  
netwerken en verantwoordelijkheden, is nu een integrale 
ketenaanpak noodzakelijk. De keten is zo sterk als de zwakste 
schakel. Zeker als de keten zich uitstrekt over meerdere rechts-
personen, leveranciers, afnemers en/of klanten is dit een extra 
uitdaging.

Ontbreken van (de laatste) beveiligingsupdates
Veel IoT-apparaten komen niet uit de IT-wereld. Dit heeft bijvoor-
beeld tot gevolg dat de baseline securitymaatregelen die bij tra-
ditionele IT standaard zijn, niet zijn ingevoerd. Het is bijvoorbeeld 
lang niet altijd geregeld dat een leverancier beveiligingsupdates 
beschikbaar stelt en de leverancier geen mechanisme heeft 
om updates geautomatiseerd te distribueren11. Als gevolg hier-
van blijven (bekende) kwetsbaarheden in systemen langdurig 
bestaan. Dit terwijl het regelmatig updaten van software een  
van de meest toegepaste maatregelen is om misbruik te voorko-
men12.
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Een stap vooruit: apparatuur beveiligen  
met IAM
Om te beschermen tegen de dreigingen, zullen passende maat-
regelen moeten worden genomen. De lessen die de afgelopen 
twintig jaar in informatiebeveiliging zijn getrokken, kunnen ook op 
apparaten worden toegepast. Bij het definiëren en nemen van 
maatregelen dient er rekening te worden gehouden met de spe-
cifieke uitdagingen die op het gebied van IAM voor apparaten 
gelden. Het is onhaalbaar om volledig beveiligd te zijn tegen alle 
dreigingen omdat elke organisatie beperkte middelen heeft. Er 
moet daarom een afweging gemaakt worden tegen welke drei-
gingen men zich wil beveiligen op basis van een risicoafweging. 
De dreigingen en kwetsbaarheden met het hoogste risico kun-
nen het eerste behandeld worden door het vermijden, verminde-
ren, overdragen of accepteren van het risico. 

Creëer bewustzijn
Allereerst moet er bewustzijn worden gecreëerd voor de nood-
zaak tot het beveiligingen van apparaten. Dit bewustzijn zorgt 
voor draagvlak voor het treffen van maatregelen. Erkenning en 
het creëren van bewustzijn voor deze uitdaging is dan ook een 
cruciale voorwaarde voor het beveiligen van apparatuur met 
IAM.

Bepaal de identiteit van het apparaat
Voordat een apparaat toegang kan krijgen tot gegevens zal 
eerst de identiteit van het apparaat moeten worden geverifieerd. 
Registratie van het apparaat, de identiteit daarvan en waartoe  
het apparaat toegang heeft, is daarvoor noodzakelijk. Voor 
eindgebruikers moet het gebruik van apparatuur zo gemakkelijk 
mogelijk verlopen. 

Houd rekening met grote aantallen apparaten
Veel bestaande IAM-systemen zijn berekend op kleinere rela-
tief stabiele aantallen medewerkers en/of klanten. Apparatuur 
zal snel in aantal toenemen en potentieel veel grotere aantallen 
bereiken dan tot nu toe beheerd moest worden. Het ontwerp 
van een IAM-oplossing moet daarom rekening houden met 
grote aantallen identiteitsverificaties, sessievalidaties en toe-
gangscontroles. Om dit beheersbaar te houden kan gebruik 
worden gemaakt van self-services, waarbij gebruikers bijvoor-
beeld zelf apparaten registreren. Een integrale oplossing die 
hiervoor nodig is, vereist een sterke IT, Security en Compliancy 
Management omgeving, die wordt ondersteund met de juiste 
tooling.

Ga uit van de levenscyclus van het apparaat
Ook al hebben apparaten hun beperkingen in vergelijking met 
‘normale’ computers, toch kunnen IAM best practices goed 
worden toegepast. Als uitgangspunt kan hierbij de levenscyclus 
van een apparaat worden genomen. Na een initiële registratie,  
als onderdeel van het asset management, is het apparaat 
bekend binnen de organisatie. Een apparaat kan ergens anders 
worden gebruikt of door een andere eigenaar. Tot slot dient aan 
het einde van de levenscyclus, de toegang van de identiteit van 
het apparaat te worden weggenomen en dienen alle gegevens 
op het apparaat te worden gewist.

Gebruik een IoT security framework
Verder verdient het aanbeveling om gebruik te maken van een 
IoT security framework. Een dergelijk framework bespaart tijd  
en biedt houvast voor de beveiliging van apparatuur. Ook bieden 
deze frameworks ondersteuning bij automatisering, wat relevant 
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is bij grote hoeveelheden apparatuur. Een framework moet wel worden toegespitst op het speci-
fieke gebruik binnen de organisatie.

Wees voorbereid op incidenten
Tot slot dienen er maatregelen te worden genomen voor het geval er een incident plaatsvindt. 
Er moet tijdig ontdekt worden dat er iets misgaat, waarvoor goede monitoring - al dan niet 
gecombineerd met geavanceerde analyse - nodig is. Indien monitoring reeds gebeurt vanuit een 
Security Operations Center (SOC), kan dit worden uitgebreid voor apparaten. Wanneer er een 
verstoring ontdekt wordt, kan afhankelijk van de impact, er bijvoorbeeld de toegang voor speci-
fieke apparaten of een hele groep van apparaten (tijdelijk) worden ontzegd. Het is belangrijk om 
een plan te hebben om met deze onvoorziene gebeurtenissen om te gaan en daarna terug te 
keren naar de normale gang van zaken. 

Beveilig apparatuur met IAM
Met de groeiende hoeveelheid apparatuur verbonden met internet die actief is binnen bedrijven, 
groeit ook het belang van het goed inrichten van IAM. IAM is een bewezen mechanisme om toe-
gang tot gegevens te beveiligen. Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitdagingen en maatrege-
len die specifiek voor IAM van apparatuur nodig zijn. Bewustzijn van de problematiek is daarvoor 
een eerste vereiste.
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Hoe kan de politie social media analyse inzetten om incidenten 
te voorspellen en te voorkomen?

Op 28 november 2016 rijdt een man in Ohio in 
op voorbijgangers, waarna hij een aantal men-
sen aanvalt met een slagersmes. Elf mensen 
raken gewond, waarvan één zwaargewond. 
Enkele momenten voor zijn daad, plaatst de 
dader een dreigende post op Facebook, waarin 
hij zijn aanval aankondigt.

Wat vertellen social media ons over 
dreigingen?

Highlights

•	 Veel incidenten, rellen of aanslagen worden direct 
of indirect door middel van social media aangekon-
digd. 

•	 Het beoordelen van het waarheidsgehalte van online 
bedreigingen kan geautomatiseerd worden. 

•	 Naast een actieve monitoring zal social media in de 
toekomst vaker passief gemonitord moeten  
worden.
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Nooit eerder werd er zo veel informatie gedeeld op social media. 
Niet alleen onschuldige berichten verschijnen online, ook voet-
balhooligans, terroristen of politiek activisten weten deze kana-
len te vinden. In het voorspellen en voorkomen van incidenten, 
onrust, opstootjes of aanslagen voert de politie al social media 
analyses uit. Maar er valt nog veel winst te behalen wanneer 
dit gerichter, consequenter en geautomatiseerd gebeurt. In de 
analyse van social media moet goed nagedacht worden over de 
betrouwbaarheid van de informatie en de risicobepaling hiervan. 
Daarnaast moet steeds worden ingeschat wat de kans is dat een 
online gedeeld dreigement daadwerkelijk wordt uitgevoerd, en 
wat vervolgens de impact is op de maatschappij. Uit het onder-
zoek door Kantar TNS, uitgevoerd in opdracht van Capgemini   
en Capgemini Consulting , blijkt dat de absolute meerderheid van 
de Nederlanders vindt dat de overheid social media meer zou 
moeten gebruiken om criminaliteit op te sporen. Het belang van 
de inzet van handhaving is groot. Het draagt bij aan het vergroten 
van de baten en het terugdringen van kosten doordat de overheid 
(on)terechte toekenningen controleert. De kern van handhaving is 
dat de overheid naleving van de dienstverleningsvoorwaarden sti-
muleert of afdwingt. Dit sluit aan bij de cirkel van naleving, die de 
componenten dienstverlening en handhaving samenbrengt. De 
visie vanuit de cirkel van naleving is om de elementen preventie 
(voorlichten en dienstverlening) en repressie (controle en sanctio-
nering) te verbinden. Juist deze combinatie geeft het beste resul-
taat en zorgt voor duidelijke handvatten voor beleidsmakers om 
te komen tot een integraal handhavingsproces waarbij dienstver-
lening en toezicht elkaar aanvullen in plaats van frustreren. 

Figuur 2: De absolute meerderheid vindt dat de 
overheid social media meer zou moeten gebrui- 
ken om criminaliteit op te sporen.
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De politie bevindt zich in een lastige positie wanneer zij de afwe-
ging moet maken om bedreigingen serieus te nemen, of naast 
zich neer te leggen en met een simpele reactie op het bewuste 
social media kanaal af te doen. Dagelijks worden er duizenden 
bedreigingen op social media geplaatst. Hiervan is het overgrote 
deel niet serieus genoeg om extra onderzoek naar te doen. Het 
omgaan met onjuiste informatie op social media kost uiteraard 
veel politiecapaciteit. Daarom is het van steeds groter belang dat 
berichtgeving op social media snel en grondig geanalyseerd kan 
worden. Hoe eerder de ernst van een online bericht duidelijk is, 
hoe sneller de keuze te maken is om hier wel of niet op te reage-
ren, en op welke wijze. Momenteel wordt nog grotendeels een 

tweedeling gemaakt in enerzijds het verzamelen van bedreigende 
berichtgeving, en anderzijds het analyseren hiervan. De analyse-
fase is er grotendeels op gericht om de ernst, context en achter-
grond van de berichtgeving te bepalen.

Welke mogelijkheden zijn er om social 
media te monitoren en analyseren?
Wanneer duidelijk is of een bericht serieus genomen moet wor-
den, en of er wellicht nader onderzoek dient plaats te vinden, 
wordt in de meeste gevallen eerst geprobeerd om de bron van 
het bericht te achterhalen. Omdat social mediagebruikers veelal 
onder een alias hun berichten versturen is het in veel gevallen 
niet meteen duidelijk wie er achter een bericht zit. Vervolgens 
moet de betrouwbaarheid van de bron achterhaald worden. 
Dat een bron een crimineel verleden heeft en dus veelal serieus 
genomen moet worden, kan bijvoorbeeld blijken uit de informa-
tie die politiesystemen geven. 

Door middel van het analyseren van de social media zelf kan 
worden ingeschat hoe groot de kans is dat de bron van een 
specifiek bericht zijn woorden in daden zal omzetten. Zo kan 
een bron bijvoorbeeld al eerder vergelijkbare dreigingen op 
social media hebben geuit. Daarnaast kan het online netwerk 
van de bron aanleiding geven tot geruststelling of juist extra 
zorgen. Wanneer iemand bijvoorbeeld oproept tot voetbalrellen, 
maar niemand in zijn netwerk behoort tot de harde kern van 
een voetbalclub, dan zal zijn oproep minder serieus genomen 
worden dan wanneer zich leden van de harde kern in zijn 
netwerk bevinden. Daarnaast is de mate waarin het bericht 
wordt doorgestuurd of ‘geliked’ een belangrijke indicator voor 
eventuele verdere onrust.

Als laatste wordt gekeken naar het aantal online berichten met 
(deels) dezelfde inhoud die tegelijkertijd op de online media cir-
culeren. Want vanzelfsprekend heeft een bericht meer gewicht 
wanneer het door meerdere gebruikers geplaatst is, of wan-
neer meerdere gebruikers dezelfde oproep doen (in eventueel 
andere bewoordingen). Als de informatie die via social media 
is verzameld, is geanalyseerd en met andere berichten is ver-
rijkt, is de volgende stap het gebruiken van de informatie in de 
besluitvorming om een potentiële dreiging zo snel mogelijk te 
ondervangen1.

Om een snelle reactietijd te garanderen (het kan een kwestie 
van minuten zijn tussen het melden van een ophanden zijnde 
aanslag en de daadwerkelijke uitvoering hiervan), is het van 
groot belang dat er een continue preventieve monitoring  
van social media plaatsvindt. Er is eigenlijk te weinig tijd om 
eerst handmatig aan waarheidsvinding te doen op alle  
berichtgeving die als bedreigend gekwalificeerd kan worden, 
om vervolgens nog een analyseslag te maken. Daarom is de 
hoop gevestigd op software die geautomatiseerd de afweging 
kan maken tussen een reële bedreiging of een ‘losse flodder’, 
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zonder dat een politiemedewerker hierin hoeft te acteren. Dit 
systeem zou een ‘red flag’ kunnen geven wanneer een melding 
van dusdanige ernst is dat actie moet worden ondernomen. 

Hoe maken de veiligheidsdiensten gebruik 
van de mogelijkheden?
Social media analyses worden vaak gemaakt als reactie op  
een fenomeen of gerucht. Bijvoorbeeld: naar aanleiding van 
een risicowedstrijd worden diverse netwerksites gemonitord,  
met als doel om inzichtelijk te krijgen of, waar en wanneer 
eventuele georganiseerde rellen gaan plaatsvinden. In opge-
schaalde situaties, zoals crises of evenementen, is social media 
monitoring tegenwoordig een vast onderdeel. Om onverwachte 
gebeurtenissen (zoals aanslagen of rellen) te voorspellen, vindt 
daarnaast doorlopende monitoring plaats vanuit de Open 
Source Intelligence discipline van de politie. Diverse tools hel-
pen de politie daarbij, maar momenteel is het monitoren en 
analyseren van social mediaberichtgeving nog grotendeels 
mensenwerk. Er moeten concrete zoekopdrachten worden 
ingevoerd om de tools vervolgens het werk te kunnen laten 
doen. Dit is een continu proces, dat niet volledig waterdicht 
is. Een belangrijk knelpunt van het zoeken op trefwoorden is 
namelijk dat niet alles valt mee te nemen. Een voorbeeld is 
nieuwe (buitenlandse) trendwoorden onder jongeren. Deze 
zijn niet altijd bekend bij de gebruiker van het systeem. Tot slot 
moet op een zeker moment bepaald worden dat er genoeg 
informatie is verzameld, terwijl onduidelijk is  hoe sterk de infor-
matiepositie op dat moment precies is.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en haar ketenpart-
ners gebruiken al enkele jaren de tool Coosto, waarmee het 
onderwerp van een bericht, het sentiment van - en informatie 
over - de gebruikers die deze berichten op social media plaat-
sen inzichtelijk gemaakt wordt. Deze actieve manier van social 
media analyse start met de formulering van een zoekopdracht. 
De social media worden gescand aan de hand van een speci-
fiek onderwerp, een bepaald woord of een combinatie van 
woorden zoals ‘aanslag’ of ‘vechtpartij voetbalwedstrijd’. Het 
resultaat van deze zoekopdracht is vervolgens een verzame- 
ling berichten die aan de zoekopdracht voldoen en die binnen 
een aangegeven tijdsperiode vallen. Deze methode wordt 
voornamelijk ingezet bij de handhaving tijdens evenementen. 
Er wordt vooral geprobeerd om te ontdekken of er onrust op 
komst is.

Naast een actieve monitoring zijn er ook ontwikkelingen 
gaande die een passieve monitoring mogelijk maken. Voor het 
passief monitoren van social media is een dreigingsmonitor 
ontwikkeld. Deze tool analyseert geautomatiseerd de inhoud 
van berichten met een bepaald onderwerp en kent daar zelf-
standig een dreigingsniveau aan toe. De tool is bedoeld om 
individuele berichten te herkennen en te monitoren, en maakt 
een snelle interventie mogelijk. Dit is noodzakelijk aangezien 
het een kwestie van minuten kan zijn tussen het moment dat 
een bericht geplaatst wordt en het moment dat de woorden 
omgezet worden in daden. Door alert en actueel de social 
media te volgen kan een adequaat en proactief handelen van 
de politie mogelijk gemaakt worden2.
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Wat zijn de tekortkomingen van de huidige 
werkwijze?
De stroom aan berichten via social media is enorm en zal 
alleen maar groter worden. Er ligt voor de politie een enorme 
uitdaging in het efficiënt en effectief behandelen van deze data, 
analyses maken en het versterken van de intelligencepositie. 
Naast het vaststellen van de betrouwbaarheid van informatie, 
speelt verantwoording een rol. De politie moet achteraf kun-
nen verantwoorden waarom wel of geen actie is ondernomen. 
Doorgaan op de huidige (veelal niet-geautomatiseerde) wijze 
van informatieontsluiting vergt bovendien een te grote inzet 
van menskracht. In de veiligheidsketen moeten steeds grotere 
hoeveelheden informatie snel verwerkt worden tot bruikbare 
kennis. Vaak is de berichtenstroom over een bepaald onder- 
werp zó groot dat alleen volledig geautomatiseerde monitoring 
nog effectief is. 

Ook valt op dat de huidige monitoring nog vooral actief en 
reactief plaatsvindt. Intelligence wordt vooral gebruikt voor 
recherchewerk ter ondersteuning van de agenten op straat, 
of voor het oplossen van misdrijven. Dat de proactieve bena-
dering nog onderbelicht is, blijkt uit de doelstellingen van 
de intelligenceteams OSINT (Open Source Intelligence) en 
RTIC (Realtime Intelligence Center) van de politie. Want waar 
OSINT zich voornamelijk richt op het opsporen van strafbare 
feiten gepleegd in de virtuele wereld, richten de RTIC teams 
zich vooral op het real time ondersteunen van de collega’s op 
straat3. 

Hoe kan de huidige werkwijze verbeterd 
worden?
De proactieve passieve benadering van social media moni-
toring zal in de toekomst meer aandacht moeten krijgen. De 
technieken die geautomatiseerde monitoring van social media 
mogelijk maken, worden steeds verder doorontwikkeld. Zij kun-
nen dankzij complexe algoritmes al in de nabije toekomst, volle-
dig geautomatiseerd, terreurnetwerken blootleggen, aanslagen 
voorspellen en aangeven dat er georganiseerde voetbalrellen 
gaan plaatsvinden. Het is heel inefficiënt om elk bedreigend 
bericht op social media handmatig te laten analyseren. Dat is 
ook niet de werkwijze die momenteel gehanteerd wordt. Meer 
automatisering is nodig om op een efficiënte manier een con-
stante monitoring van social media plaats te kunnen laten vin-
den en analisten in te kunnen zetten op de meldingen die door 
het systeem als serieus worden aangemerkt. 
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Al jaren worden de mogelijkheden van open 
data in het openbaar bestuur van Nederland 
door de overheid gepromoot. Verwerking en 
analyse van open data kunnen leiden tot nieuwe 
inzichten en toepassingen. In Trends in Veiligheid 
2015 constateerden deze auteurs dat ook het 
ministerie van Veiligheid en Justitie in kaart 
brengt welke data beschikbaar gesteld kunnen 
worden, maar dat hiervan helaas nog weinig 
concrete voorbeelden konden worden gegeven. 
Op basis van onderzoek en vergelijkingen met 
het buitenland brengen wij in beeld welke moge-
lijkheden op dit moment benut kunnen worden 
om het aanbod en gebruik van open data in het 
justitiedomein te vergroten.

Open Data in het Veiligheidsdomein: 
de lange adem

Highlights

•	 Open data bieden kansen om het veiligheids- 
domein beter te ondersteunen.

•	 De groei in beschikbare open data valt echter 
tegen.

Hoe kunnen open data in het veiligheidsdomein sneller en 
beter worden toegepast?

Door nieuwe digitale technologieën is de samenleving steeds 
meer met elkaar verbonden geraakt. Daarnaast hebben nieuwe 
toepassingen geleid tot een grote hoeveelheid nieuwe informa-
tie. Vaak is deze informatie uitsluitend in het bezit van één of 
enkele organisaties. Dat is zonde, omdat het breder toegang- 
kelijk maken van informatie kan leiden tot nieuwe inzichten en 
toepassingen. Dit geldt ook voor overheidsinformatie. Deze 
informatie kan van grote waarde zijn voor bedrijven om te 
innoveren, of zou vanuit het belang van transparantie beschik-
baar moeten zijn voor de burger1.

Wanneer veel informatie zich onttrekt aan de openbaarheid is 
een samenleving slechts ten dele verbonden. Zoals de presi-
dent van de Rekenkamer recentelijk constateerde: “Als orga- 
nisaties die met publiek geld werken informatie over beleid 
en resultaten openbaar toegankelijk maken als ‘open data’, 
dan effent dat het pad voor nieuwe betrokkenheid van burg-
ers en maatschappelijke organisaties2.” Om de legitimiteit van 
het democratisch bestel te waarborgen, is transparantie (waar 
mogelijk) van groot belang.

Kansen met gebruik van open data
Overheden beschikken vanouds over zeer veel gegevens over 
burgers. In de laatste jaren worden deze gegevens, dankzij 
toegenomen opslag- en rekencapaciteit van computersyste-
men, in toenemende mate gezien als een bron van kennis en 
inzicht (insight). Ook wordt in toenemende mate gepoogd om 
data te gebruiken voor het herkennen van patronen, om deze 
zo ook voor inzicht in de toekomst te gebruiken (foresight). 
Voorstanders van open data stellen zich op het standpunt dat 
het ontsluiten van dit soort datasets versnellend werkt: ‘laat 
duizend bloemen bloeien’ is het motto. Vooral de rol van het 
(potentiële) slachtoffer van misdaad, een hoeksteen van veel 
beleid op justitiegebied, kan versterkt worden3.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: ministerie van 
VenJ) onderkent de mogelijkheden van open data: “De tech-
nologische ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel en 
zullen in toenemende mate een beroep doen op de creativiteit 
binnen het ministerie. (..) het ontsluiten van open datasets [is 
hiervan] maar [een voorbeeld]4. Innoveren kent een natuurlijke 
spanning met instandhouding van het bestaande. Toch zal het 
ministerie van VenJ het allebei moeten blijven doen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen is het ministerie van VenJ transparant over haar 
handelen en zal altijd de zorg voor privacy en veiligheid in ogen-
schouw blijven nemen.”

Uit de laatste kamerbrief over dit onderwerp blijkt dat de over-
heid ervoor kiest om zich te richten op de datasets met de 
meeste impact (‘high-value’). Van de 27 geïdentificeerde sets 
zijn 17 sets ontsloten5. Tot deze sets behoren geen justitiege-
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gevens, en de brief geeft ook te kennen dat er geen plannen 
bestaan om verdere data dan de 10 bestaande te ontsluiten.

Stand van zaken open data in het  
justitiedomein
Om gevoel te krijgen bij de ontwikkeling in open data in de 
afgelopen jaren in het openbaar bestuur (en het ministerie van 
VenJ in het bijzonder), is het interessant om het open data-portaal 
van de overheid te bekijken. Eind 2016 waren er door de overheid 
10.035 datasets beschikbaar gesteld. In april 2015 waren dit 
rond de 6.000 sets. Dit aantal is dus in de afgelopen twee jaar 
flink toegenomen. 85% hiervan is echter afkomstig van het CBS 
en het Nationaal GeoRegister (NGR). Het aantal datasets op 
data.overheid.nl is in deze periode toegenomen van 334 tot 570.

Hiervan vallen 15 datasets onder de verantwoordelijkheid van 
het ministerie van VenJ, met zeven sets onder directe verant-
woordelijkheid van het ministerie, zes onder de nationale politie 
en twee onder de Raden voor Rechtsbijstand. De politie geeft 
gegevens vrij over handhaving en toezichthouden van vreem-
delingen, wapenvergunningen per gemeente, geregistreerde 
misdrijven per soort/gemeente, politie HRM-indicatoren, reactie- 
tijden politie prio1-melding noodhulp en telefonie LTP.

Het ministerie geeft cijfers vrij over criminaliteit en rechts- 
handhaving (in samenwerking met CBS), de Justitiethesaurus, 
Inkoopdata het ministerie van VenJ 2014 en 2015, Kennisbank 
Justitiële Interventies, rechtspleging civiel en bestuur en Repris 
(de WODC-Recidivemonitor). De Raden voor de Rechtsbijstand 

geven gegevens vrij over toevoegingen (2014 en 2015). In totaal 
kan dus gesteld worden dat ongeveer 2,6% van de open data-
sets op data.overheid.nl uit justitiële bron afkomstig is. 

Vergelijking Europa
Sinds enkele jaren ontsluit de EU datasets en vergelijkt deze 
onderling in het zogenaamd European Data Portal. In deze 
ranglijst stond Nederland in 2016 7e van de 31 onderzochte 
landen. Bij het kijken naar Europees vergelijkingsmateriaal valt 
op dat bij de overige landen justitiegegevens een veel promi-
nentere rol spelen6.

1Zie voor een schets van de mogelijkheden: https://www.capgemini-
 consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/open_data_maturity_
 in_europe_2016_final_v1.0_0.pdf
2http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2017/01/arno-visser-krijgt-u-waar-
 voor-uw-belastinggeld-2-428182/
3http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2012/05/open-
 justice_June2012_9191.pdf?noredirect=1
4‘Kamerbrief over ontwikkeling van de informatievoorziening bij VenJ’ 6 
 december 2016.
5‘Stand van zaken uitvoering Nationale open data agenda 2016’ 
  (Kamerbrief 2016-0000342612).
6Open data maturity in Europe, https://www.capgemini-consulting.com/
 resource-file-access/resource/pdf/open_data_maturity_in_europe_2016_
 final_v1.0_0.pdf
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•	 Bevolking en maatschappij
•	 Regio’s en steden
•	 Wetenschap en technologie
•	 Milieu
•	 Justitie, rechtssysteem en openbare veiligheid
•	 Overig
31% van vrijgegeven data in deze set heeft betrekking  
op het justitiële systeem, de rechtsketen en publieke  
veiligheid, aanmerkelijk meer dan de 2,6% in 
Nederland.

bron: https://www.capgemini-consulting.com/resource-file-

access/resource/pdf/open_data_maturity_in_europe_2016_

final_v1.0_0.pdf

Recente voorbeelden van succesvol 
beschikbaar stellen van open data
In het buitenland is een aantal succesvolle initiatieven 
gelanceerd rondom het beschikbaar stellen van open data.  
In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft de overheid in 2015 
het Police Data Initiative gelanceerd. Doel van het initiatief is 
om met open data van de politie het vertrouwen in - en de 
effectiviteit van - de politie te verbeteren. Men hoopt op basis 
van analyses van deze data en de inzet van nieuwe tech-
nologie bijvoorbeeld vroeg bepaalde signalen te herkennen, 
de interne accountability te vergroten en eventueel dispro-
portioneel gebruik van geweld op te sporen. In het Verenigd 
Koninkrijk heeft de politie data beschikbaar gesteld via een 
open API met daarin geanonimiseerde gegevens over onder 
andere criminaliteit, uitkomsten en stop and search data. In 
Denemarken worden geanonimiseerde open data beschikbaar 
gesteld over misdaden, slachtoffers, vervolging, veroordeling 
en recidive. De politie in Singapore deelt data over criminali- 
teit met daarbij exacte geografische coördinaten. En in Ierland 
worden data beschikbaar gesteld over alle gemelde incidenten 
geclassificeerd naar soort misdaad en regio.
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Hoe kan het sneller en beter?
Buitenlandse initiatieven laten zien dat winst valt te behalen door het vrijgeven van 
gegevens, in ieder geval om de verantwoording voor en legitimiteit van overheids- 
handelen te vergroten. Om grotere vaart te maken bij de implementatie van open 
data is het van belang dat de overheid in den brede (en het ministerie van VenJ in 
het bijzonder) een aantal vuistregels hanteert: 

1.Herstel ‘open, tenzij’. De strategie van ‘open, tenzij’, in 2014 door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omarmd, is sinds vorig jaar verla-
ten. Dit hangt vermoedelijk samen met een gebrek aan enthousiasme van andere 
ministeries. Vooral vanwege het grote belang dat aan data gehecht wordt in het 
veiligheidsdomein, is het (goed) openstellen van data een eerste stap naar grotere 
verantwoording van het bestede overheidsgeld. 
 

2.Vergroot de toegankelijkheid van de data: zorg dat het verzamelen en ver-
spreiden van data op een uniforme manier gebeurt. 

3.Vergroot de bekendheid van open data en moedig hergebruik van data aan, 
door bijvoorbeeld hackathons te organiseren. Maar richt je ook op het vergroten 
van enthousiasme over vrijstellen binnen overheden. 

4.Kijk zelf nadrukkelijker naar succesvol gebruik van data en draag dit uit. 
Zoals de vergelijking met andere Europese landen laat zien, valt er nog zeer veel 
winst te halen in openstellen van data in het veiligheidsdomein. De stappen die 
hierbij in de afgelopen jaren genomen zijn, lijken bijna tot stilstand gekomen. 
Terwijl het veiligheidsdomein zeer gebaat is bij groter inzicht in het functioneren 
van de rechtsstaat en een grotere verantwoording van besteed overheidsgeld. 

          Over de auteurs

Drs. Melle van den Berg is gespecialiseerd in cybersecurity en crisisbeheersing en is 
hoofdauteur van het onderzoek MKB en Cybersecurity uit 2015. Christian le Clercq 
LLM MSc is senior consultant bij Capgemini Consulting en richt zich specifiek op 
vraagstukken op het vlak van privacy, nationale veiligheid en crisismanagement. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
auteurs via:
melle.vanden.berg@capgemini.com, www.linkedin.com/in/ 

mellevdberg, @mellevdberg  en christian.le.clercq@capgemini.com,  

www.linkedin.com/in/christian-le-clercq-7a74239, @cleclercq
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Hoe kan het structureel meten van effecten van ZSM1 worden 
georganiseerd?

Samenwerkingsverbanden binnen het veilig-
heidsdomein maken steeds vaker een omslag 
in de manier van werken. Van werken aan 
de hand van systemen, protocollen en regels 
wordt de omslag gemaakt naar werken vanuit 
de bedoeling. Om deze focus te behouden, is 
het nodig om structureel verbinding te zoeken 
met de omgeving. Deze verbinding kan worden 
gemaakt door de dialoog aan te gaan over wen-
sen en behoeften en over de waardering van 
gekozen interventies. Het krijgen van structureel 
inzicht in gerealiseerde effecten heeft impact op 
de bedrijfsvoering. Een goed opgezet plan, vol-
gens een aantal principes, zorgt voor een laag-
drempelige start.

Structureel inzicht in effecten  
stimuleert samenwerken vanuit  
‘de bedoeling’

Highlights

•	 Werken vanuit ‘de bedoeling’ betekent dat hande-
len meer in het teken staat van het gewenste effect 
en minder in het teken van regels, protocollen en 
procedures.

•	 Deze manier van werken leidt binnen ZSM tot een 
hogere kwaliteit van interventies voor slachtoffers, 
verdachten en maatschappij. 

•	 Om dit te ondersteunen, zoeken organisaties naar 
een manier om professionals structureel inzicht te 
bieden in het effect van hun interventies.

•	 Het structureel meten van effecten is niet eenvou-
dig en vraagt om een goed opgezet plan.

Werken vanuit de bedoeling binnen ZSM
Binnen ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en 
Samenlevingsgericht Mogelijk) werken politie, Openbaar 
Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp 
Nederland en de drie reclasseringsorganisaties samen aan 
de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Doordat ZSM-
partners zich samen buigen over casussen kunnen zij sneller, 
betekenisvoller en zorgvuldiger tot een afhandeling komen.

De komst van ZSM wordt gezien als een grote verbetering. 
Professionals geven echter steeds meer aan dat ze onvol- 
doende toekomen aan ‘de bedoeling’ van hun werk. Zij er- 
varen te veel druk van systemen, processen en doorlooptijden. 
Vooral als het gaat om casussen met kwetsbare slachtoffers 
en verdachten. Om dat te veranderen wordt de manier van 
werken omgedraaid. De bedoeling staat voorop en de systemen, 
processen en regels ondersteunen de bedoeling.

Kwetsbare slachtoffers en verdachten
Binnen de strafrechtketen zien we een toename van het 
aantal verdachten met psychische, emotionele of
verstandelijke problematiek of personen die anders-
zins verward zijn. ZSM-professionals krijgen te maken 
met verdachten (en gezinssysteem) en slachtoffers in 
een kwetsbare en afhankelijke positie. Dit speelt met 
name op de terreinen jeugd, huiselijk geweld, zeden 
en geweld. Om deze zaken betekenisvol af te doen is 
meer nodig dan enkel strafrecht. Dit vraagt van ZSM-
professionals dat zij intensief samenwerken met het 
sociale en zorgdomein.

Werken vanuit ’de bedoeling’ gaat over de focus  
op het gewenste effect van professioneel handelen.  
Een effectmeting is een instrument dat deze  
verbinding ondersteunt. 
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1Binnen ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en 
 Samenlevingsgericht Mogelijk) werken politie, Openbaar Ministerie, 
 Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en de drie 
 reclasseringsorganisaties samen. 

In een aantal leerateliers is geëxperimenteerd met werken 
vanuit een gezamenlijke bedoeling: doen wat nodig is voor 
de veiligheid van het kind en het gezin. Daarnaast werden lei-
dende principes gehanteerd, zoals ‘praten met, in plaats van 
praten over een gezin’. Het professionele oordeel stond cen-
traal in het behandelen van de casus. Professionals hadden 
meer tijd en ruimte om contextinformatie te verzamelen,  
in gesprek te gaan met slachtoffer, verdachte en betrokkene, 
af te stemmen met partners en de casus gezamenlijk te duiden. 
Hierdoor waren professionals in staat achterliggende pro- 
blematiek te herkennen en een passende interventie op maat 
te kiezen.

Werken vanuit een gezamenlijke bedoeling en het verdiepen 
van casuïstiek is een andere werkwijze. Onterecht wordt 
gedacht dat het per definitie meer capaciteit kost. In sommige 
gevallen is meer werk nodig maar in andere gevallen moet 
juist worden losgelaten en worden vertrouwd op partners. 
Buiten kijf staat dat het werken volgens een andere werkwijze 
een investering kost in leren. Is deze investering het waard? 
Om hierachter te komen was het nodig om de effecten van 
verdiepen inzichtelijk te maken.

Werken vanuit de bedoeling leidt tot een 
hogere kwaliteit van interventies
De ZSM-partners hebben, in samenwerking met het 
Veiligheidshuis (VHH), Veilig Thuis (VT) en Halt, gezamenlijk 
geïnvesteerd in een effectmeting. Onderzocht is welk effect 
het verdiepen van casussen heeft op de kwaliteit van de inter-
ventie gekozen op ZSM. Dit effect is bekeken vanuit vier per-
spectieven:

1. Slachtoffer
2. Verdachte
3. Maatschappij 
4. Professional

Uit het onderzoek blijkt dat werken vanuit de bedoeling heeft 
geleid tot meer afstemming en meer inzicht in de situatie en 
achterliggende problematiek. Het rijkere inzicht en beter pro-
fessioneel oordeel over de situatie heeft in negen van de tien 
onderzochte leeratelier casussen geleid tot een andere inter-
ventie. Anders was in dit geval een:

•	Zwaardere	interventie
•	Lichtere	interventie
•	Combinatie	van	straf	en	zorg
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Voorbeelden andere interventies: 

Zwaardere interventie
Een jongere (14 jaar) wordt ervan verdacht een kop-
telefoon te hebben gestolen van een collega. De jon-
gen heeft het delict bekend en betuigt spijt. Normaliter 
aanleiding om over te gaan tot een Halt-straf. Nadat 
informatie is opgevraagd bij onder andere Halt en het 
jeugdteam, werd inzichtelijk dat de verdachte dit delict 
heeft gepleegd tijdens het uitvoeren van een Halt-straf, 
dat het niet goed gaat op school en dat er sprake is van 
gedragsproblematiek. De Halt-straf heeft blijkbaar niet 
het gewenste effect. Gezien de context is besloten om 
over te gaan tot een dagvaarding en raadsonderzoek. 

Lichtere interventie
Twee jonge verdachten (11 en 12 jaar) hebben gevoch-
ten met twee broertjes. De jongen van 11 kan niet wor-
den vervolgd in verband met zijn leeftijd, de verdachte 
van 12 wel. Zijn aandeel lijkt echter een stuk kleiner 
en hij lijkt zelfs sussend te werk zijn gegaan. Uit de 
systeeminformatie blijkt dat er in het verleden hulpver-
lening is geweest in het gezin. Gecombineerd met het 
delict was dit normaliter aanleiding geweest om een 
raadsonderzoek op te starten en/of een zorgmelding 
op te maken. De Officier van Justitie besluit echter eerst 
een (waarschuwend) gesprek aan te gaan met verdach-
te en ouders. De houding van de ouders is bepalend 
geweest. Zij schrokken erg en namen hun verantwoor-
delijkheid om het gedrag aan te pakken. Uiteindelijk 
is een Sepot20 (anders dan strafrechtelijk prevaleert) 
opgelegd, ook naar tevredenheid van de slachtoffers. 
Op die manier is de strafrechtketen ontlast door een 
extra investering aan de voorkant van het proces. 

De andere interventies lijken ook beter te worden gewaar- 
deerd door slachtoffer, verdachte en maatschappij. De interven-
ties lijken meer op maat voor de verdachte en meer gericht 
op veiligheid voor het slachtoffer. De effectmeting maakt ook 
inzichtelijk dat het effect nog groter had kunnen zijn als de 
aansluiting op bijvoorbeeld het sociaal- en zorgdomein beter 
was geweest. 

De effectmeting helpt op bestuurlijk niveau in de besluitvorm-
ing rondom het voortzetten van werken vanuit de bedoeling  
op ZSM. De feedback van slachtoffers, verdachten en 
betrokkenen helpt leidinggevenden en professionals bij het 
opstarten van nieuwe verbeterinitiatieven zoals de aansluiting 
met het sociaal- en zorgdomein. 

Het vasthouden van werken vanuit de 
bedoeling vraagt om structureel zicht op 
effecten
Werken vanuit de bedoeling gaat over de focus op het gewen-
ste effect van professioneel handelen. Momenteel is er weinig 
inzicht in welke effecten worden gerealiseerd. Terugkoppeling 
die professionals krijgen staat vaak in het teken van productie 
en output, bijvoorbeeld doorlooptijden en aantal afgehandelde 
verdachten. Zicht op het gerealiseerde effect helpt bij het 
tot stand brengen van interne en externe verbinding. Interne 
verbinding, omdat feedbackloops tussen professionals (van 
diverse betrokken partners) tot stand worden gebracht. 
Externe verbinding, omdat de dialoog wordt aangegaan met 
slachtoffers, verdachten en betrokkenen. 

Organiseren van structureel meten van 
effecten
Het structureel meten van effecten heeft impact op de bedrijfs- 
voering. Dit kan op laagdrempelige wijze worden georgani-
seerd door een aantal principes te hanteren: 

Begin in elke ZSM-locatie met een kleinschalige effect-
meting
Start bijvoorbeeld met het bepalen van de startpositie, in 
welke mate wordt de bedoeling gerealiseerd? Op basis van 
de inzichten kunnen interventies worden gedaan. Daarna kan 
bijvoorbeeld wekelijks voor drie casussen worden gemeten wat 
de waardering is van verdachten, slachtoffers en betrokkenen. 

Sluit zoveel mogelijk aan op bestaande contact- 
momenten 
Stimuleer dat professionals in reguliere contacten met slacht- 
offers, verdachten en vertegenwoordigers van de maatschap-
pij vragen stellen over hoe zij de afdoening hebben ervaren. 
Hiermee wordt structureel informatie verzameld die inzicht 
geeft in het gerealiseerde effect. De benodigde tijdsinvester-
ing blijft beperkt doordat de professional enkel een aantal 
extra vragen hoeft te stellen. Leg de verantwoordelijkheid voor 
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de uitvoering van de analyse, rapportage, terugkoppeling en monitoring bij relevante 
afdelingen (bijvoorbeeld controllers). Zij kunnen in hun dagelijkse werkzaamheden een 
rol nemen in deze vorm van anders verantwoorden. 

Kies een laagdrempelige en liefst digitale vorm 
Maak verbinding met de techniek waar mogelijk. Onderzoek waar informatie die nodig 
is voor de analyse kan worden geregistreerd in systemen. Bekijk daarnaast de mogelijk- 
heden voor een automatische melding aan de professional op de momenten dat infor-
matie verzameld dient te worden.

Koppel aan structureel leren 
Koppel de bevindingen aan het structureel leren en de professionalisering van 
medewerkers. Organiseer dialoogsessies op basis van de uitkomsten om van elkaar 
te leren en bij te sturen. 

Sturing en verantwoorden
Denk na over algemene sturing op de resultaten van het meten van effecten en hoe 
dit structureel geborgd kan worden in de organisatie. Bijvoorbeeld met behulp van 
monitoring of het bijstellen van KPI’s. Neem daarin mee dat er als gevolg van een 
andere sturing ook anders verantwoord moet gaan worden (bijvoorbeeld kwalitatief).
 
Tot slot   
Samenvattend kan worden gesteld dat werken vanuit de bedoeling positieve effecten 
heeft. Interventies zijn meer op maat en worden meer gewaardeerd door slachtoffers, 
verdachten en de maatschappij. Het hebben van inzicht op het effect van professio-
neel handelen, stimuleert daarnaast een effectievere samenwerking. Structureel zicht 
op het effect helpt om werken vanuit de bedoeling vast te houden. Zeker als dit op 
laagdrempelige wijze wordt georganiseerd. 
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Dienstverlening is voor de politie een belangrijk 
strategisch thema en een van de meest zichtba-
re onderdelen van het dagelijkse werk. Intake is 
het primaire bedrijfsproces waarlangs contacten  
tussen burgers en politie via de verschillende 
kanalen worden geleid (multichannel) en waarin 
de informatie wordt verwerkt voor afhandeling 
in de andere politieprocessen. Het intakeproces 
is volgens de politie aan een herziening toe. Het 
huidige proces is gebaseerd op een inzet van 
hoofdzakelijk traditionele dienstkanalen (telefo-
nie en balie) en kent een sterke centrale regie-
voering. Door de opkomst van nieuwe tech-
nologieën en online platformen zijn er andere 
sociaal-maatschappelijke structuren ontstaan. 
In deze digitale samenleving wil de politie beter 
aansluiting vinden voor het behoud van de eigen 
informatiepositie. Dit vraagt om een verruiming 
van het huidige communicatiemodel waarin de 
politie online actief gaat participeren: politiepar-
ticipatie. Met deze digitale transformatie in het 
intakeproces staat de politie aan de vooravond 

Politie op weg naar een  
omnichannel intakeorganisatie

Highlights

•	 Het intakeproces van de politie is volgens de eigen 
organisatie aan herziening toe.

•	 Per jaar zoeken miljoenen Nederlanders voor- 
namelijk via de telefoon contact met de politie.

•	 De traditionele dienstkanalen moeten herzien wor-
den en beter aansluiten op nieuwe technologieën 
en online platformen.

Hoe kan de politie de digitale dienstverlening optimaal  
voor burgers inrichten?

Intakeproces politie
Het intakeproces kent binnen de politie een brede opera- 
tionele werking. Organisatorisch is de intakefunctie bij een 
aantal bedrijfsonderdelen ondergebracht. Zo verzorgen de 
regionale servicecentra (RSC) de intake van niet-spoedeisende 
meldingen die via 0900-8844 en Politie.nl binnenkomen. De 
operationele centra (OC) doen de intake en uitgifte van spoed- 
eisende meldingen via 112. De basisteams doen de intake op 
locatie (bijvoorbeeld de wijkagent) en de opvang van burgers 
op de politiebureaus. Het intakeproces raakt de organisatie 
dus veel en vaak en is sterk bepalend voor de reputatie. Nu 
hoofdzakelijk in de fysieke wereld maar straks meer en meer  
in de digitale wereld.

De afgelopen vijf jaar is al het nodige in het intakeproces geïn-
vesteerd (zie kader). Zo is het aanbod van diensten landelijk 
eenduidig ingericht, zijn kanalen toegevoegd of verder gepro-

van een volgende fase in de verdere professio-
nalisering van de dienstverlening: de omwente-
ling naar een omnichannel intakeorganisatie.
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Goede pilots zijn essentieel voor het creëren van draagvlak. 
Voor de langere termijn is een goede organisatorische en 
technische borging echter een vereiste. Om dit te realiseren, 
denken we onder meer aan:

•	 Het	onder	architectuur	inbrengen	van	nieuwe	media	binnen	
het bestaande Informatie Voorzienings-landschap: tijdens 
de pilot met WhatsApp is de afhandeling van de digitale 

Bumper, dé social media hype van de politie-eenheid 
Rotterdam. Binnen één dag 1 miljoen hits en binnen  
één maand meer dan 3,4 miljoen. Op Facebook wordt de 
pup bij zijn opleiding tot politiehond gevolgd onder  
de hashtags #Woef #DHBumper.  
Foto: Politie Rotterdam, Ger Brand.

Recente verbeteringen en successen in het  
politieproces Intake
•	Politie.nl	beste	website	van	Nederland	in	2015	en	2016
•	Invoering	dienstkanalen	Politieapp	en	3D-aangifteloket	
•	Implementatie	nieuwe	IV-architectuur	voor	telefonie-	
   diensten (BVT en LCC)
•	Implementatie	landelijk	klantregistratiesysteem	
   (Servicemodule) 
•	Kwaliteitsinvestering	in	het	politievakmanschap	 
   rondom dienstverlening en aangifte

fessionaliseerd en is de Informatie Voorzienings-architectuur 
(IV-architectuur) herzien. Deze ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat voor een efficiënte capaciteitsinzet, de samenhang 
tussen de kanalen (click-call-face) en de interne sturing hierop, 
aan verandering toe is. Dit blijkt onder meer uit de recente 
berichtgeving in de media over de bereikbaarheidsproblemen 
bij de regionale servicecentra.

Paradigmaverschuiving: politieparticipatie 
Het huidige intakeproces richt zich sterk op de ‘door burgers 
geïnitieerde contacten’. Dit adagium van burgerparticipatie lijkt 
ontoereikend geworden, zeker in het licht van de verander-
ende interactieve samenleving. Burgers verlangen dat zij  
diensten aangeboden krijgen die aansluiten bij hun verwach- 
tingen. Deze verwachtingen zijn hooggespannen vanwege de 
vele mogelijkheden tot online communiceren. Online interactie 
moet laagdrempelig, effectief en efficiënt zijn met een mini-
mum aan administratieve lasten. Burgers willen bijvoorbeeld 
niet steeds moeten uitzoeken via welk kanaal zij het beste 
geholpen kunnen worden of wanneer zij de politie kunnen 
bereiken om hun informatie te delen. 

“De politie moet niet alleen de wijk in, maar ook het web op”. 
Deze boodschap verkondigde korpschef Erik Akerboom 
onlangs in diverse media. Burgerparticipatie krijgt ook steeds 
meer online vorm. Dit zien we onder meer in het ontstaan van 
WhatsApp-groepen en andere burgerinitiatieven. Deze online 
communities vragen van de politie om een herpositionering in 
het burgercontact, met name in een meer voegende rol voor 
burgerinteractie. Online informatie uitwisseling gebeurt vaak 
zonder actieve betrokkenheid van de politie. Burgers wisselen 
realtime tekst, beeld en geluid met elkaar uit; dit enorme  
informatiepotentieel blijft nu (lang) onbenut. Dit alles vraagt om 
politieparticipatie. Met politieparticipatie bedoelen we niet dat 
de politie de regie op deze burgerinitiatieven overneemt, maar 
dat zij burgers via de online kanalen bewuster maakt om hun 
informatie met de politie te delen. 
 
Digitale transformatie 
De aankomende jaren gaat de politie een nieuw bedrijfsmodel 
invoeren om de digitale transformatie gestalte te geven.  

Dit door onder meer digitale media aan het traditionele kanalen- 
aanbod toe te voegen en door interactie met burgers te zoeken 
op de diverse digitale platforms. De politie heeft de afgelopen 
jaren het nodige met digitale media in het intakeproces  
geëxperimenteerd. Recente voorbeelden hiervan zijn de pilot 
met WhatsApp in Zeeland en West-Brabant en het Facebook-
initiatief in Rotterdam (zie kader). Voorlopige bevindingen 
geven aan dat de functionaliteiten van digitale media effectief 
kunnen bijdragen aan een betere preventie van criminaliteit en 
dienstverlening. Denk hierbij onder meer aan het automatisch 
vastleggen van incidentgegevens via GPS, het snel bereiken 
van ooggetuigen of het doorgeven van dadersignalementen 
en het versturen van beeldmateriaal. Zodoende wordt de infor-
matiepositie rondom een melding, plaats delict of opsporings- 
onderzoek enorm verrijkt. 
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Succesvol digitaal transformeren betekent niet alleen het in- 
spelen op de externe belangen, maar zeker ook het investeren 
in interne organisatorische en technische randvoorwaarden 
om de externe belangen optimaal te kunnen behartigen. 
Met het huidige tempo van technologische innovatie, de 
opkomst van digitale media en de grilligheid van de adop-
tie door burgers in hun sociaal maatschappelijke behoeften, 
ligt disruptie snel op de loer. Dit betekent dat de politie in de 
digitale dienstverlening continu in beweging moet blijven. Dit 
is geen sinecure voor een organisatie die vanwege de vele 
privacy- en veiligheidsredenen nooit ‘early adaptor’ kan zijn. 
Om beter op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen, 
moet de politie in de digitale transformatie een ‘smart follower’ 
worden. De omwenteling naar een omnichannel intakeorgani- 
satie lijkt in deze een complexe, maar wel de meest logische, 
stap.

Op weg naar een omnichannel intake- 
organisatie 
Voor een succesvolle implementatie van de omnichannel 
intakeorganisatie zullen bij de politie nieuwe servicestan-
daarden en tal van technische en organisatorische ontwerp-
principes ingevoerd of herijkt moeten worden. We staan bij 
een aantal stil.

Van burgercontact naar klantreis
Met de invoering van online diensten rekenen burgers erop  
dat zij in hun interactie met de politie gemakkelijk tussen 
kanalen kunnen wisselen. Dienstverlening moet hierbij consis-
tent blijven, waarbij alle relevante informatie uit de eerdere  
politiecontacten wordt overgedragen aan de volgende schakel. 
Burgers willen daarbij zelf hun kanalen kiezen zoals het hen 
op dat moment het beste uitkomt. Bijvoorbeeld in de trein via 
WhatsApp en eenmaal thuis via de telefoon. Burgers zullen 

een combinatie van on- en offline-kanalen gaan gebruiken en 
willen hierbij geen kanaalfricties ervaren. Goede dienstverle- 
ning betekent dus dat burgers alle beschikbare kanalen in 
hun ‘klantreis’ als complementerend ervaren. Bij de inrichting 
van het nieuwe intakeproces moet daarom de burger centraal 
staan, zodat de ICT-architectuur, de informatievoorziening,  
de content, de werkprocessen en de kanalen daarop naad-
loos kunnen worden ingericht. 

Integratielaag
Voor een naadloze servicebeleving zal de politie in de ICT-
architectuur de nodige silo’s moeten weghalen, waarbij uiter-
aard de veiligheid en privacy van de burgers gewaarborgd blijft. 
Noodzakelijk is hierbij de inrichting van een goede en flexi-
bele omnichannel ICT-architectuur, waardoor alle klantreizen 
ondersteund worden met relevante functionaliteiten en voor- 
zien worden van informatie die kanaalonafhankelijk beschikbaar 
kan worden gesteld. Dit op basis van enkelvoudige gegevens-
vastlegging (single truth data).

Voor een toekomstbestendige architectuur is de invoering 
van een omnichannel integratielaag een belangrijke vereiste. 
Deze zogenaamde tussenlaag kan in feite als dirigent worden 
gezien voor alle klantreizen en ondersteunende processen. 
Hierdoor ontstaat een naadloze integratie tussen de politie-
informatiesystemen en politiekanalen. De meer complexe, 
teamoverstijgende businesslogica wordt in de integratielaag 
zoveel mogelijk ondergebracht. Hierdoor kunnen de kanalen 
meer als ‘dunne’ front-end applicaties worden ingericht, zodat 
zij snel en wendbaar burgers kunnen bedienen. 

Selfservice
Burgers verwachten ook meer personificatie in dienstverle- 
ning. Bijvoorbeeld een online-account waarop zij persoons- 
gerichte informatie kunnen zien. Door hierop selfservice- 
diensten aan te bieden, kunnen zij in hun eigen dienstverle- 
ningsbehoeften voorzien. De politie heeft op dit gebied een 
stap gezet met de invoering van ‘mijnpolitie’ op Politie.nl.  
Hier wordt onder meer de dienst Aangiftevolgservice aange-
boden, zodat burgers zelf de status van hun aangifte kunnen 
volgen. Soortgelijke diensten kunnen in de toekomst worden 
uitgebreid, bijvoorbeeld met een online afsprakenagenda voor 
aangifte.
 
Metrics
Om optimaal op de behoeften van burgers in te spelen, zal 
hun off- en online ‘gedrag’ constant proactief gemeten moeten 
worden. Zo kan gekeken worden naar de gebruiksintensiteit van 
de verschillende kanalen, gebruikte zoektermen en de inhoud 
van hun social mediaconversaties. Door gebruik te maken van 
zogenaamde performance metrics (meten op volume) kunnen  
er kanalen en personeel bijgeschakeld worden om de         

informatiestroom apart in het werkproces van het service-
centrum met additionele applicatieondersteuning belegd. 
Deze wijze van organiseren brengt voor een landelijke uitrol 
te veel kosten en inefficiëntie met zich mee. Dienstkanalen 
moeten flexibel zijn, en aan de maatschappelijke behoeften 
te worden kunnen aangepast zonder dat de architecturale 
principes continu moeten worden heroverwogen.  
 
Het inbedden van artificiële intelligente technologieën:  
Het aangaan en volgen van online communicatie tot aan de 
uiteindelijke intake (triageproces) is een veelomvattende en 
complexe taak. De verwachting was dat de interactiebe-
hoefte via WhatsApp minder tijdsgebonden zou zijn en dat 
daardoor de intake indirect kon worden uitgevoerd. Maar in 
de pilot bleek dat burgers soms ook spoedmeldingen via 
WhatsApp doen. Zonder technologische innovatie betekent 
dit dus permanent ‘vinger aan de pols’.

•
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beschikbaarheid en bereikbaarheid van de dienstverlening op peil te houden. Door gebruik te 
maken van social media metrics kan daarbij proactief worden ingespeeld op de actualiteit. Op 
die manier kan de politie inspelen op maatschappelijke gebeurtenissen en op een grote com-
munity snel invloed uitoefenen.

Tot slot
Dit artikel beschrijft de ambitie van de politie om een meer betrokken intakeorganisatie te 
creëren. Het biedt een inkijk hoe dit transformatieproces eruit ziet. Vanuit een focus op de 
maatschappelijke behoefte om sneller, laagdrempeliger en via verschillende kanalen con-
tact tussen politie en burgers te realiseren, wil de politie het intakeproces naar een hoger 
plan brengen. Inbedding van digitale dienstverlening is hierbij in ieder geval een vereiste om 
toekomstbestendig te worden en om de actieve wederkerigheid tussen burgers en de politie 
te versterken.

Bron: Nationale Politie, 2016

•	Ca.	6	miljoen	contacten	via	0900-8844
•	Ca.	2,1	miljoen	contacten	via	112
•	Ca.	345.000	e-mails	via	Politie.nl
•	Ca.	3.000	Twitter	accounts
•	300	Facebook	accounts
•	175	Instagram	accounts
•	20	Youtube	accounts	

Bron: Marketingfacts.nl 

•	95%	inwoners	>	14	jr.	online
•	WhatsApp:	9,8	miljoen	users
•	Facebook:	9,6	miljoen	users	
•	Youtube:	7,2	miljoen	users
•	LinkedIn:	4,2	miljoen	users
•	Twitter:	2,6	miljoen	users
•	Instagram:	2,1	miljoen	users
•	Snapchat:	1	miljoen	users
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Hoe breng je de verschillende werelden van 
aansturing en werken volgens ‘de bedoeling’ 
dichter bij elkaar, en op de juiste manier met 
elkaar in verbinding?

De verbonden veiligheidsarchipel. 
Realistisch toekomstbeeld of  
utopie?

Highlights

•	 Er is een toenemende spanning tussen de wijze 
van aansturing en verantwoording en het werken 
volgens de bedoeling, van de strafrechtketen.

•	 Deze toenemende spanning leidt tot een verande-
rende behoefte in de aansturing en verantwoording 
van de verschillende organisaties.

•	 Een gezamenlijk experiment is nodig om te ontdek-
ken hoe de verbinding kan worden gemaakt tussen 
aansturing, verantwoording en de bedoeling.

•	 Programmatisch netwerken biedt een kompas om 
deze verbinding te onderzoeken en te operationa-
liseren.

Gezamenlijke aanpak in interventies
In de kamerbrief van 16 december 20161 geeft voormalig  
minister van Justitie, Van der Steur, aan dat er voldoende aan-
leiding is voor de ketenorganisaties binnen de strafrechtketen 
en het departement om kritisch naar zichzelf te kijken. Het 
functioneren van de strafrechtketen staat volop in de aandacht 
en krijgt soms forse kritiek te verwerken. Ook is er sprake 
van een toenemende spanning op de beschikbare middelen, 
aldus de minister. Betere resultaten met minder middelen zijn 
dus gewenst. 

Werken aan symfonie in de strafrechtketen
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Tegelijkertijd ligt het monopolie op straffen en interventies in 
het kader van veiligheid steeds minder bij de strafrechtketen 
alleen. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
nemen ook hun eigen veiligheid in de hand. Denk hierbij aan 
buurtwachten, private partijen die een deel van de opsporings- 
taak van politie en openbaar ministerie lijken over te nemen, 
cybersecurity-samenwerkingen en ook samenwerkingen met 
scholen of zorginstellingen. Op deze manier kan een betekenis-
volle interventie geboden worden aan verdachte, slachtoffer en 
de maatschappij. In sommige gevallen blijkt een interventie 
buiten het strafrecht zelfs meer waarde te hebben dan een 
‘klassieke straf’. 

De wens voor meer samenwerking wordt breed gedeeld en 
steeds meer in de praktijk gebracht. Denk aan experimenten 
rondom samenwerking tussen ZSM-partners en het sociaal- 
en zorgdomein. Of aan de samenwerking tussen justitie, 
gemeenten en het bedrijfsleven, op het gebied van onder-
mijning. Of de samenwerking met burgers, als het gaat om 
lopende opsporingsonderzoeken. 

We zien echter ook dat deze praktijkvoorbeelden vaak lokale 
initiatieven blijven. Het lukt nog onvoldoende deze samen-
werkingen aan te grijpen om daadwerkelijk effectiever te wor-
den en betere resultaten te bereiken. Er worden belemmerin-
gen ervaren om de goede voorbeelden op te schalen. Denk 
hierbij aan aansturing, verschillende belangen, privacy, maar 
ook zeker (gebrek aan) vertrouwen. Professionals geven aan 
de nieuwe vormen van samenwerking van grote toegevoegde 
waarde te vinden. Het draagt echter niet bij aan het realiseren 
van hun eigen KPI’s. En dus heeft men de neiging om na een 
geslaagd experiment weer te vervallen in de oude werkwijze 
en te focussen op het eigen belang.
 
Veranderende behoefte in de aansturing en 
verantwoording
Als we kijken naar de aansturing van de strafrechtketen, zien 
we dat alle partijen individueel worden aangestuurd vanuit het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Veelal op basis van output: 
•	 Is de dienst juist uitgevoerd?
•	Zijn de juiste handelingen verricht?
•	Hebben we voldoende zaken behandeld? 

Het sturen op een gemeenschappelijk resultaat en nut van 
de strafrechtketen, oftewel is de maatschappij er beter van 
geworden, is nog veelal onderbelicht2. Laat staan als we 
breder kijken naar het netwerk waarin de strafrechtketen zich 
beweegt. De vraag; ‘Wanneer hebben we het met elkaar goed 
gedaan’, wordt op casusniveau met elkaar besproken aan de 
ZSM-tafel of in de Veiligheidshuizen. Het werken volgens deze 
‘bedoeling’ komt vanuit de professionaliteit van de medewer- 
kers, maar wordt onvoldoende gesteund door de aansturing 

van de organisaties in het netwerk. Voor individuele organisa-
ties staat de beheersmatige kant centraal in de verantwoor- 
ding3. Deze verantwoording leggen zij bijna dagelijks af aan 
hun partners, bestuur, de politiek en de burger. Hoe komen 
we tot verbinding tussen de aansturing en de bedoeling, zowel 
binnen als tussen organisaties?

Samen de verbinding leggen
Om deze verbinding te leggen is samenwerking op program-
matische en flexibele wijze nodig. Wij gebruiken hiervoor een 
specifieke aanpak; Programmatisch Netwerken. Het is geen 
stappenplan of blauwdruk, het is een gids of een kompas die 
richting geeft aan de reis. Programmatisch Netwerken bestaat 
uit een aantal vaste ankerpunten:
1. Framen van het vraagstuk.
2. Focus van de inzet.
3. Mobiliseren van de uitvoering.
4. Borgen en verder brengen.

Deze fases zijn uitgewerkt in het wiel van Programmatisch 
Netwerken (figuur 1).

Figuur 1: Wiel van programmatisch netwerken
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1. Framen
Een gezamenlijk einddoel
Succesvol samenwerken vraagt een helder beeld over wat je 
wilt bereiken en wie daar een belangrijke bijdrage in te leveren 
heeft. Organisaties worden in deze fase ondersteund bij het 
bepalen van het échte vraagstuk waar zij samen aan willen 
werken. Oftewel: wat is de gezamenlijke bedoeling van de 
strafrechtketen en haar partners? Hoe kunnen we aanstur-
ing en verantwoording zo ‘framen’ en organiseren dat het de 
gezamenlijke bedoeling (en samenwerking) stimuleert? 

Neem bijvoorbeeld de politie en Reclassering Nederland (RN). 
Op haar website heeft de RN als missie staan dat zij bijdraagt 
aan de veiligheid van de samenleving door herhaling van crimi-
neel gedrag (recidive) terug te dringen. De missie van de politie 
luidt: ‘Onveranderd is de politie waakzaam en dienstbaar aan 
de waarden van de rechtsstaat’. Waar de RN haar focus heeft 
op crimineel gedrag oftewel daders en preventie, ziet de poli-
tie de maatschappij in de breedste zin van het woord als haar 
domein van invloed en horen daar ook repressie en vergelding 
bij. Door het gesprek te voeren over een gezamenlijke bedoe-
ling, vinden de partijen waar ze elkaar kunnen versterken en 
elkaar nodig hebben. Om uiteindelijk de handen op elkaar te 
krijgen over het eindresultaat: de reis naar passende aanstur-
ing en verantwoording wordt gezamenlijk ingezet. 

2. Focus
Een gezamenlijke inzet
In de focusfase bepalen partijen gezamenlijk de manier waar-
op ze het vraagstuk aanpakken (strategie en orga- 
nisatie) en leggen de randvoorwaarden, zoals financiën en 
capaciteit, met elkaar vast. Belangrijk is dat de organisaties 
het vertrouwen uitspreken in elkaars expertise en ruimte bieden 
om het uiterste uit hun mogelijkheden te halen. Een verbonden 
aansturing, verantwoording en de bedoeling is een bestem-
ming waarvan het vooraf moeilijk is de randvoorwaarden 
te bepalen. Het doel leent zich voor het experimenteren op 
kleine schaal om zo te ontdekken welke organiseerprincipes 
en randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor een structurele 
verbinding. 

3. Engage
Een gezamenlijk experiment
Het veranderen van aansturing en verantwoording is een com-
plexe aangelegenheid die niet in een blauwdruk kan worden 
uitgetekend. In deze stap wordt op kleine schaal een nieuwe 
wijze van aansturen en verantwoorden beproefd. De activit- 
teiten richten zich op: 
•	Het	gezamenlijk	definiëren	van	de	bedoeling	van	de	

strafrechtketen en haar partners. Het liefst voor een speci-
fiek vraagstuk op lokaal niveau. 

•	Het	benoemen	van	de	huidige	knelpunten	die	het	werken	
volgens deze bedoeling in de weg staan. Dit kan met behulp 

van de ‘customer journey’, waarbij een aantal casuïstieken 
worden gevolgd door de keten en waarbij professionals zelf 
aangeven waar en waarom KPI’s botsen met het realiseren 
van de bedoeling. Op welke momenten voelen de profes-
sionals van de verschillende organisaties druk om de belan-
gen van de eigen organisatie, bijvoorbeeld om financiering 
te krijgen, voorop te stellen aan het gemeenschappelijk 
belang?

•	Een	aantal	casussen	in	de	praktijk	die	de	gezamenlijke	
bedoeling voorop stellen, en gezamenlijk bepalen welke 
stappen (‘waardedrijvers’) nodig zijn om de bedoeling te 
realiseren. Zo zou in Veiligheidshuizen of op de ZSM-tafel 
kunnen worden geëxperimenteerd met het nastreven van de 
gemeenschappelijke bedoeling, zonder geremd te worden 
door targets op prestaties zoals het aantal adviesrapporten 
van de Raad voor de Kinderbescherming of de RN. Komen 
we dan tot betekenisvollere interventies die aansluiten bij de 
gemeenschappelijke bedoeling? Zo ja, wat hebben we dan 
nodig van de individuele organisaties en de strafrechtketen 
als geheel om ons daarbij te helpen?

•	Sturings-	en	verantwoordingsmechanismen	definiëren	die	
bijdragen aan het vasthouden van deze werkwijze.  

1https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/
 rapporten/2016/12/16/ek-bijlage-tk-brief-versterking-prestaties-
 strafrechtketen/ek-bijlage-tk-brief-versterking-prestaties-strafrechtketen.
 pdf  
2Eén van de laatste belangrijke onderzoeken naar het functioneren van 
 de strafrechtketen, is het onderzoek van de commissie Hoekstra n.a.v. 
 de moord op Els Borst. Kijkend naar de vragen die dezeonderzoeks- 
 commissie diende te beantwoorden, richten die zich niet op 
 de outcome van de keten maar enkel op de individuele organisaties. 
3Binnen de politie is dit ook aangetoond met het onderzoek: Rijker 
 Verantwoorden. 

Op basis van deze exercitie gaan de organisaties hun dage- 
lijkse werk organiseren rondom deze waardedrijvers en mecha-
nismen. Helpt het, voelen we ons meer verbonden of moeten 
we terug naar de tekentafel? 
 
4.Sustain
Een gezamenlijke olievlek
In de sustain-fase gaat het om het doorlopend verbeteren en 
versterken van de uitkomsten door evaluatie, monitoring en 
het in kaart brengen van mogelijke succes- en faalfactoren die 
helpen om de aanpak te verbeteren. Heeft de aanpak gehol-
pen en hoe willen we het verder brengen? Dit leidt tot een 
advies aan de bestuurders van de verschillende organisaties 
over de gewenste situatie en de ervaringen die de experiment-
en hebben opgedaan.
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Een gezamenlijk vervolg
Op basis van de experimenten wordt het wiel nogmaals doorlopen: wat vragen deze 
resultaten van het bestuurlijk niveau aan commitment, randvoorwaarden en veran-
deringen in de verantwoording en aansturing van de verschillende organisaties? 
Hoe ziet onze gezamenlijke schets van de gewenste situatie eruit, en welke stappen 
moeten we daarvoor zetten? Hiermee start een nieuwe cyclus van het wiel om te 
komen tot een gedragen en geborgd resultaat waarin de verbinding tussen bedoe-
ling, aansturing en verantwoording uitdrukkelijk tot stand komt. Daarmee wordt het 
werken in gemeenschappelijkheid binnen de strafrechtketen continu verbeterd. 

De wens voor meer samenwerking in de strafrechtketen wordt breed gedeeld, maar 
de werkelijkheid is op dit moment nog weerbarstig. Aansturing, belangen, privacy, 
maar ook zeker (gebrek aan) vertrouwen staan echte grote verbeteringen in de weg. 
De samenleving en politiek willen meer rendement in de keten. Professionals willen 
niet langer geremd worden door aansturing vanuit de silo’s en samenwerken aan 
een gezamenlijk doel. De wens is er, nu de uitvoering nog. Succesvolle initiatieven 
zoals bij ondermijning en ZSM verdienen het om vliegwiel te zijn voor grotere veran-
deringen. Professionals halen weer zingeving uit het nastreven. van KPI’s als deze 
bijdragen aan gezamenlijke einddoelen. Door kleinschalige experimenten te initiëren 
wordt vertrouwen gewekt in een nieuwe wijze van aansturing en verantwoording 
die past bij de bedoeling. Als de inzichten vervolgens worden gebruikt om deze 
aansturing en verantwoording op te schalen, kan een grote winst worden behaald in 
de strafrechtketen.
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Cybersecurity en het MKB:  
de praktijk

Highlights

•	 De ICT-afhankelijkheid van derden in het MKB is 
groot en urgent.

•	 De samenleving is in belangrijke mate afhankelijk 
van MKB’ers.

•	 Capgemini Consulting heeft in samenwerking met 
Interpolis, een CyberPreventieDienst voor het MKB 
ontwikkeld, langs de klassieke drie dimensies van 
organisatie, mensen & middelen en technologie.

•	 Met name de dimensie ‘organisatie’ is weinig ont-
wikkeld bij MKB’ers.

•	 De dimensie ‘technologie’ is beter geregeld, hier-
voor worden meestal derden ingeschakeld.

Hoe kwetsbaar is de ruggengraat van de verbonden 
samenleving? 

De toenemende connectiviteit van Nederland 
zorgt voor veel economische voordelen. 
Nergens in Nederland is de digitalisering zo 
groot als in de MKB-sector. Maar bij digitale  
transformatie hoort ook digitale veiligheid. 
Dus hoe zit het met de cybersecurity van 
MKB-bedrijven? Over cybersecurity in het 
MKB bestaat weinig feitelijke kennis. Door 
enkele tientallen cybersecurityscans in de 
praktijk uit te voeren, hebben Capgemini 
en Interpolis deze kennis wel. Deze scans 
(CyberPreventieDiensten) tonen aan dat 
beleid over het algemeen voor verbetering 
vatbaar is, en dat het regelmatig uitvoeren van 
penetratietesten (pentesten) absoluut essentieel 
is om te weten in hoeverre men weerbaar is 
tegen digitale dreiging en of dienstverleners en 
leveranciers goed werk leveren.
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De rol van het MKB in relatie tot cybersecurity is traditioneel 
onderbelicht. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar 
de beveiliging van de systemen die gebruikt worden door be- 
drijven in het MKB, die 90% van de bedrijven in Nederland 
vormt en voor een flink deel de economische activiteit bepa- 
len1. Daarom is het essentieel dat er meer aandacht komt voor 
de (digitale) veiligheid van deze organisaties.

Op landelijk niveau is al langer aandacht voor het belang 
van cybersecurity in het MKB. In het Cybersecuritybeeld 
Nederland 2016 wordt gesteld: “Het MKB neemt, ten opzich-
te van grotere bedrijven, relatief weinig maatregelen op het 
gebied van cybersecurity2.” Daarmee is de ruggengraat van 
de Nederlandse economie kwetsbaar. Maar hoe kwetsbaar? 

Sinds 2014 hebben de adviseurs van Capgemini 
Consulting in samenwerking met verzekeraar Interpolis de 
CyberPreventieDienst opgezet3. Hierbij worden MKB-bedrijven 
doorgelicht op acht verschillende kerngebieden. Deze acht 
gebieden zijn: beleid en aansturing, beveiliging informatie, 
bewustwording en training, wet- en regelgeving, processen, 
fysieke beveiliging, toegang bedrijfsnetwerk en internet/web. 
Ook wordt de technische staat van de netwerken door een 
technische scan (een zogenaamde ‘pentest’) beproefd. 

De verbonden samenleving manifesteert zich het duidelijkst  
in burgers en bedrijven die hun activiteiten steeds meer online 
ontplooien en verwachten dat dit veilig kan. Keer op keer blijkt 
dat de cybersecurity van Nederlandse bedrijven (van multi-
national tot de bakker om de hoek) afhankelijk is van veilige 
verbindingen.

In 2015 hebben Interpolis en Capgemini Consulting het onder-
zoek ‘Cybersecurity in het MKB’4 uitgevoerd, naar de stand van 
zaken omtrent cybersecurity binnen het midden- en klein- 
bedrijf. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ongeveer de 
helft van de ondervraagde bedrijven gebruik maakt van digi-
tale betalingsvormen, zoals creditcardbetalingen of online 
betalingsmogelijkheden. Ook maakt ongeveer de helft van 
deze bedrijven gebruik van intellectueel eigendom en/of ver-
trouwelijke gegevens. 32% van MKB-ondernemers verwacht 
dat het bedrijfsrisico dat zij lopen met betrekking tot cyber- 
security in de komende vijf jaar zal stijgen. Met name de doel-
groepen zakelijke dienstverlening, detailhandel en industrie 
komen naar voren als sectoren die grotere risico’s zien op  
digitaal vlak.

Op basis van dit onderzoek hebben Capgemini Consulting en 
Interpolis de CyberPreventieDiensten geïntensiveerd en uitge- 
rold. De aanpak die is ontwikkeld, is op concrete aanbevelingen 
gericht langs de klassieke drie dimensies van organisatie, mensen 
& middelen en technologie (‘people, process & technology’). 
Deze dimensies zijn uitgewerkt in een achttal kerngebieden en 

vervolgens in een pilot bij een vijftal ondernemers uitgevoerd. 
De drie dimensies staan centraal bij de interviews en informa-
tieverzameling. Het resultaat wordt hierna geanalyseerd en de 
aanbevelingen worden gekoppeld aan de zogenoemde ‘gaps’ 
die gevonden zijn tijdens de analyse.

In de afgelopen twee jaar is de CyberPreventieDienst enkele 
tientallen keren uitgevoerd. Daarmee is het mogelijk om een 
eerste verkenning te doen van de resultaten van de uitge- 
voerde CyberPreventieDiensten. Hiervoor is een speciale 
benchmark ontwikkeld die inzicht geeft in de weerbaarheid 
van de deelnemende ondernemers en een vergelijking op 
sectorniveau voor enkele sectoren mogelijk maakt. Zo kan 
een individuele ondernemer zien hoe zijn eigen onderneming 
scoort ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende 
ondernemers, en vaak dus zijn concurrenten.

De bedrijven die zijn opgenomen in de benchmark kunnen 
gecategoriseerd worden onder de volgende sectoren: retail, 
overheid, financial, industrie, dienstverlening en horeca/enter-
tainment. Mogelijke antwoorden op de vragen waren: of men 
bepaalde maatregelen niet, ad hoc, deels of geheel heeft 
geïmplementeerd. Met bijbehorende scores van 0-3. Een 
score van 2 (deels) vormt naar ons idee de gewenste baseline 
voor cybersecurity.

Figuur 1: Cybersecurity Benchmark 

1https://www.interpolis.nl/~/media/files/ebook_cybersecurity_in_het_
 mkb.pdf
2https://www.ncsc.nl/binaries/content/documents/ncsc-nl/actueel/
 cybersecuritybeeld-nederland/cybersecuritybeeld-nederland-2016/1/ 
 CSBN2016.pdf
3https://mijn.interpolis.nl/zakelijk/preventiediensten/paginas/
 cyberpreventiedienst.aspx
4https://www.interpolis.nl/~/media/files/ebook_cybersecurity_in_het_
 mkb.pdf
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Als op hoofdlijnen gekeken wordt naar de resultaten, valt op 
dat de bedrijven over het algemeen boven de gestelde base-
line scoren. Zeker op de gebieden fysieke beveiliging, toe-
gang tot het bedrijfsnetwerk en de beveiliging van de website 
scoren de ondervraagde partijen een voldoende. Bedrijven 
zorgen ervoor dat ICT-faciliteiten en informatiebronnen goed 
fysiek zijn afgeschermd tegen ongeoorloofde toegang, zoals 
door een afgesloten deur. Toegang tot het bedrijfsnetwerk is 
afgeschermd door bijvoorbeeld het WiFi-netwerk te beveiligen  
met een wachtwoord en het gastennetwerk grondig af te 
schermen van het reguliere netwerk. De deelnemende be- 
drijven investeren vaak in hun digitale omgeving door een 
externe partij in dienst te nemen die hun netwerk, digitale 
dienstverlening en werkplekken inricht en bijhoudt, waarmee 
externe expertise wordt binnengehaald. Hiermee ontstaat ook 
het risico van ‘wegmanagen’: het cyberrisico zou, nu het tech-
nisch belegd is, van de agenda kunnen verdwijnen. 

Bij het organisatorisch inrichten van de bedrijfsprocessen 
schort het echter vaak aan een duidelijke visie vanuit de be- 
drijfsleiding en prioriteiten en de (interne) communicatie over 
deze visie (kerngebied ‘beleid en aansturing’). Omdat de 
urgentie van het onderwerp ontbreekt, wordt ook ‘bewust-
wording en training’ van het eigen personeel een zwakke plek, 
die pas wordt onderkend als er een incident binnenshuis of 
een groot schandaal optreedt. Diverse bedrijven die deel-
namen aan de CyberPreventieDienst bleken ook te weinig 
aandacht te geven aan het voldoen aan wet- en regelgeving 
omtrent cybersecurity en privacy. Sinds 2016 moeten bijvoor-
beeld alle Nederlandse organisaties voldoen aan de Meldplicht 
Datalekken, en hiervoor een procedure hebben ingericht. Zo’n 
procedure is vrijwel nergens aanwezig. Op specifieke wet-
telijke of andere juridische vereisten waaraan verwerking van 
informatie in de organisatie moet voldoen, wordt over het alge-
meen ook laag gescoord. 

Naast de gecontroleerde vragenlijst, is bij vrijwel iedere 
deelnemende organisatie een pentest uitgevoerd. De meeste 
organisaties kennen een aantal kritieke kwetsbaarheden, 
waaronder verouderde versies van besturingssystemen. 
Hoewel dit niet direct deel is van de gepresenteerde bench-
mark, onderstreept dit terugkerende fenomeen de noodzaak 
van een regelmatige scan van de digitale omgeving.

Conclusie
De praktijk van cybersecurity in het MKB in Nederland toont 
dat nog veel te winnen is. De eerder genoemde uitspraak van 
het NCSC, dat ‘het MKB relatief weinig maatregelen op het 
gebied van cybersecurity (neemt)’, kan als volgt geïnterpreteerd 
worden: op technisch vlak worden maatregelen vaak wel getrof-
fen, maar deze worden niet getest en op organisatorisch vlak 
gebeurt er weinig.

MKB-bedrijven ontplooien steeds meer activiteiten online en 
vertrouwen hierbij vaak op externe dienstverleners om de 
technische aspecten af te dichten. Zaken als fysieke beveilig-
ing, toegang tot het bedrijfsnetwerk en de beveiliging van de 
website zijn vaak uitbesteed en hiermee naar een aantal cri-
teria op papier ‘geregeld’. Het regelmatig testen van de staat 
van deze beveiligingsmaatregelen is echter vaak een blinde 
vlek.

Op vijf van de acht kerngebieden (beleid en aansturing, beveilig-
ing informatie, bewustwording en training, wet- en regel- 
geving en processen) kunnen MKB-bedrijven nog een flinke 
slag maken om hun (digitale) veiligheid op een hoger volwas-
senheidsniveau te brengen. 

Een aanpak gericht op de grootste risico’s, voortkomend uit 
inzicht in waar de belangen van de organisatie liggen, is hier-
bij cruciaal om de juiste maatregelen te nemen. Weten waar 
de gaten zitten, is essentieel om deze te kunnen dichten. 
Organisaties hebben vaak een blinde vlek voor hun zwaktes, 
want ze denken hun risico’s te hebben afgedicht door deze uit 
te besteden.
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Naast ons Trends in Veiligheid rapport publiceren wij nog andere rapporten, 
onderzoeken en white papers die voor u relevant kunnen zijn. Onderstaand treft u 
een verkort overzicht aan. Een compleet overzicht van onze publicaties vindt u op: 
www.capgemini.nl en www.nl.capgeminiconsulting.nl.  

Publicaties

Identity crisis: how to balance digital transformation and user security?

Onderzoek van Capgemini en RSA laat zien dat organisaties die willen meeliften op 
de digitalisering door snel nieuwe online diensten te ontwikkelen en aan te bieden, 
vaak te weinig investeren in adequate cybersecurity-maatregelen. Dit zorgt voor 
aanzienlijke risico’s, vooral voor de wijze waarop de toegang van gebruikers is 
geregeld. Uit de resultaten blijkt verder dat bedrijven inmiddels in actie komen om hun 
bestaande beveiligingsmaatregelen te versterken. Vooral in de nasleep van ernstige 
beveiligingsincidenten, nemen de investeringen in Identity and Access Management (IAM) 
merkbaar toe.

 https://www.capgemini.com/identitysurvey

World Quality Report 2016-2017

Deze achtste editie van het World Quality Report toont de invloed van trends zoals het 
Internet der Dingen (IoT), waarbij organisaties via digitale technologieën in steeds rapper 
tempo op zoek zijn naar ontwrichting wat betreft kwaliteitsborging en testing. Deze func-
ties zijn in toenemende mate nodig om te kunnen transformeren in een bedrijfsfacilitator en 
om de klantwaarde van programma’s voor digitale transformatie veilig te stellen. Het World 
Quality Report onderzoekt jaarlijks de actuele stand van zaken op het gebied van kwali-
teitsborging en software testen in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd.

https://www.nl.capgemini.com/thought-leadership/world-quality-report-2016-17

Digital Transformation Review 9: Het digitale strategie imperatief,  
een gestage lange termijn visie met een wendbare uitvoering

In de negende editie van de Digital Transformation Review onderzoeken we hoe organi-
saties een duurzame en succesvolle innovatiestrategie kunnen creëren. Het onderzoek in 
deze editie is gebaseerd op ons wereldwijde panel van leidinggevenden in de branche en 
academici.
In deze editie richten wij op vier belangrijke thema’s:
•	Het	creëren	van	een	gedurfde	en	gebalanceerde	digitale	strategie.
•	Moet	u	ervoor	kiezen	om	een	platform	te	worden?
•	Het	uitvoeren	van	uw	digitale	strategie:	acquisitie,	Greenfield	of	organische	groei?
•	Werken	met	een	ecosysteem	van	start-ups.

https://www.nl.capgemini-consulting.com/bronnen/digital-transformation-review-deg9-het-
digitale-strategie-imperatief-een-gestage-lange
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Currency of trust: why banks and insurers must make customer data  
safer and more secure

Capgemini’s Digital Transformation Institute voerde een enquête uit onder 7.600 consu-
menten in Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten. De vragen hebben betrekking op het beeld dat consumenten 
hebben van privacy en databescherming in de financiële sector. Onderzoekers spraken 
daarnaast met 183 senior dataprivacy- en security-experts uit Frankrijk, Duitsland, India, 
Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die werkzaam zijn bij banken en 
verzekeraars met een mondiale omzet groter dan 500 miljoen dollar. Dit rapport geeft 
inzicht in hoe financiële instellingen onderwerpen als cybersecurity en gebruik van data het 
beste kunnen aanpakken.

https://www.capgemini-consulting.com/resources/data-privacy-and-cybersecurity-in-
banking-and-insurance

Faster, better, smarter: Rebooting IT Infrastructure for the digital age

IT-infrastructuur is een centraal deel van een succesvolle digitale transformatie. Echter,  
weinig organisaties doen genoeg investeringen om core IT-infrastructuur te veranderen. 
Maar 15% van het IT-budget wordt gebruikt voor core IT-transformatie. Dit rapport 
beschrijft waar je staat binnen de ontwikkeling en welke stappen je kunt ondernemen om 
te komen tot een succesvolle digitale transformatie. 

https://www.capgemini-consulting.com/resources/rebooting-it-infrastructure

Trends in veiligheid

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ont-
wikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. Download 
het Trends in Veiligheid rapport of individuele artikelen van 2016 en ouder via: 

https://www.trendsinveiligheid.nl. 
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Blogs

Insights in Security blog 
Onze experts en thought leaders zijn dagelijks bezig met organisaties, processen, 
beleid, sturing en inrichting in het brede veiligheidsdomein. Frequent publiceren zij een 
blog op onze Trends in Veiligheid website, om u zo op de hoogte te houden van de 
nieuwste inzichten in trends en ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein.

Ga naar de Trends in Veiligheid blogs via: 
https://www.trendsinveiligheid.nl/ 

En alle overige blogs via:
https://www.nl.capgemini.com/blog/ 
capgemini-nl-blog
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Over Capgemini
 
Met meer dan 190.000 medewerkers in ruim 40 landen is Capgemini 

wereldwijd leider in consulting-, technologie- en outsourcingdiensten. In 2017 viert 
Capgemini zijn 50-jarig bestaan. In 2016 realiseerde de Group een wereldwijde omzet 
van EUR 12,5 miljard.  Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini busi-
ness-, technologie- en digitale oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte, wat leidt 
tot innovatie en een beter concurrentievermogen. Als een diverse, multiculturele organi-
satie heeft Capgemini een geheel eigen, onderscheidende werkwijze ontwikkeld, de 
Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het  
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®

 

Capgemini Consulting is de wereldwijde organisatie van de Capgemini Group voor 
transformatie- en strategisch advies, en is gespecialiseerd in het adviseren en begelei-
den van ondernemingen bij belangrijke transformaties: van innovatieve strategieën tot 
strategie-implementatie, met continue aandacht voor duurzame resultaten. De nieuwe 
digitale economie veroorzaakt aanzienlijke verandering, maar creëert ook kansen. Om 
de bijbehorende digitale transformatie in goede banen te leiden werkt ons wereldwijde 
team van meer dan 3.000 getalenteerde consultants samen met toonaangevende 
ondernemingen en overheden. We putten hierbij uit ons inzicht in de digitale economie 
en ons leiderschap in bedrijfstransformaties en organisatorische veranderingen. 
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