
  

 

 

Voorkomen is beter dan genezen

Het Ministerie van LNV en de nieuwe 
VWA hebben behoefte aan een 
methodologisch platform om 
potentiële gevaren op het gebied van 
de voedselveiligheid, plantgezondheid 
en diergezondheid in een vroegtijdig 
stadium te kunnen signaleren. Deze 
vaardigheid is essentieel voor het 
risicomanagement. Recente 
gebeurtenissen, zoals de Q-koorts, 
onderstrepen het belang van 
vroegtijdige opsporing en voorspelling 
van risico’s betreffende dierziekten. 
Bestaande 
waarschuwingsinstrumenten, zoals 
bijvoorbeeld het Europese RASFF, zijn 
echter niet geschikt voor een 
proactieve, voorspellende 
kennisoverdracht.  

Grote maatschappelijke schade 
voorkomen  
Door steeds complexer wordende 
voedselproductieketens, nieuwe 
technologieën,  nieuwe 
informatiestromen, de 
klimaatverandering en de 
voortschrijdende internationalisering 
is de kans op nieuwe, onvoorziene 
problemen toegenomen, zowel met 
betrekking tot de veiligheid van ons 
voedsel als met de plant- en 
diergezondheid. Deze nieuwe, 
onvoorziene problemen worden ook 
wel aangeduid als ‘emerging risks’. Bij 
wereldwijde voedselproblemen rond 
bijvoorbeeld BSE, mycotoxines (in 
plantaardige producten), dioxine en 
melamine (in dierlijke producten) 
 is duidelijk geworden  
hoe omvangrijk 

en ingrijpend de economische en 
sociaal-maatschappelijke impact is van 
deze risico’s. Bewustwording van deze 
impact onderstreept de urgentie van 
vroegtijdige herkenning en 
voorspelling van opkomende 
problemen. 

De nieuwe VWA wordt daarbij 
geconfronteerd met de noodzaak van 
bezuiniging. Het voorspellen van 
‘emerging risks’ zal daarom op een 
efficiënte wijze uitgevoerd moeten 
kunnen worden. 

Een platform dat het voorspellen van 
risico’s mogelijk maakt 
Detectie van risico’s is zeer informatie- 
en kennisintensief, voorspellen van de 
dreiging van opkomende risico’s is dat 
in overtreffende mate. Om met 
gepaste snelheid te reageren en als 
risicomanager proactief te kunnen 
optreden moeten verantwoordelijke 
instanties de mogelijkheid hebben om 
veel gegevens in korte tijd te 
verwerken en wetenschappelijke 
kennis voor het analyseren van de 
mogelijke ‘emerging risks’ te 
mobiliseren. Toepassing van ICT is 
daarbij onontbeerlijk. In internationaal 
verband ontwikkelde initiatieven en 
systemen op het gebied van 
vroegtijdige risicodetectie met 
betrekking tot de voedselveiligheid en 
plant- en diergezondheid  
hebben dat  
aangetoond.  

Het platform stelt de nieuwe VWA en 
het departement van LNV in staat om 
zijn informatie en kennis over 
‘emerging risks’ uit uiteenlopende 
bronnen snel en ‘real time’ samen te 
brengen en beschikbaar te stellen aan 
iedereen die kan bijdragen aan 
risicobeheersing. Het platform 
ondersteunt de samenwerking en 
kennisdeling die nodig is om risico’s 
vroegtijdig en betrouwbaar te 
detecteren en te voorspellen en 
slagvaardig op te treden.  
 
Door het onderzoeksteam van 
Capgemini Consulting, Wageningen 
UR Alterra en Livestock Research is 
een zorgvuldige afweging gemaakt 
tussen de diverse, beschikbare, 
technologische mogelijkheden die 
voorhanden zijn. Hieruit is het 
‘Intelligence platform’ Palantir als 
beste naar voren gekomen. Het is het 
enige platform dat gebruikt kan 
worden op zowel strategisch, tactisch 
als operationeel niveau. De vier pijlers 
waarop Palantir is gebaseerd sluiten 
goed aan bij de eisen die zijn gesteld 
door de nieuwe VWA en het 
departement van LNV:  
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1. Naadloze data integratie; één 
gebruiksvriendelijk 
toegangsportaal tot alle 
informatie en data binnen de 
organisatie en daarbuiten, 
ongeacht bron en datastructuur. 

2. Eenvoudig zoeken & ontdekken; 
via één scherm toegang hebben 
tot alle informatie en data 
zonder dat de gebruiker over 
kennis van de onderliggende 
datastructuren of de 
gecompliceerde techniek hoeft 
te beschikken. 

3. Optimale beveiliging & 
autorisatie; middels een gelaagd 
beveiligingsmodel is het 
gecontroleerd delen van en 
toegang verschaffen tot kennis 
mogelijk, zowel binnen de 
organisatie als tussen 
verschillende organisaties. 

4. Interdisciplinaire samenwerking; 
het is voor verschillende 
analisten mogelijk data te delen, 
te verrijken en te publiceren voor 
verschillende doeleinden zonder 
dat de originele data en analyses 
worden gewijzigd. 

Het platform vergroot de slagkracht 
van de nieuwe VWA op efficiënte 
wijze 

Naast het voorkomen van grote 
maatschappelijke schade stelt de 
toepassing van het platform de 
nieuwe VWA in staat zijn 
slagvaardigheid en effectiviteit te 
vergroten en tegelijk de efficiency te 
verbeteren doordat: 
 de nieuwe VWA en LNV grote 

economische en sociaal-
maatschappelijke schade tijdig 
kunnen voorkomen. 

Hierdoor versterkt de dienst zijn 
vermogen om de minister te 
behoeden voor ‘lastige’ Kamervragen 
in verband met opgetreden crises. In 
plaats daarvan kan de 
bewindspersoon berichten over 
succesvolle bestrijding van risico’s 
door preventief optreden: 
 synergie tussen intuïtie en 

methodisch werken van inspecteur 
en beleidsmedewerkers  wordt 
versterkt. 

Om risico’s op te sporen en te 
voorkomen is optimaal gebruik van de 
combinatie van menselijke kennis en 
intuïtie gecombineerd met een 
gestructureerde, methodische aanpak 
geboden. Het platform kan 
geautomatiseerd, gestructureerd en 
methodisch zoeken naar mogelijke 
nieuwe en onbekende risico’s. Dit 
geeft de inspecteur en de 
beleidsmedewerker meer ruimte om 
middels het platform zijn vermoedens 
te toetsen en snel en eenvoudig 
verbanden te leggen tussen 
verschillende data en 
informatiebronnen. Verkregen kennis 
is door de flexibiliteit van het systeem 
eenvoudig toe te voegen en maakt 
een proces van continue optimalisatie 
van risicodetectie mogelijk:  
 effectiviteit en efficiency van 

toezichthouders en 
beleidsdepartementen wordt 
verhoogd.  

Op operationeel en tactisch niveau zal 
minder tijd hoeven te worden besteed 
aan het zoeken naar informatie en het 
doorzoeken van systemen. De tijd die 
met het platform wordt bespaard kan 
worden besteed aan het 

 
daadwerkelijk analyseren van de data 
op risico’s. Daarbij maakt het systeem 
effectieve communicatie en 
samenwerking binnen en buiten de 
divisies van de nieuwe VWA mogelijk 
zonder werkzaamheden dubbel uit te 
voeren. Tevens wordt door betere 
analyses de betrouwbaarheid van 
stuurinformatie groter en kunnen op 
strategisch niveau door 
beleidsdepartementen betere 
beslissingen worden gemaakt: 
 samenwerking tussen nieuwe VWA 

divisies, inspectieorganisaties en 
kennisinstellingen wordt 
ondersteund. 

Met het platform is het mogelijk om 
over de grenzen van de divisies, 
inspectieorganisaties en 
kennisinstellingen heen te stappen. 
Verbetering in de samenwerking zorgt 
ervoor dat overlapping van taken 
wordt vermeden. Het platform stelt 
inspecteurs van verschillende divisies 
en inspecties in staat elkaars kennis te 
delen en maakt het mogelijk om voort 
te bouwen op elkaars bevindingen: 
 een brug tussen het humane en 

veterinaire domein kan worden 
geslagen. 

Recente onderzoeken van het RIVM 
constateren witte vlekken met 
betrekking tot risico’s die zich 
bevinden op het raakvlak van de 
dierhouderij en de humane 
gezondheid. Het platform kan 
eenvoudig beide werelden koppelen 
zonder dat ingrijpende aanpassing van 
de monitoringsmethodieken, 
informatiesystemen en databestanden 
nodig is. 

 


