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Voorwoord
De uitdagingen van deze tijd vragen om een vernieuwende 

aanpak en denkwijze. De huidige aanpak is niet altijd meer 
afdoende. Om de samenleving veilig te maken en te houden, 

moeten we meegaan met technologische ontwikkelingen en 
innovatieve manieren. Het veiligheidsdomein kan een groot verschil 
maken als er nu op de juiste manier ingezet wordt op innovatie.

Innovaties in het veiligheidsdomein
Diverse technologieën zijn de motor voor verdere transformatie. 
Innovatie geeft de mogelijkheid om effectiever en efficiënter te 
werken. De eerste blockchain-initiatieven ontstaan nu ook in het 
publieke veiligheidsdomein zoals het ‘Whiteflag protocol’. Maar 
technologie brengt ook uitdagingen met zich mee. De rekenkracht 
van kwantumcomputers is een bedreiging voor encrypties. Deep 
fakes stellen de samenleving ernstig op de proef. Als fictie en non-
fictie niet van elkaar te onderscheiden zijn, wat betekent dit voor 
het vertrouwen in de overheid of in de samenleving? 

Slimmer samenwerken
De term big data bestaat al een aantal jaar en de mogelijkheden om 
deze enorme hoeveelheden data op de juiste manier in te zetten 
nemen toe. Neem bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie die de 
veiligheidsdiensten helpt patronen en inzichten uit deze grote 
datasets te halen. De inzichten en informatie die hieruit worden 
verworven,  worden ingezet om Nederland veiliger te maken.
Kunnen organisaties in het veiligheidsdomein mee in de 
mogelijkheden die deze innovatieve technologieën allemaal te 
bieden hebben? Wat moet de overheid doen om criminelen steeds 
een stapje voor te zijn of - realistischer - niet te ver achter te lopen?   
Succesvolle en innovatie transformaties vragen om een combinatie 
van digitale visie, leiderschap en digitale capaciteiten. Het jaarlijks 
terugkerende Trends in Veiligheid rapport bespreekt voor het 
veiligheidsdomein de relevante trends en biedt informatie en 
inspiratie voor het oplossen van vraagstukken en uitdagingen van 
deze tijd.

Veel leesplezier!
Namens Capgemini Nederland B.V.  en  Capgemini Invent
Pablo Derksen en Erik Hoorweg 
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Managementsamenvatting
De aanslag in de Utrechtse tram op 18 maart 2019 heeft nog eens laten zien hoe kwetsbaar veiligheid 
is. Hoewel het onderzoek nog loopt tijdens de publicatie van dit trendrapport, kunnen we al wel 
concluderen dat de aanslag een voorbeeld is van een steeds complexer wordende samenleving. 
Een samenleving die veiligheidsorganisaties voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen plaatst. De 
aanslag heeft ons ook laten zien dat veiligheidsorganisaties bezig zijn met het vinden van innovatieve 
antwoorden op de nieuwe vraagstukken en uitdagingen. De snelheid van de opschaling, drones 
die beelden maakten, gezichtsherkenning van de dader in de tram, innovatieve big data-analyse, 
real-time analyse op gebruik van internetbankieren. Het is maar een greep uit wat we via de pers 
hebben kunnen vernemen. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: 
vele actoren zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te 
pakken. In dit rapport schetsen we nieuwe uitdagingen, beschrijven we mooie successen en bieden 
we handvatten voor versnelling.

Criminelen innovatiever dan de overheid?
73% van de Nederlanders vindt dat criminelen innovatiever zijn dan de overheid (Figuur 1), dat blijkt uit 
het onderzoek uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Capgemini. Dat impliceert dat de overheid een 
inhaalslag moet gaan maken. Deels in de beeldvorming, maar toch ook in de praktijk. Het is duidelijk dat 
voor veel veiligheidspartners enkel koers houden de snelste weg is naar het verliezen van de strijd tegen 
onveiligheid. Er is veel waardevolle innovatie zichtbaar in het veiligheidsdomein, zoals ook te lezen valt in 
de artikelen in deze publicatie. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een goed idee ook daadwerkelijk 
breed en betekenisvol wordt ingezet in de praktijk. Vragen omtrent de praktische toepasbaarheid, ethische 
verantwoording en organisatorische kunde om te veranderen, dienen gesteld te worden. De potentie van 
nieuwe technologieën en daarmee gepaard gaande innovaties is enorm. Het veiligheidsdomein kan een 
groot verschil maken als er nu op de juiste manier ingezet wordt op innovatie.

Auteur: 
Erik Staffeleu
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Technologische ontwikkeling
Bestaande technologieën worden steeds beter en er komen 
nog steeds nieuwe technologieën en toepassingen bij. Het 
ministerie van Justitie en Veiligheid en alle uitvoeringsinstanties 
zijn ook actief in het identificeren van de kansen en bedreigingen 
van technische innovaties.  In dit rapport komt een aantal 
voorbij. Kwantumcomputing wordt in rap tempo sterker. De 
rekenkracht van deze computers is onevenaarbaar. Dit brengt 
veel mogelijkheden met zich mee, maar ook uitdagingen. Hoe 
zorgen we ervoor dat encrypties niet gekraakt worden en 
zodoende onze veiligheid in gevaar komt? Deep fake is een ander 
voorbeeld van een technologie die de veiligheid in gedrang kan 
brengen. Deze technologie kan video’s produceren die bijna 
niet van echt te onderscheiden zijn. Het wordt steeds lastiger 
om te kunnen geloven wat onze ogen zien. Dat is ook terug te 
zien in de cijfers van ons onderzoek (Figuur 2). In een domein 
waar informatiedeling cruciaal is, moet geen twijfel zijn over 
de waarheid van data en informatie. Een andere ontwikkeling 
is blockchain. Blockchain kan een waardevolle rol spelen in het 
vergroten van vertrouwen en veiligheid, door de herkomst van 
en acties rondom informatie te valideren, zoals bijvoorbeeld het 
zogeheten ‘Whiteflag’ project ontwikkeld met het ministerie van 
Defensie waarover meer te lezen valt in deze publicatie.

Data is overal
In het veiligheidsdomein wordt in toenemende mate data 
verzameld. De introductie van 5G maakt real-time communicatie 
tussen sensoren op een veel grotere schaal mogelijk. De 
explosie van data maakt het duiden van deze data een 
uitdaging. Kunstmatige intelligentie helpt de veiligheidsdiensten 
patronen en inzichten uit deze grote datasets te halen. De grote 
hoeveelheid informatie en inzichten die zo wordt verworven kan 
worden ingezet om Nederland veiliger te maken. Een voorbeeld 
hiervan is sensing-technologie die beweegpatronen van mobiele 
bandieten kan blootleggen door kentekenherkenning. Door het 
gedrag van criminelen te kunnen voorspellen, wordt de politie-
operatie proactief in plaats van reactief. 

Technologie als versneller voor innovatie
Technologieën op zichzelf zijn al vernieuwend, maar wat grootser is 
dan dat, is de technologie als enabler voor innovatie van processen. 
Hele businessmodellen veranderen door de mogelijkheden die 
nieuwe technologieën met zich meebrengen. Zo is de invoering 
van een digitale ondertekening van documenten meer dan het 
sneller maken van één enkele handeling: samenwerking tussen 
politie en het Openbaar Ministerie wordt door de e-handtekening 
efficiënter. Zo helpt het technisch mogelijk maken van digitale 
ondertekening de hele strafrechtketen te transformeren. 
Het gebruik van digitale kanalen kan ook de relatie tussen 
organisaties in het veiligheidsdomein en burgers versterken. Zo 
stellen apps de burger in staat om bij te dragen aan opsporing. 
Burgerparticipatie met behulp van apps biedt vele mogelijkheden, 
maar moet  weloverwogen gebeuren. De burger zelf staat positief 
tegenover het samen bestrijden van cybercrime. Een kwart van 
de Nederlanders wil hier zelfs een grotere rol in spelen (Figuur 3).

Figuur 1: 72% vindt criminelen innovatiever dan de 
overheid, slechts 1% vindt het tegenovergestelde
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Figuur 3: Een kwart wenst een grotere rol voor 
burgers in het opsporen van criminaliteit
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Uitdagingen voor techniek
De toepassingen van technologieën lijken oneindig. Toch moeten 
we ervoor waken dat niet alles wat technologisch mogelijk is, 
ook als wenselijk wordt gezien. Kritisch blijven op in hoeverre we 
technologie invloed laten hebben op de leefbaarheid en veiligheid 
van de samenleving is in deze tijd van groot belang. Het inzetten 
van technologieën brengt ook risico’s en uitdagingen met zich 
mee in praktische zin. Zo zijn digitale en fysieke dreigingen steeds 
meer met elkaar verbonden. Dit betekent dat het signaleren en 
mitigeren van deze dreigingen steeds uitdagender wordt, en het 
uitleggen van deze maatregelen aan de samenleving ook. Dit 
vraagt ook meer en andere communicatie over de maatregelen 
die veiligheidsorganisaties nemen en de wijze waarop techniek 
wordt ingezet. TechnoVision, zoals beschreven in een van de 
artikelen, heeft bouwblokken om dit verhaal op te bouwen. 
Met behulp van de beschreven trends kan een duidelijk en 
aansprekend innovatieverhaal gemaakt worden. Het neemt 
mensen mee in de verandering zonder de negatieve aspecten 
te negeren.

Innovatieve techniek is er, nu 
de organisatie nog
Onderzoek van Capgemini Invent laat zien dat 93% van de CEO’s 
innovatie ziet als de meest bepalende drijvende kracht achter 
toekomstig succes1. En toch blijken diezelfde beslissers van 
organisaties het lastig vinden om innovatie aan te sturen, mensen 
te motiveren en innovatie te belonen. Een veelvoorkomende 
keuze is bijvoorbeeld om verbeteren en innoveren sequentieel 
te doen. Eerst het huis op orde, en dan vernieuwen. Het risico 
hiervan is dat de concurrent ofwel de crimineel niet stil zit. 
Daarnaast veranderen managementkeuzes in de tijd, al dan 
niet door bezuinigingsmaatregelen, waardoor de ruimte voor 
innovatie continu zichtbaar is aan de horizon maar niet in het 
hier en nu. 

Tevens zien we nog te vaak dat innovaties, ook in het 
veiligheidsdomein, blijven hangen in experimenten. Technisch 
blijkt veel mogelijk, maar organisatorische context en mensen 
zitten de innovatie in de weg. Interne politiek, interne 
bureaucratie, weerstand tegen verandering en discontinuïteit 
door afhankelijkheid van enkele welwillenden, zijn vaak gehoorde 
vertragers van innovatie. Het is belangrijk ons niet te laten 
remmen door deze obstakels, maar juist te (blijven) investeren 
in innovatie, vindt ook 80% van de burgers. Kortom, het valt niet 
mee om te innoveren en de juiste vaardigheden, technologieën, 
mensen, processen en beslissers samen te brengen, en dan ook 
nog eens te leren van de succes en mislukkingen. 

Maar er is hoop. Door de jaren heen hebben vooral de vele 
mislukkingen van organisaties ons geleerd dat innovatie 
meer is dan enkele experimenten starten, een innovatiehub 
oprichten of start-ups binnenhalen. Het hebben van een heldere 
innovatiestrategie, afgeleid van de organisatiestrategie, met een 
heldere doelbinding helpt. Ook helpt het formuleren van een 
aanpak met een heldere scope, governance, organisatiestructuur 
en proces. Innovatie heeft baat bij heldere kaders. Tot slot 
helpt het om vernieuwende werkmethoden te introduceren 
die duurzame innovatie stimuleren omdat ze de vaardigheid 
om te innoveren ondersteunen. Hierbij valt te denken aan Agile 
werkmethoden, nieuwe platforms voor samenwerken en delen, 
nieuwe leermethoden in communities en meer effectgerichte 
en zingevende manieren van het meten en verantwoorden over 
prestaties.  

Het is niet de vraag of maar hoe het veiligheidsdomein innovatie 
gaat versnellen. Dit vraagt om meer gerichte inzet van innovatie. 
Waar moet innovatie iets wezenlijks bijdragen? Hoe kunnen 
de verschillende activiteiten logisch worden georganiseerd, 
passend bij de soort innovatie? En wat doen we in de praktijk 
zodat tijdens het innoveren de vaardigheid om te innoveren wordt 
vergroot? Dit rapport geeft inspiratie, visie en denkrichtingen 
om het potentieel van vernieuwingen te benutten en de kansen 
te pakken die zich voordoen. Wij wensen u vooral veel plezier 
tijdens de ontdekkingstocht!

Erik Staffeleu 
Head of People & Organization  
Capgemini Invent

Figuur 4: Meerderheid positief over investeren in innoveren van politie, maar men ziet nog liever  
meer blauw op straat

Investeren in innovatie  
bij de politie

Investeren in inzet van meer mensen of in 
technologische oplossingen

erik.staffeleu@capgemini.com

1 Voor meer informatie: https://www.innoveermeemetjenv.nl/
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Publiek-privaat vliegwiel 
voor cybersecurity in het 
justitiële domein
Momenteel wordt hard gewerkt aan de Nationale Veiligheid Strategie (NVS). Naar 
verwachting is deze klaar in de zomer van 2019. Deze strategie biedt inzicht in hoe het 
ministerie van Justitie en Veiligheid met alle betrokken partijen de nationale veiligheid 
de komende jaren kunnen versterken en de dreigingsanalyse flexibel en bestendig 
kunnen maken. Dit is nodig omdat de dreigingen constant doorontwikkelen. Zeker in het 
cybersecuritydomein zien we dat kwaadwillenden – of dat nu statelijke actoren zijn of 
sensatiezoekende scriptkiddies – vindingrijk en creatief zijn. Daarbij komt dat de middelen 
die benodigd zijn om aanzienlijke schade te berokkenen steeds toegankelijker en goedkoper 
worden. Tot slot: deze kwaadwillenden hebben vaak alle tijd, hetgeen een randvoorwaarde 
is die de verdedigende partij vaak niet heeft. Kortom: vele ingrediënten voor succesvolle 
innovatie zijn rijkelijk aanwezig aan de kant van kwaadwillenden.

Auteurs:  
Erik Hoorweg en Pablo Derksen
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In het kader van de NVS signaleert het ministere van Justitie 
en Veiligheid de volgende belangrijke ontwikkelingen: 

• Het functioneren van de internationale rechtsorde wordt 
een steeds belangrijkere voorwaarde voor onze nationale 
veiligheid. Belangrijk vraagstuk daarbij is hoe we deze dimensie 
een plaats kunnen geven in de nationale veiligheidsaanpak 
en of we voldoende weerbaar zijn tegen dreigingen die 
hieruit voortvloeien.

• Daarnaast is het zaak om de vitale infrastructuur weerbaar 
te houden en te blijven versterken, gezien de ontwikkeling 
van bijvoorbeeld digitale dreigingen, potentiële uitval van 
vitale processen en keteneffecten die de nationale veiligheid 
kunnen raken.

• De toenemende digitalisering blijft nieuwe risico’s met zich 
meebrengen, zoals de dreiging van cyberaanvallen. Dit vraagt 
om een snelle respons en een flexibele aanpak. 

• De (organisatorische) systemen raken in toenemende mate 
verweven, wat vraagt om een integrale aanpak die past 
bij de dwarsverbanden tussen de verschillende nationale 
veiligheidsrisico’s. 

• De statelijke dreigingen (vooral in de vorm van hybride 
dreigingen) vragen steeds meer aandacht. Hierbij valt te denken 
aan beïnvloeding van de verkiezingen, desinformatie gericht op 
onder andere het zwartmaken van topbestuurders, criminele 
financieringsactiviteiten, grootschalige cyberaanvallen op 
vitale infrastructuur, militaire afschrikking en economische 
repressie. Met name ongewenste inmenging van statelijke 
actoren is een potentieel ernstige dreiging die een stevige, 
integrale aanpak vereist.

• Het terrorisme en extremisme blijft een belangrijke dreiging 
die onverminderd aandacht vereist.

Dit beeld van risico’s laat zien dat een geïntegreerde aanpak 
noodzakelijk is om Nederland veilig en weerbaar te houden. 
Daarbij geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bij monde 
van haar pSG, de heer R. Barendse, aan dat alle partners een 
steentje moeten bijdragen: internationaal, nationaal en lokaal. 
Niet alleen publieke maar ook private partijen dienen nauw 
samen te werken. 

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid doen zich 
ondertussen ook belangrijke ontwikkelingen voor. Het 
kerndepartement en alle taakorganisaties in de justitiële ketens 
werken in toenemende mate samen. Dit is niet alleen wenselijk 
vanuit een doelmatigheidsperspectief maar ook om de effectiviteit 
van de verschillende ketens te verbeteren. Deze samenwerking 
is echter geen sinecure. Van oudsher hebben de betreffende 
organisaties eigenstandig de bedrijfsvoeringsfuncties ontwikkeld 
als ook de (IT-) ondersteuning daarvan. Dit heeft geleid tot een 
landschap waarin op de koppelvlakken vele noodoplossingen 
nodig zijn om de doorstroom van dossiers mogelijk te maken. 
Een belangrijke stap in de samenwerking is gezet door het 
omarmen van het ‘afwegingskader’ door de CIO’s van JenV. Dit 
kader geeft richting aan nieuwe investeringen die per definitie 
organisatie-overstijgend van karakter zijn. Ook het concept 
van de informatierotonde past in deze ontwikkeling. Politie, 
Openbaar Ministerie, NFI, IND en Rechtspraak: zij werken allemaal 
met informatie die veel op personen is gericht. Stel dat zij hun 
data bij elkaar brengen en die binnen de wettelijke kaders voor 
specifieke doelbinding aan elkaar beschikbaar stellen, dan zou 
iedereen voor dezelfde persoon of zaak met dezelfde gegevens 
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werken. Collectief kan iedere partij dan beter zijn werk doen. Een laatste 
initiatief is een onderzoek naar het positioneren van een IV-organisatie 
voor centrale voorzieningen van het gehele justitiedomein. Op deze wijze 
deel je de schaarse expertise en creëer je één ketenoverstijgende entiteit 
die een portfolio aan IT-/IV-diensten levert aan haar opdrachtgevers de 
CIO’s van de justitie-organisaties. 

Op het gebied van cybersecurity speelt het ministerie van Justitie en 
Veiligheid een prominente rol, met de NCTV, met daarbinnen NCSC, wordt 
het beleid gevormd en de coördinatie uitgevoerd. Het NCSC heeft hierbij 
belangrijke taken de response op dreigingen en incidenten; het geven van 
inzicht en handelingsperspectief; het versterken van de crisisbeheersing 
en het bieden van een samenwerkingsplatform cybersecurity. Daarbij is de 
primaire doelgroep van het NCSC de rijksoverheid en de vitale sectoren in 
Nederland. De vraag die daarbij centraal staat is: hoe kan je in de ratrace 
met de kwaadwillenden voorop blijven lopen zonder dat de kosten van 
veiligheid de concurrentiepositie van Nederland ondermijnt? 

In de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda zijn stevige 
ambities opgesteld om de economische en maatschappelijke kansen 
die de digitalisering biedt, ook echt te kunnen verzilveren. Daarbij wordt 
sterk ingezet op publiek-private samenwerking (PPS). Een PPS biedt de 
mogelijkheid om de innovatiekracht en capaciteit van de markt te benutten 
voor de publieke sector. Daarnaast zijn en blijven bedrijfsleven en burgers 
zelf verantwoordelijk voor hun weerbaarheid en digitale veiligheid. 

Capgemini ziet dus twee ontwikkelingen samen komen: ten eerste 
het meer integraal aanpakken van gezamenlijke opgaven door de 
taakorganisaties van Justitie en Veiligheid, ten tweede de intensivering 
van publiek-private samenwerking op het gebied van cybersecurity. 
Deze ontwikkelingen, gecombineerd met de oproep van de pSG om 
meer proactiviteit van private partijen, leiden tot het idee om een 
vliegwiel te organiseren voor het ministerie van Justitie en Veiligheid 
op basis van een PPS-constructie. Capgemini heeft besloten om 
daartoe het initiatief te nemen. 

Als eerste stap organiseert Capgemini een aantal bijeenkomsten om 
het Wat, Wie en Hoe nader uit te werken. Samen met de CIO’s van 
het ministerie, het NCSC en andere private partijen op het gebied van 
cybersecurity wordt uitwerking gegeven aan het mogelijke portfolio 
van het SSC. Daarbij dient uiteraard nauw te worden aangesloten 
op de behoeften van de doelgroep: de organisaties in het justitiële 
domein. Overlap met de diensten van het NCSC dient te worden 
voorkomen. Vervolgens wordt de organisatorische en juridische 
structuur ontwikkeld en wordt het operating model uitgewerkt. 

Op voorhand zijn daarbij vraagstukken te onderkennen. Echter, juist 
op dit terrein, waar expertise schaars is, waar de dreiging toeneemt 
en waar samenwerking reeds successen kent, kan een wil worden 
gevonden. En waar een wil is…

erik.hoorweg@capgemini.com

pablo.derksen@capgemini.com

Over de auteurs
Drs. Erik Hoorweg MCM is vice president bij 
Capgemini Invent en verantwoordelijk voor de 
publieke sector.

Pablo Derksen is vice president bij Capgemini 
en werkzaam voor de publieke sector met 
focus op het veiligheidsdomein.
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Effectief 
informatiegestuurd  
werken (IGW) in een  
wereld met 5G-sensing
Op welke wijze blijft IGW in het 
publieke veiligheidsdomein effectief  
in het tijdperk van 5G-sensing?

Het is hip en iedereen doet het: informatiegestuurd werken (IGW). Van politie, inspecties, 
defensie tot gemeenten en uitvoeringsinstanties: men is ‘om’. Informatiegestuurd 
werken zorgt ervoor dat zij veiligheidsproblemen succesvol aanpakken door op basis 
van de juiste informatie overzicht, inzicht en vooruitzicht te creëren. Hierdoor is de 
Belastingdienst bijvoorbeeld beter in staat om fraude op te sporen of kan de politie 
effectiever rondreizende criminelen signaleren en oppakken1.

Maar wat gebeurt er als disruptieve, technologische ontwikkelingen zich onverminderd 
blijven aandienen? Zoals sensoren in bekende objecten die real-time een explosie aan 
data genereren (sensing). Denk bijvoorbeeld aan de Joint Strike Fighter. Met alle data 
die het vliegtuig met behulp van duizenden sensoren genereert, is het praktisch een 
vliegend datacenter. Dit biedt veel kansen. Tegelijkertijd is het enorm uitdagend om 

Highlights
• Sensing als grondstof 

voor vergroting van de 
intelligentie van Informatie 
Gestuurd Werken.

• De introductie van 5G maakt 
real-time communicatie 
tussen sensoren op veel 
grotere schaal mogelijk.

• De resulterende explosie van 
data zet de bestaande wijze 
van IGW enorm onder druk.

• Met behulp van zeven 
‘lenzen’ succesvol inzicht 
in de knelpunten van 
en verbeteringen op de 
IGW-inrichting.

Auteurs: 
Lieke Schepers en 
Martijn van de Ridder
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Effectief 
informatiegestuurd  
werken (IGW) in een  
wereld met 5G-sensing

1https://nos.nl/artikel/2250767-politie-wil-zakkenrollers-en-plofkrakers-vangen-met-data.html 
2Marielle den Hengst, Tjeerd ten Brink, Jan ter Mors. Informatiegestuurd politiewerk in de praktijk. 2017
3“Doctrine intelligencegestuurd politiewerk” – Nicolien Kop, Peter Klerks

Informatiegestuurd 
Werken

Informatie en kennis 

verzamelen en analyseren 

om op basis van overzicht, 

inzicht en vooruitzicht 

beslissingen te nemen 

over de aanpak van 

veiligheidsproblemen.

op het moment supreme nuttige inzichten uit deze explosie aan data te halen. Wat is er 
voor nodig om in een wereld met deze – door 5G gestimuleerde – sensingontwikkelingen 
effectief informatiegestuurd te blijven werken in het publieke veiligheidsdomein? Dat 
beschrijven we in dit artikel.

Informatiegestuurd werken
Stel je de volgende situaties eens voor:
 

• Een agent die op tijd weet dat er een vuurwapengevaarlijk persoon woont op het adres 
waar hij een bezoek brengt en daardoor zijn kogelvrije vest draagt. 

• Een inspecteur die precies weet met welke interventie hij een dreigende 
milieuverontreiniging door een fabriek in de leefomgeving van burgers kan voorkomen.
Hordes feestgangers die bij evenementen over de stad door de organisatie worden 
verspreid zonder het risico om doodgedrukt te worden in de mensenmassa. 

• Kinderen die veilig kunnen spelen tijdens basisschool-spitsuur doordat auto’s worden 
omgeleid door een rustiger gebied.

• De politie die rondtrekkende dieven weet te ontmaskeren die in groepsverband 
opereren door deze precies op het juiste tijdstip en de juiste plaats aan te houden.

Het inzicht, de vooruitziende blik en de mogelijkheid om in een split-second deze situaties 
te creëren, is exact waar informatiegestuurd werken (IGW) over gaat. In ons artikel 
hanteren wij de definitie zoals deze wordt gebruikt door de Nationale Politie.2 

Informatiegestuurd werken is een manier van denken, werken en doen3. Sinds het 
begin van deze eeuw is dit een steeds dominanter wordende werkwijze in het publieke 
veiligheidsdomein. Niet alleen op onderbuikgevoel handelen, maar handelen op basis 
van informatie uit eigen en externe bronnen door een zo accuraat en compleet mogelijke 
informatiepositie op te bouwen van een fenomeen, object of situatie. Hierdoor ontstaat 
handelen op basis van feiten, beelden en waarnemingen (intelligence). De bijbehorende 
IGW-cyclus ziet er op versimpelde wijze als volgt uit:

Figuur 1: IGW-cyclus
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGW is de afgelopen jaren enorm geholpen doordat het steeds gemakkelijker en goedkoper 
is geworden om data op te slaan, te verwerken en te analyseren om inzicht te krijgen 
voor specifieke handelingen.

Overzicht, inzicht & 
vooruitzicht:
Veiligheids-probleem 
in beeld 

Acties:
Bepalen aanpak
Veiligheids- 
probleem 

Resultaten:
Veiligheids- 
probleem 
aangepakt

Data &
informatie:
Verzamelen &
verwerken
m.b.t.
bestaande
situatie

Aanpak:
Veiligheids- 
probleem 

IGW
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Sensing en de komst van 5G
De ontwikkelingen op het gebied van sensing - sensoren of ook wel 
het ‘Internet of Things’ genoemd - worden enorm versneld door 
de aanstaande introductie van het 5G-netwerk. 5G maakt mobiele 
netwerken namelijk sneller, betrouwbaarder en grootschaliger 
dan het huidige 4G-netwerk waardoor meer mogelijkheden voor 
meer sensoren ontstaan. Hierdoor verandert de dynamiek van 
IGW totaal. Door de explosie van beschikbare data en de grotere 
noodzaak aan real-time analytics om deze grote hoeveelheid data 
adequaat in te zetten, heeft IGW een update nodig. Beslissingen 
nemen op basis van overzicht, inzicht en vooruitzicht wordt in deze 
situatie complexer en uitdagender. Dit zet de ambitie van IGW 
stevig onder druk. Hoe behoud je overzicht, inzicht en vooruitzicht 
midden in een wervelstorm aan sensordata? 

Sensing is een term voor technieken die het mogelijk maken om 
op afstand een nauwkeurig beeld van een situatie te krijgen met 
behulp van sensoren. Denk hierbij onder andere aan camera’s, 
kentekenherkenning, WiFi- en bluetoothtracking of thermo- en 
geluidsmeters. Sensing is niet nieuw, maar wordt de laatste jaren 
door ontwikkelingen in chips, accu’s en telecommunicatie op 
steeds accuratere en grootschalige wijze mogelijk (internet of 
things). Dit maakt zogeheten smart cities mogelijk4. 

De komende jaren komt sensing in een stroomversnelling terecht 
door de introductie van het 5G-netwerk5. 5G maakt mobiele 
netwerken sneller, betrouwbaarder en grootschaliger waardoor 
meer slimme sensoren nog nauwkeuriger kunnen waarnemen. Er is 
namelijk meer bandbreedte, waardoor bijvoorbeeld video van veel 
hogere kwaliteit veel sneller uitgelezen kan worden. Dit is onder 
andere interessant voor veel betere beveiligingsbeelden waardoor 
er ook meer analysemogelijkheden ontstaan. 5G maakt het ook 
mogelijk dat deze sensoren direct met elkaar communiceren. Dit 

hoeft niet langer via een centraal netwerk zoals bij 4G, waardoor 
het veel stabieler en sneller is. Het brengt rekenkracht naar de 
rand van het netwerk. Zo worden bijvoorbeeld met behulp van 
5G autonome auto’s mogelijk omdat deze in staat zijn direct met 
hun omgeving te communiceren (zoals borden, stoplichten en 
andere autonome auto’s). 

Hier houdt het niet op. Sensoren kunnen vaak meerdere doelen 
dienen. Zo worden de camera’s van de Tesla, die bedoeld zijn 
voor autonoom en veilig rijden, sinds kort ook ingezet voor 
de zogeheten ‘sentry mode’6. Hiermee waken zij over de Tesla 
wanneer deze geparkeerd is. Als er een dreiging is, wordt de 
eigenaar gewaarschuwd via een app. Maar dit is nog slechts 
het begin. Hoe makkelijk is het om dit soort technologieen te 
koppelen aan de slimme lampen op de oprit, zodat ze bij dreiging 
opvallend aangaan? Of aan de meldkamer die op afstand de auto 
op gecontroleerde wijze uit kan zetten?  

Kortom, geholpen door 5G zullen er meer sensoren komen, die 
vaker, sneller en met hogere kwaliteit uitgelezen en ingezet 
worden. Dit resulteert in een explosie aan data die verwerkt 
en geanalyseerd dienen te worden om essentiële inzichten te 
behalen (10-1000 keer meer dataverkeer)7. 

Van ‘big data’ naar ‘right data’
In deze explosie bepalen welke data relevant is, wordt steeds 
belangrijker. Hoe bepaal je in de ‘big data’ wat de ‘right data’ is? 
En hoe blijf je op basis hiervan succesvol veiligheidsproblemen 
aanpakken? Succesvolle werking van de IGW-cyclus vergt 
meer dan alleen techniek en data. We kijken zodoende naar 
deze cyclus met zeven ‘lenzen’ (zie figuur 2). Voor elke ‘lens’ 
beschrijven we hoe IGW blijft werken in een wereld met 
5G-gebaseerde sensing. 

ZOEKTOCHT NAAR 
COMPETENTIES

BUSINESS &
BESTURING

INNOVATIE

IGW IN DE 
KERN

VERTROUWEN
‘BY DESIGN’

TECHNOLOGIE
& DATA

INZICHTEN IN 
OPERATIE & 
BEDRIJFS-
VOERING

Groei in 
organisatorische 

competenties, 
talent, cultuur én 

manier van werken.

Ontwikkel een 
continue proces
van 
datagedreven 
innovatie

Laat de business en 
IT effectief 
samenwerken op het 
gebied van IGW

Bouw een 
dataplatform voor 
continue 
kennislevering aan de 
organisatie

Plaats 
Informatiegestuurd 
Werken in het hart 
van de (digitale) 
strategie

Behoud 
vertrouwen met 
behulp van 
geïntegreerde data 
privacy, beveiliging en 
ethiek

Figuur 2: IGW-lenzen
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5G maakt mobiele netwerken sneller, 
betrouwbaarder en grootschaliger 
waardoor meer slimme sensoren nog 
nauwkeuriger kunnen waarnemen
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1. Strategie: IGW dient in de kern van je bedrijfsstrategie 
te zitten. Het verdient zelfs een eigen strategie die sterk 
aan de bedrijfsstrategie gerelateerd is. Met de komst 
van 5G-sensing wordt het nog meer van belang dat je 
als organisatie weet welke informatie relevant is voor 
het succesvol vervullen van je functie in de samenleving. 

2. Technologie & data: er is een dataplatform nodig om de 
enorme hoeveelheden aan data te verzamelen, de relevante 
data te destilleren, te verwerken en ‘real-time’ te analyseren. 
De constante stroom aan data (‘streaming’ data) uit sensoren 
verwerken wordt een noodzaak (via bijvoorbeeld een 
sensingplatform). Denk aan het real-time verwerken van 
kentekenherkenningssignalen om gestolen voertuigen te 
vinden of om criminelen op heterdaad te treffen. Het is duur of 
onmogelijk om alle data van sensoren op te slaan. Daarom dien 
je op basis van je IGW-strategie en operationele doelstellingen 
een filter te bepalen waardoor je van ‘big data’ naar ‘right 
data’ gaat. Bepalen wat je filtert wordt nog belangrijker. 

3. Business & besturing: de ‘business’ dient aan het stuur 
te zitten van ontwikkelingen op IGW-vlak, om te borgen 
dat deze in lijn met operationele doelstellingen zijn. 
Aangezien zij het best kan bepalen wat relevant is, helpt 
dit het richten van de IT-gerelateerde ontwikkelingen 
enorm. De ‘business’ weet als geen ander wat ‘right 
data’ is en wat de prioriteiten zouden moeten zijn van 
‘use cases’. Dit blijft onveranderd belangrijk met sensing. 

4. Zoektocht naar competenties: als organisatie is het 
noodzakelijk om de juiste datacompetenties in huis te hebben 
die nodig zijn voor onder andere het kunnen analyseren 
en interpreteren van data. Denk aan data engineers, data 
scientists en analisten. Dit zijn enorm schaarse profielen en 
de concurrentie om deze te werven is enorm.  Ook is het van 
belang om deze competenties goed samen te laten werken 
om de waarde van data in de organisatie te vergroten. Dat 
kan door deze kennis in de organisatie te bundelen via een 
zogeheten ‘Insights Center’. Hier wordt dagelijks gewerkt 
om met ‘right data’ de juiste inzichten te produceren. 

5. Innovatie: omdat de ontwikkelingen op het vlak van sensing 
en 5G razendsnel gaan, is het essentieel om vernieuwende 
toepassingen met sensordata op experimentele wijze te testen 
en op te schalen in de organisatie. Dit kan succesvol via een 
DataLab. Het succes hiervan ligt in het verder brengen  van 

‘proof-of-concepts’ of experimenten, waarbij de focus moet 
liggen op impact op de organisatie en niet alleen in het DataLab. 

6. Vertrouwen ‘by design’: er komen potentieel veel sensoren 
in de publieke ruimte die gedrag van burgers meten of 
situaties in de publieke ruimte monitoren. Dit vraagt bij 
het verzamelen, verwerken, analyseren en toepassen van 
data om maatregelen op het gebied van privacy, security 
en ethiek. Dit spreekt inmiddels steeds meer vanzelf 
(mede vanwege de AVG). Echter met de komst van 5G zal 
sensing veelomvattender plaatsvinden, waardoor deze 
zaken ‘by design’ aandacht en maatregelen verdienen. 

7. Inzichten in de operatie en bedrijfsvoering: het succesvol 
veredelen van data en informatie hoort tot inzichten, acties 
en resultaten te leiden (m.b.v. rapportages, dashboards en 
analyses). Deze cyclus zal met de komst van sensing op 
basis van 5G steeds sneller doorlopen moeten worden. 
Met meer data zul je immers nog steeds op de juiste tijd 
de juiste inzichten moeten bieden. Dit moet sneller en 
vraagt zodoende een hogere volwassenheid van IGW.  

Deze ‘lenzen’ maken het eenvoudiger om naar de IGW-inrichting 
in de organisatie te kijken. Ze helpen inzien op welke vlakken 
welke verbeteringen noodzakelijk zijn om op een hoger niveau 
informatiegestuurd te werken in een wereld met 5G-sensing. 
Als organisaties hier niet in slagen, zullen ze achter de feiten 
aanlopen bij het oplossen van veiligheidsproblemen.

IGW op een hoger niveau 
IGW is belangrijk in het publieke veiligheidsdomein. De belofte 
en mogelijkheden van ‘5G-enabled sensing’ zijn enorm groot. 
De resulterende explosie aan data vergt echter wel een hogere 
volwassenheid op het gebied van IGW. Inzicht in volwassenheid 
en bestaande knelpunten in de organisatie op het vlak van IGW 
is essentieel. Hierbij helpen bovenstaande ‘lenzen’. De druk op 
bestaande IGW-knelpunten zal door ‘5G-enabled sensing’ alleen 
maar groter worden. De IGW-cyclus dient sneller doorlopen te 
worden. Inzicht zal ervoor zorgen dat de knelpunten met focus 
weggehaald kunnen gaan worden. Om dit doeltreffend te doen, 
hebben we hierboven een aantal aandachtspunten beschreven. 
Daarmee zijn wij overtuigd dat IGW een nog grotere rol gaat 
spelen in het publieke veiligheidsdomein met 5G-sensing. Stel 
je eens voor dat …

4Zie ook het artikel “Sensing in de verbonden samenleving – drie kansen voor de openbare veiligheid” uit Trends in Veiligheid 2017
5https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/12/dit-verandert-er-als-5g-wordt-ingevoerd-a3060456
6https://cleantechnica.com/2019/02/14/sentry-mode-keeps-watch-over-your-tesla-while-it-is-parked/
76https://origin-prod-blog.nokia.com/mobile-data-growth-and-5g-are-we-getting-numbers-right/ 
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Kwantum veegt vloer aan 
met digitale veiligheid
Wat betekent de ontwikkeling van een 
kwantumcomputer voor digitale veiligheid?

Begrippen

Kwantumcomputer is een nieuw revolutionair type computer. Deze computers 
maken slim gebruik van de natuurwetten uit de kwantummechanica, waardoor ze 
over een enorme parallelle rekenkracht beschikken. Van deze technologie wordt 
verwacht dat het een grote impact zal hebben op het gebied van optimalisatie, 
chemie en kunstmatige intelligentie. 

Qubits zijn de eenheid van kwantuminformatie. Het aantal qubits is een belangrijke, 
hoewel niet de enige, maat voor de rekenkracht van een kwantumcomputer. Qubits 
zijn het equivalent van bits in een gewone computer.

Encryptie is de versleuteling van digitale gegevens.

RSA is een hedendaagse encryptiemethode die veel gebruikt word bij inloggen. De 
veiligheid van RSA is evenredig aan de grootte van de sleutel die gebruikt wordt. 

Highlights
• Kwantumcomputers bieden 

ongekende mogelijkheden in 
vele branches.

• Er is een ware race gaande 
om de eerste grootschalige 
kwantumcomputer 
te realiseren.

• Kwantumcomputers 
bedreigen onze 
digitale veiligheid.

• Er zijn maatregelen 
mogelijk om het gevaar van 
kwantumcomputers voor 
onze digitale veiligheid te 
beperken. 

Auteur:  
Julian van Velzen
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Kwantumcomputers zullen in staat zijn hedendaagse encryptie te ontcijferen. Komt onze 
digitale veiligheid hiermee in gevaar en liggen straks al onze gegevens op straat?

Encryptie zorgt ervoor dat niemand zich kan bemoeien met persoonlijke zaken. Als je pint 
bij de kassa wordt alles versleuteld, van de pincode die je intoetst tot de pintransactie die 
naar de bank gaat. Dit zorgt ervoor dat derden niet zomaar kunnen uitlezen wat er gebeurt 
en vooral geen aanpassingen kunnen doen. Kwantumcomputers, een nieuwe revolutionaire 
techniek, dreigen hier verandering in te brengen. Hierdoor ligt straks misschien al onze 
data op straat. De vraag is of we ons zorgen moeten maken. Hoe serieus is dreiging van 
kwantumcomputers voor onze digitale veiligheid en hoe kunnen we ons voorbereiden?

Een nieuw revolutionaire techniek
Kwantumcomputers zijn een nieuw type computers, die de afgelopen jaren een 
enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. In Trends in Veiligheid van 20181 werd 
kwantumcomputing aangekondigd als nieuwe trend. Grote bedrijven als Google, IBM, 
en Microsoft zetten allemaal volop in op de ontwikkeling van deze computers2.
 
Deze interesse is terecht. Kwantumcomputers bieden namelijk ongekende mogelijkheden.  
Een enorme parallelle rekenkracht zorgt ervoor dat voorheen onmogelijke problemen 
straks wel opgelost kunnen worden. Zo kunnen met simulaties nieuwe medicijnen en 
materialen ontdekt worden. Ook zijn kwantumcomputers geschikt om uiterst complexe 
optimalisatie-problemen op te lossen. Tevens kunnen ze een doorbraak op het gebied van 
kunstmatige intelligentie betekenen. Kwantumcomputers brengen ook meer zorgelijke 
mogelijkheden met zich mee:  het breken van hedendaagse encryptie. Nu de ontwikkeling 
van kwantumcomputers zo snel gaat, lijkt dit een reëel risico te worden. 

De fascinerende werking van kwantumcomputers
Maar wat zijn dat nou, kwantumcomputers? “Kwantumcomputers zijn een onderscheidende 
nieuwe manier om de natuur te beteugelen”, zo omschreef David Deutsch, een van 
de grondleggers van kwantumcomputers3. Kwantumcomputers spelen slim in op 
natuurwetten uit de wonderlijke wereld van de kwantummechanica. In plaats van bits, 
zoals in een traditionele computer, bestaan kwantumcomputers uit kwantumbits, ofwel 
qubits.  Qubits vormen het (parallelle) werkgeheugen van een kwantumcomputer. Met 
qubits worden de berekeningen gedaan en in de qubits wordt het resultaat opgeslagen. 
Bits, zoals in een traditionele computer, kunnen één of nul zijn. Qubits, kunnen echter 
nul en een tegelijkertijd zijn. 

Je zou het kunnen vergelijken met een grote trommel met zwarte en witte knikkers (de 
qubits). Wanneer je blind een knikker uit de trommel pakt, valt van tevoren niet te zeggen 
of dit een witte of een zwarte knikker zal zijn. Zodra je de knikker uit de trommel pakt, zijn 
er twee mogelijkheden; de knikker is of zwart of wit. Wanneer je nu meerdere knikkers 
blind uit de trommel pakt begint er echter een ingewikkeld patroon te ontstaan. Misschien 
pak je wel eerst een zwarte, en dan een witte of misschien wel twee keer een witte achter 
elkaar. Bij twee knikkers zijn er vier verschillende manieren om de knikkers uit de trommel 
te pakken. Bij drie knikkers zijn er al acht verschillende mogelijkheden om dit toen, en 
bij vier knikkers zestien mogelijkheden. Het aantal mogelijkheden loopt hierbij snel op. 

Kwantumcomputers kunnen tegelijkertijd rekenen met al die verschillende mogelijkheden. 
Een traditionele computer heeft de beschikking over één combinatie van knikkers 
tegelijkertijd. Een kwantumcomputer echter kan de gehele trommel eens goed door 
elkaar schudden en heeft daarmee invloed op alle combinaties van knikkers die erin zitten. 
Hoe meer knikkers we in de trommel stoppen, hoe krachtiger kwantumcomputers worden. 
Kwantumcomputers krijgen hiermee rekenkracht die niet te evenaren is door gewone 
computers.
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Korte inleiding in encryptie
Om te begrijpen wat het risico van kwantumcomputers voor onze 
digitale veiligheid is, is het van belang om encryptie te begrijpen. 

Vroeger werden brieven en boodschappen verstuurd door ze te 
coderen op papier. Denk bijvoorbeeld aan het klassieke Caesarcijfer, 
waarbij alle letters één of meerdere plekken opschoven in het 
alfabet. Zo wordt de tekst ‘abcd’ dus ‘bcde’ en ‘Nederland’ wordt 
‘Ofefsmboe’. Deze manier van versleutelen is niet heel krachtig.  Er 
is namelijk maar zeer beperkt aantal mogelijkheden; elke letter valt 
maximaal vijfentwintig plekken te verschuiven. De manier waarop 
we onze berichten versleutelen is steeds geavanceerder geworden. 

Tegenwoordig gebruikt men voor veel digitale berichten, zoals 
inloggen op internet bankieren, RSA voor de versleuteling. De 
veiligheid van RSA hangt af van de lengte van het versleutelgetal.
Als dit getal groot genoeg is, is de kans dat precies het goede 
getal wordt geprobeerd zo goed als nul. Veel banken gebruiken 
een getal van ongeveer zeshonderd cijfers. Dit zorgt ervoor dat 
er veel meer dan vijfentwintig mogelijke sleutels zijn, zoals bij het 
Caesarcijfer. Om deze code te kraken moet men een ongeveer  
1041 (een 1 met eenenveertig nullen erachter) sleutels proberen. 
Om dat in perspectief te zetten: de aarde bestaat ‘pas’ 1017  
seconden. Deze codes zijn dus zelfs voor supercomputers praktisch 
onkraakbaar. 

Encryptie is cruciaal
Dat zelfs supercomputers RSA niet kunnen kraken, is maar goed 
ook. Encryptie is namelijk steeds belangrijker geworden. Als we 
in de supermarkt zijn, kijken we snel op onze smartphone voor 
het boodschappenlijstje. Daarna pinnen we aan de kassa en laden 

de boodschappen in de auto. Achter de schermen wordt het 
boodschappenlijstje naar je telefoon gestuurd vanuit de cloud, 
de pintransactie wordt naar de bank verzonden en zelfs de auto 
doet een systeemcheck bij het opstarten. Al deze informatie moet 
goed beveiligd zijn. Stel je voor dat deze beveiliging straks door 
kwantumcomputers eenvoudig gekraakt wordt. Bankgegevens, 
overheidsdocumenten of medische data liggen dan op straat. 
Dit scenario wordt straks misschien wel werkelijkheid, nu 
kwantumcomputing zich razendsnel ontwikkelt.

Een efficiënt algoritme om encryptie te breken
Hoewel encryptie dus sterk genoeg is voor traditionele 
computers, lijkt dit niet het geval te zijn voor kwantumcomputers. 
Kwantumcomputers hebben namelijk de mogelijkheid om op een 
extreem efficiënte manier deze sleutels in korte tijd te proberen. 
Is het al tijd om ons zorgen te maken?

Huidige status van kwantumcomputers
Er zijn twee belangrijke maatstaven om te bepalen hoever de 
ontwikkeling van kwantumcomputers gevorderd is. Allereerst 
het aantal qubits dat beschikbaar is. Om RSA te kraken zijn 
vijf- tot tienduizend qubits nodig. De grootste bestaande 
kwantumcomputers bevatten echter maar zo’n vijftig qubits4. 
Een tweede belangrijke maatstaaf, is de stabiliteit van qubits. 
Omdat qubits snel verstoord worden door hun omgeving, sluipen 
er fouten in berekeningen met kwantumcomputers. Om dit 
tegen te gaan, worden kwantumcomputers gekoeld tot dichtbij 
het absolute absolute nulpunt, zo’n min 273 graden Celsius. De 
fouten die nu gemaakt worden, maken dat de toepasbaarheid van 
kwantumcomputers nog beperkt is.

1https://www.trendsinveiligheid.nl/rapport/2018-vertrouwen-en-wantrouwen-in-de-digitale-samenleving/
2https://www.economist.com/business/2018/08/18/the-race-is-on-to-dominate-quantum-computing
3The Fabric of Reality, David Deutsch (1997).
4https://www.scientificamerican.com/article/how-close-are-we-really-to-building-a-quantum-computer/
5https://www.economist.com/science-and-technology/2018/10/20/quantum-computers-will-break-the-encryption-that-protects-the-internet
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Ontwikkelingen in kwantumcomputers gaat snel
De ontwikkelingen in kwantumcomputers gaan desalniettemin snel. Het 
aantal beschikbare qubits en de stabiliteit van qubits nemen snel toe. 
Drie jaar geleden hadden kwantumcomputers nog geen vijf qubits, en 
nu zijn er systemen met meer dan vijftig. Van vijf naar vijftig in drie jaar 
klinkt misschien niet heel veel, maar dit komt overeen met meer dan een 
verdubbeling elk jaar. Als we deze verdubbeling doorzetten, kunnen we in 
2019 nog het eerste honderd-qubitsysteem verwachten, en zijn er in 2025 
genoeg qubits om het huidige RSA te kraken. Hoewel kwantumcomputers 
encryptie op dit moment dus nog niet kunnen breken, is het aannemelijk 
dat dit in de komende tien jaar wel gaat gebeuren.

Er is geen tijd meer te verspillen
Het is dus zaak om onze encryptie te verbeteren, en daar kunnen we 
maar beter snel mee beginnen. Ten eerste omdat de transitie naar 
veiligere encryptie complex en tijdrovend is en ten tweede omdat niet 
alleen toekomstige data gevaar lopen gekraakt te worden, maar ook 
data van nu. Op dit moment wordt versleutelde communicatie over 
het internet namelijk al grootschalig opgeslagen door derde partijen5. 
Hoewel deze data nu nog veilig versleuteld zijn, zal deze beveiliging niet  
lang standhouden. Zodra kwantumcomputers beschikbaar zijn, kunnen 
kwaadwillenden de versleuteling breken. Onze data loopt daarmee dan 
het gevaar openbaar te worden. Als gevoelige informatie niet alleen 
vandaag relevant is, maar ook morgen, dan kunnen we dus beter snel 
beginnen met sterkere versleuteling. 

Overheden en bedrijven hebben een omvangrijke 
kwantumstrategie nodig
Om voor te bereiden op de komst van de kwantumcomputers is een veel 
omvattende strategie nodig. Op korte termijn betekent dit het evalueren 
van de risico’s van kwantumcomputers binnen de overheid. Mogelijke 
stappen zijn het inventariseren van gebruikte encryptiemethoden, en 
een inschatting van gevoeligheid van data. Vervolgens zou waar nodig 
infrastructuur vernieuwd kunnen worden. Verouderde encryptie zal 
namelijk eerder gekraakt worden. Het updaten van encryptiemethoden 
geeft daarmee meer ademruimte. Op langere termijn zullen vervolgens 
nieuwe ‘kwantum-proof’ encryptiestandaarden beschikbaar komen. 
Encryptie waar zelfs een kwantumcomputer geen raad mee weet. Hoewel 
het nog onduidelijk is wat de nieuwe standaard zal worden, zijn er al wel 
een aantal mogelijkheden voor zulke kwantum-proof encryptie. Om straks 
de juiste kennis in huis te hebben, is het noodzakelijk om nu te beginnen 
de mogelijkheden hiervan te verkennen. 

Conclusie
Moeten we ons zorgen maken om onze 
digitale veiligheid? Het antwoord is ja. 

De enorme parallelle rekenkracht van 
kwantumcomputers zal op termijn 
cruciale versleuteling, zoals RSA, kunnen 
breken. Omdat encryptie zo wijdverspreid 
is, zullen de gevolgen voor digitale 
veiligheid enorm zijn. Bovendien komt 
door de razendsnelle ontwikkeling van 
kwantumcomputers dit nu snel dichterbij. 

Om voorbereid te zijn op de komst van 
kwantumcomputers is nu actie nodig. 

julian.van.velzen@capgemini.com
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Hij richt zich nu op kwantumcomputing en cloud
services.         
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Hoe start je een 
innovatie? Met een 
aansprekend verhaal!
Het verhaal van de virtuele meldkamer

Stel: je werkt in het veiligheidsdomein en je wordt gevraagd mee te denken over 
innovaties. Je hebt best wel wat ideeën en omdat je redelijk technisch bent onderlegd, 
weet je ook nog wel wat mogelijk is. Maar hoe structureer je dat nou? Of misschien 
heb je nog helemaal niet zo’n kijk op wat er allemaal kan en hoe een innovatie eruit 
kan zien. Waar haal je inspiratie vandaan? En hoe krijg je een overzicht van alles wat 
mogelijk is? En heb je eenmaal een longlist: hoe maak je daar keuzes in? En hoe krijg 
je de mensen mee in je ideeën? In dit artikel vind je inspiratie, structuur en de start 
voor je verhaal!

Innovaties voor onze veiligheid
Het veiligheidsdomein biedt tal van mogelijkheden voor technologische innovatie. Van 
het voorspellen van criminaliteit tot opsporingsonderzoeken samen met de burger. 
Van betrouwbare communicatie in oorlogsgebieden tot digitale oorlogsvoering. De 
fysieke wereld en digitale wereld raken steeds meer verweven en het waarborgen van 
onze veiligheid vraagt om een integrale aanpak. Voor de meeste veiligheidsorganisaties 

Highlights
• Innovatie vraagt 

om creativiteit en 
out-of-the-box-denken.

• Een goed raamwerk als 
TechnoVision structureert 
de zoektocht naar 
creatieve oplossingen.

• TechnoVision bestaat uit 
37 bouwstenen die een 
trend vertegenwoordigen.

• Door de meest relevante 
bouwstenen te selecteren, 
heb je de basis voor 
je innovatieverhaal.

Auteurs:  
Miranda Adriaens en 
Judith Kennes
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Het gebruik van een raamwerk voor
jouw innovatieverhaal
Een raamwerk helpt bij de aanpak en het structureren van je 
innovatieverhaal. Een voorbeeld hiervoor is TechnoVision1. Dit is 
het visionaire technologieraamwerk van Capgemini dat jaarlijks 
wordt  geüpdate aan de hand van de laatste trends. Het raamwerk 
bestaat uit 37 bouwstenen die ieder een trend of ontwerpprincipe 
beschrijven. 

De bouwstenen zijn verdeeld over zes technologieclusters en een 
overkoepelend cluster. De bouwstenen in de technologieclusters;  
We Collaborate, You Experience, Process on the Fly, Thriving 
on Data, Applications Unleashed en Invisible Infostructures 
beschrijven ieder op één A4’tje een technologische trend. Kort 
en krachtig, maar uitnodigend genoeg om verder te onderzoeken. 
De bouwstenen in het overkoepelende cluster, Design for Digital, 
bevatten ontwerpprincipes, ook kort en krachtig beschreven, 
die als denkrichting dienen bij het hele proces van toegepaste 
technologie naar digitale transformatie. Als je het raamwerk van 
rechts naar links bekijkt, zie je hoe de fysieke wereld van mensen 
en dingen wordt gespiegeld in een virtuele wereld van systemen 
en digitale oplossingen.

Iedere technologiebouwsteen bevat een elevator pitch met 
een korte beschrijving van de trend. Vervolgens wordt de trend 
verder uitgewerkt in het ‘wat’, het ‘gebruik’ met echte use cases, 
de mogelijke ‘impact’ op de organisatie en ‘tech’, hyperlinks naar 
oplossingen en andere relevante informatie. Ook de bouwstenen 
met principes beginnen met een elevator pitch en worden 
vervolgens uitgewerkt in het ‘waarom’, ‘wat’, ‘hoe toepassen’ en 
de relevantie in ‘so what’. 

is dat wennen, te meer omdat beide werelden specialistisch, en 
daarmee separaat, benaderd worden. Dit bemoeilijkt het kiezen en 
het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Zo heeft de melder 
een totaal andere ervaring bij het doen van aangifte via internet 
dan op een politiebureau, heeft de uitwisseling van dossiers in de 
strafrechtketen nog een analoog karakter en voert de Koninklijke 
Marechaussee op Schiphol nog vele handmatige stappen uit tijdens 
de paspoortcontrole van reizigers.  

In dit artikel nemen we als casus de landelijke meldkamers, van 
waaruit 112-oproepen worden ontvangen en hulpdiensten 
gecoördineerd. In een meldkamer staat per hulpdienst (brandweer, 
ambulance, politie, Koninklijke Marechaussee) een ‘tafel’ die de 
betreffende hulpdienst aanstuurt. Aansturing gebeurt grotendeels 
op basis van spraak (C2000). Ook melden gebeurt op basis van 
spraak: bij een noodgeval bel je immers 112. De eerste vraag die je 
krijgt is “Wie wilt u spreken?” en je wordt doorverbonden met de 
tafel van de betreffende hulpdienst. Bij een groter incident wordt 
er opgeschaald en wordt een extra tafel actief die de coördinatie 
over de overige tafels doet. 

Stel nu dat we met innovatie een virtuele meldkamer willen 
realiseren. Hoe ziet deze er dan uit? Welke technologieën kunnen 
we hiervoor inzetten en hoe? Welke dilemma’s en uitdagingen 
komen we tegen? Wat zouden volgende ontwikkelstappen kunnen 
zijn? Het levensechte beeld van de virtuele meldkamer gevat in een 
verhaal, dient als startpunt van innovatie. Door de details levendig 
te vertellen, worden mensen meegenomen in de mogelijkheden en 
komt de innovatie tot leven. We laten je zien hoe je TechnoVision 
kunt inzetten om het verhaal van de virtuele meldkamer te vertellen. 

Figuur 1: TechnoVision raamwerk
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1https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/10/TechnoVision2018_TheImpactofAI.pdf
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Design for Digital 
Overarching design principles to be followed 
throughout the lifecycle of applying 
technology to Digital Transformation. 

• Le Roi Cloud 

• Twin Worlds 

• Speed Platform 

• IQ Up 

• Trust P&L 

• Hack My (Business) Model 

• What’s Your Story? 

Invisible Infostructure 
Evolving the IT Infrastructure into the 
pluggable utility it was always supposed 
to be. 

• Virtual Lego 

• Let’s Get Physical 

• Build, Release, Run, Repeat 

• Orchestrate for Simple 

• Ceci n’est pas une infrastructure

Applications Unleashed 
Liberating the legacy application 
landscape and unleashing the next 
generation of powerful, agile, cloud-
based apps. 

• All in the Catalog 

• Bot is the New App

• Kickstart my App 

• API Economy 

• App Maker Movement 

Thriving on Data 
Leveraging data and algorithms as an 
asset to increase the “Corporate IQ”. 

• My Data is Bigger than Yours 

• You do the Math 

• At Your Service 

• Data Apart Together 

• Max Machina

You Experience 
Creating unique, excellent user 
experiences that create happiness. 

• I’m Happy 

• Chat Me Up 

• The Bot Effect 

• There’s a Platform for That 

• Reality Bytes

We Collaborate 
Tapping into the power of the 
connected and collaborative 
“everything”. 

• Happy Together 

• You@Work 

• New Chain on the Block 

• Crowd Surfing Allowed 

• Friend that Thing

Process on the Fly 
Building, managing, and running 
processes that match the dynamics of 
the digital outside world. 

• Shades of Process 

• No Process 

• Rock Robot, Rock 

• Silo Busters 

• Work that Machine 

De bouwstenen van  
TechnoVision 2018 
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De inhoud van de TechnoVision-bouwstenen is te vinden 
op de Capgemini website2. De bouwstenen zijn ook in de 
vorm van kartonnen dozen beschikbaar, iedere 
bouwsteen bevat een QR-code waarmee je relevante 
informatie meteen kunt vinden.

Het verhaal van de virtuele meldkamer 
Om het verhaal van de virtuele meldkamer te kunnen 
vertellen, selecteerden we in een workshop de 
volgende relevante en aansprekende TechnoVision-
bouwstenen:

Twin Worlds 
Elke ontwikkeling verrijkt de virtuele wereld en 
bouwt aan een ‘digital twin’ van mensen, 
(denk-)processen, objecten en ondernemingen.

Friend that Thing 
Breid je sociale netwerk uit met slimme, 
collaboratieve ‘dingen’.

Reality Bytes  
Als een foto meer zegt dan duizend woorden, 
zegt een interactieve 3D VR/AR-omgeving 
meer dan duizend foto’s.

No Process  
Een proces zonder een vaste flow, naadloos 
aan te passen aan zijn omgeving, is dat nog wel 
een proces?

IQ Up
Elke ontwikkeling draagt bij aan een of meer 
facetten van het bedrijfsintelligentiequotiënt 
van de onderneming en verhoogt deze 
meetbaar.

The Bot Effect 
Altijd beschikbare, emotioneel verbindende, 
schaalbare, door de computer gegenereerde 
mensen worden meer en meer mainstream.

I’m Happy 
Werken met je organisatie, als klant, 
medewerker of partner, moet een reeks 
naadloos verbonden gelukkige momenten zijn, 
waardoor waardevolle herinneringen worden 
gecreëerd en gedeeld.

Data Apart Together 
Het beheren en besturen van gegevens in een 
onvoorspelbare, sterk gedistribueerde 
context vereist een, flexibele, federatieve 
denkwijze vanaf het begin, bij elke beslissing.

2w.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/10/TechnoVision2018_TheImpactofAI.pdf

Ron Tolido, global CTO Capgemini Insights & 
Data met de TechnoVision dozen. 
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“Je bent getuige van een groot ongeluk op de A50. Twee 
vrachtwagens botsten op elkaar en vervolgens op enkele 
personenauto’s. De ravage is groot en het ziet ernaar uit dat er 
meerdere mensen (ernstig) gewond zijn. Je belt 112 en een bot 
vraagt meteen of je Carol Jansen bent, of je gewond bent of 
getuige van het ongeluk. Je geeft aan dat de informatie klopt en 
dat je getuige bent. De bot vertelt je dat de wegcamera’s het 
incident al in beeld hebben en de hulpdiensten en drones 
onderweg zijn. De bot zegt vervolgens dat je wordt toegevoegd 
aan het incidentcoördinatiegesprek en dat de coördinator je zal 
aanspreken met Carol. Je kunt de coördinator aanspreken met 
Bob. Bob zal je vragen over het incident stellen en verdere 
instructies geven. ‘Heb je nog vragen?’, Vraagt de bot. Je geeft 
aan van niet en wordt bij het incidentcoördinatiegesprek 
gevoegd. 

Alice en Bob hebben die avond beiden meldkamerdienst als ze 
via de camera’s van rijkswaterstaat een melding krijgen van 
een groot incident op de A50. Ze staan op en lopen meteen de 
incidentcoördinatieruimte in. Een ruimte waar met virtual 
reality en augemented reality het incident wordt nagebootst 
en verrijkt met beschikbare data. Zo zien ze meteen dat het 
om twee vrachtwagens en drie personenauto’s gaat. Op basis 
van deze beelden en real-time informatie van de voertuigen 
gecombineerd met slimme beslismodellen schatten ze in dat 
er een traumahelikopter, vijf ambulances, politie en brandweer 
ingezet moeten worden. Een algoritme heeft al de 
ladinginformatie van de vrachtwagens opgezocht, gelukkig 
blijkt het geen gevaarlijke stoffen te betreffen. Real-time 
informatie uit de aanwezige personal devices, zoals telefoons 
en smart watches, wordt opgehaald en getoond. Zo zien Alice 
en Bob wie waarschijnlijk de slachtoffers zijn en hoe ernstig ze 
eraan toe lijken te zijn. Een algoritme zoekt recente foto’s van 
de slachtoffers erbij, zodat hulpverleners of de drones ter 
plaatse kunnen verifiëren of het inderdaad om deze personen 
gaat. Ook zoekt een algoritme de patiëntendossiers, zodat de 
hulpverleners op de hoogte worden gebracht van relevante 
medische gegevens.

Wanneer de drones bij het incident arriveren, worden de 
2D-beelden van de rijkswaterstaatcamera’s in de 
incidentcoördinatieruimte omgezet naar 3D-beelden. Daardoor 
kunnen Alice en Bob nu ‘door’ het incident lopen. Gecombineerd 
met de al beschikbare data, ontstaat een digital twin van het 
incident. Algoritmes stellen voor hoe de slachtoffers het beste 
behandeld kunnen worden en welke aanvullende informatie er 
nodig is.

Inmiddels hebben, naast Carol, ook Dave, Erin en Frank  naar 112 
gebeld. Ze zijn door de drones geïdentificeerd en toegevoegd 
aan het incidentcoördinatiegesprek. Getuigen die zich nu nog 

melden, worden door de bot opgevangen en gevraagd om 
telefonisch bereikbaar te blijven voor eventuele latere vragen of 
instructies. Alice en Bob verzoeken  Carol, Dave, Erin en Frank om 
de verschillende slachtoffers op te zoeken en te controleren of ze 
aanspreekbaar zijn, voor zover dit nog niet door de drones is 
vastgesteld. Ook krijgen ze instructies van Alice en Bob om 
vragen aan de slachtoffers te stellen en eerste hulp te verlenen.

De digital twin van het incident wordt continu verrijkt met 
nieuwe informatie die beschikbaar komt, zowel van de getuigen 
als van aanwezige devices en de drones, die bijvoorbeeld ook 
vitale lichaamsfuncties als temperatuur en hartslag op afstand 
kunnen meten. Deze data wordt gecombineerd met informatie 
over waar welke hulpdiensten, met welke competenties en 
bevoegdheden en met welk materiaal aanwezig zijn. Een 
algoritme maakt een optimale inzetplanning, stelt deze 
tussendoor bij en stelt een aanpak voor de afhandeling van het 
incident voor. Bots brengen de hulpdiensten continu op de 
hoogte van de laatste informatie en de aanpak. Zo zijn ze in staat 
dit incident zo snel en adequaat mogelijk af te handelen.

Een uur later belt de bot naar Carol en vertelt dat het incident is 
afgehandeld, dat er zes mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht 
en twee ernstig gewond zijn. Meer mededelingen kan de bot niet 
doen. Hij bedankt Carol voor haar hulp, vraagt of ze Bob nog wil 
spreken en of ze zelf nog behoefte aan psychische hulp. Ze geeft 
aan dat ze bob nog wel wil spreken. ‘Bedankt’, zegt Bob, ‘ je hebt 
super geholpen.’ Carol is blij dat ze een bijdrage heeft kunnen 
leveren. En hoewel ze nog moet bijkomen van deze ervaring, 
heeft ze een goed gevoel over de afhandeling. Een top staaltje 
dienstverlening!”

Van deze bouwstenen maakten 
we het volgende verhaal:
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Over de auteurs
Judith Kennes is enterprise-architect en richt 
zich met name op (die delen van) organisaties die 
transformeren naar een scaled agile manier van 
werken en die innovatie een structurele plek in 
hun IT-ontwikkeling willen geven. Hierbij brengt 
ze balans in de spanning tussen ‘teams maximale 
vrijheid geven’ en ‘werken onder architectuur’. 
Afgelopen anderhalf jaar is Judith als lead 
informatiearchitect werkzaam geweest bij de 
politie. 

Miranda Adriaens is informatiearchitect bij 
de politie. Momenteel is Miranda betrokken 
bij diverse projecten die lopen op het gebied 
van het operationeel centrum. Zij richt zich 
daarbij met name op de verbinding tussen alle 
architectuurlagen die de politie onderscheidt.

Wat is jouw verhaal?
Zoals je ziet, kan een verhaal inspireren en je laten nadenken over 
innovaties. Maar het roept ook meteen een aantal vragen op. Vragen 
over wetgeving, privacy, cybersecurity en ethiek bijvoorbeeld. 
Zoals mag je drones hiervoor wel inzetten? Mag de meldkamer al 
patiëntendossiers opvragen van slachtoffers waarvan de identiteit 
nog niet definitief is vastgesteld? Mag de meldkamer personal devices 
uitlezen? En hoe koppel je data automatisch terug aan hulpdiensten, 
als de brandweer, ambulance of politie niet bij elkaars data mogen?

Andere vragen gaan bijvoorbeeld over technologie en dienstverlening. 
Hoe vertrouw je algoritmes? Mogen zij wel besluiten nemen? Wat 
als zij een foute beslissing nemen? Waar is menselijk ingrijpen wel 
of niet gewenst? Maar ook: hoe kun je innovaties uitproberen en 
verbeteren, maar wel kwaliteit blijven garanderen? Hoe combineer 
je alle gegevens grafisch in een 3D-omgeving? En hoe interacteert 
de meldkamermedewerker hiermee?

Het verhaal geeft je meteen een startpunt om op zoek te 
gaan naar antwoorden. Het leuke is dat het verhaal weliswaar 
sciencefictionachtig aan doet, maar met alle technologieën die in de 
bouwstenen beschreven worden, hebben we al ervaring. Bij klanten 
die met hun verhaal aan de slag gaan, ontwikkelden we een visie en 
een aanpak op basis van onze eerdere ervaringen. Zo kan een mooie 
droom als dit verhaal ook werkelijkheid worden. 

judith.kennes@capgemini.com
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Vernieuwen met  
echte impact
Hoe kun je betekenisvol innoveren  
door uitdagingen meer effectgericht  
te benaderen?

Highlights
• Innovatie begint vaak 

wanneer er (voor een 
ecosysteem) aanleiding is 
om een verandering teweeg 
te brengen.

• Innovatie is niet vrijblijvend. 
Er is een gestructureerd 
proces nodig om te komen 
tot een innovatie met impact.

• Continu monitoren van 
progressie en daarvan leren 
draagt bij aan het behouden 
van de focus op het 
gewenste effect.

• Innoveren is leren 
en bijsturen.

Van zichtbaar naar minder zichtbaar: de vormen van criminaliteit verschuiven mee 
met (technologische) veranderingen in de maatschappij. Het veiligheidsdomein 
moet mee innoveren om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van deze tijd. 
Verschillende partijen zoals politie, OM, gemeenten en private partijen werken 
samen om nieuwe manieren te vinden om criminaliteit aan te pakken. Onze 
observatie is echter dat innovatieve ideeën in het veiligheidsdomein niet altijd 
de (complete) oplossing van het probleem vormen: vaak verzanden innovaties in 
simpele ingrepen op processen. In dit artikel geven we antwoord op de vraag hoe 
je betekenisvol kunt innoveren door uitdagingen meer effectgericht te benaderen, 
zodat de innovatie daadwerkelijk bijdraagt aan het gezamenlijk gewenste effect.

Technologische veranderingen werken steeds meer door in de maatschappij. 
Criminaliteit verschuift naar minder zichtbare vormen, zoals cybercrime en 
ondermijning. Binnen de strafrechtketen komt een steeds groter besef dat de 
huidige wijze van opsporen en vervolgen mee moet met deze veranderingen. 
De traditionele wijze van opsporen en vervolgen stelt organisaties binnen het 
veiligheidsdomein (zoals politie en OM) onvoldoende in staat om snel mee te 

Auteurs: 
Lisa Marie Brouwer, Karina Rauh,  
Josca Smallenbroek en Martine Middelveld
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bewegen met de innovaties in de buitenwereld. In het veiligheidsdomein wordt 
daarom gewerkt aan (vernieuwende) werkwijzen, methoden en toepassingen. Niet 
alleen de partners in de strafrechtketen kunnen hierin een bijdrage leveren. Ook 
het ecosysteem1 eromheen kan en wil meewerken aan de opsporing en vervolging. 
Banken kunnen bijvoorbeeld een grote rol spelen als het gaat om het voorkomen 
en aanpakken van cybercrime. Hetzelfde geldt voor ondernemers als het gaat om 
fraude of winkeldiefstallen.

In het veiligheidsdomein komen we veel hoopvolle innovatie-ideeën tegen. Vaak 
worden dit soort ideeën ingegeven door mensen die een goed idee hebben om 
een bepaalde problematiek aan te pakken. Wellicht dat deze ideeën processen 
op korte termijn verbeteren. Wanneer we kijken naar de gewenste lange-
termijneffecten, dragen de procesmatige ingrepen daar onvoldoende aan bij. 
Het succes van zulke ideeën in het veiligheidsdomein valt of staat vaak bij de 
betrokkenheid van alle belanghebbende partijen. Het is ook niet vanzelfsprekend 
dat alle partners in het ecosysteem dezelfde behoeftes, ambitie en doelen hebben. 
Dit hoeft een samenwerking echter niet in de weg te staan. Door problemen 
op een meer effectgerichte manier, in plaats van enkel een resultaatgerichte 
manier, te benaderen kun je gezamenlijk betekenisvol innoveren. Het onderscheid 
tussen effecten en resultaten is belangrijk om te maken. Effecten bevinden zich 
op een abstracter niveau (bijvoorbeeld vergroot veiligheidsgevoel): resultaten zijn 
concreter en heb je nodig om de effecten te bereiken. Elke partner kan andere 
resultaten belangrijk vinden, maar ze moeten wel allemaal bijdragen aan het 
gemeenschappelijk beoogde effect.

Vier stappen om te komen tot betekenisvolle innovatie
Om het proces, de aandachtspunten en risico’s beter te duiden maken we gebruik 
van een fictieve casus waarbij het aangifteproces centraal staat. Hierin kunnen we 
verschillende partijen binnen het veiligheidsdomein duiden die vanuit hun eigen 
perspectief andere belangen vertegenwoordigen.

Figuur 1: Gewenste resultaten van verschillende partijen in het aangifteproces
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van de kwaliteit van de opvolging
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tjides het  aangifteprocess

Kwalitatief goed uitgewerkte 
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1Een ecosysteem bestaat uit partijen die samenwerken aan een uitdaging waarbij zij elkaar nodig hebben om iets te bereiken. De partijen in een 

ecosysteem kunnen variëren per uitdaging.
2Een batenlogica© is een visueel hulpmiddel om een gedeeld beeld te krijgen van de manier waarop oplossingen leiden tot de gewenste effecten. 

Het geeft inzicht in de belangrijke en minder belangrijke onderdelen van een project. Een batenlogica maakt het mogelijk om niet slechts te 

concentreren op de eindresultaten, maar ook de onderliggende waardedrijvers. Deze zijn belangrijk om vroegtijdig te kunnen bijsturen en het 

project tot een succes te maken.
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Stap 1
Samen definiëren van het gewenste effect

Diverse partijen met verschillende behoeftes zijn betrokken bij 
het aangifteproces. Denk aan de politie, het OM, de rechtspraak, 
maar bijvoorbeeld ook de burger (in de rol van slachtoffer), 
burgervertegenwoordigers en ondernemers. Deze behoeftes 
kennen partijen vaak niet van elkaar, of er bestaan aannames die niet 
kloppen. Onze ervaring is dat het goed werkt aan elkaar te vragen 
welke behoefte er is door met elkaar in gesprek te gaan. De eerste 
stap die gezet moet worden is het gezamenlijk verkennen van de 
(maatschappelijke) problematiek of uitdaging en wat de gewenste 
eindsituatie is na het aanpakken van deze problematiek. Door dit 
vorm te geven in een interactieve workshop met het ecosysteem 
bestaande uit betrokken en relevante partners creëer je direct 
betrokkenheid en draagvlak. Een onafhankelijke facilitator is van 
toegevoegde waarde om te zorgen dat de verschillende partners 
hun behoeftes en gewenste effecten in brengen. De gewenste 
effecten kunnen binnen en buiten de organisatie liggen. Effecten 
buiten de organisatie zijn maatschappelijke effecten, zoals het 
verhogen van het veiligheidsgevoel van burgers. In deze eerste 
stap worden nog geen oplossingen bedacht maar bepaalt het 
ecosysteem gezamenlijk de gewenste effecten.

Stap 2
Samen het gewenste effect bereiken

Na het vaststellen van wat het ecosysteem wil bereiken, kan de 
vraag worden beantwoord hoe de weg hier naartoe eruit ziet. 
Het ‘wat’ mag dan zo concreet mogelijk worden: ‘wat’ kunnen we 
doen om de effecten te realiseren? Om dat ‘wat’ vast te stellen, 
stellen de partners gezamenlijk een batenlogica2op. Tijdens deze 
tweede workshop vertalen we met de betrokken partners de eerder 
gestelde effecten naar een aantal doelgebieden. Een doelgebied in 
deze casus kan bijvoorbeeld ‘hoge aangiftebereidheid’ zijn. Je stelt 
net zolang de vraag ‘hoe dan?’ tot het antwoord op deze vraag een 
concreet initiatief is. Een voorbeeld hiervan zie je in afbeelding 2: op 
een hoe-vraag zijn meerdere antwoorden te geven. In dit voorbeeld 
hebben we één stroom uitgewerkt. Er worden zoveel oplossingen 
als nodig geformuleerd om het gewenste effect te behalen. Door 

Figuur 2: voorbeeld van een onderdeel van de batenlogica
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Design For Digital

het gezamenlijk toewerken naar de gewenste effecten ontstaat 
eigenaarschap en commitment om allemaal een bijdrage te leveren 
aan het toekomstige resultaat. Aan het eind van deze stap is voor 
alle betrokkenen inzichtelijk hoe de concrete oplossingen bijdragen 
aan het gewenste effect.

Stap 3
Weten wat je wilt meten

Als betrokkenen binnen een ecosysteem besluiten om op een 
vernieuwende manier aan de slag te gaan, betekent dit dat iets 
gedaan wordt wat in die hoedanigheid nog niet eerder is gedaan. In 
een goed functionerend ecosysteem zijn alle partijen gelijkwaardig. 
Er worden afspraken gemaakt over de wederzijdse verwachtingen 
in termen van middelen, capaciteit en inzet van expertise. Besluiten 
over de innovatie worden gezamenlijk genomen, zodat het een 
gedragen innovatie blijft. Een kant-en-klare blauwdruk bestaat 
niet. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de vernieuwing meteen 
het gewenste resultaat en effect zal opleveren. Het ecosysteem 
kan wel blijven leren, terwijl zij ervaring op doet van wat wel en 
wat niet werkt. Hoe hou je zicht op de bijdrage van de innovatie 
aan de gewenste effecten? Het ecosysteem gaat, in deze derde 
stap, op zoek naar ijkpunten die iets vertellen over of ‘we nog op 
de goede weg zijn met zijn allen’. Door deze ijkpunten te destilleren 
uit de batenlogica en doelgebieden zijn ze herkenbaar voor alle 
betrokkenen. In het fictieve voorbeeld van de aangifterobot kan 
een van de kwalitatieve ijkpunten bijvoorbeeld zijn de mate waarin 
de burger zich gehoord voelt tijdens het doen van een aangifte. 
Het is belangrijk om per (SMART) ijkpunt goed te toetsen of deze 
daadwerkelijk kunnen worden beïnvloed door het uitvoeren 
van de innovatieve werkwijze. Maatschappelijk effect is vaak 
lastig kwantitatief uit te drukken: cijfers zijn veelal ambigu en op 
verschillende manier te verklaren. Kwalitatieve data, bijvoorbeeld 
door interviews, geeft meer diepgang en betekenis. Een combinatie 
van kwalitatieve en kwantitatieve ijkpunten geeft dan ook een 
breder beeld.
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Stap 4
Continu monitoren van progressie en leren

Na het bepalen van de ijkpunten kunnen meerdere metingen 
uitgevoerd worden die het mogelijk maken om te leren en bij te 
sturen richting succes. Een nulmeting geeft inzicht in hoe je ervoor 
staat voordat de innovatie wordt uitgevoerd. Hét moment voor de 
nulmeting in het voorbeeld van het aangifteproces is de situatie 
voor de ontwikkeling van de aangifterobot. Daarna kunnen met 
regelmatige tussenpozen tussenmetingen plaatsvinden. Een 
tussenmeting levert inzicht op of de oplossingen al een (gewenst) 
effect hebben opgeleverd. Oplossingen kunnen na een dergelijke 
exercitie worden bijgestuurd of aangescherpt. Dit versterkt het 
leereffect en draagt bij aan het succes van de innovatie. Naast het 
geven van inzicht over het wel of niet bereiken van het beoogde 
effect, is het meten zelf een krachtig instrument om professionals, 
werkend aan de innovatie, inzicht te geven hoe hun handelen 
bijdraagt aan het gewenste effect. Door betrokken partners na 

een nulmeting of tussenmeting samen te brengen om stil te staan 
of de oplossingen daadwerkelijk bijdragen aan het effect wat men 
wil bereiken, breng je focus aan. Effectgericht werken leidt op deze 
wijze tot een betekenisvolle innovatie. 

Innoveren is blijven leren
Redeneren vanuit het effect en continu blijven monitoren wat de 
innovatie teweegbrengt, helpt bij een succesvolle toepassing van 
de vernieuwing. Als je innovatie toepast zonder lering te trekken 
uit wat wel en niet werkt, ontstaat de kans dat de toepassing 
niet zo relevant is als van tevoren gedacht. Een innovatie brengt 
dan mogelijk wel een (maatschappelijk) effect teweeg, maar niet 
datgene wat wenselijk geacht wordt of niet in de gewenste mate. 
Innovatie betekent dat je iets doet wat  nog niet eerder gedaan 
is, iets waarvan de effecten nog onzeker zijn. Blijven leren en 
bijstellen is dan de sleutel tot succes.
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Vertrouwen in artificial 
intelligence voor het 
veiligheidsdomein begint 
met experimenteren
Hoe laten we zien en ervaren hoe 
we artificial intelligence kunnen en 
moeten gebruiken om Nederland 
veiliger te maken?

Artificial intelligence (AI) is voorbij de hypefase. Het is ‘here to stay’. Ook in het 
veiligheidsdomein zien we in toenemende mate dat AI-toepassingen worden 
geïmplementeerd. In de nabije toekomst zullen we steeds vaker zelfs móeten 
vertrouwen op AI-capaciteiten om de innoverende crimineel te kunnen bijbenen. 
Organisaties in het veiligheidsdomein moeten zich bewust zijn van de uitdagingen en 
mogelijkheden die het implementeren van AI-oplossingen met zich meebrengen. Dit 
pleit niet alleen voor experimenteren maar vooral om in samenwerking met (private) 
partners AI-toepassingen te ontwikkelen en te gebruiken.

Highlights
• AI-toepassingen kunnen 

van grote toegevoegde 
waarde zijn voor 
het veiligheidsdomein.

• De innoverende crimineel 
zorgt er bovendien voor 
dat we steeds meer zullen 
móeten vertrouwen op de 
inzet van AI.

• Het inzetten van AI moet 
echter bedachtzaam en 
zorgvuldig gebeuren.

• Daarnaast moeten 
we ervoor zorgen dat 
het veiligheidsdomein 
vertrouwen krijgt in 
AI-toepassingen.

• Dit kan alleen door 
gezamenlijk te 
experimenteren. 

Auteurs: 
Fokko Dijksterhuis en 
Roeland de Koning
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Vertrouwen in artificial 
intelligence voor het 
veiligheidsdomein begint 
met experimenteren

Kunstmatige intelligentie in het veiligheidsdomein:  
de nieuwe realiteit
Kunstmatige intelligentie, of ‘artificial intelligence, AI’: het ‘buzz-word’ zingt al 
meerdere jaren rond. Maak echter niet de fout door AI een ‘hype’ te noemen, dit 
suggereert namelijk dat het van tijdelijke aard is.  Als we iets zeker weten is dat we 
steeds meer AI-toepassingen in de praktijk zullen zien terugkomen. Het is bovendien 
een verzamelterm met raakvlakken met verscheidene andere technische vakgebieden, 
zoals automatisering, machine learning en data science (zie figuur 1). Sommige 
toepassingen staan nog aan het begin van de Gartner Hype Cycle en moeten hun 
potentie nog bewijzen, terwijl andere technologieën al richting algemene acceptatie 
gaan (neem bijvoorbeeld spraakherkenning)1. In het tijdperk van big data zullen we 
steeds afhankelijker worden van AI om immense hoeveelheden data te verwerken 
en te analyseren.

Ook in het veiligheidsdomein kunnen dergelijke AI-toepassingen van veel toegevoegde 
waarde zijn. Een mooi voorbeeld is het gebruik van een AI-toepassing in de Amerikaanse 
stad Cincinnati om noodoproepen op basis van urgentie te prioriteren. Hiermee 
werden vertragingen om patiënten tijdig naar ziekenhuizen te krijgen met 22% 
teruggedrongen2. Naast een dergelijke vrijwillige efficiëntieslag met behulp van AI 
zijn ook voorbeelden te benoemen waarop de inzet van AI simpelweg onontkoombaar 
is, voornamelijk omdat deze technologieën ook door kwaadwillenden worden ingezet. 
Neem bijvoorbeeld deep fake news, waar collega Maarten van Eck in dit rapport over 
schrijft3. Deze term behelst niet of nauwelijks van echt te onderscheiden audio en 
videobeelden die met kunstmatige intelligentie zijn gecreëerd. Technologie stelt ons 
in staat om op steeds geavanceerdere wijze materiaal na te bootsen. De makers van 
Tegenlicht wisten bijvoorbeeld al beelden te creëren waarop Mark Rutte dingen zei 
die hij in werkelijkheid nooit heeft uitgesproken4. Het ministerie van Defensie van 
de Verenigde Staten heeft deze Deep Fake technologie inmiddels verklaard tot een 
bedreiging voor de nationale veiligheid.  Het zal niet lang meer duren voordat wij 
zelf niet meer in staat zijn om met het blote oog dergelijke nep-content van echt 
materiaal te onderscheiden, waar AI dit wél kan. Met andere woorden, partijen in het 
veiligheidsdomein kunnen ook niet om artificial intelligence heen;  AI is here to stay.

Zorgvuldigheid en bedachtzaamheid zijn essentieel voor 
een verantwoorde inzet van AI in het veiligheidsdomein
Aandacht voor privacy
De diversiteit aan manieren waarop AI kan worden ingezet in het veiligheidsdomein 
is groot. Het gebruik van AI bij surveillance spreekt het meest tot de verbeelding. 
Het roept beelden op van Orwelliaanse samenlevingen waar Big Brother meekijkt 
en iedereen te allen tijde door een systeem gemonitord wordt. Uit berichtgeving 
over China blijkt dat Beijing AI-technologieën als gezichtsherkenning volop inzet om 
haar 1,4 miljard inwoners te identificeren en te volgen, suggererend dat 1984 van 
George Orwell misschien toch op de non-fictie boekenplank thuishoort. Dergelijke 
beelden zorgen ervoor dat de inzet van AI in het veiligheidsdomein bij Nederlanders 
eerder een onveilig dan een veilig gevoel oproept.  Dit benadrukt het belang van 
democratische ‘checks and balances’, waar in Nederland gelukkig verantwoordelijker 
mee wordt omgegaan. Bij surveillance-projecten als in uitgaansgebied Stratsumseind 
in Eindhoven worden gezichten van passanten bijvoorbeeld onherkenbaar gemaakt 
in het kader van privacy. 
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de camera leert het systeem deze houdingen/handelingen van 
mensen te herkennen. Gedurende het congres zijn steeds meer 
foto’s gemaakt en toegevoegd aan de database. Deze kennis 
werd vervolgens in een tweede setting gebruikt om de houding/
handeling  van mensen voor een camera herkennen, iets waar 
de AI steeds beter in werd. Terwijl het systeem in de ochtend 
nog geen verschil zag tussen houdingen, kon het in de middag 
bijvoorbeeld met zekerheid vaststellen dat deze persoon zwaaide 
of wees, maar in ieder geval niet aan het bellen was. 

Praktische overwegingen bij de inzet van 
AI-toepassingen
De deelnemers aan het Innovatiecongres konden zien wat een 
AI-toepassing kan bereiken met input van een enkele dag aan 
beeldmateriaal. Deze kleinschalige demonstratie van machine 
learning begon met een idee, en enkele observaties tijdens de 
ontwikkeling van het idee naar toepassing zijn illustratief voor de 
overwegingen die komen kijken bij het inzetten van AI. 

Zo bewijst het daadwerkelijk opzetten van een proefopstelling 
dat datakwaliteit en kwantiteit bepalend zijn voor hoe goed 
een algoritme wordt getraind. De relatief beperkte hoeveelheid 
input beeldmateriaal (N>500) die in 1 dag kan worden verzameld is 
bijvoorbeeld niet voldoende om de identificatie van beelden met 
grote nauwkeurigheid te doen. Daarvoor zijn duizenden kwalitatief 
goede beelden nodig. Ook de kwaliteit en diversiteit van beelden 
is cruciaal voor een goede identificatie. Het feit dat er in onze 
demonstratie veel mannen in pak voor de camera stonden, kan er 
bijvoorbeeld toe leiden dat vrouwen minder goed worden herkend.

Een tweede belangrijke les is de beschikbaarheid van goede 
data voor het trainen van het AI-algoritme. Veelal is er wel ergens 
beeldmateriaal aanwezig, maar is de beschikbaarheid van dit 
beeldmateriaal beperkt door juridische kaders (Wbp, Auteursrecht, 
Vertrouwelijkheid). Dit sluit weer aan op de ‘checks and balances’ 
omtrent onder andere privacy.  

Een andere les uit deze demonstratie is de behoefte aan grote 
rekencapaciteit voor een grondige beeldherkenning. Waar het 
initieel de ambitie was om bewegende beelden te analyseren, 
bleek bij ontwikkeling dat een server met een GPU-processor niet 
voldoende was om dit snel te doen. Filmherkenning is duidelijk een 
gewenste vervolgstap, maar een toename in de hoeveelheid en 
complexiteit van de data vraagt ook om aanzienlijk meer capaciteit. 
Bij het inzetten van Artificial Intelligence is het dus van groot belang 
om te bedenken of de benodigde rekencapaciteit kan worden 
ingezet om datasets nauwkeurig te laten analyseren binnen het 
gewenste tijdsbestek. 

Aandacht voor vooringenomenheid en automation bias
Buiten kijf staat dat AI betekenisvolle analyses los kan laten op 
de data die met surveillance wordt verzameld, bijvoorbeeld om 
patronen te herkennen. Dit is het geval bij ‘predictive policing’, 
waarbij door middel van het voorspellend vermogen van 
AI-misdaad wordt voorkomen, bijvoorbeeld door politieauto’s te 
laten surveilleren op gesignaleerde ‘hot-spots’ waar misdaad wordt 
verwacht. Ook binnen het justitiële systeem wordt gekeken naar 
mogelijkheden om AI in te zetten, bijvoorbeeld om te assisteren 
bij het efficiënt vellen van oordelen, maar ook door de kans op 
recidive te voorspellen. Het zal u niet verbazen dat de bovenstaande 
voorbeelden ook tot de meest controversiële toepassingen van 
AI behoren. Als Netflix een suggestie doet voor een film die niet 
haarfijn aansluit op uw wensen dan is dat een lichte teleurstelling. 
In het veiligheidsdomein hebben de consequenties aanzienlijk meer 
impact, bijvoorbeeld als algoritmes (onbedoeld) vooringenomen 
blijken te zijn. Dit getuige onderzoeken uit de Verenigde Staten 
waar predictive policing bepaalde bevolkingsgroepen bleek te 
benadelen, door een verhoogde kans op incorrect vonnis5. Een 
ander probleem dat hierbij aan het licht kwam was een gebrek aan 
transparantie en een te grote complexiteit van systemen, waarbij 
rechters vertrouwen op de grondigheid van een systeem maar 
onvoldoende begrijpen wat heeft geleid tot de uitkomst. Deze 
neiging om blind te vertrouwen op automatische systemen staat 
ook bekend als de automation bias. 

Bovenstaande complicaties laten zien dat er zorgvuldig 
en bedachtzaam met AI moet worden omgegaan in het 
veiligheidsdomein. Voorkomen moet worden dat inzet van AI in 
het veiligheidsdomein zorgt voor een onveilig gevoel zoals wordt 
aangegeven in het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren 
door Ipsos. In het rapport van vorig jaar schreef collega Frank 
Inklaar dan ook dat het construeren van een AI-systeem, dat 
altijd goede en ethisch verantwoorde beslissingen aandraagt of 
neemt, geen triviale zaak is6. Deze overwegingen moeten echter 
niet verlammend werken, enkel  door te experimenteren komen we 
erachter hoe we de potentie van AI op een verantwoorde manier 
kunnen ontsluiten.

Een casus: machine learning en visual recognition
Dit is precies wat er op het Innovatiecongres van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid gebeurde, toen de AI-specialisten van 
Capgemini samen met het innovatieteam van het ministerie de 
uitdaging aangingen om binnen een kort tijdsbestek te laten zien 
hoe een AI-systeem leert. De tweedaagse demonstratie had als 
doel te laten zien hoe we een beeldherkenningssysteem, een 
neuraal netwerk, kunnen trainen om houdingen en bewegingen van 
mensen te herkennen, iets waar partijen in het veiligheidsdomein 
wellicht baat bij zouden kunnen hebben. 

In een eerste setting werd het systeem getraind (machine learning) 
door het maken van foto’s van bezoekers die een houding aannemen. 
Door bijvoorbeeld koffie te drinken, zwaaien, staan of bellen voor 
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Experimenteren met AI leert ons zorgvuldige  
en gedragen AI-toepassingen te ontwikkelen
Kunstmatige intelligentie is geen science fiction meer, maar 
realiteit. Ook binnen het veiligheidsdomein kan AI op vele manieren 
worden ingezet, en heeft het de potentie om bij te dragen aan 
een veiliger Nederland. Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat maar 
liefst 73% van de Nederlanders aangeeft criminelen innovatiever 
te vinden dan de overheid. Het is hoog tijd om dit tij te doen keren 
in het publieke veiligheidsdomein. Tegelijkertijd vraagt de aard 
van het veiligheidsdomein om een bedachtzame adaptatie van 
AI, aangezien de consequenties impactvol kunnen zijn. Hierbij 
spelen onder andere overwegingen omtrent rechtstatelijke en 
democratische waarden, privacy, transparantie en de automation 
bias een rol. Deze overwegingen moeten echter niet tot een 
impasse leiden: het is van groot belang om stappen te blijven 
zetten. Gebruik van kunstmatige intelligentie zal namelijk steeds 
vaker een noodzakelijkheid worden. Daarom is het winnen van 
het vertrouwen van medewerkers en het wegnemen van hun 
zorgen essentieel. Medewerkers in het veiligheidsdomein zijn 

(meer nog dan medewerkers in andere sectoren) overtuigd dat het 
menselijk oordeel beter is dan het machine oordeel. Het doel van 
de demonstratie van een AI-toepassing op het Innovatie congres 
van Justitie en Veiligheid was om bezwaren weg te nemen. De 
besproken casus is een toevoeging aan de ruim 50 beschreven 
AI-cases in ons wereldwijde onderzoek Artificial Intelligence 
Decoded7. De belangrijkste les is dat je moet starten om te laten 
zien wat  mogelijk is, middels incrementele stappen die verkennen 
wat de praktische kwesties zijn waar je tegen aan gaat lopen. 
Dergelijke praktische overwegingen betreffen onder andere de 
kwaliteit, kwantiteit en beschikbaarheid van data, maar ook aan 
de benodigde rekencapaciteit. De technologische voorruitgang 
blijft snel gaan en vormt steeds minder barrières, waarbij het de 
uitdaging is om de medewerkers de voordelen van AI in te doen 
zien. Alleen door de toepassing van nieuwe technologieën op deze 
manier gezamenlijk te verkennen leveren we de werkelijke innovatie.
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Artificial intelligence omvat het brede scala aan technologieën met 
het vermogen om te leren naarmate ze worden blootgesteld aan 
meer data. Deze technieken bootsen daarmee het denken en doen 
van mensen na, vandaar de term kunstmatige intelligentie. Hierbij 
kan worden gedacht aan spraak of beeldherkenning en simulatie, 
maar ook aan geavanceerde chatbots of zoeksystemen.

Figuur 1: Artificial intelligence technologieën

Bron: pagina 95, DT review 11th edition: Artificial Intelligence 
Decoded

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/10/
DTR-11-Report_Digital.pdf

1Gartner (2018) Hype Cycle for Artificial Intelligence 2018, pg. 5
2Capgemini, Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the 

Public Sector, pg. 3
3 Zie artikel over “Deep fake news”van  Maarten van Eck elders in dit 

rapport
4https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/

afleveringen/2018-2019/deep-fake-news.html 

5https://www.weforum.org/agenda/2018/11/

algorithms-court-criminals-jail-time-fair/ 

https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-

by-a-software-programs-secret-algorithms.html  
6https://wwwtrendsinveiligheidnlrapport/2018-

vertrouwen-en-wantrouwen-in-de-digitale-samenleving/

trust-me-im-an-algorithm/
7Capgemini Research Institute, (2018) Digital Transformation 

Review Eleventh Edition: Artificial Intelligence Decoded,  https://

www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/10/DTR-11-

Report_Digital.pdf
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Beter samenwerken 
door middel van 
blockchain-technologie
Slechts een ingewikkelde technologie 
of dé weg naar een veiligere wereld?

Blockchain: een modewoord dat voor kort in één adem werd genoemd met de 
Bitcoin-hype. Echter, er gaat een hele wereld aan mogelijkheden schuil achter 
deze term. Er vinden al een paar jaar allerlei initiatieven plaats om blockchain-
technologie in te zetten buiten de financiële sector. Wereldwijd onderzoeken 
steeds meer overheidsinstanties de mogelijkheden van blockchain. Hoe kan de 
grote meerwaarde die blockchain-technologie heeft, op een waardevolle manier 
worden toegepast in de publieke veiligheidssector?

Highlights
• In de (Nederlandse) publieke 

veiligheidssector zijn 
waardevolle blockchain-
toepassingen mogelijk. 

• Blockchain-toepassingen 
zijn eindeloos vanwege 
smart contracts en 
decentrale applicaties.

• In de publieke veiligheidssector 
is informatiedeling cruciaal, 
blockchain is daar heel geschikt 
voor. 

• Een voorbeeld van een 
blockchain-toepassing is het 
Whiteflag Protocol.

• Blockchain leent zich uitstekend 
voor het vastleggen van acties 
en gedragingen die rondom 
informatie plaatsvinden.

Auteurs: 
Imme Jane Brand, 
Gerard Pieter Borren en  
Lisa Soldaat
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Het ministerie van Justitie en Veiligheid is al in 2016 een 
verkennend onderzoek gestart naar hoe de Nederlandse 
overheid blockchain-technologie in zou kunnen inzetten in 
onder andere toezicht, handhaving en uitvoering1.  In Nederland 
schieten de blockchain-initiatieven uit de grond, in zowel de 
publieke als private sector. Maar ook al zijn de verwachtingen 
hoog, blijkt dat 85% van de serieuze projecten blijft steken 
in de testfase2. Binnen de Nederlandse overheid zijn enkele 
succesvolle, ingevoerde blockchain-projecten, maar als we 
kijken naar de publieke veiligheidssector gaat het met name 
slechts om pilots en prototypen. Dit terwijl blockchain juist vele 
kansen biedt voor de publieke veiligheidssector. Het kan een rol 
spelen in het effectief, transparant en gemakkelijk delen van 
informatie ter bevordering van de samenwerking in de publieke 
veiligheidssector. Ook het karakter van de technologie biedt 
kansen. Blockchain is een decentraal, gedistribueerd en open 
platform, waarbij de techniek zich verspreidt over een netwerk 
van computers waarbij elke computer dezelfde informatie 
bevat. Dit maakt het karakter van blockchain inherent aan een 
aanpak die juist voor de publieke veiligheidssector vele kansen 
biedt: een samenwerking tussen instanties waarbij alle partijen 
gelijkwaardig meedoen, waar niet één partij dominant is maar 
waar op basis van gelijkheid afspraken worden gemaakt. In 
dit artikel lichten we eerst blockchain nader toe. Vervolgens 
wordt gekeken naar waar de kansen liggen voor blockchain 
in de veiligheidssector, waarbij de focus voornamelijk ligt op 
(gelijkwaardige) samenwerking, en welke vraagstukken dit 
met zich mee kan brengen. Tenslotte kijken we naar eventuele 
toekomstige toepassingen.

Wat is blockchain nu eigenlijk?
Een blockchain is een digitale administratie die wordt 
bijgehouden door alle betrokken partijen. Er kunnen allerlei 
soorten gegevens op een blockchain staan. Al deze gegevens 
worden met elkaar verbonden door een ‘vingerafdruk3’, 
waardoor het bestand een unieke identificatie krijgt. Als er 
ook maar één aspect van deze gegevens wordt veranderd 
komt deze vingerafdruk niet meer overeen.   Bij smart 
contracts zorgt het contract zelf voor de naleving ervan, als 
aan de door het systeem waarneembare criteria is voldaan 
(als ‘zelfexecuterende overeenkomsten’). Deze smart 
contracts bevatten regels om condities af te dwingen voor 
het vastleggen of het gebruik van gegevens op een blockchain. 
In de praktijk zouden smart contracts bijvoorbeeld kunnen 
worden toegepast voor de verhuur van een woning, waarbij 
de huurder pas toegang tot de woning krijgt indien deze aan 
de huur en eventuele andere voorwaarden heeft voldaan 
(waarbij het huis in dat geval bijvoorbeeld automatisch 
ontgrendeld kan worden door middel van een smart-lock op 
de woning). Een ander belangrijk aspect van blockchain is dat 
het de mogelijkheid biedt tot de ontwikkeling van decentrale 
applicaties (ook wel ‘dapps’ genoemd)4. Decentrale applicaties 
zijn als het ware open-source softwareprogramma’s die op 

blockchain-technologie gebouwd zijn. Waar bij smart contracts 
slechts een aantal partijen betrokken is, kunnen bij decentrale 
applicaties oneindig veel deelnemers betrokken worden. Een 
praktische toepassing hiervan is Augur: een gedecentraliseerde 
voorspellingsmarkt waarbij voorspellingen worden gedaan over 
het resultaat van een evenement (van presidentsverkiezingen 
tot een economische crisis), op basis van het ‘wisdom of the 
crowd’ principe. Dit houdt in dat er informatie uit de menigte 
wordt verzameld om zo de meest realistische mogelijkheid en 
daarmee ook het meest waarschijnlijke resultaat in te schatten.
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Corruptiebestrijding in Georgië met blockchain
Er zijn aanzienlijk veel toepassingen van blockchain-technologie 
mogelijk door smart contracts en decentrale applicaties. 
De regering van Georgië gebruikt bijvoorbeeld blockchain-
technologie om grondeigendom te registreren en vastgoed 
gerelateerde transacties te valideren. Onrechtmatige aanspraken 
op grondeigendom zijn al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie een aanzienlijk probleem in Georgië en spelen een grote rol 
in het in standhouden van de corruptie waar het land mee kampt.  
De registratie van grondeigendom en de validatie van transacties 
met blockchain-technologie biedt hier de oplossing voor.

In principe is blockchain publiek toegankelijk: er is geen 
voorafgaande toestemming vereist en iedereen kan participeren. 
Bitcoin is een voorbeeld van een publieke blockchain. Blockchain 
kan echter ook ‘gesloten’ worden toegepast, waarbij autorisatie 
verleend moet worden om toegang te krijgen tot een blockchain. 

Dit wordt een besloten blockchain genoemd. In dit geval is een 
blockchain afgeschermd en moet iedereen die wil deelnemen 
eerst uitgenodigd en goedgekeurd worden. 

Wat kan blockchain betekenen voor 
de publieke veiligheidssector?
Voor de publieke veiligheidssector zijn de mogelijke 
toepassingen van blockchain-technologie erg interessant, 
met name met betrekking tot het delen van informatie. Een 
voorbeeld hiervan is het door het Nederlandse ministerie van 
Defensie en Capgemini ontwikkelde Whiteflag Protocol.

Het Whiteflag Protocol: ‘using blockchain to save lives’
Het Whiteflag Protocol maakt het mogelijk voor partijen in 
ramp- en conflictgebieden om op een betrouwbare, veilige 
en neutrale wijze met elkaar informatie uit te wisselen. Op deze 
manier kan het Whiteflag Protocol het verlies van mensenlevens 
door een gebrek aan informatie in ramp- en conflictgebieden 
over de hele wereld voorkomen. Het Whiteflag Protocol is 
gebaseerd op het oorlogsrecht en maakt digitaal communiceren 
mogelijk door het gebruik van vooraf gedefinieerde tekens en 

1Het ‘Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische 

gevolgen van Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe 

zou kunnen/moeten verhouden’ is nog lopend en 

daardoor nog niet gepubliceerd. https://www.wodc.nl/

onderzoeksdatabase/2815-verkennend-onderzoek-naar-de-sociale-

en-ethische-gevolgen-van-de-blockchain-en-hoe-de-overheid-zich-

hiertoe-zou-kunnenmoeten-verhouden.aspx
2Volgens een onderzoek van de Volkskrant (eind 2018), 

zijn er afgelopen jaren talloze blockchain-initiatieven 

aangekondigd. Van ten minste 66 projecten kon worden 

vastgesteld dat zij ook daadwerkelijk met blockchain te maken 

hadden, waarvan slechts 15% in de praktijk wordt gebruikt. 

Bij de rest van de initiatieven ging het slechts om pilots of 

conceptstudies. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/

ondanks-hoge-verwachtingen-blijft-blockchain-in-nederland-nog-

vaak-steken-in-de-testfase~b6569223/
3Dit betreft een ‘hash’: een specifieke reeks cijfers die 

altijd overeenkomt voor bepaalde data en zo een identieke 

vingerafdruk vormt.
4Dit is mogelijk door middel van API’s (Application Programming 

Interfaces), dat simpel gezegd zorgt dat softwareprogramma’s 

onderling met elkaar kunnen communiceren.
5https://eurasianet.org/georgia-authorities-use-blockchain-

technology-developing-land-registry 
6NRC concludeerde recentelijk na eigen onderzoek naar de 

jeugdzorgregio Rotterdam dat zwakten in het zorgstelsel 

duidelijk zichtbaar zijn. Eén van de redenen hiervoor is dat 

werknemers in de jeugdzorg te veel tijd moeten besteden aan 

administratieve werkzaamheden (dat “wel één derde van de 

werkweek opslokt”). https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/01/

wij-gaan-voor-je-zorgen-maar-hoe-a3848086

In principe is blockchain 
publiek toegankelijk: er is geen 
voorafgaande toestemming vereist 
en iedereen kan participeren. 
Bitcoin is een voorbeeld van een 
publieke blockchain.
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Afspraken borgen: op een blockchain worden de afspraken 
vastgelegd in smart contracts, waarbij deze afspraken 
geautomatiseerd worden toegepast. Het wijzigen van deze 
afspraken kan niet zomaar, daarvoor is binnen een blockchain 
consensus nodig van andere partijen.

Financiering: financiering van een gezamenlijk IT-systeem kan 
een probleem vormen in samenwerkingsverbanden. Bij een 
gezamenlijk IT-systeem is een gezamenlijk budget nodig om 
IT-beheerder te betalen. Wegens het gedistribueerde karakter 
van blockchain-technologie zijn de kosten voor het beheer ook 
gedistribueerd over de deelnemende partijen en zijn de centrale 
kosten lager dan bij een centraal systeem. Dit maakt het maken 
van afspraken over de financiering makkelijker.

Ontwikkeling van eigen toepassingen: softwareontwikkelaars 
kunnen eenvoudig een voor de organisatie en haar 
gebruikers geschikte decentrale applicaties maken op 
blockchain-technologie.

Een besloten blockchain kan ook erg waardevol zijn in 
interorganisationele samenwerking op internationaal niveau. 
Criminaliteit is vaak verweven met grensoverschrijdende zaken, 
waarbij samenwerking tussen bijvoorbeeld EU-lidstaten nodig 
is. Blockchain-technologie kan een rol spelen in het effectief, 
transparant en gemakkelijk delen van informatie ter bevordering 
van deze samenwerking. Een ander voorbeeld waar blockchain-
technologie waarde in kan toevoegen, is in het veiligstellen 
en verifiëren van (digitaal) bewijsmateriaal in strafrechtelijke 
onderzoeken. Er kan niet geknoeid worden met eenmaal op 
een blockchain opgeslagen informatie: door de toepassing 
van blockchain is het mogelijk om te documenteren wie er 
met bewijsmateriaal is omgegaan en waar, wanneer en hoe het 
bewijsmateriaal is opgeslagen. Dit reduceert de mogelijkheid 
om bewijsmateriaal te manipuleren aanzienlijk.

Is het wel wenselijk om (gevoelige) informatie 
vast te leggen op een blockchain?
Het vastleggen van vaak gevoelige informatie op een blockchain 
brengt behoorlijk wat vraagstukken met zich mee. Met name 
het vraagstuk rondom privacy wordt veelal als belemmering 
gezien. Dit geldt met name voor de publieke sector, waarbij 
het vaak gaat om gevoelige informatie zoals data van burgers 
of bewijsmateriaal. Voor het vastleggen of delen van gevoelige 
informatie middels blockchain-technologie is het van belang dat 
partijen zich vooraf realiseren dat dit geen passende techniek 
is voor het opslaan van de gevoelige informatie zelf, maar dat 
blockchain zich uitstekend leent voor het vastleggen van acties 
en gedragingen die rondom deze (inhoudelijke) informatie 
plaatsvinden. Zo dienen partijen zorgvuldig met elkaar af 
te spreken wat ze precies willen vastleggen met behulp van 
blockchain, bijvoorbeeld wie toegang heeft gehad tot een 
document, wanneer iets gewijzigd is of wanneer een document 
gedownload is. Daarnaast leent blockchain zich ook voor het 

signalen (denk aan een ‘teken’ dat een ziekenhuis visualiseert, 
of een ‘signaal’ dat een gevarenzone weergeeft). Dit gebeurt 
met behulp van blockchain-technologie. Deze tekens en signalen 
kunnen gebruikt worden om informatie over conflicten over te 
brengen, maar ook om bijvoorbeeld informatie te delen over 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen. Zo ontstaat 
er een gedeeld situationeel bewustzijn dat zelfs veel verder 
reikt dan conflicten. 

Het Whiteflag Protocol fungeert als digitalisering van het 
oorlogsrecht. Het vergroot de waarneembaarheid in conflicten 
(een fysieke vlag van een humanitaire organisatie kan in 
conflictsituaties moeilijk zichtbaar zijn) en het vergroot de 
betrouwbaarheid van informatie (door blockchain-technologie is 
van elk bericht de hele geschiedenis, tot aan de oorspronkelijke 
bron, te zien). In conflictsituaties komt het voor dat de overgave 
van een partij middels een ‘witte vlag’ door tegenpartijen 
misbruikt wordt om deze partij alsnog te overmeesteren of uit 
te schakelen. Het misbruik maken van capitulatie door een witte 
vlag geldt als oorlogsmisdaad. Door deze witte vlag (tevens) 
te communiceren via blockchain, is deze vastlegging bindend 
en kan een tegenpartij niet meer beweren dat zij niet van deze 
overgave op de hoogte waren. Het staat immers aantoonbaar 
en onveranderbaar op een blockchain.

Een praktische toepassing van het Whiteflag Protocol zou 
bijvoorbeeld de visualisatie van informatie (door middel van 
eerder benoemde tekens en signalen) op satellietbeelden 
zijn. Zo kan men onder andere zien waar humanitaire hulp 
nodig is vanwege hongersnood, droogte of migratie; waar 
gevarengebieden zoals mijnenvelden zich bevinden; waar ngo’s 
missies aan het uitvoeren zijn en waar vitale infrastructuur 
zoals een energiefaciliteit zich bevindt. Voor mensen in 
conflictgebieden, zoals humanitaire hulpverleners, is dit soort 
informatie ontzettend waardevol. Het Whiteflag Protocol maakt 
het ook mogelijk om op bepaalde berichten encryptie toe te 
passen, waardoor er een keus gemaakt kan worden in met wie 
de informatie gedeeld wordt.

Een besloten blockchain, waarbij de blockchain afgeschermd is, 
kan ook erg waardevol zijn voor het delen van informatie. In de 
veiligheidssector dienen verschillende organisaties met elkaar 
samen te werken: denk bijvoorbeeld aan de samenwerking 
tussen politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten en 
jeugdzorg als het gaat om de aanpak van de problematiek 
van jongeren als deze ernstig in de problemen zijn gekomen. 
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van het plegen van strafbare 
feiten, schoolverzuim en verslavingsproblematiek. In Nederland 
werken organisaties samen om deze problematiek integraal aan 
te pakken waarvoor informatie met elkaar gedeeld wordt. Om 
dit zorgvuldig te doen zijn sluitende en werkende afspraken 
nodig. De inzet van blockchain-toepassingen kan hier een 
waardevolle bijdrage aan leveren: 

Gelijkwaardige samenwerking: er is niet één dominante partij, 
maar alle betrokken organisaties werken op gelijke voet met 
elkaar samen en maken gezamenlijk afspraken.
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opnemen van zogeheten ‘pointers’: informatie waar men buiten 
een blockchain om (bijvoorbeeld in een gedeelde database) de 
nodige informatie zou kunnen vinden. Op deze manieren kan 
onderling gevoelige informatie worden gedeeld zonder dat deze 
opgeslagen hoeft te worden op een blockchain zelf. Overigens is 
het interessant om op te merken dat blockchain als technologie 
sterk rust op encryptie, cryptografie en hashes, wat methodes zijn 
om informatie ‘op slot te zetten’ of te verbergen. Deze principes 
kunnen uiteraard ook worden toegepast op privacygevoelige 
informatie dat eventueel toch op een blockchain terecht zou 
moeten komen. Door deze te verbergen of door deze met 
bepaalde sleutels toegankelijk te maken kunnen veel privacy-
zorgen zorgen worden weggenomen. Uiteindelijk is het van 
belang dat er, net zoals bij andere technologieën, eerst goed over 
de inrichting van een blockchain wordt nagedacht voordat deze 
wordt toegepast. Op deze manier kunnen dergelijke knelpunten 
al worden weggenomen. 

Eindeloze kansen
Toepassingen van blockchain-technologie zullen in de nabije 
toekomst een steeds grotere invloed op de maatschappij krijgen. 
Voor organisaties in de publieke veiligheidssector is het uitermate 
interessant, misschien wel noodzakelijk, om de mogelijkheden 
van blockchain verder te ontdekken. Bijvoorbeeld het inzetten van 
blockchain voor het verkrijgen van real-time data in het verkeer, 
waarbij autodiefstal verminderd of zelfs voorkomen zou kunnen 
worden? Handhaving wordt met real-time data makkelijker en 
controleerbaar gemaakt. Of als blockchain ingezet zou kunnen 
worden in de jeugdketen, op een manier dat jeugdbeschermers 
zich minder bezig te hoeven houden met administratieve 
werkzaamheden? Zij zouden zich meer kunnen richten op 
de kinderen zelf en veel criminaliteit zou voorkomen kunnen 
worden6. De mogelijkheden zijn eindeloos. Door blockchain-
technologie in te zetten in de publieke veiligheidssector kunnen 
we komen tot een meer betrouwbare, veilige, gelijkwaardige en 
geborgde samenwerking voor het uitwisselen van informatie. Zo 
kunnen we samen werken aan een veiligere wereld.
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imme.brand@capgemini.com
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De moraal van het 
policing verhaal
Is alles wat technologisch mogelijk  
is ook wenselijk?

Slechts één op de vijf Nederlanders heeft een veilig gevoel bij de inzet van kunstmatige 
intelligentie in het veiligheidsdomein1. Toch wint de inzet van deze en soortgelijke 
technologieën bij politiewerk aan terrein. Wat vinden wij daar als samenleving van?

Highlights
• Het gebruik van predictive 

policing heeft ingrijpende 
invloed op de veiligheid 
en leefbaarheid van 
de samenleving.

• Technologie stelt onder 
andere de politie in staat om 
proactiever te gaan werken in 
plaats van reactief.

• Het gebruik van kunstmatige 
intelligentie en big data 
brengt risico’s met zich mee.

• Er wordt onvoldoende 
stilgestaan bij de ethische 
vraagstukken van het 
toepassen van deze 
technologieën. 

• Wij stellen vijf acties voor die 
de veiligheid en leefbaarheid 
in een technologische 
samenleving waarborgen.

Figuur 1: Digitale veiligheid in Nederland

Auteurs:  
Eva Kieft en  
Lisa Marie Brouwer

22%16%

2% 14% 38% 19% 3% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nederland loopt ver voor
Nederland loopt enigszins voor
Nederland zit op vergelijkbaar niveau als het buitenland
Nederland loopt enigszins achter
Nederland loopt ver achter
Weet niet

42 Trends in Veiligheid 2019



Waar de politie van oudsher reactief was wanneer een overtreding 
of misdaad plaatsvond, stellen technologische ontwikkelingen 
de politie in staat steeds meer proactief te werk te gaan. Slimme 
camera’s en sensoren verzamelen enorme datasets aan informatie 
over jou en mij. Kunstmatige intelligentie beoordeelt deze data 
bijvoorbeeld op verdacht gedrag en koppelt gegevens van diverse 
databronnen aan elkaar. Zo wordt het mogelijk om overtredingen 
real-time te detecteren, te bestraffen of zelfs te voorkomen. Het 
gebruik van big data en kunstmatige intelligentie kan zo een 
ingrijpende invloed hebben op de veiligheid en leefbaarheid 
van onze samenleving. Waar ligt de grens van collectieve versus 
individuele veiligheid? De eerste stappen worden gezet, zoals de 
ethische richtlijnen omtrent kunstmatige intelligentie vanuit de 
Europese Commissie die in maart 2019 gepubliceerd worden2.  

Ondanks oneindige technologische mogelijkheden is het cruciaal 
om stil te staan bij morele overwegingen: is alles wat mogelijk is ook 
wenselijk? In dit artikel geven we aan de hand van twee voorbeelden 
vijf concrete acties om ethische vraagstukken te beantwoorden. 
Deze acties dragen bij aan het waarborgen van de veiligheid en 
leefbaarheid in de technologische samenleving.

Criminaliteitsbestrijding 2.0
In een wereld waar data in toenemende mate wordt verzameld, 
onderzoekt de politie wat data voor criminaliteitsbestrijding kan 
doen. Een antwoord hierop is predictive policing. Het belangrijkste 
doel van predictive policing is het voorkomen van criminaliteit. 
Monitoring en slimme data-analyses helpen de politie om de wie, 
wat, waar en wanneer van criminaliteit te voorspellen. Volgens 
de nationale politie is predictive policing de volgende stap in het 
politiewerk waarbij voorspellende analyses aan de basis staan van 
het nemen van beslissingen over politiewerk3. Is dit het nieuwe 
wondermiddel? 

Geavanceerde algoritmen helpen informatie te filteren en 
betekenis te geven aan grote hoeveelheid data. De nationale 
politie gebruikt dit om misdaad te voorspellen en preventieve 
maatregelen te nemen; ook wel predictive policing genoemd. 
Het stelt ze in staat om daar te zijn waar de kans op criminaliteit 
het grootst is. Dit klinkt veelbelovend, maar onderzoek heeft nog 
geen uitsluitsel gegeven over de vraag of het effectiever is dan 
mensenwerk. Onproblematisch is het in ieder geval niet4.  

Er zijn een aantal risico’s verbonden aan deze vorm van predictive 
policing. Eén van de risico’s is dat de grens van strafbaarheid 
opschuift richting een intentiestrafrecht. Wanneer technologie 
aantoont dat iemand een misdrijf wil begaan, houdt de politie 
de aanstaande crimineel aan voordat het incident heeft 
plaatsgevonden. Is de intentie aantoonbaar en zo ja, hoe bestraf 
je die? Daarnaast zijn sommige overtredingen juist gewenst voor 

het lerend vermogen van de samenleving. De wetsovertreding van 
de Afro-Amerikaanse dame Rosa Parks die in de jaren ‘50 weigerde 
op te staan voor een blanke buspassagier, is een wetsovertreding 
die je juist wél wilt hebben. Technologie zou zo’n wetsovertreding 
onmogelijk kunnen maken. Een totaal veilige samenleving kan zo 
ook een beklemmende samenleving worden. 

Daarnaast zijn er risico’s met betrekking tot de werking van predictive 
policing technologieën. Critici benadrukken de mogelijkheid van 
systematische vooringenomenheid van de voorspelling en dus 
profilering op basis van uiterlijke en persoonlijke kenmerken. 
Bovendien belooft predictive policing geen daadwerkelijke 
vermindering van misdaadcijfers. Voorspellingen zijn niet altijd 
specifiek genoeg of worden verkeerd geïnterpreteerd. Algoritmen 
op basis van gemelde misdaad voorspellen voornamelijk aangiften 
en zeggen niets over daadwerkelijke misdaad of misdaadpotentieel. 
Daarnaast beïnvloeden de activiteiten van het operationele 
politieteam gemelde misdaad. Hierop worden voorspellingen 
gebaseerd die gebruikt worden om deze activiteiten aan te sturen. 
In het beste geval leidt dit tot onnauwkeurige voorspellingen, in het 
ergste geval kan het zelfs discriminatoir beleid tot gevolg hebben. 

Al met al kan predictive policing de politie helpen om misdaad 
te voorspellen en daardoor te voorkomen. Echter dienen 
risico’s als systematische vooringenomenheid, beperkte 
criminaliteitsbestrijding, onnauwkeurige voorspellingen en 
discriminatoir beleid in ogenschouw genomen te worden.

1Bron:Ipsos onderzoek Trends in Veiligheid 2019.
2European Commission (2018) The European Commission’s High Level Expert Group on Artificial Intelligence
3Marc Schuilenburg, Predictive Policing: de opkomst van een gedachtepolitie?
4Arnout de Vries, Wat is er mis met predictive policing?
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Gedragsbeïnvloeding; een morele vrijbrief?
Een ander voorbeeld waar kunstmatige intelligentie en big data invloed uitoefenen op de 
veiligheid en leefbaarheid van de samenleving is te vinden in China. Al geruime tijd wordt 
er vanuit de Chinese Communistische Partij aangemoedigd om kunstmatige intelligentie 
en big data te gebruiken in de Chinese samenleving. Nu is het plan om ‘shehui xinyong’, 
het sociaal kredietsysteem te implementeren in 2020. Op basis van big data kan de politie 
met geheime methodologie het gedrag van de burger monitoren en hier een ‘sociaal 
krediet’ aan koppelen. Hiermee wordt niet alleen getracht beter toezicht te houden 
maar ook wenselijk gedrag in de hand te werken. Nu is gedragsbeïnvloeding vanuit de 
(Nederlandse) overheid geen vreemd verschijnsel, denk aan boetes of accijnzen. Het 
Chinese sociaal kredietsysteem gaat echter een stap verder. 

Afhankelijk van de hoogte van dit sociaal krediet kan de toegang tot sociale voorzieningen, 
scholen of banen ontnomen worden en kan ‘slecht burgerschap’ publiekelijk gemaakt 
worden. Tijdens verkeersovertredingen verschijnen jouw hoofd en persoonsgegevens 
op een billboard op straat. Met andere woorden, de overheid oefent invloed uit op de 
levenssfeer van de burger door de keuzes die een dergelijk systeem maakt5.  Het sociaal 
kredietsysteem maakt autonome keuzes gebaseerd op algoritmen die zijn gevoed met 
data uit het verleden. Het gevaar is dat algoritmen gebaseerd op data aangeleverd door 
mensen, kunnen leiden tot vooringenomenheid in de data met het gevolg dat ook hier 
onterecht beslissingen worden gemaakt6. De vraag is in hoeverre de burger nog een 
vrije keuze heeft wanneer een bevooroordeeld systeem direct invloed uitoefent; op 
jouw toekomst en de toekomst van jouw kinderen. Een samenleving die wordt gestuurd 
door een bevooroordeeld systeem brengt niet alleen het gevaar mee dat onterechte 
beslissingen worden gemaakt voor het individu, maar ook invloed wordt uitgeoefend 
op de persoonlijke levenssfeer. Enerzijds draagt dit systeem bij aan overheidsregulering 
ten behoeve van de collectieve veiligheid. Anderzijds doet het mogelijk afbreuk aan de 
individuele veiligheid van de burger. Dit maakt een balans tussen de mate waarin de burger 
wordt voorzien in collectieve versus individuele veiligheid fragiel. Daarom dient er binnen 
de samenleving bewust over deze vraagstukken te worden nagedacht. 

Vijf acties om veiligheid en leefbaarheid te waarborgen
Aan de hand van deze voorbeelden stellen we dat, naast een tal van mogelijkheden, 
een informatiegestuurde politiecultuur risico’s met zich meebrengt. Het gebruik van 
voorspellende datamodellen verandert bovendien de kijk vanuit de politie op de 
samenleving en op het individu. Wij stellen een vijftal acties voor die ondernomen 
moeten worden om technologische toepassingen omtrent informatiegestuurd werken 
weloverwogen en betekenisvol in te zetten in het veiligheidsdomein. 

Maak gebruik van proeftuinen
Door een toenemende invloed van ‘predictive policing’ technologieën op onze 
samenleving is het van belang om de maatschappelijke impact te evalueren. In 
het veiligheidsdomein wordt al gebruik gemaakt van proeftuinen; een omgeving 
waarin technologische innovaties ontwikkeld en getest worden. Naast het 
experimenteren met de praktische kant van technologische toepassingen, is 
er binnen proeftuinen ruimte om samen met ketenpartners na te denken over 
juridische en ethische kaders waarbinnen de toepassing dient plaats te vinden.  

Communiceer over de voor- en nadelen van toegepaste 
predictive policing technologieën
Er kunnen mispercepties ontstaan binnen de samenleving over de intenties van 
de nationale politie wanneer zij predictive policing technologieën inzetten. Een 
burger die beter geïnformeerd is over wie wat voor welke doeleinden verzamelt, 

De vraag is in hoeverre de burger 

nog een vrije keuze heeft 

wanneer een bevooroordeeld 

systeem direct invloed uitoefent; 
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5 Ruben Terlou (2018) – De plannen van Xi
6Oscar Garschagen, NRC (2017) - China 
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kan de verbinding met de overheid versterken. Dit draagt bij 
aan het vertrouwen in de overheid. Anderzijds is dit belangrijk 
voor de publieke verantwoording naar de gemeenschap toe7.  

Zoek publiek-private samenwerking om ethische kaders 
te stellen
Het veiligheidsdomein is een netwerk van ketenpartners die 
elkaar versterken en nodig hebben om hun kerntaken uit 
te voeren. Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen, 
bewaren en gebruiken van data? Dit zijn belangrijke vragen 
waar de samenleving een antwoord op nodig heeft. 
Samenwerking met onderzoeksinstituten, IT-organisaties 
en juridische organen is noodzakelijk voor overeenstemming 
over verantwoordelijkheden. Op basis van deze 
samenwerking kunnen ethische richtlijnen opgesteld 
worden over de begrenzing van kunstmatige intelligentie en 
big data binnen policing technologieën. Zo heeft Capgemini 
bijgedragen aan de ontwikkeling van een Artificial 
Intelligence Impact Assessment8. Een andere uitkomst die 
minstens zo belangrijk is; het creëren van draagvlak binnen de 
samenleving wanneer er gemeenschappelijke consensus is.  

Ontwikkel (inter)nationaal en lokaal beleid over het 
datagebruik binnen ‘predictive policing’ technologieën
Vanuit de staat, de EU en de NAVO wordt al decennia 
intensief samengewerkt op het gebied van veiligheid. 
Hiermee wordt kennisdeling vanuit de theorie én praktijk 
gestimuleerd. Tegelijkertijd is er momenteel nauwelijks 
tot geen wetgeving die de verantwoordelijkheid en/of 
aansprakelijkheid vastlegt over het gebruik van data en de 
begrenzing van ’predictive policing’ technologieën. Zonder 
internationale ethische en juridische kaders worden 
waardevolle kennisdeling en informatie-uitwisseling 
belemmerd. Ook lokaal beleid, zoals de vernieuwde 
Wet Politiegegevens dient zich verder te ontwikkelen9.  

Investeer in educatie over privacy, vrijheden 
en verschillen in machtsbalans die predictive 
policing technologieën met zich meebrengen     
Wij pleiten voor de beantwoording van morele 
vraagstukken omtrent predictive policing technologieën 
binnen de samenleving. Om dit constructief te doen 
dienen burgers voldoende mogelijkheden te hebben om 
zich te scholen. Door mensen bewust te maken over 
hoe kunstmatige intelligentie en big data werken en hun 
rechten hieromtrent vergroot je gelijkwaardig gebruik van 
technologie. Dit dient via publieke kanalen, op scholen en 
in organisaties gefaciliteerd te worden.

Ook in de samenleving zelf dienen gesprekken plaats te 
vinden over wat wenselijk is binnen de mogelijkheden. Wij 
adviseren dit te doen middels de inzet van proeftuinen, 
het communiceren over predictive policing technologieën, 
publiek-private samenwerking, (door)ontwikkeling van beleid 
omtrent predictive policing en investering in educatie. Vanuit 
deze integrale aanpak kan het ethische kader ontworpen 
worden. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd om de veiligheid 
en leefbaarheid binnen de samenleving te waarborgen.

3

4

5
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Grenzeloze mogelijkheden en acties voor de 
samenleving 
De toepassingen van kunstmatige intelligentie en big data ten 
behoeve van predictive policing biedt grenzeloze mogelijkheden 
voor de Nationale Politie. Daarom is het noodzakelijk om over de 
begrenzing na te denken. 
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De crowd als bijzondere 
opsporingsbevoegdheid
Next level burgerparticipatie in het 
veiligheidsdomein wordt gerealiseerd 
door een krachtige combinatie van 
sensoren en communities

Crowdsourcing van informatie levert al geruime tijd een grote meerwaarde bij 
het opsporingsproces. Denk hierbij aan de burger die het opsporingsproces 
assisteert bij zoekacties naar vermiste personen. Een effectieve inzet hiervan 
is gerealiseerd in de zaak Anne Faber. In deze vermissingszaak zochten grote 
getale vrijwilligers mee. Deze vrijwilligers vonden uiteindelijk de jas van de 
vermiste persoon, waarop het DNA van de dader werd aangetroffen. In dit 
artikel wordt ten eerste ingegaan op de huidige ontwikkelingen in de opsporing. 
Vervolgens worden zes trends besproken en wordt afgesloten met een visie op 
burgerparticipatie in het opsporingsproces.

Highlights
• Nieuwe technologische 

ontwikkelingen genereren 
een sterk toenemende 
hoeveelheid data.

• Data-analyse en het 
destilleren van relevante data 
wordt hierdoor een steeds 
grotere uitdaging.

• Door de combinatie van nieuwe 
technieken en crowdsourcing 
kan de burger bij deze 
uitdaging ondersteunen.

• Om burgers te stimuleren, 
gaat gamification een grotere 
rol spelen.

• Mee-innoveren is essentieel 
om aan de verwachtingen van 
burgers te kunnen voldoen.

Auteur: 
Bart Sander
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forums heeft dit al geleid  tot adresgegevens van een vermoedelijke 
dader. Deze persoonsgegevens worden dan, met de achtergrond 
van het strafbare feit, in een openbaar toegankelijke community 
gepost. Het risico op de digitale schandpaal en vormen van 
eigenrichting zijn daarmee zeer actueel. Benadrukt dient te worden 
dat het belangrijk is dat de overheid de burger actief blijft betrekken 
bij het opsporen van potentiële daders. Ik ben ervan overtuigd dat 
indien de indruk overheerst dat de overheid zich onvoldoende 
inzet voor het betrekken van de burger, het risico op ongeleide 
burgeropsporing toeneemt.

Trend: gamification wordt ingezet 
om burgers meer te betrekken
De volgende stap in het actievere betrekken van burgers in 
activiteiten van de politie is de inzet van gamification. Deze 
methodiek omvat het gebruik van speltechnieken in niet-
spelcontext om menselijk gedrag te beïnvloeden. Deze methode 
kan zowel bij de opsporing als preventie van strafbare feiten 
een meerwaarde bieden. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele 
applicatie waarin burgers punten verdienen door zowel het 
aanleveren van relevante data als het beoordelen hiervan. De 
navigatie-applicatie ‘Waze’ gebruikt de kennis van de crowd al 
door gebruikers meldingen te laten maken van bijzonderheden 
op de weg. Deze meldingen worden bij andere bestuurders die 
dezelfde locatie passeren getoetst op accuraatheid en actualiteit, 
eenvoudigweg met een vinkje of een kruisje. De contribuerende 
gebruiker wordt beloond door middel van punten. Deze punten 
hebben geen monetaire waarde, maar vergroten wel het aanzien 
binnen de community van Waze-gebruikers.

Verder verricht de applicatie data-analyses door middel van 
Artificiële Intelligentie (AI), gericht op betrouwbaarheid en 
accuraatheid van de door de gebruiker geleverde informatie. 
Deze methode resulteert in een accurater verkeersbeeld en de 
mogelijkheid om de route van gebruikers bij bijzonderheden zeer 
snel aan te passen. Naast in het aanleveren van data door de crowd 
bevinden zich ook in het beoordelen van data-punten waardevolle 
mogelijkheden.  

Bij opsporing van strafbare feiten kunnen deze methodieken 
gebruikt worden bij het opsplitsen van grote datasets zoals 
camerabeelden, waarbij de burger kan aangeven of een voertuig 
op het voor hem zichtbare frame aanwezig is. Ook kunnen 
logbestanden bij cybercrime waardevolle informatie bevatten 
ten behoeve van de opsporing. De burger kan vervolgens, zonder 
context van de individuele zaak, vele duizenden data-punten 
beoordelen. Hiermee wordt een scherpe voorselectie gemaakt 
die rechercheurs een flinke tijdsbesparing kan opleveren. Uiteraard 
ligt hierbij een uitdaging om deze data zodanig te anonimiseren 
dat deze niet traceerbaar is naar een individuele zaak, naast het 
bieden van een interessante ‘game-like’ ervaring voor de burger.

Burgers worden actief betrokken op 
sociale media voor opsporingsinformatie
Door technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden 
van crowdsourcing van informatie ruimer geworden. Zoals ook 
benoemd in 2018 in het Trends in Veiligheid artikel ’17 Miljoen 
Agenten’1, springen initiatieven om burgers meer te betrekken als 
paddenstoelen uit de grond. De politie werkt met externe partijen 
samen om de burger aanvullend te betrekken bij de opsporing 
van strafbare feiten waar de individuele burger zelf slachtoffer 
van is geworden. Neem de ontwikkeling van een app genaamd 
Sherlock, die het voor de burger mogelijk maakt om zelfstandig 
opsporingshandelingen te verrichten in een zaak waarvan hij zelf 
aangifte heeft gedaan. 
 
Door innovatie ontstaan nieuwe 
opsporingsmogelijkheden
Innovatie dringt ook door binnen het opsporingsproces zelf. Denk 
aan de inzet van bodycams voor agenten, virtual reality brillen 
voor het recreëren van plaatsendelict en het gebruiken van data-
analyse van blockchain voor het traceren van crimineel geld in 
cryptocurrency. Daarnaast wordt nu al gerichtere politie-inzet 
verricht door middel van een Criminaliteit Anticipatie Systemen 
(CAS) om criminele handelingen te anticiperen en waar mogelijk te 
voorkomen. De opkomst van technologische ontwikkelingen zorgt 
naast een waardevolle bijdrage aan interne opsporingsonderzoeken 
ook voor nieuwe manieren van burgerparticipatie, waarbij de 
burger zelfstandig opsporingswerk verricht. 

Trend: online communities  
verrichten zelf politiewerk
In informele setting wordt burgeropsporing verricht in online 
communities. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de 
crowd, open source data en kennisdeling. Door slim in te spelen op 
de ontwikkeling heeft dit voor de internationale politieorganisatie 
Interpol tot doorbraken geleid in zaken van kindermisbruik2. In 
deze zaken wordt geanonimiseerd beeldmateriaal vrijgegeven 
waarop herkenningspunten van een fysieke locatie te zien zijn. 
Door de inzet van de crowd is deze locatie achterhaald en kon het 
misbruik worden gestopt. Zelf assisteren bij het identificeren van 
beelden is via een online community project is dan ook slechts een 
muisklik  verwijderd.

Trend: van slachtoffer naar 
digitale rechercheur
Een interessante bevinding uit onderzoek van Capgemini is dat 
ongeveer 25% van de Nederlanders een grotere rol ziet voor burgers 
in het opsporen van criminaliteit4. Hieruit volgt dat het belangrijk 
is om burgers waar mogelijk actief te betrekken. De praktijk leert 
dat indien burgers het vermoeden hebben dat hun aangifte niet 
of niet voldoende wordt geprioriteerd, zij zelf het initiatief kunnen 
nemen in het opsporingsproces. Denk hierbij aan het delen van 
beelden van vermoedelijke daders in online communities. Naast dat 
dit voorbijgaat een proportionaliteitstoets kan dit ook leiden tot 
vormen van eigenrichting. In verschillende online communities en 
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Trend: sensoren & community vinden 
samen de speld in de hooiberg
Gesteld kan worden dat data een steeds belangrijker element wordt in het 
opsporingsproces. De opkomst van big data resulteert in een exponentiële 
groei van de beschikbare hoeveelheid data. Ter illustratie: uit een rapportage 
van IBM (2016) blijkt dat gemiddeld elke twee jaar negentig procent meer 
data wordt gegenereerd dan werd gegenereerd in alle jaren daarvoor! 

Een belangrijke bijdrage aan de exponentiële groei van data is de opkomst 
van Internet of Things (IoT) apparatuur. IoT-toepassingen leiden namelijk 
tot een grote toename aan sensoren die al dan niet per ongeluk relevante 
opsporingsdata bevatten. Denk hierbij aan een smart deurslot welke een 
toegangsregistratie bijhoudt. Maar ook de smart deurbel die fungeert 
als beveiligingscamera. Een tekenend voorbeeld is de smart speaker van 
Amazon, uitgerust met stemherkenning. Dit apparaat heeft mogelijk audio 
opgenomen ten tijde van een dubbele moord van de eigenaresse5. De 
oplossing van een strafbaar feit kan verstopt zitten tussen deze steeds 
groter wordende hoeveelheden data. Inzet van de crowd in combinatie 
met innovatieve technologische oplossingen zoals  AI, dienen dan te leiden 
tot de spreekwoordelijke data-speld in de hooiberg.

Trend: voorkomen en herkennen van criminaliteit 
wordt ook een zaak van de burger 
De inzet van gamification-techniek  voor data verzameling- en analyse heeft 
aanvullende voordelen. Gedurende het proces van data-beoordeling kan 
advies worden gegeven omtrent het herkennen van verdachte situaties 
en het voorkomen van criminaliteit. Burgers kunnen dan punten verdienen 
door deze tips op te volgen en hiervan ‘bewijs’ te leveren in de vorm van 
een foto. In het bedrijfsleven kan deze tooling op eenzelfde wijze worden 
ingezet, met als resultaat bijvoorbeeld een reductie van de mogelijkheden 
om producten gemakkelijk weg te nemen. Op een speelse, vrijblijvende 
manier draagt de burger actief bij aan zowel de opsporing, het voorkomen 
van, en het handelen bij het constateren van criminaliteit. Als bijkomend 
voordeel wordt de awareness van risico’s van criminaliteit bij burgers 
effectief vergroot.

Trend: de crowd wordt een bijzondere 
opsporingsbevoegdheid
De risico’s van burgerparticipatie worden niet wezenlijk anders door inzet van 
innovatieve technologie. Vergelding, eigenrichting, de digitale schandpaal, 
conflicterende belangen en gebrek aan kennis kunnen desastreuze 
gevolgen hebben voor de betrokken personen in een opsporingsonderzoek. 
Hierdoor dienen de opsporingsorganisaties een regiefunctie te houden op 
het opsporingsproces. Het Openbaar Ministerie dient, net zoals bij iedere 
bijzondere opsporingsbevoegdheid, een zorgvuldige afweging te maken 
over de proportionaliteit en de subsidiariteit van de inzet van de crowd. 
Hiernaast dient data geanonimiseerd te worden zodat deze niet terug te 
linken is naar individuele opsporingsonderzoeken. Ook de gegevens die 
door de crowd kunnen worden verzameld dienen verifieerbaar en integer 
te zijn om als bewijsmiddel gebruikt te worden. Investeren in nieuwe 
technologische ontwikkelingen om door middel van de ‘discover, devise, 
develop, sustain’ cyclus om de regie op het opsporingsproces te behouden 
is dan ook zeer belangrijk. 

Opsporen is data
In de kern bestaat het proces van opsporen en vervolgen 
uit het verbinden van relevante data. Met de opkomst 
van technieken die de totale hoeveelheid van informatie 
gaan verveelvoudigen, wordt de uitdaging groter om 
de speld in de hooiberg te vinden; hét stukje informatie 
waardoor een persoon als dader kan worden aangemerkt. 
De methodiek van gamification gaat waar mogelijk worden 
ingezet om deze data te verzamelen en analyseren, 
naast het creëren van bewustzijn omtrent mogelijke 
criminaliteitsrisico’s. De drempel om opvallende zaken te 
melden wordt lager. De burger weet inmiddels afwijkende 
situaties waar te nemen. Tegelijkertijd kan crowdsourcing 
- indien getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit - als 
instrument gebruikt worden om onderzoeken met veel 
data efficiënter in te richten. Hierdoor wordt elke burger 
een potentiële opsporingsambtenaar die op een actieve 
manier kennis deelt en hiermee een grotere bijdrage levert 
aan de veiligheid van Nederland.

1https://www.trendsinveiligheid.nl/rapport/2018-vertrouwen-en-

wantrouwen-in-de-digitale-samenleving/17-miljoen-agenten/
2https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2018/01/04/

stop-child-abuse-campaign-3rd-update/
3https://checkmedia.org/bellingcat/project/741
4IPSOS onderzoek in opdracht van Capgemini, vraag Q10
5https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/

news/amazon-echo-alexa-evidence-murder-case-a8633551.html
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Datagedreven 
innoveren in het 
veiligheidsdomein: van 
prototypes in een 
proeftuin naar echte 
werkende oplossingen 
in de dagelijkse 
praktijk!
Wat zijn de aandachtspunten om 
innovatie met data en analytics in het 
veiligheidsdomein echt te doen slagen 
in de dagelijkse praktijk?

Highlights
• Datagedreven werken 

biedt veel kansen voor 
het veiligheidsdomein: 
effectievere én efficiëntere 
inspectie, handhaving 
en opsporing.

• Onderzoek toont aan dat 
meer dan de helft van 
data & analytics innovaties 
niet verder komen dan de 
experimentele fase.

• In recent onderzoek onder 
CEO’s geeft 77% aan dat 
hierbij niet technologie het 
belangrijkste struikelblok is, 
maar mensen en processen.

• Met een vijftal accenten in de 
analytics innovatiefunnel kun 
je de business-betrokkenheid 
mobiliseren, en daarmee 
de kans op werkende 
oplossingen in de praktijk 
aanzienlijk vergroten.

Auteurs: 
Daan Landkroon en 
Cyriel Houben
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Datagedreven werken, of informatiegestuurd werken (IGW), 
staat hoog op de agenda in het veiligheidsdomein, maar veel 
innovaties met data en analytics komen niet verder dan een 
experimentele fase. Recent Gartner-onderzoek1 toont aan dat 
minder dan de helft van de innovaties met data & analytics 
daadwerkelijk in productie genomen worden.

Toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk ontstaat pas 
wanneer deze innovaties in productie zijn. Om tot daadwerkelijke 
business-impact in de dagelijkse praktijk te komen is een andere 
focus op innovatie met data en analytics nodig. In dit artikel 
geven we hier handvatten voor.

Innovatie met data en analytics staat 
centraal in het veiligheidsdomein
Het veiligheidsdomein heeft het onderwerp data en analytics 
omarmd als een vakgebied waar veel van wordt verwacht. In 
het veiligheidsdomein zijn gegevens altijd al een belangrijke 
asset geweest. De term ‘intelligence’ wordt vaak in één adem 
genoemd met data en analytics. En ‘intelligence’ (kortweg: het 
verkrijgen van relevante inzichten) is tevens onlosmakelijk met 
het veiligheidsdomein verbonden. 

Inmiddels staat data en analytics centraal in het veiligheidsdomein. 
Begin 2019 kondigde minister van Justitie en Veiligheid 
Grapperhaus aan dat een kentering nodig is in de aanpak van 
drugscriminaliteit2. Binnen deze versterkte aanpak neemt 
datagedreven onderzoek een prominente plaats in om 
criminele geldstromen in kaart te brengen. Steeds meer nieuwe 
mogelijkheden komen beschikbaar om tot betere analyses 
en inzichten te komen. Een voorbeeld hiervan is verbeterde 
fraudedetectie: door het slim combineren van verschillende 
gegevensbronnen en het toepassen van zelflerende algoritmes 
(bijvoorbeeld machine learning) kan opsporing en bestrijding 
van allerlei vormen van fraude aanzienlijk verbeteren. Er zijn 
forse ontwikkelingen op het gebied van technologie (opslag, 

verwerking, rekenkracht, platforms, veiligheid etc.) en inhoud 
(algoritmes, kunstmatige intelligentie). Deze ontwikkelingen 
maken nieuwe toepassingen van data en analytics mogelijk die 
tot significante voordelen kunnen leiden. 

Een succesvol experiment: is dat genoeg 
voor een werkende oplossing in de praktijk?
Verschillende inspectiediensten, zoals de Inspectie SZW3, 
NVWA4 en ILT5, hebben datagedreven werken opgenomen in 
hun plannen om de kwaliteit van inspecties te verbeteren en 
efficiëntie te verhogen. Capaciteit voor fysieke inspecties kan 
beter (efficiënter én effectiever) ingezet worden door beter 
inzicht in de toezichtsketen. Dat inzicht is uiteraard gebaseerd op 
slim omgaan met de data die uit de toezichtsketen beschikbaar 
komt. Ook opsporingsinstanties gebruiken data om hun taak 
beter uit te kunnen voeren. Zo werkt de politie met ‘predictive 
policing’: ze ontwikkelde het Criminaliteits Anticipatie Systeem 
(CAS) om inbraken te voorspellen. Ook de Fiscale Inlichtingen 
en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een team Data Gedreven 
Opsporen (DGO) om op basis van data-analyse de opsporing te 
verbeteren.

Veel van deze initiatieven starten met ‘proof of concepts’ of 
pilots waarvoor al dan niet tijdelijk data scientists worden 
aangesteld. Datagedreven werken vereist nieuwe vaardigheden 
die een combinatie vragen van programmeervaardigheden, 
statistische kennis, en inhoudelijke materiekennis. Deze pilots 
hebben soms goede resultaten en kunnen daadwerkelijk op 
de werkvloer toegepast worden, zoals CAS bij de Politie. We 
zien dat organisaties stap voor stap volwassen worden in het 
toepassen van data en analytics. Om de potentie van deze nieuwe 
mogelijkheden te verkennen, introduceren organisaties steeds 
vaker de analyticsfunnel en een DataLab (zie figuur 1). Dat  is een 
flinke stap vooruit vergeleken met een paar jaar geleden: toen 
werd er nog vooral met losse experimenten gewerkt.

Figuur 1: Analytics Funnel (innovatietrechter) en DataLab
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Toch zien we dat ook deze beter gecoördineerde aanpak (met 
een analyticsfunnel en een DataLab) moeizaam tot resultaten 
leidt. Experimenten die op zichzelf succesvol zijn blijven hangen 
in de Labtest of in de praktijktest (ook vaak pilot genoemd). 
Daadwerkelijke implementatie blijkt voor veel organisaties een 
moeilijk te nemen horde. Gartner-onderzoek1 toont aan dat 
meer dan de helft van de innovaties met data en analytics niet 
in productie worden genomen. Dat is zorgelijk: de potentiële 
businesswaarde wordt immers niet geoogst terwijl er wel 
degelijk kosten zijn gemaakt. Het risico bestaat dat dit leidt tot 
de conclusie dat investeren in data en analytics niet rendabel is 
waarna het onderwerp terzijde wordt gelegd.

Datagedreven innovatie betekent meer dan alleen succesvolle 
experimenten of praktijktesten doen. Het doel is om een use case 
(een concreet idee voor een toepassing van data en analytics in de 
praktijk) te begeleiden door het gehele innovatieproces van een 
idee tot volledige implementatie. Daadwerkelijke implementatie 
en acceptatie in de business bepaalt of een innovatie succesvol 
is. Daarom is het noodzakelijk om de business vanaf het begin te 
betrekken, sterker nog: de business aan het stuur te zetten door 
de use cases te bepalen en actief deel te nemen aan projecten. 

Verhoogde kans op succes: datagedreven 
innovatie aanpakken als businessvraagstuk 
Het werken met de innovatiefunnel voor data en analytics is een 
goede stap op weg naar volwassenheid. Tegelijk vraagt het om 
nieuwe verbeteringen. Zoals we al stelden: de business moet 
veel sterker betrokken raken. De advocaat van de duivel zal 
zeggen: maar dat wisten we toch allang? Dit geldt immers voor 
alle IT- en verandertrajecten! Dat klopt, maar daarmee is het punt 
niet van tafel. Een onlangs gepubliceerde, jaarlijkse Big Data & 
AI Executive Survey door New Vantage Partners6 (maar ook het 
eerdergenoemde Gartner-onderzoek) laat zien dat organisaties 
worstelen met het naar productie brengen van werkende data en 
analytics-oplossingen. Ook 77% van de respondenten (“C-level” 
executives) uit het eerste onderzoek geeft aan dat ‘business 
adoption’ hierbij het grote obstakel is, en dat er behoefte is 
aan een nieuwe focus. Technologie is niet het probleem: maar 
mensen en processen zijn dat wel.

Deze constatering leidt tot vijf ‘verbeteraccenten’ in de 
innovatiefunnel die datagedreven innovatie binnen het 
veiligheidsdomein naar een hoger niveau brengen. 

Investeren in business-commitment, niet alleen maar 
betrokkenheid
Misschien wel de allerbelangrijkste succesfactor voor 
innovatie met data en analytics is: echte commitment vanuit 
de business. In de Engelse taal is er een duidelijk verschil 
tussen “involvement” en “commitment”. In het Nederlands 
kunnen we dat benaderen door “betrokkenheid” versus 
“geëngageerdheid”. Bij dat laatste is veel meer sprake van 
daadwerkelijke participatie vanuit de business. Dat is wat 
nodig is voor succesvolle implementatie, met name in de 

fases die volgen na een succesvol experiment. Het is daarom 
essentieel om al vroeg te investeren in commitment van 
de business: de kans op een succesvolle uitkomst neemt 
daarmee flink toe.

Data Governance Board met vertegenwoordiging van 
alle stakeholders
Aansluitend bij het vorige onderwerp: we adviseren om 
de besturing van alle data en analytics gerelateerde zaken 
onderbrengen bij een Data Governance Board; dus ook de 
besturing van de innovatiefunnel. Alle afdelingen met enig 
belang zijn hierin vertegenwoordigd. De Data Governance 
Board wordt voorgezeten door de Chief Data of Analytics 
Officer.

Design thinking: hypotheses ontwikkelen samen met de 
business
Voor succesvolle innovatie met data en analytics zijn 
kansrijke hypotheses nodig: ideeën voor toepassing van 
nieuwe inzichten in de business. Het is cruciaal om deze 
hypotheses samen met de business te genereren. Design 
Thinking is hiervoor een effectieve methode, die in steeds 
meer organisaties wordt ingezet. Design Thinking is een 
oplossingsgericht proces dat is gefocust op samenwerking 
tussen ontwerpers en gebruikers.

Echte verandering is het belangrijkste obstakel
Als een experiment in het DataLab een succesvol resultaat 
heeft opgeleverd (bijvoorbeeld een algoritme voor 
fraudedetectie), kan en zal het niet meteen geïmplementeerd 
worden. Elke organisatie moet eerst diverse hindernissen 
overwinnen om te kunnen implementeren. Sommige 
van deze hindernissen zijn technisch of functioneel van 
aard. De meest serieuze hebben echter te maken met 
organisatie en cultuur. Dit betekent dat capaciteit op het 
gebied van verandermanagement aan boord moet zijn in uw 
initatief. Wij adviseren verandermanagement al vroeg in de 
innovatiefunnel mobiliseren. 

Bezint eer ge begint: moeten we wat technisch mogelijk 
is ook echt willen?
De toepassing van nieuw verkregen inzichten dankzij 
data en analytics leidt tot businesswaarde. Dat is steeds 
het uitgangspunt in datagedreven innovatie. De focus 
ligt hierbij op het beantwoorden van de vragen: kunnen 
we dit (technisch en functioneel) en wat levert het ons 
op? De toepassing van inzichten introduceert echter ook 
risico’s. Zo heeft de introductie van de AVG ons opnieuw 
bewust gemaakt van een andere vraag: mogen we dit, 
juridisch gezien? Zelfs als het juridisch gezien toegestaan 
is, komt steeds vaker de vraag over ethiek naar boven: 
moeten we dit willen? Eva Kieft en Lisa Marie Brouwer 
schrijven hierover in deze editie van Trends in Veiligheid 
2019. Er is geen eenvoudig recept te geven waarmee 
we kunnen afleiden of we een bepaalde datagedreven 
innovatie moeten doorzetten of niet. Het bespreken en 
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beantwoorden van deze vragen (in samenhang) verdient 
daarom een prominente plek: direct onder de besturing van 
de innovatiefunnel, en vanaf de eerste hypothesevorming. 
De laboratoriumfase wordt expliciet gebruikt om betere 
antwoorden op deze vragen te vinden. Hierdoor wordt het 
mogelijk om alleen die innovaties naar productie te brengen 
waarbij de risico’s geminimaliseerd zijn en de businesswaarde 
groot genoeg. Een interessant voorbeeld van hoe zo’n 
afweging kan uitpakken werd onlangs bekend gemaakt door 
de non-profit organisatie OpenAI7. Die koos ervoor om een 
tekstgenerator gebaseerd op kunstmatige intelligentie niet 
op de markt te brengen. De tekstgenerator zou zulke goed 
geschreven, overtuigende teksten maken dat deze mogelijk 
misbruikt kunnen worden.

Data en analytics staat als onderwerp hoog op de innovatieagenda 
binnen het veiligheidsdomein. Waar veel organisatie enkele 
jaren geleden nog met losse experimenten werkten en de 
daadwerkelijke innovatie nog niet echt van de grond kwam, 
zien we nu dat organisaties een meer gestructureerde wijze van 
innoveren met data en analytics omarmen: de analyticsfunnel. 
Toch is er opnieuw sprake van stagnatie: hoe kom je tot 
echte implementatie? De sleutel tot succes is: beschouw 
datagedreven innovatie als een businessvraagstuk, niet als een 
technologiekwestie. Dat lijkt een open deur. Maar ondertussen 
is de stagnatie niet opgelost. Dit kan doorbroken worden: 
verhoog daarom de business-commitment en daarmee de kans 
op werkende oplossingen in de praktijk. Dat kan door een vijftal 
accenten aan te brengen in de analyticsfunnel.
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Elektronisch 
ondertekenen: een 
kleine stap in techniek, 
een grote sprong voor 
de strafrechtketen
Hoe zorgt elektronisch ondertekenen 
voor innovatieve ontwikkelingen in de 
strafrechtketen?

Highlights
• Door elektronisch te 

ondertekenen worden 
processen efficiënter.

• De e-handtekening geeft een 
impuls aan verdere innovatie.

• Het vergt inspanning om 
mensen bereid te krijgen 
de e-handtekening te 
gaan gebruiken.

• Adoptie en erkenning van de 
e-handtekening in de keten 
is essentieel.

De elektronische handtekening maakt uitwisseling van gegevens efficiënter en 
opent deuren voor innovatie binnen de strafrechtketen. 
 
Van de Franse overheersing naar het heden
Ten tijde van de Franse overheersing is het Franse wetboek in Nederland ingevoerd. 
Het werd gebruikelijk om bepaalde documenten te ondertekenen met pen. De 
ondertekenaar bevestigt hiermee de inhoud. In de strafrechtketen was dit tot 
voor kort nog steeds de gebruikelijke manier. Auteurs: 

Gijs Daalmijer en 
Martine Bruin
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In 2016 is de start gemaakt voor het ontwikkelen van wetgeving met betrekking tot elektronisch 
ondertekenen voor de strafrechtketen. Dit heeft echter niet direct de start van elektronisch 
ondertekenen betekend: er zijn meer factoren die meespelen. Zo zijn er de vraagstukken over 
associatie (hoe identifeer je een ondertekenaar?) en authenticatie (hoe herkent een ontvanger 
de rechtsgeldigheid van een document?).  Zelfs met antwoorden op deze vragen, voelt een 
elektronische handtekening anders voor professionals in de strafrechtketen, waardoor ook 
een mentaliteitsomslag nodig is. 

Printen, zoeken, wachten & scannen
De dagelijkse gang van zaken bij informatie-uitwisseling in de strafrechtketen is momenteel 
onpraktisch. Te ondertekenen documenten worden uitgeprint en de bevoegde ondertekenaar 
wordt opgezocht om het document te ondertekenen. Het ondertekende document 
wordt vervolgens ingescand en verstuurd naar de juiste afdeling of persoon. Bij meerdere 
ondertekenaars voor een document, kan het zijn dat (delen van) het voorgaande proces 
verschillende malen moet worden doorlopen. Bovendien ligt een document stil op één plek 
indien de ondertekenaar op dat moment niet beschikbaar is. Het hele proces bestaat dus 
uit: printen, zoeken, wachten en scannen. Kortom, de handelingen rondom het op papier 
ondertekenen van documenten zijn omslachtig en tijdrovend.

Versturen & ondertekenen
Het ondertekenproces met elektronisch tekenen is korter. Een document wordt aangeboden 
om elektronisch te worden ondertekend. De persoon die geautoriseerd is om te mogen 
ondertekenen, voert de tekenhandeling uit door op de tekenknop in het systeem te drukken 
en moet via vingerafdruk of pincode het tekenverzoek bevestigen in een onderteken-app. 
Omdat (zo goed als) iedereen tegenwoordig in het bezit is van een smartphone of tablet 
kunnen tekenverzoeken plaats en tijd onafhankelijk worden bevestigd. Dit is veel efficiënter 
dan de papieren weg, omdat niet iedere tekenbevoegde continu achter zijn of haar bureau zit.  

De eerste e-handtekening in de strafrechtketen
Het simpelweg beschikbaar zijn van een e-handtekening, is niet voldoende geweest om het 
te laten landen in de strafrechtketen. Wetgeving moest worden aangepast en een rechter 
heeft een zaak met een e-handtekening moeten behandelen. En daarvoor moest een zaak, 
vanaf het moment van opstellen van een procesdossier, door de politie de strafrechtketen 
ingestuurd worden.  

Wetgeving is inmiddels aangepast en hierdoor mag de politie een procesdossier met 
e-handtekening aanleveren aan het Openbaar Ministerie. In december 2017 is een eerste 
zogenaamde Digitaal Proces Dossier (DPD) zitting gehouden bij de rechtbank in Rotterdam. 
De rechtbank heeft het DPD geaccepteerd en de zaak behandeld. Sinds februari 2019 loopt er 
een pilot bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank in Noord-Holland rondom het verwerken 
van zaken met een e-handtekening. Dit is een veelbelovende stap voor de strafrechtketen 
volgens John van de Rijt (programmadirecteur bij het Openbaar Ministerie): “Werken met de 
e-handtekening is de sleutel voor verdere digitalisering van het OM”. De deur is dus geopend 
voor digitale aanlevering van zaken. En dat deze deur nu op een kier staat, kan in de toekomst 
veel opleveren voor de strafrechtketen. 

Op naar een papierloze strafrechtketen
Op het moment dat een e-handtekening volledig beschikbaar is in de strafrechtketen, zijn er 
verdere ontwikkelingen mogelijk: in eerste instantie zal een papierloze strafrechtketen haalbaar 
zijn. De politie stelt procesdossiers digitaal op en levert ze ook digitaal aan. Het Openbaar 
Ministerie verwerkt deze dossiers digitaal en stuurt de te ondertekenen documenten voor 
de rechtspraak elektronisch door. Ook de rechtspraak gaat documenten voor het Openbaar 
Ministerie digitaal ondertekenen en weer terugsturen. 

55



dagvaardingen digitaal betekend2 kunnen worden: er is dan geen 
noodzaak meer om bij iemand langs de deur te gaan. Indien de 
handtekening gekoppeld wordt aan de DigID van burgers, kan 
daarbij de hoeveelheid dagvaardingen die niet goed worden 
betekend, afnemen. 

Hiervoor is het wel essentieel dat de ketenpartners bereidheid 
tonen om met een e-handtekening te gaan werken. Bij digitale 
transformaties In het verleden is gebleken dat het erg belangrijk 
is om ketenoverstijgend te denken en iedereen in een vroeg stadium 
te betrekken bij technologiekeuzes, werkprocesaanpassingen en 
cultuurwijzigingen. Om dit over 5 jaar te bereiken moet op kortere 
termijn de eerste stappen hiervoor gezet worden. Dit wil niet 
zeggen dat over de gehele keten dezelfde technologieën ingezet 
moeten worden. Wel moet worden nagedacht over hoe informatie 
zo efficiënt mogelijk door de keten heen kan stromen.    

Daarnaast ontstaan  door de schaalvergroting meerdere initiatieven 
van verschillende e-handtekeningen. Hoe kan hierop toezicht 
gehouden worden? En hoe kan een veilige e-handtekening herkend 
worden? Het is aan te bevelen om ketenbreed een commissie/
aanspreekpunt te ontwikkelen, wat als kennispunt voor de 

Om bovenstaande goed te laten verlopen zijn er verschillende 
uitdagingen. De meest belangrijke zijn waarschijnlijk het 
ontwikkelen van een juist klimaat  en het stimuleren van een omslag 
in mentaliteit. Wanneer een elektronische handtekening onder 
een document wordt gezet, ontstaan er momenteel nog twijfels 
en vragen. “Wat gebeurt er als ik het document uitprint? Hoe kan 
ik verifiëren dat degene die ondertekend heeft ook hiermee heeft 
ingestemd?” Kortom: de vragen en onzekerheden die leven in de 
overgang naar digitaal tekenen moeten geadresseerd worden 
door het organiseren van kennissessies. Ook is belangrijk om de 
medewerkers te laten ervaren hoe eenvoudig en veilig het digitaal 
ondertekenen is. Door de medewerker hierin goed te begeleiden 
en twijfels weg te nemen, wordt de overgang naar een papierloze 
strafrechtketen op korte termijn haalbaar. Hierbij dient wel door alle 
partijen in de strafrechtketen de waarde en de noodzaak te worden 
ingezien van digitale uitwisseling van documenten/dossiers.  

Over 5 jaar
Kijkend naar de langere termijn kan communicatie met 
ketenpartners steeds meer gedigitaliseerd worden. Advocaten 
kunnen zich digitaal stellen1 bij een zaak, en stukken kunnen 
digitaal door de advocaat worden toegevoegd. Daarnaast   zouden 

De e-handtekening heeft de capaciteit om een 

omgeving waarin veranderingen zich op 

rustiger tempo inzetten te transformeren. Een 

kleine stap voor techniek, een grote sprong 

voor de strafrechtketen.
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e-handtekening fungeert. Vragen, nieuwe ontwikkelingen en 
overzicht worden dan vanaf één punt bijgehouden wat zorgt 
voor duidelijkheid en zekerheid. Met de Ketencoördinatiegroep 
Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS) is een goede stap 
gezet naar meer inzicht over de keten heen. Al richt deze zich 
niet specifiek op innovatie. 

Blik op de verdere toekomst
Nog iets verder kijkend zou contact met burgers in een strafzaak 
ook digitaal kunnen verlopen, zodat er plaatsonafhankelijk 
gewerkt kan worden. Wanneer een slachtoffer of getuige gehoord 
moet worden, zou dit via een televerbinding kunnen waarbij 
een e-handtekening als identificatiemethode wordt gebruikt. 
Via MijnOverheid.nl zouden burgers zelf bewijsstukken kunnen 
uploaden, verslagen kunnen lezen en met de e-handtekening 
bevestigen dat ze gelezen zijn. 

Voor dit laatste zijn nog veel stappen nodig, los van de 
ontwikkelingen die hierboven beschreven zijn. Uit onderzoek 
blijkt dat een derde van de Nederlanders communicatie vanuit 
de overheid op papier veiliger vindt dan via de digitale weg (Ipsos, 
2019). Het vertrouwen van de burger in digitale communicatie 
moet dus worden verbeterd. Tegelijkertijd wordt digitale 
communicatie wel gebruiksvriendelijker ervaren dan papier. Dit 
biedt perspectieven voor het draagvlak van de e-handtekening.

De innovatie van de e-handtekening
Het is duidelijk dat de e-handtekening op zichzelf niet innovatief 
is: het is geen nieuwe technologie of een niet eerder bedacht idee. 
Wel is het een transformer voor de strafrechtketen. De wijziging 
in wetgeving en aanpassingen in het proces hebben de deur 
opengezet en zetten deze verder open voor andere innovaties. 
Om dit succesvol in te zetten moet altijd rekening gehouden 
worden met de menselijke factor, de veranderingsgezindheid 
van medewerkers en burgers. De e-handtekening heeft de 
potentie om een omgeving waarin veranderingen zich op rustiger 
tempo inzetten, te  transformeren. Een kleine stap voor techniek, 
een grote sprong voor de strafrechtketen.

  1Het melden dat een advocaat een verdachte vertegenwoordigd bij een zaak

  2Het ondertekenen van een akte van uitreiking bij een dagvaarding

gijs.daalmijer@capgemini.com
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Een innovatie-aanpak: 
veel meer dan alleen 
een speeltuin
Structuur en cultuur dragen bij aan het 
succes van innovaties

Highlights
• Voor het verkorten van de 

reactietermijn op nieuwe 
dreigingen is een innovatieve 
cultuur noodzakelijk.

• Een kortere reactietermijn 
levert potentieel veel 
waarde op.

• Het resultaat van innovatie 
is nu onvoldoende zichtbaar 
en meetbaar.

• Een structurele aanpak van 
incrementele vernieuwingen 
levert succes op.

• Creëer een organisatiecultuur 
waar innovaties professioneel 
aangepakt worden.

• Wees niet bang dat dingen 
misgaan, want dingen gaan mis.

Drones leggen vliegveld Gatwick een week plat, de Russische Marine blokkeert 
de zee van Azov, Oostvaardersplassen-activisten negeren de wet, piraterij neemt 
weer toe in West-Afrika, cocaïnesmokkel door onderzeeboten in de Caraïbische Zee, 
milieu-incidenten met containers op de Noordzee. De samenleving, nationaal en 
internationaal, wordt steeds geconfronteerd met nieuwe veiligheidsbedreigingen. 
De handhavers van de openbare orde en veiligheid reageren echter voornamelijk 
met traditionele methodes en bestaande procedures. Dat is vaak ineffectief en 
kost veel tijd. Tijd waarin veel schade ontstaat: materiële schade en immateriële, 
waaronder reputatieschade.

Het verkorten van die reactietermijn levert potentieel veel waarde op. Daarom is een 
innovatieve cultuur noodzakelijk: een cultuur waarbij voortdurend nieuwe aanpakken 
worden beproefd, geëvalueerd en geïnstitutionaliseerd. In de praktijk zien we dat 
er wel wordt geëxperimenteerd, maar relatief weinig wordt geïmplementeerd. 
De Mobiele Eenheid gaat nog steeds de straat op met wapenstokken en traangas, 
Defensie stuurt nog steeds fregatten naar zee en de inlichtingendiensten sluiten 
telefoontaps aan1.

Auteurs: 
Judith Kennes en 
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Oorzaken achterblijvende vernieuwing
Waarom zien we zo weinig vernieuwing in de publieke veiligheidssector in vergelijking 
met de rest van de samenleving? Om dit goed vast te stellen is verder onderzoek nodig, 
maar enkele oorzaken liggen voor de hand. Een marinefregat, een gevechtsvliegtuig of 
een pantservoertuig koop je voor 25 jaar, het is een investering voor de lange termijn. 
Die stoot je niet zomaar af als er iets nieuws gebeurt in de wereld. Ook wetgeving zal een 
rol spelen. Het gebruik van opsporings- en geweldsmiddelen is tot in details gereguleerd 
en dat kost vele jaren. Ook budget en personele capaciteit zijn natuurlijk relevant. Door 
de hoge kosten voor instandhouding van de bestaande business staat vernieuwing 
voortdurend onder druk.

Het is natuurlijk lastig een integrale innovatiekoers uit te zetten en vast te houden in een 
omgeving die institutioneel incidentgedreven is. Daardoor worden innovatie-initiatieven 
als losse, onsamenhangende projecten neergezet. Ook wordt de term ‘innovatie’ te vaak 
gebruikt als vrijbrief om als project zelf voor een aanpak en technologie te kiezen en het 
wiel opnieuw uit te vinden. Verder worden innovatie-initiatieven los van de business 
uitgevoerd, door een speciale innovatie-afdeling of zelfs een externe partij. 

Als een private organisatie niet innoveert, verliest zij marktaandeel en uiteindelijk 
bestaansrecht. Dat gevaar is er niet of nauwelijks voor de handhavers van de openbare 
orde en veiligheid. Wat er ook gebeurt, deze diensten blijven nodig en er is geen concurrent 
die hun plaats inneemt. Het voorkomen van incidenten en negatieve publiciteit vraagt 
veel aandacht van de top en lijkt een hogere prioriteit te hebben dan innovatie. Dit heeft 
invloed op het risicogedrag van managers. De manager heeft meer te verliezen bij een 
mislukking dan dat het hem oplevert bij succes. De burgers zelf vragen er ook niet om, 
blijkt uit onderzoek van Capgemini uitgevoerd door Ipsos (zie figuur 1). De meerderheid 
van de respondenten ziet liever meer blauw op straat dan technologische oplossingen. 

Onbekend maakt ook onbemind: innovaties worden gezien als een bedreiging voor 
het huidige werk. De vergrijzing maakt dat nieuwe manieren van werken en nieuwe 
technologieën eerder met scepsis dan met nieuwsgierigheid worden benaderd. Maar 
misschien wel het grootste probleem: wat leveren innovaties nou eigenlijk op? Doordat 
het resultaat van de innovatie-initiatieven onvoldoende zichtbaar en meetbaar is, is het 
ook nauwelijks een thema in de bestuurskamers van de handhavers. 

52%

27%

21%

Meer veiligheid
door inzet van meer 
mensen (blauw op straat)

Meer veiligheid door inzet 
van nieuwe technologische 
oplossingen

Weet ik niet / Geen mening

Figuur 1: Liever meer blauw op straat 

Investeren in inzet van meer 
mensen of in technologische 
oplossingen
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inspiratie voor innovaties. Wanneer je een idee hebt geselecteerd en 
onderzocht, ga je in de devise-stap met prototypes op zoek naar de 
slagingskans van dit idee. Het gebruik van metrieken en betrekken 
van daadwerkelijke afnemers is in deze stap erg belangrijk.

Het kan zijn dat je een verkeerde richting hebt gekozen, en dat je 
het innovatieproces stopt na de devise-stap. Als je denkt dat deze 
innovatie daadwerkelijk iets op gaat leveren, wordt de oplossing in 
de deploy-stap verder ontwikkeld tot een pilot waar een grotere 
gebruikersgroep bij betrokken is. In de sustain-stap wil je ervoor 
zorgen dat je innovatiecompetentie verbetert met de geleerde 
lessen. 

4. Richt een innovatieplatform in met ondersteunende tools 
en methodes 
Tools en methodes kunnen helpen het innovatieproces zo succesvol 
mogelijk te doorlopen. En let wel: het in een vroeg stadium afwijzen 
van een initiatief dat niet kansrijk is, is ook een succes. Daarom 
richten we ons op methodes die zo snel mogelijk tot resultaat 
leiden. Ter inspiratie geven we per stap een aantal ideeën en een 
voorbeeldcasus bij het Openbaar Ministerie.

Waarom wel innoveren?
We hebben hiervoor verschillende knelpunten genoemd, maar 
die zijn natuurlijk geen reden om niets te doen.  Er zijn ook zeker 
parels van innovatie te vinden. De oprichting van het defensie 
cybercommando is een mooi voorbeeld. Tegen de stroom van 
bezuinigingen en reorganisaties in, is dit nieuwe commando relatief 
snel van de grond gekomen. Bij het versnellen van de besluitvorming 
en het heralloceren van budgetten heeft overigens expliciete druk 
van de Tweede Kamer een belangrijke rol gespeeld.

Innovatie structureel aanpakken
Het defensie cybercommando is dan nog een relatief grote wijziging 
met een grote maatschappelijke impact. Innovatie gaat natuurlijk 
ook om vele kleinere en incrementele veranderingen, soms tamelijk 
specialistisch, die de aandacht van de Kamer nooit zullen halen. 
Ook kan innovatie voortkomen uit een nieuwe werkwijze of een 
bestaand product op een nieuwe manier gebruiken. IT speelt 
hierbinnen wel vaak een grote rol. We richten ons daarom op 
een structurele aanpak van incrementele vernieuwingen met een 
IT-component.
Eerdere ervaringen leren dat de volgende stappen bijdragen aan 
succesvol innoveren: 
1.   Stel een innovatiestrategie op.
2.  Zorg voor aandacht vanuit het hogere management.
3.  Richt een herkenbaar innovatieproces in.
4.  Richt een innovatieplatform in met ondersteunende tools  

 en methodes.
5.  Beleg verantwoordelijkheden voor innovatie-initiatieven.
6.  Stel concrete kaders en randvoorwaarden aan  

 innovatie-initiatieven.
7.  Richt een werkwijze in om succesvolle innovaties op te   

 schalen. Deze stappen zijn niet uniek voor organisaties   
 in het veiligheidsdomein, maar we laten wel de  
 toepassing zien.

1. Stel een innovatiestrategie op
Idealiter leveren innovaties een bijdrage aan de doelstellingen van 
de organisatie. Wanneer je drijfveren ‘waakzaam en dienstbaar’ 
zijn of je ‘wil beschermen wat ons dierbaar is’,zijn innovaties vooral 
een succes als ze hieraan bijdragen. Daarnaast is het belangrijk te 
bepalen hoe innovatief je als organisatie wil zijn, wat je ambitie 
ten aanzien van innovatie is. Een innovatiestrategie helpt bij het 
maken van keuzes tussen verschillende innovatie-initiatieven en 
bij besluitvorming rondom investeringen in innovaties. De Harvard 
Innovation Matrix2 is een raamwerk dat inzicht geeft in welke 
innovatiestrategie het beste bij de organisatie past.  

2. Zorg voor aandacht vanuit het hogere management
Het is essentieel om de verantwoordelijkheid voor alle innovatie-
initiatieven bij één persoon op boardniveau te beleggen, 
bijvoorbeeld de Chief Innovation Officer (CINO) of de CIO. Met 
KPI’s wordt de focus op innovatie, de samenhang van innovatie-
initiatieven, het inzicht in de toepassing van innovaties en daarmee 
uiteindelijk de kans op succes vergroot. 
Voorbeelden van KPI’s zijn:
• Aantal bedachte innovatie-ideeën
• Aantal uitgevoerde prototypes

• Aantal succesvolle opgeschaalde prototypes
• Omzet uit innovatieprojecten afgelopen 2 jaar
• Besparingen (productiviteitswinst) uit innovatieprojecten 

afgelopen 2 jaar.

3. Richt een herkenbaar innovatieproces in
Het doel van het innovatieproces is om van idee tot gerealiseerde 
oplossing te komen. Capgemini hanteert binnen haar 
innovatieplatform ‘Applied Innovation Exchange’ het volgende 
proces: 
In de discover-stap ga je op zoek naar ideeën voor innovaties. 
Denk niet alleen aan nieuwe technologieën, maar ook irritaties, 
problemen en wensen van medewerkers zijn vaak een bron van 

Figuur2: Innovatieproces

Discover
Explore & Interrogate:

• New business model and 
emerging tech horizons.

• Industry issue and 
inflection point.

• Innovation ecosystem.

• Culture transformation.

Devise
Shape & De-risk:

• Ideas and insights into 
proof of concepts.

• Prototypes and MVPs.

• Business model designs.

• Technical architectures.

Deploy
Speed & Scale:

• Pilot launcher.

• Test, measure and iterate.

• Alignment and adoption.

Sustain
Proficiency & Certainty:

• Innovation capabilities 
and governance.

• Innovation immersion.

• Sustainable business 
value.

• Culture of innovtion
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Discover
Design Thinking3 is een methode die wordt ingezet om ideeën 
voor innovaties te genereren. Hierbij wordt op een creatieve 
manier het probleem onderzocht om tot vernieuwende inzichten 
te komen. Een innovatieloket waar medewerkers ideeën kunnen 
aandragen draagt bij aan de discover-stap. Intranet kan een goede 
landingsplaats zijn voor dit loket.

Devise
De Lean Startup4 methode is geschikt voor het bouwen en testen 
van een prototype. Je bouwt zo snel mogelijk een oplossing, een 
minimum viable product (MVP), en leert wat de gebruiker hiervan 
vindt op basis van goede metrieken. User Experience Designers 
kunnen helpen om de interactie met de gebruiker vorm te geven 
een zijn een grote succesfactor bij innovaties.

Deploy
Met Agile software development ontwikkel je een prototype naar 
een volwaardig product. Als er al een Agile-ontwikkelstraat en 
ondersteunende ontwikkeltools aanwezig zijn in de organisatie, 
is het handig (en vaak sneller) om deze ook voor innovaties in te 
zetten. 

Sustain
Een communicatieplan specifiek voor innovaties helpt bij het 
stimuleren van een innovatiecultuur. Communiceer over successen 
maar ook over mislukkingen. Met een Kanban-bord kun je focus 
houden op de meest kansrijke ideeën en resources. Dit bord geeft 
visueel inzicht in ideeën en in welke fase ideeën zich bevinden. Wil 
je niet verzanden in een grote hoeveelheid innovatie-initiatieven? 
Dan biedt een een work-in-progress limiet (WIP-limiet) binnen je 
Kanban-systeem een uitkomst. 

Casus Openbaar Ministerie
We illustreren de inzet van Design Thinking en the Lean Startup 
aan de hand van een innovatieopdracht die we uitvoerden 
bij het Openbaar Ministerie. In een workshop kozen we uit 
verschillende ideeën we het verbeteren van het logistieke 
proces bij de zwaardere strafzaken die voor een meervoudige 
kamer moeten komen. De logistieke voorbereiding van een 
zaak is tijdrovend en verstoringsgevoelig omdat er vele acties 
gecoördineerd moeten worden. Voor de officier van justitie 
is het lastig om overzicht op alle zaken te houden en de stress 
kan tijdens de voorbereiding behoorlijk oplopen. Met Design 
Thinking gingen we op zoek naar creatieve oplossingen voor 
de logistieke voorbereiding en stelden we de volgende Point 
of View op: 

De regievoerende officier van justitie (OvJ) wil met een 
gerust hart naar zitting kunnen omdat de OvJ dan in 
staat is om écht bij te dragen aan een veilige, eerlijke en 
rechtvaardige samenleving.

Vervolgens bouwden we, volgens de Lean Startup methode, 
met een OvJ, logistiek coördinator, bedrijfsadviseur, 
afdelingshoofd, smarter process ontwikkelaar en UX-designer 
een minimum viable product, dat we ‘Casebook’ noemden. 
Met ‘Casebook’ kreeg de OvJ een overzicht van de status van 
al haar strafzaken. Extra functionaliteit was sociale interactie 
met andere gebruikers, die makkelijk ‘getagd’ konden 
worden en advies bij een zaak konden geven. ‘Casebook’ 
heeft daarmee de potentie voor de OvJ om een zaak met 
een geruster hart naar zitting te brengen.
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 5. Beleg verantwoordelijkheden voor innovatie-initiatieven
Ieder innovatie-idee kent een eigenaar die ervoor zorgt dat het idee 
alle stappen goed doorloopt. De eigenaar is verantwoordelijk voor 
een gefundeerde go/no-go beslissing op basis van een goede analyse 
van de mogelijke toepassing van het prototype. Bij een go treedt de 
innovatie-eigenaar op als producteigenaar en is verantwoordelijk 
voor de verdere ontwikkeling van de oplossing. Ook is de eigenaar 
verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitrol en de effectuering 
van de voordelen die de oplossing moeten brengen. De innovatie-
eigenaar rapporteert aan degene die eindverantwoordelijk is voor 
alle innovaties, bijvoorbeeld de CINO.

6. Stel concrete kaders en randvoorwaarden aan 
innovatie-initiatieven 
Hoewel een innovatie vraagt om veel creatieve ruimte, is dit geen 
vrijbrief om niet aan geldende kaders en randvoorwaarden te 
voldoen. Kaders zorgen ervoor dat je je niet verliest in een te grote 
hoeveelheid mogelijkheden en kunnen creativiteit juist stimuleren. 
Bovendien zijn er ook gewoon restricties vanuit wetgeving of beleid. 
Als laatste bieden kaders ook veiligheid, ze kunnen bijvoorbeeld 
bijdragen aan het voorkomen van security-incidenten met innovaties. 

Om de creativiteit niet te veel te beperken is het verstandig om 
bij de start van de uitwerking van de innovatie en gedurende 
het proces een risico-analyse te doen op basis van geldende 
kaders en randvoorwaarden. Bijvoorbeeld bij het gebruik van 
persoonsgegevens kan er gekeken worden naar het risico op lekken 
en kunnen er maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen. 
Door een risicogebaseerde aanpak te hanteren geef je innovaties 
vrijheid op een gecontroleerde manier. 

7. Richt een werkwijze in om succesvolle innovaties op te 
schalen
Het rendement van innovaties wordt pas echt zichtbaar, wanneer 
deze in productie wordt genomen. Vaak zijn oplossingen die in 
‘proeftuin’-omgevingen zijn uitgewerkt, niet zonder meer geschikt 
voor iedereen. Het opschalen en het beveiligen van de oplossing 
wordt complexer en ook over het gebruikersgemak en het beheren 
van de oplossing moet goed zijn nagedacht. Vaak is de gebruikte 
technologie ook zo nieuw, dat de beheerorganisatie hier niet zonder 
meer mee uit de voeten kan.

Daarom is het raadzaam op voorhand een analyse te maken van de 
randvoorwaarden voor acceptatie. Je kan daarbij ervoor kiezen om 
die voorwaarden bewust te negeren. Bedenk tevens maatregelen 
die nodig zijn om op een later moment te treffen en zet deze 
op de backlog. Wanneer de beheerfase steeds dichterbij komt, 
stijgt de prioriteit van deze maatregelen en worden ze opgepakt 
door de ontwikkelteams. Hierdoor wordt de stap naar standaard 
dienstverlening kleiner. 

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van DevOps-teams, 
die niet alleen de ontwikkeling van de innovatie doen, maar ook de 
doorontwikkeling en het beheer.

Vaak zijn oplossingen die in 

‘proeftuin’-omgevingen zijn 

uitgewerkt, niet zonder meer 

geschikt voor iedereen. Het 

opschalen en het beveiligen van 

de oplossing wordt complexer en 

ook over het gebruikersgemak 

en het beheren van de oplossing 

moet goed zijn nagedacht.
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Casus Openbaar Ministerie
Dat acceptatie ook in de innovatiefase erg belangrijk 
is, illustreren we aan de hand van het voorbeeld bij het 
Openbaar Ministerie beschreven onder punt 4. We 
bouwden een minimum viable product die de officier van 
justitie met een gerust hart naar zitting moet brengen. In 
deze casus werd gekozen voor nieuwe technologie, waar 
geen van de betrokken partijen veel ervaring mee had. De 
functionaliteit van het MVP sprak de officier van justitie erg 
aan. Echter, de kennis over de gebruikte technologie was 
bij alle betrokken partijen nog zo schaars, dat er besloten 
werd de mogelijkheden te onderzoeken om vanuit bestaande 
voorzieningen de functionaliteit uit het MVP te gaan bieden.  

Succes met innoveren!
Het creëren van een organisatiecultuur waar innovaties 
professioneel aangepakt worden en ingezet worden om 
veranderdoelstellingen te halen, is niet vanzelfsprekend. Met de 
tips beschreven in dit artikel leveren we handvatten om innovatie-
initiatieven meer kans van slagen te geven. 

De belangrijkste tip is: ‘sta open’. Sta open voor nieuwe, afwijkende 
ideeën en oplossingen. Omarm andersdenkenden, geef initiatieven 
een boost en beloon mislukkingen. Help de organisatie positief 
tegen veranderingen aan te gaan kijken. Wees niet bang dat dingen 
misgaan, want dingen gaan mis. Maar alleen door te vallen én op 
te staan leer je, en dat geldt ook voor leren innoveren.

judith.kennes@capgemini.com

peter.kwant@capgemini.com

Over de auteurs
Judith Kennes is enterprise-architect en richt zich met 
name op (die delen van) organisaties die transformeren 
naar een scaled agile manier van werken en die innovatie 
een structurele plek in hun IT-ontwikkeling willen 
geven. Hierbij brengt ze balans in de spanning tussen 
‘teams maximale vrijheid geven’ en ‘werken onder 
architectuur’. Afgelopen anderhalf jaar is Judith als lead 
informatiearchitect werkzaam geweest bij de politie.

Peter Kwant (Executive Master Security & Defence) 
is principal consultant cybersecurity bij Capgemini en 
voormalig marineofficier.

1https://www.defensie.nl/onderwerpen/
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Kunnen we onze ogen  
nog wel geloven?
Deep Fake technologie beïnvloedt het 
vertrouwen in het veiligheidsdomein

Het vermogen om de werkelijkheid te verdraaien en hierdoor fake news te 
genereren heeft sinds 2018 een exponentiële sprong voorwaarts gemaakt met 
‘Deep Fake’ technologie. Deze technologie maakt het mogelijk om thuis audio 
en video te maken van echte mensen die dingen zeggen en doen die ze nooit 
hebben gezegd of gedaan. Het is vrij eenvoudig en de kwaliteit begint zo goed 
te worden dat detectie van nepvideo’s steeds moeilijker wordt. Deze technologie 
wordt langzaamaan toegankelijker. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het 
vertrouwen in het veiligheidsdomein. Tevens biedt het allerlei mogelijkheden 
tot chantage, uitbuiting, intimidatie, oproer en manipulatie van burgers in 
de maatschappij.

Vanuit mijn visie en/of overtuiging kan Blockchain-technologie dit probleem 
helpen oplossen, door ervoor te zorgen dat de authenticiteit van de video 
onweerlegbaar is. Later in dit artikel zal worden uitgelegd hoe precies, maar 
allereerst wordt uitgelegd hoe men een Deep Fake video maakt en welke 
mogelijkheden er nu al zijn om misbruik te voorkomen.

Highlights
• Kunnen we onze ogen nog 

wel vertrouwen?

• Wat is Deep 
Fake technologie?

• Deep Fake technologie 
beïnvloedt het vertrouwen in 
het veiligheidsdomein.

• Blockchain-technologie is de 
oplossing om deze vorm van 
manipulatie te bestrijden.

Auteur:  
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Welke mogelijkheden zijn er nu al om 
misbruik van Deep Fakes te voorkomen?
Kunstmatige intelligentie wordt gebruikt voor het maken van Deep 
Fake video’s, maar kan echter ook helpen bij de bestrijding ervan. 
Door het herkennen van patronen kunnen algoritmes signalen 
zien die verklappen dat een video nep is. Voorbeelden van dat 
soort signalen zijn ogen die niet knipperen, het schaduwpatroon 
van het gezicht en de vervaging van beeldkwaliteit bij armgebaren.

Wat is een Deep Fake applicatie?
Onder de motorkap is een Deep Fake applicatie geen magie, het 
is enkel pure wiskunde. De applicatie maakt gebruik van een Deep 
learning-toepassing, wat betekent dat het afhankelijk is van neurale 
netwerken om zijn functies uit te voeren. Neurale netwerken zijn 
softwarestructuren die ruwweg zijn ontworpen naar het menselijk 
brein. 

Wanneer men een neuraal netwerk veel voorbeelden geeft van 
een bepaald type gegevens, (bijvoorbeeld foto’s van een persoon), 
leert het functies uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn het gezicht 
van die persoon in foto’s detecteren, of in het geval van Deep Fakes 
het gezicht van iemand anders ermee vervangen. 

In Nederland is er nog geen officiële wetgeving 
over de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
bij het maken of delen van Deep Fakes. Sinds eind 
2018 is er wel een kabinetsplan  om nepnieuws te 
bestrijden. De overheid gaat de verspreiding van 
nepnieuws in Nederland onderzoeken. In aanloop 
naar de provincale en Europese verkiezingen in 
2019 wil de overheid haar burgers beschermen 
tegen nepnieuws. 
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In Nederland werkt Theo Gevers, computerwetenschapper aan de 
Universiteit van Amsterdam, aan een plug-in voor browsers. Deze 
moet gebruikers erop wijzen wanneer een video een Deep Fake is. 
Ook platformen als Facebook en Google werken aan oplossingen 
voor het herkennen van Deep Fakes omdat via social media nieuws 
snel viraal kan gaan. Facebook heeft hiervoor een machine learning 
model gebouwd dat mogelijk valse foto’s of video’s detecteert. 
Deze worden, voor beoordeling, naar de feitencontroleurs van 
Facebook gestuurd (in 17 landen heeft Facebook afdelingen die 
feiten controleren). Verder passen feiten controlerende partners 
visuele verificatietechnieken toe, zoals reverse image search en 
beeld-metagegevensanalyse om de inhoud van een video te 
beoordelen (metagegevens zijn data over data. In het geval van 
video kun je bijvoorbeeld achterhalen op welk datum/tijd een 
video is gemaakt).

Google heeft bijvoorbeeld met spraaksynthese-technologie de 
afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Met Google DeepMind 
(de supercomputer van Google die werkt op basis van neurale 
netwerken) kunnen zeer realistische mensachtige stemmen 
worden gemaakt. Zoals elke  technologie kan deze ook worden 
misbruikt, daarom  werkt Google aan state-of-the-art technologie 
voor nep-audio detetectie in video’s.

In Amerika wordt in 2019 68 miljoen dollar voor DARPA (de 
militaire onderzoeksafdeling van de VS) vrijgemaakt om software 
te bouwen dat Deep Fakes kan herkennen. Deze software gaat 
nog veel verder dan het controleren van het knipperen met de 
ogen. Men gaat bijvoorbeeld ook kijken naar andere fysiologische 
kenmerken (zoals huidskleur en het kloppen van bloedvaten in het 
gezicht) om te achterhalen of een video authentiek is. Dat dit soort 
detectie software er komt is, vanuit democratisch oogpunt, erg 
belangrijk vanwege het risico van (mogelijke) beïnvloeding tijdens 
verkiezingen met gemanipuleerde video’s.

Het paradoxale in deze kwestie is dat artificiële intelligentie zowel 
wordt gebruikt voor het bestrijden én het creëren van Deep Fakes. 
Dit betekent dat de verspreiders van Deep Fakes juist ook artificiële 
intelligentie kunnen inzetten om fouten te detecteren en deze 
te corrigeren. 

We dienen na te denken over een technologie die eigenlijk al in een 
veel eerder stadium (tijdens het creëren van video en niet achteraf 
middels detectie) een waarheidskenmerk aan een video koppelt.

Blockchain is de oplossing voor Deep Fakes
Blockchain, de op cryptografie gebaseerde technologie die 
transacties op een verifieerbare en permanente manier registreert, 
kan in de toekomst een belangrijke rol spelen om te achterhalen 
of een gemaakte video authentiek is en dat er niet mee is 
gemanipuleerd. Een voorbeeld:

Bodycams & de politie
Stel dat agenten tegenwoordig een bodycam dragen om, middels 
video, vast te leggen wat er gebeurt tijdens een aanhouding. Voor 
alle belanghebbenden (officier van justitie, rechter, politieagent, 
dader) bij een vervolging is het van groot belang dat er absoluut 
vertrouwen is in de waarheidsgetrouwheid van de video. Natuurlijk 
zal de politie zijn uiterste best doen om de authenticiteit van de 
video’s te bewaken maar als het aanpassen van een video straks 
net zo gemakkelijk is als het plaatsen van een Instagram-filter
dan is het voor de acceptatie van de bewijslast essentieel dat te 
allen tijden bewezen kan worden dat een video niet is gewijzigd. 

Een oplossing voor het bovenstaande scenario is dat er van elke 
video een unieke crypotografische handtekening wordt gemaakt. 
Deze vingerafdruk wordt geschreven naar een onveranderlijk 
blockchain-grootboek (een lijst waarin alle gegevensmutaties onder 
elkaar worden bijgehouden) via een draadloze internetverbinding 
en in een smart contract vastgelegd. Hiermee wordt er een audit 
trail gemaakt van de video en is de integriteit geborgd1.

Smart contracts zijn, net als traditionele 
contracten op papier, overeenkomsten 
gebaseerd op een aantal voorwaarden en 
afspraken. Deze overeenkomsten zijn juridisch 
gebonden. In tegenstelling tot de papieren 
contracten zijn alle afspraken in smart-contracts 
elektronisch geprogrammeerd en worden alle 
afspraken decentraal in het blockchain-netwerk 
beheerd. 

De cryptografische handtekening kan gegevens bevatten zoals 
de GPS-locatie van het beeldmateriaal, de tijd en datum waarop 
het werd opgenomen, het diafragma, de framesnelheid en zelfs 
de beelden. 

1Bron: https://www.wired.com/story/

the-blockchain-solution-to-our-deepfake-problems/).

66 Trends in Veiligheid 2019



Wanneer de video wordt gedeeld of bekeken door een 
belanghebbende in de strafketen, wordt  automatisch via het 
gedistribueerde grootboek vergeleken of de crypotografische 
blockchain-handtekening overeenkomt. Dit is een binaire 
vergelijking. De code komt overeen of niet. De video is authentiek 
of de video is gewijzigd.

Het Amerikaanse startup bedrijf Factom is hiermee al in een 
vergevorderd stadium. Ze hebben een technologie ontwikkeld, 
die door de sensoren en camera’s verzamelde gegevens op een 
blockchain opslaat. Deze gegevens worden beveiligd en hierdoor 
is de mogelijkheid tot wijzigen of verstoren geëlimineerd. Een 
belangrijke opdracht waaraan Factom momenteel werkt is 
het inzetten van deze technologie voor cameracontrole bij de 
Amerikaans-Mexicaanse grens.

Zonder een waarheidscheck kunnen in de toekomstige gerechtelijke 
processen, waarbij een video als bewijs dient, de verdediging als 
argument aanvoeren dat videobeelden makkelijk te manipuleren 
zijn. De verdediging hoeft misschien niet eens te bewijzen of 
een video blijkbaar is gewijzigd: alleen al het feit dat nep-video’s 
bestaan zal authentieke video’s delegimiteren. Dit vind ik voor de 
samenleving niet wenselijk.

Door op het moment van de video-opname een unieke identificatie 
code te genereren en deze in een onveranderlijk blockchain-
grootboek  weg te schrijven en in een smart contact op te slaan, 
is de traceerbaarheid, authenticiteit en integriteit van de video 
altijd geborgd. Tevens zorgt de sterke encryptie codering van de 
blockchaintechnologie er ook voor dat niet-gemandateerden niet 
bij de videobeelden kunnen komen.

Zodoende, vind ik blockchain-technologie een belangrijke 
technologie om tezamen met  AI-detectie, videomanipulatie 
te bestrijden.

Over de auteurs
Maarten van Eck is een senior BI architect 
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Wat kunnen de 
veiligheidsdiensten 
leren van Disney?
Hoe kunnen veiligheidsdiensten de 
groeiende hoeveelheid aan data slim 
opslaan, zodat deze later herbruikt kan 
worden?

Highlights
• Het automatiseren van 

intelligence moet als één 
geheel worden beschouwd en 
niet als losse opzichzelfstaande 
intelligence-toepassingen.

• Automatiseren van de 
classificatie van data is met 
de huidige en groeiende 
hoeveelheid van groot belang.

• Het slim classificeren en 
opslaan geeft de diensten de 
mogelijkheid om op een slimme 
en onderbouwde manier acties 
te ondernemen op basis van 
hun data.

• Het hergebruik van 
betrouwbare data binnen 
de diensten kan een betere 
informatiepositie creëren.

Inleiding:
Wat hebben Disney en Intelligence met elkaar te maken? Disney maakt al sinds jaar en 
dag films. Deze films bestaan uit honderden verschillende scenes en zijn opgebouwd 
uit duizenden beelden. De scenes worden niet allemaal chronologisch opgenomen, 
maar op verschillende momenten en op verschillende locaties. Uiteindelijk worden al 
deze afzonderlijke scenes en beelden samengevoegd tot één film. Veiligheidsdiensten 
- voornamelijk de intelligence diensten- proberen ook een complete film of verhaallijn 
te (re)construeren door allerlei aanwijzingen, feiten en bewijzen samen te brengen. 
Hoe krijg je echter grip op al deze data? Hoe zorg je ervoor dat gegevens ordelijk 
en volgens privacyrichtlijnen worden opgeslagen? Dit artikel dient als leidraad voor 
veiligheidsorganisaties om meer waarde uit hun gegevens te halen.

Auteurs: 
Wouter Bal en Joop Koster
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De enorme hoeveelheid data in de wereld gaat elk verstand te boven. Naar verwachting is er tegen 
2025 jaarlijks 175 zettabytes (ZB) aan data1. Eén ZB is 1021 bytes, of 1 biljoen gigabytes of 1 miljard 
terrabytes. Om het concreter te maken: “If each Gigabyte in a Zettabyte were a brick, 258 Great Walls 
of China (made of 3,873,000,000 bricks) could be built”, aldus Taru Khurana van Cisco2.

Ook de veiligheidsdiensten in Nederland kampen met een grote datastroom: denk bijvoorbeeld aan 
alle data die bovendrijven bij onderzoeken naar criminele activiteiten. Zoals betrokken personen, 
bezittingen en de relaties hiertussen. Deze groei veroorzaakt steeds meer uitdagingen bij het 
ontvangen, verwerken, analyseren, verrijken, bewaren en hervinden van gegevens. Dit is handmatig 
niet meer bij te houden. 

Gelukkig stellen moderne en innovatieve technologieën ons steeds meer in staat om met grote 
hoeveelheden en diversiteit aan gegevens om te gaan. 

De moderne technologie die bedrijven als Disney en andere uitgevers gebruiken, ondersteunt in een 
aantal aspecten datamanagement. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van data in verschillende 
grootte, vorm en type, zowel gestructureerd (persoonsgegevens in een database) als ongestructureerd 
(foto’s en video’s op telefoons, laptops en sociale media). Andere voorbeelden zijn het opslaan, 
transformeren en zoeken van gegevens op verschillende opslagniveau’s, on-premise, in de cloud en 
zelfs op disk of tape. 

Relevante informatievoorziening
Niet alle data die veiligheidsdiensten voorbij zien komen, zijn altijd van direct belang. Echter, in later 
een onderzoek kunnen ze wellicht wel van onschatbare waarde blijken te zijn. De informatie moet 
dan wel beschikbaar en terug te vinden zijn. Door gegevens op een juiste wijze op te slaan zijn zij op 
een later moment wel herbruikbaar. 

De vraag is: hoe kunnen deze grote hoeveelheden data op een snelle en slimme wijze getagd en 
geclassificeerd  worden? Daarbij is het van belang om na te denken over toekomstig gebruik van de 
gegevens. 

Scene: Vallei  Time: 14:45:43    Director: Espen Sandberg

Location: Aberdeen Duration: 02.34 min   Actors: None

Date: 01-03-2019 Weather: Bright   Take: 6

Movie: Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge

1Bron: ‘Data Age 2025: The Digitization of the World’ door IDC, jaar 2018
2Bron: ‘The Zettabyte Era Begins – and how much is that?’ door Cisco. 

https://blogs.cisco.com/sp/the-zettabyte-era-officially-begins-how-much-is-that

Figuur 1: Een film bestaat uit losse scenes die later tot een geheel worden 
samengevoegd 
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Persoonsgegevens? En de AVG dan?
Het type informatie en de onderlinge relaties bepalen welke 
metadata aan welke gegevens worden toegevoegd binnen 
het bronsysteem. Het systeem zorgt op die manier zelf dat de 
gegevens in het systeem voldoen aan de geldende AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) vanaf het moment dat ze 
worden ingevoerd. Dit is mogelijk omdat de gegevens uniek zijn 
vastgelegd en het systeem de geldende wetgeving dus waarborgt. 
De gebruiker mag er vanuit gaan dat de in het systeem aanwezige 
gegevens een geldige (wettelijke) grondslag hebben. Het wijzigen 
van de (samenhang tussen) de gegevens kan voor een wijziging in 
de grondslag zorgen, waardoor de gegevens langer in het systeem 
kunnen blijven. Door de wijziging kan de grondslag ook verdwijnen: 
het systeem zal de gegevens in dat geval verwijderen.

Relevantie
Als we naar Disney kijken, zien we dat zij hun beeldmateriaal 
eenduidig classificeren en nauwkeurig opslaan zodat het snel is 
terug te vinden. Bij het opslaan zal Disney ook moeten bepalen 
wie het beeldmateriaal mag zien of (her)gebruiken. Door dit goed in 
te richten, is een organisatie als Disney in staat hun beeldmateriaal 
snel terug te vinden en in een juiste volgorde te zetten om zo een 
complete film te maken. Als we dan kijken naar de veiligheidsdiensten 
zien we dezelfde uitdaging: het compleet krijgen van de film of 
verhaallijn. Het samenspel tussen verschillende systemen die 
gebruikmaken van één enkele bron van gegevens, een ‘Single point 
of truth’, is hierin essentieel en zorgt voor nieuwe mogelijkheden 
op het gebied van de betrouwbaarheid van de basisgegevens. De 
garantie van authenticatie, betrouwbaarheid en wetmatigheid van 
data is het meest waardevolle aspect. Enkel het wetmatige deel is 
van minder belang bij Disney, terwijl dit wel van groot belang is voor 
veiligheidsdiensten als data later als bewijsmateriaal moet dienen. 

Allereerst door gegevens eenduidig te classificeren, wordt er 
waarde toegekend aan de gegevens vanuit een intelligence- en 
securityperspectief.  Dit zorgt ervoor dat deze gegevens niet enkel 
in lopende onderzoeken, maar ook in toekomstige onderzoeken 
gebruikt kan worden. De classificatie van de gegevens zorgt voor 
relevantie van de gegevens binnen het bronsysteem. Op basis van 
de classificatie kan het systeem ook de toegang tot de gegevens 
bepalen. 
 
Daarnaast is het vastleggen van de relatie met operationele zaken 
van belang. Het ontvangen, ontstaan en opslaan van de gegevens 
vindt zijn oorsprong vanuit zaken die wel of niet gekoppeld zijn aan 
verschillende waarnemingen of gebeurtenissen. Die gegevens 
kunnen op dat moment verrijkt worden met alle relevante en 
benodigde metadata (bijvoorbeeld datum en locatie), maar 
ook juridische grondslagen en classificatie. Dit betreft ook de 
mogelijke ‘houdbaarheidsdatum’ van de gegevens. Waarbij wet- en 
regelgeving bepaalt hoelang deze rechtsgeldig is en of de gegevens 
vernietigd of gearchiveerd moeten worden. 

Tevens is het van belang dat het proces van classificeren en 
vastleggen van metadata plaatsvindt tijdens de operationele 
verwerking van gegevens en content. Op dat moment is namelijk 
alle relevante, gerelateerde en gevalideerde informatie beschikbaar 
(zie figuur 2) en kan op een slimme wijze worden bepaald welke 
gegevens wel of niet moet worden getagd. Naast het classificeren 
van nieuwe gegevens kunnen de classificatiedata en metadata 
verrijkt worden met de laatste updates. Dit maakt het mogelijk 
om gegevens te voorzien (taggen) van alle gerelateerde 
informatie. Dit geldt niet alleen voor een enkel data type, maar 
voor een grote verscheidenheid aan types, zoals beeldmateriaal, 
geluidsmateriaal, fysieke documenten, maar ook persoonsgegevens 
en voertuiggegevens.

Vastlegging
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Figuur 2: Metadata
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Het slim opslaan van de informatie zorgt bij de diensten dus 
voor andere uitdagingen dan bij Disney. Voor veiligheidsdiensten 
is het van belang dat de gegevens op een slimmere wijze 
wordt opgeslagen en vervolgstappen sneller en beter bepaald 
kunnen worden. Zo’n vervolgstap moet ofwel manueel ofwel 
geautomatiseerd gebeuren. Ondertussen zijn de gegevens van de 
diensten onderhevig aan allerlei wetgeving omtrent het opslaan of 
verwerken. Dit maakt het proces rondom dataverwerking complex 
en onderhevig aan verandering.

Om dit proces te ondersteunen kan andere, meer innovatieve, 
technologie gebruikt worden zoals Robotics Process Automation 
(RPA), Natural Language Processing/Generation (NLP/NLG) en 
Artificial Intelligence (AI), maar ook (beeld)herkenningstechnologie 
zoals Facial Recognition. Deze technologieën worden ook 
wel Intelligente Automatiseringssoftware (IA) genoemd. De 
software wordt veelal gebruikt om bedrijfsprocessen aan 
de hand van de inhoud van data te stroomlijnen en om snel 
en complexe beslissingen te laten nemen. In combinatie met 
herkenningssoftware kan een automatische interpretatie en 
verrijking van de gegevens plaatsvinden. Het resultaat van de 
herkenningssoftware wordt dan als aanvullende (meta) data of 
tags aan de gegevens toegevoegd.

Door de gegevens met behulp van deze technologieën op een 
slimme en eenduidige wijze op te slaan, stelt het de diensten 
ook in staat om informatie snel terug te vinden. Op basis van de 
classificatie en metadata kan er zeer snel en nauwkeuring gezocht 
worden binnen de opgeslagen gegevens. Denk bijvoorbeeld 
aan het koppelen van zoektechnologie die op basis van de 
classificatie en metadata zoekresultaten weergeeft, met een 
scoringsresultaat van de match tussen de zoekopdracht en het 
gevonden resultaat.

Figuur 3: De vijf zintuigen van intelligente automatisering

COMMUNICEREN: Interactie 

ACTEREN: Service

HERKENNEN: Analyseren 

HERINNEREN: Kennis

WAKEN: Monitoren

De mogelijkheid om te luisteren, lezen, 
praten, schrijven en reageren op gebruikers 

van de IA-oplossing. Het doel is hier dat 
technologie ervoor zorgt dat de interactie 

intuïtief aanvoelt voor de gebruiker. 
Voorbeelden zijn chatbots en voicebots.

Technologie gebruiken om actie te ondernemen. 
We zijn gewend aan het concept van robots die 
aan een lopende band werken en verplaatst 
zich nu naar ondersteunig in bedrijfsprocessen. 
Voorbeelden hiervan zijn meldingen en het 
plaatsen van een incident of lead. 

Dit is het vermogen om patronen te detecteren 
en trends te herkennen. Het past algoritmen 
toe op kennis om de juiste actie te bepalen of 
toekomstige gevolgen te voorspellen.

Dit gaat over het effectief kunnen opslaan en 
vinden van informatie met behulp van 
componenten zoals databases en zoekmachines. 
Dit is waarschijnlijk het minst ontwikkelde gebied, 
voorbeelden zijn onder andere (vele) silo’s 
van informatie.

Technologie gebruiken om over belangrijke 
gegevens te waken en ze vast te leggen. Het 

wordt gebruikt om kennis te creëren. Dit 
zou CCTV- en IoT-sensoren omvatten.

Te vaak zie je dat de genoemde technologieën als losse, 
opzichzelfstaande oplossing worden toegepast en niet als 
component wordt gezien van een totaaloplossing. Echter, 
als technieken samenwerken, ontstaat een veel krachtiger 
oplossing om grote datavolumes toch op een snelle en accurate 
manier te classificeren. Door deze techniek patronen te laten 
herkennen in nieuwe data of updates op reeds opgeslagen data, 
kunnen systemen zelf bepalen of er snel actie moet worden 
ondernomen op het moment dat er een bepaalde trend of 
patroon herkend wordt.

De gegevens zijn er, de analyse 
is gedaan en nu? Actie!
Nu is er beschikking over een gigantische hoeveelheid 
gegevens, maar de waarde ervan is nog onduidelijk. Door 
de gegevens goed te classificeren en te labelen krijgen deze 
gegevens waarde en zijn ze  op een later moment snel terug te 
vinden. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om de focus vanuit 
een ander perspectief op te pakken. Neem een onderzoek, 
bijvoorbeeld naar een vechtpartij, waarin de gegevens van een 
passerende auto zijn vastgelegd. In dit onderzoek lijkt de auto 
niet van belang te zijn, omdat deze enkel als passant in het 
onderzoek is vastgelegd. Op het moment dat dezelfde auto 
in een ander onderzoek -bijvoorbeeld naar een bankoverval 
wordt vastgelegd, kan er gesignaleerd worden dat deze auto 
gerelateerd is aan een dit onderzoek. Hier worden de gegevens 
van de auto hergebruikt en niet opnieuw toegevoegd aan het 
bronsysteem. Doordat het nu mogelijk is om op de auto te 
focussen en het systeem te bevragen vanuit het perspectief 
van de auto, kan dit een beeld geven van de betrokkenheid 
van deze auto in meerdere zaken.
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Het vervolg kan dan zijn om de informatie omtrent de eigenaar op 
te zoeken en deze gegevens te relateren aan het onderzoek. Bij het 
zoeken naar gegevens van de eigenaar in het bronsysteem is het 
van belang dat de verschillende diensten hun informatie omtrent 
deze persoon op één plek opslaan. Als de diensten gezamenlijk 
gebruikmaken van het bronsysteem, kan er een duidelijker beeld 
ontstaan van wie deze persoon is en of deze persoon eventueel 
betrokken bij zaken van andere diensten. Autorisatie bepaalt 
wie deze informatie kan inzien. Dit hangt uiteraard samen met 
de classificatie en metadata van de gegevens. Op het moment 
dat dit goed ingericht is, zal er een beter en vollediger beeld van 
deze persoon ontstaan. Dit kan helpen om een sterkere zaak 
jegens deze persoon op te bouwen.

De geloofwaardigheid en bewijslast voor deze onderzoeken 
begint dus bij de gevalideerde gegevens die éénmalig in het 
systeem zijn vastgelegd. Met allerlei additionele analysesoftware 
kan er nog meer waarde uit de gegevens gehaald worden. Ook 
visualisatietools tools brengen  de geanalyseerde gegevens goed 
in beeld.

Conclusie
Met deze oplossingsrichting voor slimme verwerking, 
eenduidige opslag en herbruikbaarheid van gegevens kunnen de 
bronsystemen de wetmatigheid, relevantie en betrouwbaarheid 
van de gegevens beter faciliteren en garanderen.

Door het automatiseren van intelligence te zien als één geheel 
en niet als losse opzichzelfstaande intelligence-toepassingen, 
met verschillende bronsystemen, zorgt het uiteindelijke voor een 
zeer goede basisvoorziening doormiddel van een bronsysteem 
als ‘Single point of truth’. De betreffende diensten verwerven 
een betere kennispositie en zullen veel snellere beslissingen 
kunnen maken om bijvoorbeeld tot actie of vervolging over te 
gaan. Dit alles leidt uiteindelijk naar een goed functioneren van 
diensten welke op basis van betrouwbare gegevens keuzes kan 
maken en hierop actie kunnen ondernemen.

Een goed voorbeeld van een organisatie die dit momenteel 
toepast is de Finse politie. Zij hebben gekozen voor een 
oplossing waarbij meerdere instanties gebruikmaken van één 
bronsysteem. Zo werken de politie, douane, grensbewaking en 
het leger met één systeem. Dit geeft deze instanties een veel 
betere kennispositie en kunnen zij nauwkeurig samenwerken 
en acties ondernemen.

Als we dan kijken naar Nederland, zien we ook de beweging van 
verantwoordelijkheden van de politie en centrale overheden 
naar de lokale gemeente. De gemeente krijgt in deze zin ook de 
handhavingsbevoegdheid. Ook daar geldt dat een ‘Single point 
of truth’ de sleutel is naar betere handhaving en dienstverlening 
van de burger.
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Fysieke en digitale 
beveiliging: niet langer 
aparte werelden!
Hoe kunnen organisaties zich 
beschermen tegen gecombineerde 
fysieke en digitale aanvallen?

Stel je voor dat een medewerker van een IT-leverancier regulier onderhoud komt doen. 
Op het eerste gezicht niets vreemds. Later blijkt deze ‘medewerker’ in werkelijkheid een 
crimineel, die op vernuftige wijze het vertrouwen heeft misbruikt om aanpassingen te 
doen in de IT-infrastructuur van de organisatie. De crimineel kan door deze aanpassingen 
later van buitenaf ongeautoriseerd toegang krijgen tot IT-systemen. 

Dit is precies wat er in 2013 gebeurde toen criminelen bij een Britse bank malafide 
IT-apparatuur installeerden1. Later gebruikten zij deze apparatuur om op afstand 1,5 
miljoen euro te stelen . Bij deze ‘bankoverval’ werd er eerst fysiek toegang verschaft, 
waarna het ook mogelijk werd om toegang te krijgen tot banksystemen. Een combinatie 
van fysieke en digitale beveiligingsincidenten komen vaker voor.  Zo waren het begin 
april 2018 enkele Russische inlichtingenofficieren die hun pijlen hadden gericht op de 
Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag2. Hiervoor 
benaderden zij het OPCW fysiek, om vervolgens te proberen het WiFi-netwerk van het 
OPCW te hacken. Organisaties moeten een meer innovatieve aanpak kiezen om zich 
beter te beschermen tegen dergelijke gecombineerde fysieke en digitale aanvallen. 
Hoe kunnen organisaties dat het beste doen?

Highlights
• Fysieke en digitale beveiliging 

zijn van oudsher gescheiden.

• Criminelen voeren 
gecombineerde aanvallen 
uit op fysieke en digitale 
beveiliging of kiezen de 
zwakste schakel in één van 
deze twee.

• Digitale beveiliging krijgt niet 
de aandacht die het verdient.

• Het samenbrengen van 
fysieke en digitale beveiliging 
onder leiding van een Chief 
Security Officer (CSO) leidt 
tot kostenverlaging en een 
betere bescherming.

• Door de CSO direct onder 
het hoogste management 
te brengen, krijgt de 
beveiligingsorganisatie 
slagkracht en het juiste 
management-commitment.

Auteurs: 
Ton Slewe en Peter Seelen 
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Onvoldoende aandacht voor integratie fysieke en  
digitale beveiliging
Traditioneel heeft bij beveiliging de focus meestal op fysieke 
of digitale beveiliging gelegen. Zo heeft de beveiliging van 
belangrijke personen veel meer aandacht gekregen van fysieke 
beveiliging en veel minder van digitale beveiliging. Bij digitale 
apparatuur is er een gebrek aan fysieke monitoring om het 
manipuleren ervan te kunnen detecteren. Het besef begint 
steeds meer te komen dat beide dreigingen en de combinatie 
ervan aandacht moeten hebben.

Groeiende dreiging vanuit statelijke actoren
Dreigingen vanuit statelijke actoren worden steeds meer zichtbaar 
en vormen de grootste digitale dreiging4. Zo gaf de AIVD aan 
de FBI cruciale informatie over de inmenging van Rusland in 
de Amerikaanse verkiezingen5. En statelijke actoren gebruiken 
soms criminele organisaties waardoor de grens hiertussen aan 
het vervagen is, met als gevolg dat het steeds moeilijker is om de 
daadwerkelijke opdrachtgever te achterhalen.

Uitdagingen bij het integreren van fysieke en  
digitale beveiliging
Om te bepalen hoe organisaties zich tegen gecombineerde fysieke 
en digitale aanvallen kunnen beschermen, moet er te worden 
gekeken naar de uitdagingen die organisaties op dit gebied hebben. 
Verschillende zaken spelen een rol in de scheiding tussen fysieke 
en digitale beveiliging.

Gedeelde of impliciete verantwoordelijkheid is geen 
verantwoordelijkheid
Een eerste uitdaging is van organisatorische aard. Beveiliging is vaak 
op diverse plekken in een organisatie belegd. De beveiliging van 
informatiesystemen en infrastructuur ligt meestal bij de IT-afdeling. 
De fysieke beveiliging is de verantwoordelijkheid van facilitaire 
zaken en is vaak uitbesteed aan een derde partij. Daarnaast zijn er 
soms aparte afdelingen voor informatiebeveiliging, die onderdeel 
zijn van de business- of risicomanagement. Het ontbreken 
van eindverantwoordelijkheid leidt ertoe dat er geen gedeeld 
management van incidenten over deze deelgebieden heen is. 
Hierdoor worden beveiligingsincidenten gemist, die anders wel 
waren opgemerkt. Er is dan ook geen eenduidige zicht op 
beveiligingsrisico’s en -incidenten.

Onvoldoende commitment van hoogste management
Voor digitale beveiliging blijkt dat nog geen 25% van de Chief 
Information Security Officers (CISO’s) direct aan het hoger 
management rapporteert6. In het geval van fysieke beveiliging 
is de afstand tot het hoger management nog groter. Vaak is de 
CISO onderdeel van de IT-afdeling en wordt beveiliging vanuit 
een IT-perspectief benaderd. Hierdoor kan er niet goed gestuurd 
worden vanuit de business op de juiste prioriteiten. Er is vaak 
onvoldoende budget beschikbaar om door beveiliging prangende 
bedrijfsissues op te lossen. Hierdoor staat het imago van het bedrijf 
op het spel en door de komst van nieuwe wetgeving wordt de kans 
groter dat boetes opgelegd worden. Beveiliging moet dan ook 
expliciet aandacht krijgen van het hoogste management. 

Ontwikkelingen en dreigingen
Er zijn diverse ontwikkelingen gaande die relevant zijn voor fysieke 
en digitale beveiliging. Zo is er een toename van dreigingen, is er 
een steeds grotere afhankelijkheid van IT en groeit het besef tot 
de noodzaak van het integreren van deze nu nog vaak gescheiden 
twee werelden.

Groeiende afhankelijkheid van IT
We worden steeds afhankelijker van IT. Dat betekent dat het steeds 
belangrijker wordt om informatie goed te beveiligen. Daar komt 
bij, dat we steeds grotere hoeveelheden informatie genereren en 
communiceren. De ontwikkeling van mobiele netwerken, sociale 
media, hoge kwaliteit videobeelden en het snelgroeiende aantal 
aan het internet verbonden apparatuur spelen daar een belangrijke 
rol in. Het samenvoegen van verschillende soorten informatie zoals 
data, video en spraak heeft ertoe geleid dat deze informatie over 
hetzelfde netwerk wordt getransporteerd. Tevens wordt informatie 
door veel verschillende apparatuur gebruikt en wordt informatie 
steeds meer buiten de grenzen van organisaties opgeslagen.

Technologische ontwikkelingen voor aanval en verdediging
Op technologisch gebied zijn er verschillende ontwikkelingen. Fysiek 
is het bijvoorbeeld mogelijk om met drones spionage te plegen, 
apparatuur te stelen of zelfs mensen aan te vallen. Binnen de IT 
winnen innovatieve technologieën als kunstmatige intelligentie en 
machine learning (ML) snel terrein. Criminelen kunnen deze nieuwe 
technologieën gebruiken als aanvalsmiddelen. Organisaties kunnen 
ze daarentegen gebruiken om zichzelf te beschermen. Ook kunnen 
aanvallers middelen misbruiken die bedoeld zijn als verdediging. 
Het overnemen van een beveiligingscamera door een aanvaller is 
hier een voorbeeld van3.
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Verschillende bronnen van identiteiten
Het ontbreken van de integratie tussen fysieke en digitale beveiliging 
is onder meer een gevolg van het organisatorisch apart beleggen 
daarvan. Een uitdaging die daarmee gepaard gaat is het hebben van 
meerdere bronnen met identiteitsgegevens. Deze identiteiten zijn 
cruciaal om een persoon of systeem te identificeren en te kunnen 
bepalen of die identiteit toegang tot bijvoorbeeld informatie heeft. 
Wanneer elk organisatiedeel haar eigen identiteiten beheerd, leidt 
dit tot inefficiënties. Het beheer van één identiteit moet immers 
tweemaal gedaan worden. 

Ook kunnen identiteitssystemen over verschillende data beschikken. 
Volgens het ene systeem zou iemand nog toegang moeten hebben, 
terwijl het andere systeem aangeeft dat een medewerker al uit 
dienst is. Daar waar binnen organisaties wel integratie plaatsvindt 
van identiteiten voor toegang tot systemen en fysieke toegang, is 
dit veelal beperkt tot een integratie voor de eigen medewerkers. 
Voor gasten en externe partijen is er dan vaak nog een apart 
informatiesysteem. Het hebben van verschillende bronnen met 
identiteiten is inefficiënt en resulteert in beveiligingsrisico’s.

Hoe worden fysieke en digitale beveiliging 
geïntegreerd? En wat levert het op?
Er kunnen diverse voordelen worden behaald met het integreren 
van digitale en fysieke beveiliging. Deze voordelen ondersteunen 
een positieve businesscase, waarmee investeringen kunnen worden 
verantwoord. Een holistische integratie van digitale en fysieke 
beveiliging zorgt voor een verbetering van de beveiliging en een 
verlaging van beveiligingsrisico’s. De verlaging van deze risico’s is op 
verschillende aspecten te realiseren, zoals organisatie, processen 
en technologie.

Stuur beveiliging centraal aan met commitment  
van het hoogste management
De scheiding van fysieke en digitale beveiliging voorkomt in 
belangrijke mate de samenwerking. Een eerste stap is om de 
organisatieonderdelen van fysieke en digitale beveiliging bij elkaar 
te brengen. Dit dient te gebeuren onder leiding van een Chief 
Security Officer (CSO), zodat er beter kan worden samengewerkt. 
Door de CSO net onder het hoogste management te plaatsen, 
krijgen fysieke en digitale beveiliging het juiste commitment en de 
benodigde middelen. Dit geeft de CSO de benodigde slagkracht 
om daadwerkelijk integratie te realiseren.

Deel beveiligingsinformatie en werk beter samen
Als de informatie van fysieke en digitale beveiliging wordt 
samengebracht, wordt het makkelijker om op basis van deze 
informatie samen te werken. Het samenbrengen van gegevens kan 
worden gedaan  op basis van een geüniformeerd gegevensmodel, 
zoals STIX7. Hierdoor wordt het ook makkelijker om goede 
beveiligingsinformatie met andere partijen te delen en te 
ontvangen. Een organisatie is hiermee eerder voorbereid op 
nieuwe aanvallen. Dat stelt organisaties in staat om tijdig 
maatregelen te treffen. In Nederland speelt het NCSC8 een 
belangrijke rol om dit soort informatie tussen partijen te delen.

Correleer beveiligingsinformatie en  
integreer incidentmanagement
Als de beveiligingsinformatie in een gezamenlijk model wordt 
ondergebracht, wordt het veel makkelijker om informatie te 
correleren. Bij geïntegreerd incidentmanagement kan gebruik 
worden gemaakt van kunstmatige intelligentie om verbanden 
tussen fysieke en digitale gebeurtenissen te vinden en tijdig 
te reageren.

In het geval bescherming niet afdoende is, is het belangrijk dat 
er een adequate respons plaatsvindt. Dit betreft een respons 
op de detectie van een (potentieel) beveiligingsincident. Zo zou 
in het geval van een fysieke inbraak, preventief gegevens en/of 
cryptografische sleutels kunnen worden gewist van systemen 
wanneer deze dreigen te worden meegenomen.

Combineer fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen
Op het gebied van bescherming en detectie kunnen gecombineerde 
maatregelen worden genomen. Zo is het mogelijk om voor 
informatiesystemen alleen toegang te geven, wanneer iemand 
fysiek aanwezig is. De fysieke aanwezigheid kan worden gerealiseerd 
door het scannen van een pas of door gezichtsherkenning. Een 
andere vorm van detectie kan plaatsvinden bij ongeautoriseerde 
toegang tot een draadloos netwerk. Er kan dan een camera 
worden ingeschakeld en op een potentiële dader worden gericht. 
Dit vergroot de mogelijkheden om aanvallen te voorkomen en te 
detecteren. 

Figuur 1: STIX

Threat Actor Attack Pattern

Malware

Tool

Met STIX (Structured Threat Information 
Expression) is het mogelijk om informatie over 
dreigingen op een gestandaardiseerde manier 
uit te wisselen. In dit STIX voorbeelddiagram 
is er een dreigingsactor (threat actor) die een 
aanvalspatroon (attack pattern) gebruikt, 
dat bestaat uit een digitale (malware) en 
fysieke component (tool). Bij dit diagram 
wordt een geüniformeerd gegevensmodel  
gebruikt, dat systemen kunnen gebruiken om 
dreigingsinformatie.
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 Breng identiteiten samen
Goed identiteitsbeheer is een belangrijke voorwaarde voor een 
goede beveiliging. Zonder goed te weten wie iemand is, kun je 
niet goed bepalen wat iemand mag. Door identiteiten centraal 
bij te houden, hier goed beheer op te doen en waar nodig te 
synchroniseren, wordt aan een belangrijke voorwaarde voldaan.

Het integreren van verschillende processen en uitfaseren van 
gescheiden identiteitssystemen resulteert in een kostenbesparing 
en effectievere operatie. Dit stelt bedrijven in staat om de percepties 
die leven rondom de informatiebeveiligingsfunctie, te realiseren: 
het gebruik van beveiliging als drijfveer voor competitief voordeel 
en maakt een effectievere en efficiëntere organisatie mogelijk9.

Integreer fysieke en digitale beveiliging!
Wanneer de fysieke en digitale omgeving als twee aparte werelden 
worden beschouwd, lopen organisaties grote beveiligingsrisico’s. 
Criminelen maken van deze twee werelden gebruik om geavanceerde 
aanvallen uit te voeren of kiezen de zwakste schakel in één van deze 
twee werelden om hun doel te bereiken. Deze dreiging zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. Het is daarom voor organisaties van 
essentieel belang om een holistische beveiligingsaanpak te kiezen, 
waarbij de fysieke en digitale beveiliging worden geïntegreerd!

1https://www.cso.com.au/article/527083/gang_exploits_both_

physical_system_security_during_bank_robbery 
2https://www.government.nl/latest/news/2018/10/04/

netherlands-defence-intelligence-and-security-service-disrupts-

russian-cyber-operation-targeting-opcw 

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/04/visual-guide-

how-dutch-intelligence-thwarted-a-russian-hacking-operation
3https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/09/17/cctv-

vulnerability-could-allow-cyber-criminals-hack-video-surveillance/
4NCTV – Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2018, https://www.

nctv.nl/actueel/nieuws/2018/digitale-dreiging-in-nederland-neemt-

toe.aspx 
5https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2213762-hackteam-aivd-gaf-fbi-

cruciale-info-over-russische-inmenging-verkiezingen.html 
6IDC – The Modern Connected CISO, https://www.capgemini.com/

nl-nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/The-Modern-Connected-

CISO-5.pdf
7Structured Threat Information Expression, https://oasis-open.

github.io/cti-documentation/stix/intro.html 
8Nationaal Cyber Security Centrum, https://www.ncsc.nl 
9IDC – The Modern Connected CISO, https://www.capgemini.com/

nl-nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/The-Modern-Connected-

CISO-5.pdf
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Overwin de  
legacy-berg
Hoe kunnen organisaties innoveren 
met de (on)mogelijkheden van 
bestaande IT-systemen?

Highlights
• Bestaande IT-infrastructuur 

kan een significant 
veiligheidsrisico opleveren.

• De overheid heeft beleid 
opgesteld om deze risico’s 
te beperken met de Baseline 
Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (BIR).

• Door het inzetten van een 
Quick Scan op basis van deze 
standaarden kunnen risico’s 
geïdentificeerd worden en kan 
een organisatie weer ‘in control’ 
zijn.

• ‘In control’ zijn van risico’s is 
een essentiële randvoorwaarde 
voor succesvolle innovatie.

Recent hebben veel verschillende soorten cyberaanvallen plaatsgevonden. 
Ransomware aanvallen en virussen hebben zowel het bedrijfsleven als de overheid op 
wereldwijde schaal schade toegebracht. Bij veel van deze dreigingen wordt gebruik-
gemaakt verouderde IT-systemen en de daarbij horende kwetsbaarheden. Net zoals 
niet-geüpdatete en verouderde IT-systemen fabrikant TSMC honderden miljoenen 
heeft gekost, maken vele Nederlandse ziekenhuizen en publieke instellingen nog 
steeds gebruik van verouderde IT-systemen en een kritieke infrastructuur. Dit kan 
worden gezien als een tikkende tijdbom.

Auteurs:  
Philipp Blaas en  
Stefan Kortekaas
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Risico en de praktijk
Op 6 augustus 2018 was de Taiwanese Chipleverancier TSMC gedwongen 
de productie stil te leggen door de uitbraak van een computervirus. TSMC, 
de grootste chipmaker ter wereld, bleek getroffen te zijn door het beruchte 
WannaCry virus, dat  naar schatting 10.000 machines had geïnfecteerd. Door 
het incident was de productie voor drie dagen stilgelegd. De geschatte 
kosten hiervan zijn €150 miljoen euro naast de bijzonder negatieve impact 
op de reputatie van de fabrikant. Door dit incident had Apple, de grootste 
klant van TSMC, vertraging opgelopen in de uitlevering van de nieuwe 
iPhone. 

Spoken uit het verleden
WannaCry vond plaats in 2017, dus hoe is het mogelijk dat TSMC dan toch 
slachtoffer wordt van een virus dat al een jaar bekend is?  Het blijkt dat TSMC 
duizenden machines actief had die functioneerden op een niet-geüpdatete 
Windows 7 distributie. In de kern had het bedrijf de risico’s van het niet 
updaten van kritieke systemen onderschat. Door elementaire maatregelen 
te nemen, zoals de systemen tijdig te updaten, had de situatie met relatief 
weinig moeite voorkomen kunnen worden. 

Wat is het onderliggende probleem?
Het is gebruikelijk dat hackers op zoek gaan naar kwetsbaarheden in 
het systeem, wanneer software niet meer ondersteund wordt. Deze 
aanwezige zwakke plekken zijn nooit gedicht voordat de ondersteuning 
van het systeem stopte. Hiernaast worden oude kwetsbaarheden van 
systemen zoals gebruikelijk in detail gepubliceerd nadat ze onderzocht 
zijn door security experts. Hiermee ontstaat in de praktijk een handleiding 
die hackers kunnen gebruiken om deze kwetsbaarheden te misbruiken. 
Vooral in complexe IT-infrastructuren (zoals in de financiële sector) komt 
het veelvuldig voor dat oude legacy-systemen verbonden zijn met nieuwe 
producten. Dit heeft tot gevolg dat kwetsbaarheden in oudere systemen 
als achterdeur gebruikt kunnen worden om toegang te verkrijgen tot het 
gehele systeem. Het logische gevolg is dat mogelijkheden voor innovatie 
zijn beperkt door de risico’s van de oudere, gekoppelde systemen. 

Legacy in context
Een sprekend voorbeeld luidt als volgt: Microsoft raadde haar eigen 
klanten het gebruik van Internet Explorer (IE) af. Ja dat klopt, Microsoft 
zelf waarschuwde tegen het gebruik van een eigen product1. Hoewel 
Internet Explorer nog wel met patches wordt ondersteund voor Enterprise-  
omgevingen, is het in de kern een end-of-life product dat alleen nog wordt 
onderhouden door vele organisaties die oude applicaties, directories en 
technologieën actief hebben die afhankelijk zijn van IE. Microsoft stelt 
verder in de blogpost dat IE is ontwikkeld met nadruk op ‘compatibility’ 
en gebruiksvriendelijkheid in een tijd dat security een kleine rol speelde 
in softwareontwikkeling. Hierdoor heeft IE features die het voor hackers 
mogelijk maakt om toegang te krijgen tot het gehele besturingssysteem. 
Bovendien is IE zodanig verouderd dat softwareontwikkelaars niet meer 
testen voor het IE platform en hun aandacht richten op meer moderne 
browsers. Als de focus dus is gericht op het optimaliseren van bestaande 
systemen, kan dit beperkingen opleveren voor het gebruik van nieuwe 
applicaties en wordt het in toenemende mate moeilijker om mee te 
innoveren.

            Als de focus dus is 

gericht op het optimaliseren 

van bestaande systemen, 

kan dit beperkingen 

opleveren voor het gebruik 

van nieuwe applicaties en 

wordt het in toenemende 

mate moeilijker om mee 

te innoveren.

Frank Laan, business 
securitymanager bij Capgemini

1https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows- 

IT-Pro-Blog/The-perils-of-using-Internet-Explorer-as-your-

default-browserba-p/331732
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Helaas blijkt het dat veel organisaties in Nederland soortgelijke 
problematiek ondervinden. Voorbeelden zijn Nederlandse banken 
die IBM AS/400 servers hebben draaien uit 1988, Nederlandse 
overheden die nog steeds Windows XP-systemen gebruiken en 
bedrijven die verouderde code gebruiken. Deze voorbeelden tonen 
aan dat veel organisaties moeite hebben met het overwinnen 
van legacy-obstakels. Naast eerdergenoemde obstakels, zijn er 
aanvullende risico’s gerelateerd aan verouderde IT-infrastructuur 
zoals het uitvallen van diensten, vertragingen, incompatibiliteit en 
een hoger risico op data-lekken. Mede hierdoor kunnen verouderde 
IT-systemen het voor organisaties onmogelijk maken om te voldoen 
aan wetgeving en daarmee hoge boetes riskeren. Hoe kan dit 
worden opgelost? Het is praktisch onmogelijk om te innoveren en 
het vernieuwen van legacy IT-systemen gelijktijdig op te lossen. 
Dus, wat is er dan wel mogelijk?

Overwinnen van de legacy-berg
Of het doel nu een uitgebreide vernieuwing van gedateerde 
systemen is of het controleren van risico’s, de eerst stap is altijd 
een risicoanalyse. Dit geldt met name voor organisaties die zowel 
hun gedateerde systemen als lopende innovatieprojecten willen 
blijven voortzetten. Het is van groot belang om bewust te zijn van 
de risico’s die gedateerde systemen met zich meebrengen om de 
nieuwe systemen voldoende te kunnen beschermen. 

Om de risico’s van gedateerde systemen en verslechterde 
veiligheidsstandaarden in Nederland te adresseren, heeft 
de overheid een aantal beleidsdocumenten ontwikkeld voor 
informatiebeveiliging genaamd de Basislijn Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (BIR). Dit is gebaseerd op de wereldwijd 
bekende ISO27001:2013 en ISO27002:2013 standaard voor 
Informatiebeveiliging en is in mei 2018 verplicht geworden voor 
alle overheidsinstellingen2. 

Het blijkt echter dat verschillende overheidsorganisaties 
onvoldoende opgewassen zijn tegen de enorme risico’s van 
oude IT-systemen, en bovendien weten ze minder goed hoe 
ze moeten beginnen met de implementatie van de richtlijn. 
Overheidsinstellingen hebben in het verleden moeite gehad met 
de prioritering van de IT-systemen, en tevens met de vraag hoe de 
IT legacy te verbeteren. Een Quick Scan gebaseerd op de richtlijnen 
gesteld in de BIR20173 helpt mogelijke beginpunten identificeren.

Hoe werkt het proces?
De basislijn BIR2017 is gebaseerd op drie basisprincipes 
van informatiebeveiliging: integriteit, beschikbaarheid en 
vertrouwelijkheid. Deze fundamentele principes dienen geborgd 
te worden en het niveau hiervan is afhankelijk van de context.  

Figuur 1: Quickscan BIR-richtlijn

De BIR2017 bevat een uitgebreide lijst met vragen om de risico’s te 
categoriseren gebaseerd op de kans dat deze risico’s daadwerkelijk 
uitmonden in een gevaar. Hierna kunnen risico’s als acceptabel 
bestempeld worden of, wanneer dit niet het geval is, kunnen 
risico’s beoordeeld worden om een beeld te krijgen van welke 
maatregelen nodig zijn om de risico’s alsnog acceptabel te krijgen. 
Door de BIR2017 vragen toe te passen met de Legacy IT-systemen 
in het achterhoofd kunnen nieuwe risico’s geïdentificeerd worden.

Stap 5:
Voer BBN-toets uit* 

V=L
(BBN2

te zwaar?)

Weerstand 
tegen geavan-

ceerde dreigingen 
noodzakelijk?

Nee

NeeJa

Ja

BBN=3BBN=2BBN=1

Stap 6:
Bepaal passendheid gekozen 
BBN t.o.v. resultaat B, I stap 4

Stap 7:
Stel resultaten workshop vast

Stap 1:
Bepaal scope, context en rubricering

Stap 2:
Classificeer proces en informatie-
systeem en bepaal externe eisen

Stap 3:
Bepaal dreigingsprofiel

Stap 4:
Bepaal betrouwbaarheidseisen 
(B, I en V)

2Er wordt op dit moment gewerkt aan een Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), als baseline voor alle overheidsdiensten.
3https://www.cip-overheid.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180220-Quickscan-BIR2017.pdf
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Snel controleren, risico’s minimaliseren
Organisaties die een risico-assessment uitvoeren hebben meer 
controle op hun gebruikte gedateerde IT-landschappen, doordat 
zij een overzicht creëren van ‘waaraan te beginnen’. Dit biedt 
een nieuw perspectief op het maken van beslissingen omtrent 
innovatie. Hierdoor ligt de focus minder op het realiseren van 
verandering X door innovatie Y, maar meer op: wat wordt de 
impact door het implementeren van innovatie Y op de rest van 
mijn applicatielandschap? 

Frank Laan, business  securitymanager bij Capgemini is het eens met 
bovenstaande stelling. Hij is van mening dat een risico-assessment 
van de bestaande infrastructuur volgens gemeenschappelijke 
afgesproken minimale standaarden kan leiden tot een soepele 
en effectieve samenwerking tussen partners en dienstverleners 
binnen een project. 

Nadat het assessment is uitgevoerd, is het belangrijk om de 
bevindingen in zogenoemde ‘Engagement Assurance’ plannen te 
documenteren. Dit is dé manier om de scope, verantwoordelijkheden 
en verwachtingen voor alle betrokken partijen duidelijk te 
definiëren. Tevens helpt het om potentiële risico’s vroegtijdig te 
identificeren en zo teleurstellingen in de toekomst te voorkomen. 
Hierbij hoort regelmatig overleg met de verschillende stakeholders. 
In dit overleg worden de ‘grijze gebieden’ benoemd, gedefinieerd 
en toegewezen aan de verschillende betrokken partijen inclusief 
de daarbij horende verantwoordelijkheden.

Vooral in grote projecten voor digitale transformatie en innovatie 
zijn onbekende risico’s binnen de bestaande infrastructuur een 
grote belemmering. Kwetsbaarheden kunnen een domino-
effect veroorzaken doordat de gedateerde systemen vaak zijn 
gekoppeld aan de ‘nieuwe’ systemen. Vanwege de complexiteit 
die hierbij komt kijken is het een uitdaging om inzicht te hebben op 
potentiële risico’s binnen iedere applicatie. “Er is een breed scala 
aan geautomatiseerde systemen die klanten kunnen ondersteunen 
bij het nog effectiever identificeren van kwetsbaarheden binnen 
de technische applicaties en hierbij de mogelijke veiligheidsrisico’s 
beter kunnen beheersen”, aldus Frank Laan.

Gebrekkig inzicht & managementaandacht
Ondanks dat systemen kunnen helpen bij het versimpelen van risico-
assessments, is het onderliggende probleem hardnekkiger: een 
gebrek aan kennis van en aandacht voor security. “Helaas hebben 
veel organisaties een lage mate van volwassenheid op het gebied van 
security, voortkomend door het gebrek aan kennis en aandacht op 
senior managementniveau, zegt Matthijs Greep, securitymanager 
bij Capgemini. “Dit is gedeeltelijk te wijten aan de orde van de dag, 
waarbij de nadruk kan liggen op kortetermijnoplossingen. Wat de 
uitdaging nog groter maakt is het feit dat securityverbeteringen 
vaak niet direct zichtbaar of meetbaar zijn, waardoor investeringen 
onaantrekkelijk lijken. Als resultaat hiervan worden CISO’s vaak 

als belemmering gezien vanuit het oogpunt van het senior 
management en de business.” 

CISO’s worden in het algemeen nog steeds beschouwd als onderdeel 
van de IT-afdeling in plaats van de gehele bedrijfsvoering, wat 
resulteert in minder invloed en draagvlak voor informatiebeveiliging. 
Mede hierdoor ervaren organisaties een enorme uitdaging met 
het identificeren en reduceren van risico’s binnen de bestaande 
IT-infrastructuur. Een aanpassing in de bedrijfscultuur is noodzakelijk 
om een verandering in de rol van de CISO te bewerkstelligen en 
de bijbehorende verantwoordelijkheden te laten aansluiten bij de 
dagelijkse ontwikkelingen4. De alsmaar groter wordende rol van 
IT stelt eigenlijk verplicht dat informatiebeveiliging moet worden 
meegenomen in alle belangrijke bedrijfsbeslissingen.  Dit gebrek 
aan kennis kan verbeteren door externe expertise in te zetten om de 
grootste risico’s snel te identificeren. Van hieruit is een geleidelijke 
verandering in de bedrijfscultuur nodig om van een incident-
gerichte aanpak te gaan naar een situatie waarbij de organisatie 
de controle heeft over de risico’s.

4https://www.capgemini.com/ 

the-changing-face-of-the-ciso/?preview_id=298643
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Conclusie
Grip krijgen op gedateerde systemen is zeker geen onmogelijke taak. 
De BIR is een prima fundering waarmee risico’s en verbeteringen 
met betrekking tot informatiebeveiliging binnen gedateerde en 
nieuwe IT-oplossingen kunnen worden geïdentificeerd. Een quick 
scan, gebaseerd op de BIR-standaarden is een goed startpunt voor 
het identificeren van (ernstige) kwetsbaarheden.

We verwachten dat cyberaanvallen zoals WannaCry zullen blijven 
voorkomen, tenzij publieke en private organisaties de aanpak 
van hun legacy-IT serieus nemen. Naast het gebruiken van 
hacking tools bij het zoeken naar bekende kwetsbaarheden in 
software is een meer pro-actieve aanpak ook vereist. Als wij, in 
de rol van beschermers tegen cyberaanvallen, cybercriminelen 
willen bijbenen, dan dient geïnvesteerd te worden in slimme, 
geautomatiseerde ‘testing-tools’ om zo de kwetsbaarheden te 
vinden en deze tijdig te dichten voordat de aanvallers ze vinden.
Uiteindelijk vereisen langdurige en impactvolle veranderingen een 
andere kijk op de bedrijfscultuur. Het is niet meer realistisch om 
cybersecurity te beschouwen als het domein van de IT-afdeling. 
Alleen organisaties die inzien dat cybersecurity verweven is in 
elk deel van een bedrijf en de CISO meer gezag geven binnen 
het management, kunnen op de lange termijn deze risico’s  het 
hoofd bieden.

Hiernaast dienen organisaties meer bewustzijn te kweken omtrent 
vernieuwende vormen van cybercrime om een hogere mate van 
beveiliging te realiseren. Dit kan alleen worden gerealiseerd door 
draagvlak vanuit management (en hiermee concrete toezeggingen) 
te creëren om zo de kennis en aandacht voor beveiliging te 
verbeteren binnen de gehele organisatie. Samenwerking met 
vertrouwde experts kan hierbij helpen. Elke organisatie die bezig 
is met innovatie zou zichzelf moeten afvragen of genoeg aandacht 
wordt besteed aan de bestaande infrastructuur en of het zich 
bewust is van de mogelijke risico’s van legacy IT-systemen. In plaats 
van muren te bouwen om gedateerde systemen, zouden we aan 
de voorkant hiervan een ‘poortwachter’ moeten plaatsen die zorgt 
voor risico-identificatie en compatibiliteit met innovatie. 

philipp.blaas@capgemini.com

stefan.kortekaas@capgemini.com 

Over de auteurs
Philipp Blaas MSc is als consultant werkzaam bij 
Capgemini. Philipp richt zich op vraagstukken in de 
openbare orde- en veiligheidsmarkt met een focus op 
cybersecurity en privacy.

Stefan Kortekaas is als senior consultant werkzaam 
bij Capgemini met een focus op openbare orde- en 
veiligheid. Stefan is als architect actief binnen de 
overheidssector.

81



Vaak Soms Zelden Nooit

11% 54% 28% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65%

Onderzoeksresultaten
Ieder jaar onderzoekt Capgemini in samenwerking met Ipsos hoe men in Nederland denkt over verschillende publieke 

veiligheidsthema’s. Sommige vragen keren jaarlijks terug, anderen worden gesteld specifiek ter ondersteuning van 

de artikelen geschreven door onze experts. De volgende pagina’s geven alle resultaten weer uit het onderzoek, 

uitgevoerd in januari 2019 onder een representatieve afspiegeling van de samenleving (N=1000). Voor vragen of 

herplublicatie kunt u contact opnemen met Thomas de Klerk, Marketing Manager Capgemini Nederland,  

thomas.de.klerk@capgemini.com.

30% voelt zich weleens onveilig thuis en/of op straat, 65% maakt zich weleens zorgen 
over digitale veiligheid.

2%

2%

7%

28%

31%

54%

60%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Thuis

Op straat

Vaak Soms Zelden Nooit

30%

9%

Zorgen over veiligheid digitale gegevens bij 
gebruik internet of apps.

In welke mate vindt u dat de media uw veiligheidsgevoel beïnvloeden  
in de volgende situaties?

Onveilig voelen.

De media beïnvloeden het veiligheidsgevoel bij gebruik van internet of apps.

5% 38% 32% 21% 4%Uw veiligheidsgevoel in het
algemeen

1% 15% 26% 30% 28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3% 35% 29% 27% 7%Uw veiligheidsgevoel op straat

Uw veiligheidsgevoel thuis

8% 47% 23% 18% 4%Uw veiligheidsgevoel bij het
gebruik van internet of apps

Heel erg Enigszins Neutraal Nauwelijks Helemaal niet

43%

55%

38%

16%
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Hoe groot acht u de kans dat u zelf de komende 2 jaar slachtoffer wordt van de volgende 
vormen van cybercrime?

1 op de 4 Nederlanders acht de kans (heel) groot om slachtoffer te worden van phishing.

40% maakt moeilijker onderscheid 
tussen echte en valse feiten vergeleken 
met 5 jaar terug.

Slechts 12% ziet nepnieuws  
niet als een bedreiging.

Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens

Mee oneens Helemaal mee oneens

4% 36% 38% 17% 5%

Het onderscheid tussen echte 
feiten en valse feiten 

(bijvoorbeeld nieuws op 
Facebook) is voor mij minder 

duidelijk dan 5 jaar geleden

40%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens, niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

10% 47% 31% 9% 3%

Ik zie de verspreiding van 
nepnieuws als een 

bedreiging voor de veiligheid 
van mijzelf en/of die van de 

samenleving 

57%

Helemaal mee eens Mee eens

Niet eens, niet oneens Mee oneens

Helemaal mee oneens

Ik denk dat de Nederlandse politie 
voldoende middelen heeft om 

digitale criminaliteit te bestrijden

vindt dat de Nederlandse politie 
onvoldoende kennis en/of 
middelen heeft om digitale 
criminaliteit te bestrijden   

2% 15% 35% 36% 12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik tref meer maatregelen dan een 
jaar geleden om mijn digitale 

veiligheid te waarborgen
5% 36% 38% 18% 3%

Ik heb vertrouwen in de kennis van 
de Nederlandse politie om digitale 

criminaliteit te bestrijden
3% 29% 36% 26% 6%

52%

41%

32%

17%

De samenleving betwijfelt of de politie voldoende is toegerust om 
digitale criminaliteit te bestrijden.

12%

9%

5%

41%

44%

43%

26%

29%

34%

19%

18%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4% 22% 32% 30% 12%Phishing/nepmail

Malware infecties

Hacking/computerinbraak

8% 37% 28% 26%Ransomware

Identiteitsfraude

Hele grote kans Grote kans Kleine kans Hele kleine kans Weet niet

13%

9%

6%

16% 44% 25% 13%Computervirus

17%

26%

9%
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Eenderde besteedt meer 
aandacht aan veilig 
internetgedrag dan vorig jaar.

29%

70%

1%

Meer

Evenveel

Minder

Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens

Mee oneens Helemaal mee oneens

4% 36% 38% 18% 3%

Ik tref meer maatregelen dan 
een jaar geleden om mijn 

digital e-veiligheid te  
waarborgen

40%

4 op de 10 mensen treft meer maatregelen voor 
digitale veiligheid.

Op welke wijze(n) heeft u contact opgenomen met de 
Nederlandse politie?
Basis: heeft contact opgenomen met de 
Nederlandse politie

Heeft u afgelopen jaar contact opgenomen met 
de Nederlandse politie? 
Basis: alle respondenten

Stel u wilt contact opnemen met de Nederlandse politie. 
Welke wijze heeft dan uw voorkeur?
Basis: heeft geen contact opgenomen met de 
Nederlandse politie

12%

88%

Ja Nee

30%

5%

67%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Via www.politie.nl

Via de politie app op mijn
telefoon

Via de telefoon

Anders, namelijjk

22%

8%

62%

9%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Via www.politie.nl

Via de politie app op mijn
telefoon

Via de telefoon

Anders, namelijk

Geen voorkeur

Wijze van contact met de Nederlandse politie.

De telefoon is het voorkeurskanaal voor contact met de politie, gevolgd door de website.

27%

25%

23%

21%

18%

11%

50%

48%

48%

42%

40%

36%

19%

20%

21%

23%

28%

36%

3%

6%

7%

12%

11%

14%

2%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bodycams door de politie (op borst, schouder of helm)

Camera's in de publieke ruimte die afwijkend gedrag
van mensen herkennen

Biometrie (vingerafdrukken, irisscan) in bijvoorbeeld
paspoorten of bij een grenscontrole

Camera's in de publieke ruimte met gezichtsherkenning

Herkennen van verdachte personen op het internet
door grootschalig aftappen

Drones

Zeer positief Positief Niet positief, niet negatief Negatief Zeer negatief

Meningen over gebruik van nieuwe technologie door de politie ten koste van privacy lopen 
sterk uiteen. Met bodycams heeft men vrij weinig moeite, met drones een stuk meer.
Hoe staat u tegenover het gebruik van onderstaande technologieën door de politie om toezicht te  
houden in het openbaar?
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4% 28%

9%

6%

2%

48%

48%

38%

25%

16%

36%

40%

45%

4%

7%

16%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Banken/verzekeringsmaatschappijen

Webshops

Techbedrijven (bijv.
Google, Microsoft, Apple, etc.)

Sociale-mediabedrijven 
(Facebook, Twitter, etc.)

Zeel veel vertrouwen Veel vertrouwen Enigszins vertrouwen Weinig vertrouwen Zeer weinig vertrouwen

32%

4% 26% 50% 16% 3%Overheid

30%

6% 38% 45% 10%2%Politie

44%

9%

6%

2%

Gewenste rol van burgers bij 
opsporen criminaliteit.

Ondersteuning van politie door burgers.

Weet ik niet

Nee

Ja37%

34%

29%

Nee, zoals het 
nu is, is het 
goed

Nee, een 
kleinere rol

Ja, een 
grotere rol26%

71%

3%

58%

45%

17%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Voor misdrijven die het
veiligheidsgevoel aantasten

Voor lichte misdrijven

Voor zware misdrijven

Voor geen enkel misdrijf

Vindt u dat de politie nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie mag gebruiken 
als dit ten koste gaat van de privacy?

De politie geniet het grootste vertrouwen betreffende de omgang met 
persoonsgegevens. Sociale-mediabedrijven het minst.

Een kwart wenst een grotere rol voor burgers in het opsporen van criminaliteit.

Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat de volgende instanties/bedrijven veilig met uw gegevens omgaan?
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Ik vind het opslaan 
van mijn gegevens 
altijd zorgelijk, 
zowel binnen als 
buiten de landsgrenzen

Ik vind dit niet zorgelijk: 
ik vertrouw erop dat 
mijn gegevens goed 
beveiligd zijn

32%

32%

43%

43%

43%

60%

57%

43%

40%

38%

8%

11%

14%

17%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sociale-mediabedrijven 
(Facebook, Twitter, etc.)

Techbedrijven 
(bijv. Google, Microsoft, Apple, etc.)

Banken/verzekeringsmaatschappijen

Overheid

Politie

Ik vind het zorgelijk: 
ik heb liever dat mijn 
gegevens binnen 
Nederland blijven

92%

37% 54% 9%Webshops

89%

86%

83%

81%

91%

Men staat sceptisch tegenover opslag persoonsgegevens in het buitenland

Digitale communicatie van de overheid wordt 
als veiliger en gebruiksvriendelijker ervaren 
dan papier.

Vertrouwen in diverse informatiebronnen is het afgelopen jaar afgenomen,  
vooral in sociale media.

Tweederde maakt zich door toenemende 
technologische ontwikkelingen zorgen over 
zijn privacy. Daarvan past de helft zijn 
gedrag aan.

Papier
Geen mening

Digitaal (bijvoorbeeld via MijnOverheid.nl)

34%

22%

42%

62%

24%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Veiliger

Gebruiksvriendelijker

6%

4%

3%

76%

71%

38%

14%

22%

43%

3%

3%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Journaal

Krant/nieuwssites

Sociale media

Sterk toegenomen Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Sterk afgenomen

7%

5%

3%

32%

31%

27%

10%

Ja, ik maak mij zorgen, maar ik pas mijn gedrag niet aan

Ja, ik maak mij zorgen en pas hierop mijn gedrag aan

Nee, ik maak mij geen zorgen

Geen mening

Men staat sceptisch tegenover opslag persoonsgegevens in het buitenland.
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40%

16% 24% 47% 12%1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer veel zorgen Veel zorgen Enigszins zorgen

Nauwelijks zorgen Helemaal geen zorgen

72%

25% 47% 26% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens

Mee oneens Helemaal mee oneens

67%

42%

31%

21%

15%

8%

26%

17%

36%

19%

26%

32%

52%

43%

67%
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Bodycams

Drones

Virtual Reality

Kunstmatige
Intelligentie

Blockchain

Veilig gevoel Onveilig gevoel Weet ik niet

79%

5%

16%

Weet ik nietNeeJa

52%

27%

21%

Meer veiligheid
door inzet van meer 
mensen (blauw op straat)

Meer veiligheid door inzet 
van nieuwe technologische 
oplossingen

Weet ik niet / Geen mening

72% vindt criminelen innovatiever dan de overheid, slechts 1% vindt het tegenovergestelde.

Meerderheid positief over investeren in innoveren van politie, maar men ziet 
nog liever meer blauw op straat.

Inzet van AI in het veiligheidsdomein zorgt eerder 
voor een onveilig dan voor een veilig gevoel.

40% maakt zich zorgen over hoe 
buitenlandse (internet)bedrijven  
omgaan met hun privacy gevoel.

Politiezorg kost 1 euro per dag per burger. Dit 
wetende, vindt u dat er extra geïnvesteerd 
mag worden om innovatie bij de politie 
te verbeteren?

Wilt u liever dat de overheid meer geld 
investeert om de veiligheid te vergroten door 
de inzet van meer mensen of de inzet van 
nieuwe technologische oplossingen?

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? Criminelen zijn tegenwoordig 
innovatiever dan de overheid.
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57% ziet buitenlandse staten als een risico 
voor de nationale veiligheid.

Men is verdeeld over de positie van Nederland ten opzichte van andere landen op het 
gebied van digitale veiligheid.

Twee derde vindt het waarschijnlijk dat 
nepnieuws de overheid en burgers 
beïnvloedt .

16% 41% 40% 3%
1%
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Ik zie buitenlandse staten
als een risico voor de

nationale veiligheid

Heel waarschijnlijk Waarschijnlijk Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk

Onwaarschijnlijk Heel onwaarschijnlijk
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16% 51% 29% 3%
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Het is waarschijnlijk dat

de grootschalige
verspreiding van nep-nieuws de

Nederlandse overheid en zjin
burgers beinvloedt.

Heel waarschijnlijk Waarschijnlijk Niet waarschijnlijk, niet onwaarschijnlijk

Onwaarschijnlijk Heel onwaarschijnlijk
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2% 14% 38% 19% 3% 24%
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Nederland loopt ver voor
Nederland loopt enigszins voor
Nederland zit op vergelijkbaar niveau als het buitenland
Nederland loopt enigszins achter
Nederland loopt ver achter
Weet niet

32%

13%

48%

53%
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11%

23%

25%
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33% 30%
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Er moeten meer regels komen om ervoor te zorgen dat
bedrijven als Google, Facebook en WhatsApp niet

zomaar bij al mijn gegevens kunnen

Het verhogen van het kennisniveau van de burger bij het
installeren en gebruiken van applicaties,

is absoluut noodzakelijk

Ik vind het geen probleem om mijn persoonsgegevens aan
app-aanbieders af te staan om aanbiedingen te krijgen

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens of oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet

80%

66%

2% 16% 29% 30% 19% 4%
Ik lees altijd de algemene voorwaarden als ik

een applicatie installeer

18%

8%

22% 56% 13% 3%5%
Doordat steeds meer persoonsgegevens worden vrijgegeven

(bijvoorbeeld via smartphone-apps), kan er eenvoudiger
misbruik worden gemaakt van persoonsgegevens

78%

Burgers willen meer regels voor apps, maar lezen algemene voorwaarden niet.
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52%
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Totaal niet vertrouwd, ze geven mij het gevoel dat ik extra moet opletten
Een beetje onvertrouwd
Neutraal
Enigszins vertrouwd
Zeer vertrouwd, het geeft mij een veilig gevoel

16%

Helemaal mee eens Mee eens

Niet mee eens of oneens Mee oneens

Helemaal mee oneens Weet niet

13%

33%

28%

30%35%

32%

28%

53%

13%

3%

3%

6%

40%

25%

29%

29%

27%

35%

36%

33%

11%

22%

19%

18%

2%

11%

9%

12%

7%

5%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

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)

Ik sta positief tegenover het toenemende gebruik van
robots bij uitvoerende werkzaamheden

Ik ben bereid een groter deel van mijn privacy op te geven
indien dit leidt tot minder criminaliteit

De overheid mag alles van mij weten, ik heb niets te
verbergen

       Men acht een digitale aanval op  
Nederland waarschijnlijker dan een 
fysieke aanval.

Men is aanzienlijk vaker positief dan negatief over 
openheid over aanvallen op Nederlandse digitale 
systemen. 

10%

19%

11%

Een digitale aanval meer waarschijnlijk

Een fysieke aanval meer waarschijnlijk

Allebei even (on)waarschijnlijk

Weet niet

60%

20%

62%

55%

21%

2%

18%

1%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, dit geeft burgers 
vertrouwen/een veilig gevoel

Ja, dit schrikt 
criminelen af

Ja, om een andere 
reden, namelijk

Nee, je moet criminelen niet
wijzer maken dan ze zijn

Nee, om een andere
reden, namelijk

Weet niet

45%8%

11% 38%

3%

2%

8%

6%

51%

47%

33%

39%

5%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De Nederlandse overheid is
voldoende voorbereid op

mogelijke cyberoorlogvoering

De Nederlandse bedrijven zijn
voldoende voorbereid op

mogelijke cyberoorlogvoering

Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens

Een groot deel denkt dat Nederland onvoldoende  
is voorbereid op een mogelijke cyberoorlog.

Men is eerder positief dan negatief  
over het groeiend aantal camera’s in 
openbare ruimtes.

Men is bezorgd over IoT en haar beveiliging.

Vindt u het goed dat we het als Nederland kenbaar maken dat 
we aanvallen op Nederlandse digitale systemen weten op te 
sporen en op te lossen? 
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Publicaties
Naast ons Trends in Veiligheid rapport publiceren wij nog andere rapporten, onderzoeken en whitepapers 

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.

Digital Transformation Review 12
De 12e editie van Capgemini’s bekendste publicatie, de Digital 

Transformation Review, staat helemaal in het teken van Digital Mastery. 

Deze versie “Taking digital transformation to the next level: Lessons from 

the leaders”, biedt een blik op de veranderende aard van digital mastery en 

hoe organisaties nieuwe manieren ontdekken om waarde te creëren met 

een scala aan geavanceerde technologieën. Capgemini interviewde een 

aantal digitale voorlopers van grote organisaties om uit eerste hand inzicht 

te krijgen in de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om te slagen in de 

snel veranderende digitale wereld.

Trends in Mobiliteit 2018
Met Trends in Mobiliteit 2018 ‘Van doorontwikkelen naar anders verplaatsen’, 

pakt Capgemini de draad weer op met het publiceren van trendrapportages 

rond het thema mobiliteit. Belangrijke reden hiervoor is, dat wij een 

versnelling zien van de implicaties van nieuwe technologieën en diensten 

voor mobiliteit, maar ook een versnelling van het anders gaan gebruiken 

van reeds bestaande technologieën en diensten, in nieuwe combinaties.
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Upskilling your people for the age of the machine 
Automatisering biedt natuurlijk enorme voordelen, zoals 

kwaliteitsverbeteringen, een efficiëntere bedrijfsvoering en stapsgewijze 

waardevermeerderingen. Uit ‘Upskilling your people for the age of the 

machine’, een rapport van het Capgemini Research Institute, blijkt dat 

upskilling, oftewel het verbeteren van vaardigheden, van uw medewerkers 

noodzakelijk is om het volledige productiviteitspotentieel van 

automatisering waar te maken.

Does Blockchain hold the key to a new age in 
Supply Chain transparency and trust?
Uit het nieuwe rapport “Does Blockchain hold the key to a new age in 

Supply Chain transparency and trust?”, van het Capgemini Research 

Institute, blijkt echter ook dat een schamele 3% van de organisaties 

blockchain op grote schaal inzet. In het rapport wordt opgetekend waarom 

dat zo is en welke bedrijven aan de hand van initiatieven een voortrekkersrol 

spelen. Daarnaast bevat het belangrijke aanbevelingen voor toekomstige 

blockchainstrategieën. De waarde van blockchain gaat toenemen naarmate 

het netwerk groeit. Maar voordat bedrijven daadwerkelijk aan het 

investeren slaan, moeten ze omwille van het rendement al hun datasets 

analyseren. De grote vraag: wat is het perfecte moment om in te spelen op 

deze oprukkende trend?
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Trends in Veiligheid blogs 
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:  

www.trendsinveiligheid.nl

En alle overige Capgemini blogs via:  

Blogs 

Nederland: 
www.capgemini.com/nl-nl/blogs

Global: 
www.capgemini.com/blogs/
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Capgemini

Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- 
en technologiediensten. In de voorhoede van innovatie, 
helpt Capgemini zijn klanten om de kansen te benutten 
die ontstaan in de snel veranderende wereld van 
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