
 

 

Bijeenkomst Studiegroep Informatiesamenleving en overheid 12 december 
In zijn inleiding op de bijeenkomt wijst Steven Luitjens wijst op de problemen van afgelopen jaren: 
geld en governance. Hij geeft aan dat de studiegroep verder wil kijken dan de volgende voorjaarsnota 
en miljoenennota. De uitdaging is om de juiste focus aan te brengen. 
 
Marens Engelhard (algemeen Rijksarchivaris, directeur Nationaal Archief) 
Hij vestigt de aandacht op: 

• De manipuleerbaarheid van digitale gegevens. Als de authenticiteit van gegevens niet 
gewaarborgd kan worden is dit een ernstige aantasting van culturele waarden van de 
samenleving. 

• Data autonomie. Het is voor de gebruiker niet duidelijk wat er met zijn digitale sporen 
gebeurd als hij een site, bijvoorbeeld nu.nl of bijenkorf.nl, bezoekt. Data wordt onmiddellijk 
doorgegeven aan andere partijen. Vraag is wanneer de samenleving dit zal gaan opvatten als 
‘datadiefstal’. Data autonomie is een collectief vraagstuk voor de overheid, met de EU als 
belangrijke partner.  

• De manier waarop met data wordt omgegaan kan niet benaderd worden vanuit het 
perspectief van het individu, dit omdat de data die verzameld worden over een persoon 
veelal ook betrekking hebben op of gerelateerd zijn aan andere personen. 

• Overheid die verantwoording aflegt. Onder verwijzing naar het WRR rapport over Big Data en 
het boek Je hebt wel iets te verbergen, wijst Marens op de twee aspecten bij het gebruik van 
data en data-analyse. Ten eerste zijn de algoritmes waarmee data geanalyseerd worden niet 
per definitie objectief. Ten tweede wijst hij op het gecombineerd gebruik van zowel 
openbare als niet openbare data waardoor het bijna onmogelijk wordt om verantwoording af 
te leggen over beslissing. Techniek bevat keuzes die de bestaande machtsverhoudingen 
veranderen.  

 
Wilma van Dijk (Directeur Safety, Security & Environment Schiphol Group) 

• Afstand tussen IT en de professional moet kleiner worden, de relatie tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer moet anders ingevuld gaan worden, herijk deze relatie, maak de afstand 
tussen strategie en uitvoering kleiner. Dit is een voorwaarde om de kansen van de 
informatiesamenleving goed te kunnen benutten.  

• Onderschat de kracht van de markt niet: er is goede samenwerking mogelijk tussen overheid 
en private partijen, dat kun je organiseren. Het gaat daarbij om twee onderwerpen: ICT-
infrastructuur en veiligheid. 

 
Noud Hooyman (Geo-informatie beleid, ministerie van Infrastructuur en Milieu)  

• Noud beveelt ons aan niet te richten op de digitale infrastructuur van de overheid, maar op 
de infrastructuur van geheel Nederland. Hij vestigt de aandacht op drie dingen: 
1. We laten de digitale bekabeling over aan twee marktpartijen: Ziggo en KPN. Dit staat in 

contrast met hoe we omgaan met andere infrastructurele zaken zoals wegen, 
waterwegen en spoor. Als infrastructuur zo belangrijk is waarom dan deze afstandelijke 
houding? 

2. Geodata wordt steeds belangrijker en is met de toename van het internet of things steeds 
directer gerelateerd aan persoonsgerelateerde gegevens. Wat is de rol van de overheid bij 
de toepassingen die op deze data draaien?  

3. Ten aanzien van privacy dient er een duidelijkere afweging gemaakt te worden welke data 
openbaar wordt gemaakt. Niet data automatisch achter gesloten deuren houden. Het 
debat hierover is te gepolariseerd.  

• Tot slot beveelt hij aan je niet te druk te maken over het geld. 
 



 

 

Discussie met de zaal 
• De overheid richt zich op vergezichten, maar heeft tegelijkertijd de basis niet op orde. Dat 

frustreert. Investeert eerst maar eens in meer vertrouwen in de overheid.  
• We moeten in gesprek over 'herontwerp Bestuursrecht', met andere woorden, hoe regelen 

we (nog) bevoegd gezag als de informatiepositie waarop in overeenstemming met de 
wettelijke doelbinding de toegewezen uitvoeringsverantwoordelijkheden zijn gebaseerd, niet 
langer die interne persistente registratie in het eigen datapakhuis is (maar een 
informatienetwerk in - desnoods - private handen). De voorspelling wordt gedaan dat over 5 
á 10 jaar de techniek zover is dat we geen datasporen meer achterlaten. 

• Het belang van goede kwaliteit van de data. Dit is van groot belang voor het persoonlijk 
leven, bijvoorbeeld in medische contexten. Ook stelt hij dat de overheid primair van 
behoorlijk bestuur is, en niet van ICT. 

• Hoe ontwikkelen we een integrale benadering van ICT. Ook op de werkvloer moeten mensen 
aangesloten zijn. Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor vertrouwen. 

• Informatie gaat ook over macht. Breng beleid en uitvoering bij elkaar en maak vervolgens 
echte keuzes. Benader, bijvoorbeeld, privacy niet als iets dat bedreigd wordt, maar als een 
kans. 

• Wat is de rol van de overheid bij digitalisering en hoe zijn burgers te faciliteren in de i-
samenleving? Beide vragen zijn belangrijk. De overheid moet zich daarbij niet boven andere 
partijen stellen, minder directief zijn en meer participerend. 

• Richt je nadrukkelijker op maatschappelijke vraagstukken. Hoe is bijvoorbeeld te borgen dat 
burgers ook in een digitale wereld hun recht op zorg en onderwijs kunnen blijven uitoefenen. 
De spreker ziet dit nog niet terug komen in de onderwerpen van de studiegroep.  

• Ook mist het besef dat we nauwelijks controle hebben over informatie. Slechts een beperkt 
deel is in handen van de Nederlandse overheid. Het is verstandig het Nederlandse 
perspectief te verbreden.  

• Het bouwen aan de iOverheid is een continu proces. Het is van belang steeds te willen blijven 
leren en aandacht te geven aan de rol van de overheid in de zich ontwikkelde i-samenleving. 
Spreker wijst op Estland, als voorbeeld van hoe het kan. 

• Welke ambitie heeft Nederland in de informatiesamenleving. De overheid moet als platform 
opereren, en innoveren met marktpartijen. De overheid is nu bezig met blockchain en 
datamanagement maar moet ook de unknown unknowns proberen te ontdekken.  

 
 


