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

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

In deze editie van Trends in Veiligheid wordt in de verschillende
artikelen ingegaan op deze verbindingen.
De exponentiële toename van technologische mogelijkheden
biedt enorme kansen voor de industrie en consumenten maar
bovenal ook voor de publieke sector in het vergroten van de
openbare veiligheid.
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Figuur 1: Meer dan de helft van de Nederlanders
maakt zich zorgen over de toename van
onvoldoende beveiligde technologieën die zijn
verbonden met het internet.
Ik maak me zorgen dat er steeds meer
onvoldoende beveiligde technologieën zijn die zijn
verbonden het internet (zoals thermostaat, slimme
meter, alarm en smart TV).
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In een maatschappij waarin alledaagse objecten zijn voorzien van sensoren die met elkaar zijn verbonden, ontstaat een
ongekende bron van gegevens. Indien de sensoren specifiek
betrekking hebben op Safety en Security dan kunnen we
spreken van een Internet of Safety en Security Things. IOSST
biedt kansen in de handhaving van openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeld: door automatische combinatie en analyse
van deze gegevens over de publieke buitenruimte kan worden geanticipeerd op risico’s op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid. De Nederlander staat over het algemeen positief tegenover technologieën die veiligheid helpen verbeteren
(Figuur 2 en 3).

Figuur 2: Bodycams, biometrie en controlerende
camera’s worden als positief ervaren. Over
drones heeft het merendeel (nog) geen mening.
Hoe staat u tegenover de onderstaande technologieën die
(mogelijk) worden ingezet om uw veiligheid te vergroten?
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Figuur 4: Ruim 60% vindt het noodzakelijk om de
kennis over privacy bij gebruik van apps onder
burgers te vergroten.
In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen?
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*7% weet niet
Ik denk dat een steeds toenemende mate van het vrijgeven van
persoonsgegevens, bijvoorbeeld via mobiele applicaties, van invloed is op
het plegen van criminaliteit door misbruik van gegevens.
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Randvoorwaardelijk aan het succes van het Internet of Things
(of IOSST) is de veiligheid van al deze apparaten zelf. Want
feitelijk zijn al deze apparaten eenvoudige computers met een
processor, geheugen, software en een netwerkverbinding.
Dit brengt nieuwe kwetsbaarheden met zich mee, zoals onvoldoende controle van de identiteit, gebrekkige autorisaties, het
niet registreren van de apparatuur, ontbreken van een veilig
update-mechanisme en het werken met standaard wachtwoorden. De nieuwe kwetsbaarheden worden onderkend door
de burger. De meerderheid is van mening dat het kennisniveau
verhoogd dient te worden (Figuur 4).
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*8% weet niet
Het verhogen van het kennisniveau over privacy van de burger, bij het
installeren en gebruiken van applicaties, is absoluut noodzakelijk.

Figuur 3: Camera’s in de openbare ruimte worden vaker fijn en veilig ervaren dan vervelend en
als inbreuk op de privacy.

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

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

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

Door realtime gegevens te koppelen en analyseren kan (in het
kader van openbare orde en handhaving) bijvoorbeeld worden
voorspeld wanneer een winkelstraat te druk wordt of een
demonstratie uit de hand loopt en kan tijdig preventief worden
Helemaal mee oneens
ingegrepen.
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Figuur 5: De absolute meerderheid vindt dat de
overheid social media meer zou moeten gebruiken om criminaliteit op te sporen.
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Deze complexe algoritmes zijn vormen van nieuwe kunstmatige intelligentie. Deze zijn eerder ‘intuïtief’ dan ‘redenerend’
van karakter, waarbij intuïtie is gedefinieerd als het maken van
een voorlopige inschatting op grond van een waarneming. Dit
wordt bereikt door complexe modellen te optimaliseren (trainen)
op grote hoeveelheden data, net zolang tot het model in staat
is om zinvolle voorspellingen te doen over nieuwe cases, op
grond van de eerder waargenomen patronen.
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Figuur 6: Acht op de tien Nederlanders is ervan
overtuigd dat de toename van informatie leidt tot
grotere opsporingskansen van criminaliteit.
Denkt u dat de steeds toenemende hoeveelheid informatie
(door internet, social media en het koppelen van bestanden) van
invloed is op opsporingskansen van criminaliteit?
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Het gebruik van Big Data-analyse kan overigens ook op basis
van bestaande gegevensbronnen (zonder sensoren) leiden tot
betere dienstverlening. Zo ontsluit de Belastingdienst meerdere
databronnen om risicoprofielen op te bouwen van burgers en
bedrijven waardoor de beschikbare capaciteit voor handhaving
heel gericht kan worden ingezet.
Hierdoor kan de dienstverlening met hoge kwaliteit, snel en
efficiënt plaatsvinden voor het merendeel van de belastingplichtigen terwijl de handhaving wordt verbeterd op nauwkeurig geselecteerde casussen.
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Proactieve passieve monitoring maakt het mogelijk om zonder
menselijke tussenkomst social media te monitoren. Complexe
algoritmes signaleren en analyseren de inhoud van berichten
en kennen daar zelfstandig een dreigingsniveau aan toe. In
geval van hoge of acute dreiging wordt een signaal afgegeven
waarna kan worden opgetreden.

Weet niet

Figuur 7: 45% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat de overheid veilig met
persoonlijke gegevens omgaat.
Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat de volgende instanties veilig met uw gegevens omgaan?
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De keerzijde van al deze nieuwe technologische toepassingen
betreft de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
Bijna de helft van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat
de overheid veilig met gegevens omgaat (Figuur 7). Immers, als
al onze huishoudelijke apparaten gezamenlijk gegevens gaan
delen en analyseren dan ontstaat een goed beeld van dagelijkse handelingen. En als slimme camera’s in de publieke buitenruimte mijn bewegingen vastleggen, mijn gezicht herkennen
en zelfs mijn emoties kunnen duiden, wat is dan de kans dat ik
onterecht wordt aangezien als onruststoker, crimineel of terrorist?
71% van de Nederlanders staat positief tegenover de inzet van
camera’s met gezichtherkenning als dat hun veiligheid vergroot.

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

Figuur 8: Viertiende vindt het niet zorgelijk dat de overheid vaker privacy-gevoelige maatregelen neemt.
Tegenover drietiende die dit wel als zorgelijk ervaart.
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De toename van privacy-gevoelige
maatregelen (zoals: gezichtsherkenning,
vingerscan en het koppelen van data-bestanden)
door de overheid is zorgelijk.

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

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

2017
Ik vind het belangrijker dat gegevens (inclusief mijn gegevens)
tussen instanties worden uitgewisseld om onze veiligheid te
bewaken dan dat ik waarde hecht aan mijn privacy.
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Figuur 10: In hoeverre vindt u het waarschijnlijk
dat buitenlandse mogendheden invloed
uitoefenen op de Nederlandse overheid?
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Figuur 11: De overheid heeft op dit moment
voldoende middelen & mensen beschikbaar om
digitale veiligheid in Nederland te garanderen.
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Wil de Nederlandse samenleving weerbaarder worden dan
lijkt ook sterkere rol voor Defensie weggelegd. Onze digitale
samenleving is immers volledig verbonden met het buitenland.
Ruim 70% van de burgers acht het waarschijnlijk dat buitenlandse mogendheden invloed uitoefenen op de Nederlandse
overheid (Figuur 10). En Statelijke en Niet-Statelijke actoren
voeren digitale operaties uit waarbij het onderscheid tussen
bondgenoot of vijand vaak niet scherp te maken is. Als we
Nederlandse investeringen in ‘cyber defense’ vergelijken met
het buitenland dan lijkt hier bijna sprake van digitaal pacifisme.
Gegeven de digitalisatiegraad van de samenleving lijkt een pleidooi voor een militair-strategische cybercapaciteit met defensieve en offensieve slagkracht een logische. Bijna 50% van
de Nederlanders deelt deze mening. Men vindt dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn (Figuur 11). Defensie wordt
gezien als het grootste potentiële slachtoffer (Figuur 12).
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Figuur 12: Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat de defensie en het leger door de overheid
ondersteund moeten worden tegen een cyberaanval.
Welke van onderstaande organisatie(s) zou de overheid moeten ondersteunen tegen een cyberaanval?
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De beschreven technologische veranderingen leiden ook tot
verandering van het werk in het veiligheidsdomein. Verandering
in de manier van samenwerken met burgers, klanten, partners
en bestuurders. Dit vraagt om ‘wendbaarheid’ van organisaties.
Veel organisaties worden echter in hun wendbaarheid beperkt
door bureaucratische systemen en procedures. Sterker nog,
de hoeveelheid bureaucratische systemen neemt toe en dit
draagt bij aan complexiteit. En het is lastig om een probleem
op te lossen met de oorzaak. Hoe het anders kan, wordt zichtbaar bij de politie waar wordt gewerkt met nieuwe organiseerprincipes. Organiseerprincipes waarbij de focus terug gaat
naar de bedoeling. Weg van een systeemwereld. Terug naar
een leefwereld waarin vertrouwen, kwaliteit, tijd, aandacht en
keuzevrijheid centraal staan.
Toepassing van deze principes leiden tot succes. Zo laat het
voorbeeld van ZSM zien. Binnen ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief,
Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) werken politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming,
Slachtofferhulp Nederland en de drie reclasseringsorganisaties
samen aan de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. In
leerateliers is geëxperimenteerd met werken vanuit de bedoeling, waarbij constant verbinding is gezocht met de omgeving
door de dialoog te zoeken over de wensen, behoeften en
gekozen interventies. Daarbij is geconstateerd dat effectmetingen een belangrijke bijdrage leveren aan continue verbetering
van het handelen. Structureel zicht op het effect van handelen
helpt om werken vanuit de bedoeling vast te houden en niet
(opnieuw) te verzanden in bureaucratische systemen.
Betekenisvol contact tussen organisaties in het veiligheidsdomein en de burger neemt ook toe door eenvoudige communicatie te automatiseren. Een chatbot (digitale intelligentie) kan
bijvoorbeeld antwoord geven op standaard vragen of doorverwijzingen uitvoeren zonder dat daar een medewerker aan te
pas komt. Denk bijvoorbeeld aan de reeds bestaande toepassingen zoals Siri, Google Now of Cortana. Ook hier geldt dat
deze bots steeds slimmer worden naarmate ze vaker worden
gebruikt. Het voordeel is dat de beschikbare mankracht dan
kan worden ingezet voor de meer ingewikkelde vragen waardoor de dienstverlening verbetert.

kanalen (telefoon, website, politiebureau, Whatsapp, etc.) door
elkaar kan gebruiken terwijl de beleving en de informatie overal
hetzelfde zijn. Alle kanalen lopen volledig in elkaar over waardoor een transparant proces ontstaat waarbij de burger centraal staat.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de technologische ontwikkelingen nieuwe verbindingen mogelijk
maken. Mogelijkheden tot preventief ingrijpen in de publieke
ruimte. Mogelijkheden tot betere dienstverlening aan burgers.
Mogelijkheden tot efficiëntere inzet van beschikbare medewerkers. Dit vraagt echter wel om wendbare organisaties die
werken vanuit hun bedoeling. Weg van de bureaucratie, terug
naar de leefwereld waarin vertrouwen, kwaliteit, aandacht en
keuzevrijheid centraal staan.
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Het contact tussen de burger en de politie begint vaak met het
intakeproces. Tijdens de intake wordt via verschillende kanalen
informatie verwerkt voor de verdere afhandeling in navolgende
politieprocessen. Om in deze digitale samenleving nog beter
aansluiting te vinden met de burger wordt het huidige communicatiemodel verruimd waarbij de politie actief online gaat
participeren. Dit vraagt om een professionalisering van de
dienstverlening door invoering van een omnichannel intakeorganisatie. Omnichannel betekent dat de burger verschillende

11

