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Het veiligheidsdomein in tijden van pandemie
De wereld is in de ban van Covid-19. De initiële paniek heeft plaats gemaakt voor handelingsperspectief.
Landen hebben verschillende en vergaande maatregelen genomen en de meeste zijn er in geslaagd de
eerste fase van de pandemie de kop in te drukken. Inmiddels worden deze maatregelen snel stap voor
stap verlicht. Echter, zolang de dreiging van Covid-19 nog bestaat, vraagt dit continu afwegingen maken
tussen verschillende belangen. Ook de Nederlandse regering is op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Zij
neemt hierin met maximaal 50% van de kennis, 100% van de besluiten1. Meer en meer wordt in ‘het
nieuwe normaal’ geleund op de digitale wereld. Onder andere voor (politieke) besluitvorming, voor
sociaal contact, voor (thuis)werken en samenwerken. Om iedereen gebruik te kunnen laten maken van
de digitale wereld heeft de Europese Commissie bij monde van Eurocommissaris Thierry Breton2 onder
andere Netflix verzocht om de datakwaliteit te verlagen. Wat tot ongeveer 25% minder dataconsumptie
zal leiden.
Covid-19 zorgt ervoor dat alle organisaties wereldwijd zoeken naar oplossingen die in de Cloud worden
aangeboden om daar waar mogelijk verder te werken. Tegelijkertijd neemt het aantal cyber-aanvallen
enorm toe3. Met de toename in cybercriminaliteit op dit moment nemen de traditionele incidenten af, het
lijkt alsof boeven ook in quarantaine zitten4, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa. Het
is dus niet vreemd om juist nu extra aandacht te besteden aan cybersecurity awareness én cybersecurity
an sich. In dit rapport vindt u daarover een artikel met de centrale vraag of de publieke cloud veilig genoeg
is voor het veiligheidsdomein.
In deze 10e editie van ons Trends in Veiligheid-rapport beschrijven we trends op technologisch vlak en
verbinden we die vanuit onze kennis en ervaring aan wat er in het veiligheidsdomein speelt. We beschrijven
hoe ontwikkelingen van Artificial Intelligence (AI) en Sensing in relatie tot Informatie Gestuurd Werken
staan en hoe het veiligheidsdomein balanceert tussen privacy, (cyber)security en opsporing. Het doel van
dit rapport is het bieden van een vernieuwende kijk op veiligheidsvraagstukken. Dit wordt gedaan door
een brug te slaan tussen actualiteit en onze visie op hoe het toekomstig veiligheidsdomein vormgegeven
zou kunnen worden.

10 jaar Trends in Veiligheid
Precies 10 jaar geleden publiceerde Capgemini het eerste Trends in Veiligheid-rapport. Geboren vanuit de
intrinsieke motivatie om naast succesvolle opdrachten in het veiligheidsdomein ons ‘thoughtleadership’
te delen. Een aantal auteurs van het eerste uur publiceert ook in deze editie. Onderwerpen die toen
actueel waren, zijn dat nog steeds. Al hebben we als samenleving en veiligheidsdomein stappen gezet in
de realisatie van de toenmalige trends. Cybersecurity was destijds al actueel, maar met name voor grote
organisaties zoals Defensie. Vandaag de dag is het een integraal onderdeel van onze samenleving. Het raakt
ons in ons dagelijks leven. In 2010 schreven we veel over grensmanagement en de functie van Informatie
Gestuurd Werken daarbinnen. Ook deze dagen een meer dan actueel thema met het grootschalig sluiten
van de grenzen en nieuwe Europese richtlijnen zoals EES5 en ETIAS6 die in de voorliggende periode
geïmplementeerd moeten worden.
Informatie Gestuurd Werken heeft zich doorontwikkeld, in
verschillende snelheden binnen de verschillende organisaties.
Inmiddels zijn het niet meer vooral de veiligheidsorganisaties
die informatie gebruiken om effectief de interventies te sturen,
ook inspecties en gemeentes hebben de mogelijkheden
ontdekt. Ook de technologische ondersteuning heeft zich
ondertussen doorontwikkeld. De toename van sensoren en
de doorontwikkeling van geavanceerde analysetools biedt
mogelijkheden die we 10 jaar geleden nog niet kenden. In
deze editie gaan diverse artikelen over Informatie Gestuurd
Werken en één specifiek over de zeven bouwstenen
om Sensing binnen veiligheidsorganisaties succesvol te
kunnen implementeren.

“

Onderzoek Trends in
Veiligheid: De Nederlanders
zijn verdeeld over de mate
waarin de overheid data mag
gebruiken voor het bestrijden
van criminaliteit.

In het afgelopen decennium heeft het veiligheidsdomein zich
ontwikkeld tot een digitale en met de samenleving verbonden
netwerkorganisatie. Verschillende events hebben op dit vlak
voor een versnelling gezorgd in (technologische) innovatie en
ontwikkeling. Zoals de Nuclear Security Summit uit 2014, waar
het WiFi-netwerk conform de nieuwste inzichten en state-of-theart software werd beveiligd7. Ook aanslagen in Europa hebben
gezorgd voor een versnelling in de ontwikkeling. Zowel op het
gebied van wetgeving, als op het gebied van technologische
ontwikkelingen.
Op het gebied van wetgeving is er de afgelopen 10 jaar veel
veranderd in het veiligheidsdomein, een greep uit deze
veranderingen. Zo is in deze periode de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten 2017 (WiV 2017) aangenomen.
Daarnaast liep de vorming van de Nationale Politie op
basis van de Politiewet 2012 samen met grootschalige ICTvernieuwing. Zo concludeerde de Algemene Rekenkamer
in 2016 dat de politie sinds 2011 vooruitgang boekt op het
gebied van ICT8. Een andere grote wetswijziging die impact
heeft op het veiligheidsdomein is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). In dit rapport vindt u daarover
een artikel waarin privacy gekoppeld wordt aan AI.
De algemene conclusiedie we kunnen trekken, is dat in de
afgelopen 10 jaar het veiligheidsdomein nauwer verbonden
is geraakt met technologische ontwikkelingen. Dit leidt tot
de hamvraag; hoe bereiden we ons voor op de komende
10 jaar? In dit rapport wordt een beeld geschetst van de rol
die technologie heeft op de hedendaagse samenleving. We
streven hierbij niet naar een volledige beschrijving, maar
willen inspireren vanuit verschillende invalshoeken. Met het
beschrijven, ter discussie stellen en verbinden van (nieuwe)
technologische ontwikkelingen met het veiligheidsdomein
geven we vorm aan onze visie om ‘samen veilig’ te zijn en met
innovatieve technologieën Nederland veilig te houden.

“

Onderzoek Trends in Veiligheid: Het heersende
gevoel in de maatschappij dat de overheid harder
moet optreden om criminaliteit tegen te gaan én te
voorkomen, is gelijk gebleven.

En toch voelen we ons onveiliger. Statistisch gezien is
onze samenleving vandaag twintig keer veiliger dan in de
middeleeuwen9. De trends die beschreven zijn de afgelopen 10
jaar hebben bijgedragen aan een objectief veiligere samenleving.
Paradoxaal genoeg blijkt echter, uit het door Ipsos uitgevoerde
onderzoek op verzoek van Capgemini, dat Nederlanders zich
enigszins onveiliger voelen dan 10 jaar geleden. Iedere editie
van Trends in Veiligheid in de afgelopen 10 jaar ging gepaard
met een onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder burgers.
Voor het eerst hebben we een compleet artikel gewijd aan dit
onderzoek: ‘ons veiligheidsgevoel door de jaren heen’.

Samen met burgers én een
innovatieve blik

Samen innoveren, experimenteren
en vernieuwen

Vooruitkijkend met een innovatieve blik, zijn er legio
mogelijkheden om technologieën op een (andere) manier
toe te passen zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze
veiligheid. Denk aan AI, dat een positiever imago verdient
vanwege haar grote potentieel. Zo kan de inzet van AI
in softwaresystemen onze privacy beter waarborgen of
jeugdcriminaliteit in kaart brengen zodat je preventief kunt
acteren.

Hoe zien de komende 10 jaar er uit en waar staat het
veiligheidsdomein in 2030? De vernieuwing en verandering
in het veiligheidsdomein kan worden bereikt door meer te
investeren in AI-Intelligence, Informatie Gestuurd Werken
en cybersecurity. De innovaties op deze drie onderwerpen
moeten ongeveer gelijk oplopen; het een kan niet zonder het
ander. Samen vormen ze de digitale hoeksteen van een goed
opererend veiligheidsdomein.

“

Onderzoek Trends in Veiligheid: Het vertrouwen in
de overheid om veilig met jouw gegevens om te gaan
blijft nog steeds een punt van kritiek.

Maar ook het succes van Bellingcat bewijst dat burgers via de
beschikbaarheid van vele openbare bronnen en tools kunnen
bijdragen aan opsporingsonderzoeken. Daarover eveneens
een apart artikel in dit rapport. Vanuit het thema digitale
veiligheid kun je denken aan een digitale brandoefening
om medewerkers en de organisatie te informeren en
weerbaar te maken tegen digitale aanvallen. Een andere
innovatieve oplossing is het aanstellen van ‘gemeentelijke
Cybersheriffs’ om de digitale weerbaarheid in de publieke
sector te versterken.
Kijkend naar de toekomst zullen we een kritische blik moeten
werpen op de manier waarop we ons organiseren. Een van
de voorspellingen is de toenemende vergrijzing in Nederland
de komende jaren, hier zullen capaciteitsuitdagingen uit
voortvloeien. De rol van technologie zal een cruciale rol
spelen bij het weerbaar houden van Nederland. Voorbeelden
zijn de inzet van digitale triage, een informatie gestuurde
aanpak om het veiligheidsdomein adaptief in te richten.
Ook het versterken van de publiek-private samenwerking
kan hieraan bijdragen. Een succesverhaal is bijvoorbeeld het
Landelijk Meldpunt Internet Oplichting dan door publiekprivate samenwerking online handelsfraude aanpakt.
Daarnaast kan de gehele keten volwassener worden door
samenwerkingsverbanden ten aanzien van informatieuitwisseling te stimuleren. Neem het voorspellen en duiden
van criminele activiteiten; waar momenteel veiligheidsbeelden
gefragmenteerd zijn door verschillende instanties kan door
middel van (gedepersonaliseerde) informatie-uitwisseling
een eenduidig veiligheidsbeeld gevormd worden. Tot
slot uiteraard de grensoverschrijdende samenwerking op
Europees niveau, die op basis van informatie-uitwisseling
en cybersecurity een grotere digitale vuist zal maken tegen
(statelijke) actoren die kwaadwillend zijn.

Kijkend naar dit rapport kunnen we concluderen dat AI een
groot potentieel biedt. Waarbij het een open deur is dat het
maatschappelijke debat gevoerd moet worden langs de as
van veiligheid, echter ook over ethiek en privacy. Want wat
nu als geaccepteerd wordt beschouwd hoeft dat over enkele
decennia niet te zijn. Hoe had de wereld er vandaag uit gezien
als AI had voorkomen dat Rosa Parks in 1955 bleef zitten op
de voor blanken gereserveerde zitplaats?10
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Informatie Gestuurd Werken is gemeengoed geworden op het
strategische en tactische niveau binnen het veiligheidsdomein.
Op operationeel niveau wordt nog te weinig gebruik gemaakt
van de kracht van informatie. Alle kennis, ervaring, informatie
en technologie is aanwezig om de operatie op basis van
informatie te laten opereren. Nieuwe technologieën zoals
sensing en drones bieden nog meer mogelijkheden én
genereren tegelijkertijd nog meer data.
De afgelopen maanden hebben aangetoond dat we als
maatschappij niet zonder IT kunnen. We zijn nog meer gaan
leunen op onze digitale wereld. Het belang van cybersecurityawareness is persistent en hierop zal continu geïnvesteerd
moeten worden. Door de verschuiving van traditionele naar
digitale criminaliteit. Deze verschuiving zal ook in de basis van
het veiligheidsdomein moeten verschuiven. Van specialist naar
generalist. Een derde en laatste onderdeel is het offensief.
Het domein moet kunnen handelen ook in de digitale wereld.
Genoeg ontwikkelingen voor het komende decennium. Maar
waar staan we in 2030, en hoe kijken we terug op dit decennium?
De tijd zal het ons leren. Er zijn voldoende aanknopingspunten
om samen en met innovatieve technologie Nederland veilig
te houden. Om op basis van slimme(re) technologie en best
practices efficiënt op te schalen. En misschien concluderen we
dat ons veiligheidsgevoel gestegen is, we een positief effect
hebben bereikt op mens en milieu én we meer bereiken met
minder. Wij hopen u met alle artikelen te inspireren en nieuwe
kansen te creëren. Wij wensen u voor nu vooral veel leesplezier
met dit rapport: ‘Samen Veilig'.
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