


Impact van Digitale Transformatie: 
(openbaar) bestuur – effectief, menselijk en rechtvaardig!

Danny Greefhorst ● Peter Beijer ● Theo Theunissen, 2022

Vraag: Wat zijn de kerneigenschappen voor vormen van 
(openbaar) bestuur bij verdergaande digitalisering?
• Informatieperspectief: Architectuur, systeemgedrag?

Moet er iets intrinsiek aanwezig zijn in het systeem, macht, etc.?
• Organisatieperspectief: Methoden, werkwijzen, modellen, etc.?

Hoe moet je jezelf organiseren, rolpatronen, hiërarchie, autonomie?
• Mensperspectief: Cultuur, normen, waarden, etc.?

Opleiding, verandering, socialisatie, maatschappelijke afhankelijkheid, etc.

Probleem
Context

• In een data-gedreven samenleving kan beleids-
uitvoering worden overgelaten aan technologische 
oplossingen die steeds autonomer optreden. 

• De inzet van autonome systemen zal het beleid 
verschuiven naar meer meetbaarheid en stuurbaarheid. 

• De transparantie die technologie biedt kan beleid 
rechtvaardiger maken

• Nieuwe vormen van decentraal bestuur m.b.v. crypto 
netwerken

M
ogelijke rol digitalisering

• Transparantie moet altijd aanwezig in processen en in 
controle (audits)

• De rechtlijnigheid van code introduceert het gevaar dat 
er geen ruimte is voor interpretatie, redelijkheid of 
billijkheid – “computer says no”

• Codificeren van besluitvorming kan traditionele 
structuren onder druk zetten (Directe democratie? 
Wetgeving via GitHub? Werkgever vs. Werknemer?)

• Democratisch draagvalk onder druk door afhankelijkheid 
technologie – leveranciers, digitale geletterdheid, etc. 

Aandachtspunten

Informatie 
(Architectuur, systeemgedrag) 

• Vanuit doelen redeneren en binden
• Wet- en regelgeving en beleid vertalen 

naar uitvoerbare regels en systemen
• Rekening houden met de uitvoering en 

uitzonderingen daarin
• Verbinden: werken onder architectuur

Organisatie 
(Methoden, werkwijzen, modellen. . .)

• Transparantie moet altijd aanwezig 
zijn (audit processen, certificering, etc.)

• Privacy, identiteit en persoonlijke 
ruimte (stemmen, overheid/instanties, datakluizen)

• Meebesturen of samen 
beeldvormen  maar uitvoering bij 
deugdelijke partijen 
(expertise / begeleiding / duiding is noodzakelijk).

Mens
(Cultuur, normen, waarden . . .) 

• Aandacht voor menselijk contact 
(tech is hard - schrift vs. gesprek)

• Data-geletterdheid 
(kloof door digitale vaardigheden)

• Iedereen mag iets vinden, maar 
afgevaardigden besluiten 
(directe vs. parlementaire democratie)

• Rekening houden met verschillende 
digitale identiteiten in verschillende 
contexten (privé vs. zakelijk)

Resultaat

Yellow wall met post-its, gegroepeerd in concepten 

Transparantie moet altijd aanwezig 
zijn (voorwaarde) om voorspelbaar 
te zijn. Ook om gecontroleerd te 
kunnen worden (audit)

Anonimiteit en privacy 
garanderen (bijv. om te 
stemmen)

Gegarandeerde identiteit 
voor overheid en instanties. Informatie 

gedistribueerd met 
persoonlijke datakluizen 

Processen zijn afgestemd op interacties met derde 
partijen (3rd parties). Expertise en contraexpertise 
is een voorwaarde ipv. met z’n allen aan het roer. 
Meerderheid van stemmen kan richtinggevend zijn 
(expertise / begeleiding / duiding is noodzakelijk). 
De uitvoering moet bij deugdelijke en deskundige 
partijen zijn.

Audit proces door een gecertificeerde 
partij en de uitkomst publiekelijk 
beschikbaar stellen (overheid/publieke 
instelling). In het geval van een 
werkgever: beschikbaar voor de 
werknemer

Informatieperspectief

Organisatieperspectief

Mensperspectief

Enerzijds Anderzijds
Bestuur kan effectiever, efficiënter en 
rechtvaardiger met sterke handhaving 

Te rigide in de uitvoering met minder 
soevereiniteit voor burger/werknemer wat 
fundamentele rechten in gevaar kan brengen

Technologie kan de uitvoering van beleid 
volledig overnemen (autonome systemen)

Geen ruimte voor interpretaties, redelijkheid 
of billijkheid.
- Buitenproportionele vormen van controle?
- Onbewust geprogrammeerde discriminatie?

Autonome systemen bieden meer 
meetbaarheid en stuurbaarheid, en dus 
veiligheid en fysieke gezondheid.

Niet meetbare zaken zoals geestelijke 
gezondheid of autonomie verdwijnen uit het 
zicht.

Transparantie door codificeren van uitvoering 
biedt rechtvaardigheid en nieuwe vormen van 
participatie of directe democratie.

Inspraak en verantwoording geven zullen 
veranderen. Burgers kunnen meekijken en 
mee programmeren (Wetgeving via GitHub?)

Gedecentraliseerd bestuur door crypto-
netwerken. Deugdelijke code die 
democratisch tot stand komt. Algoritmes 
worden slimmer en helpen de dagelijkse 
routine .

Groeiende afhankelijkheid van technologie 
vraagt een sterk democratisch draagvlak 
(waar soevereiniteit en verantwoordelijkheid 
worden geborgd) 

Controle en autonomie volledig bij de 
mensen/burger/werknemers 

Wat is de positie van overheid/werkgevers 
wanneer burgers / werknemers de controle 
hebben over hun eigen data?  

Interessegroep Kritisch Denken



Impact van Digitale Transformatie: 
brede welvaart – toegankelijk voor iedereen 

Danny Greefhorst ● Peter Beijer ● Theo Theunissen, Mei 2022

Vraag: Hoe borg je brede welvaart bij verdergaande 
digitalisering?
• Informatieperspectief: Architectuur, systeemgedrag? 
• Organisatieperspectief: Methoden, werkwijzen, 

modellen, etc.?
• Mensperspectief: Cultuur, normen, waarden, etc.?

Probleem

Digitalisering kan bijdragen aan brede welvaart door 
duurzame praktijken te ondersteunen en aantrekkelijker te 
maken, maar ook door andere vormen van beleid mogelijk 
te maken en nieuwe spelregels in de economie te 
introduceren. 

Als cruciale randvoorwaarde geldt wel dat burgers gelijke 
kansen moeten hebben in de digitale samenleving en dat 
digitalisering niet leidt tot grotere verschillen in welvaart 
en welzijn.

Context

Bijdragen aan verduurzaming door het slimmer maken van 
het energiesysteem of het efficiënter maken van 
productieprocessen.

Mogelijk maken van duurzame business modellen en de 
daarvoor noodzakelijke samenwerking en data-
uitwisseling.

Data aanwenden om problemen en kansenongelijkheid 
inzichtelijk te maken.

M
ogelijke rol digitalisering

• Vertrouwen in de technologie en de intenties van de 
leveranciers.

• Iedereen in staat stellen om kansen te benutten.
• Nieuwe technologie vraagt nieuwe vaardigheden.
• Toegankelijkheid voor alle doelgroepen.
• Online welvaart vraagt fysieke welvaart.
• Inspelen op nieuwe regels eenvoudiger voor grote 

partijen.
• Innovatiekracht Europa t.o.v. Amerika en China.
• Ongelijke verdeling in de wereld van data.
• Gebrek aan middelen / data leidt tot minder welzijn.

Aandachtspunten

Informatie (Architectuur, systeemgedrag)

• Ondersteunen samenwerking 
(verbinden)

• Toegankelijk voor iedereen, nu en in de 
toekomst

• Correct en ethisch verantwoord
• Datawaarde en –eigenaarschap
• Randvoorwaardelijkheden; opleiding en 

apparatuur

Organisatie (Methoden, werkwijzen, 
modellen. . .)

• Samen (gedeelde visie, multi-
disciplinair)

• Iedereen gelijke kansen geven
• Hulp en ondersteuning
• Geld geen belemmering laten 

vormen
• Data standaardiseren 

(interoperabiliteit)
• Regelgeving (toezicht, transparantie, 

nep-nieuws)

Mens (Cultuur, normen, waarden . . .)

• Menselijke maat (menselijk contact, de 
mens beslist)

• Digitaal vaardig
• Diversiteit
• Inclusief (evenwaardig, respect)
• Filosofische vraagstukken (singularity, 

cyber-human)

Resultaat

Yellow wall met post-its, gegroepeerd in concepten 


