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Alstublieft! Het magazine over de JenV iTour die
op 15 mei werd gehouden in De Rijtuigenloods in
Amersfoort. We mochten op dit geslaagde event
meer dan 500 deelnemers verwelkomen.
De iTour gaat over de informatievoorziening binnen Justitie en Veiligheid. Thema van de iTour 2019 is
‘Focus op de maatschappij’. Technologie speelt hierin een cruciale rol. Weten we tools goed in te zetten,
dan ontstaat er verbinding tussen overheid en burgers. Daarnaast roepen technologische ontwikkelingen
vragen op. Burgers vragen zich af hoe de overheid omgaat met alle beschikbare informatie en gegevens.
Door transparant te communiceren en te laten zien wat we doen, ontstaat er vertrouwen. En dat is de
kern van een duurzame relatie tussen overheid en burger.
Bij de iTour waren uiteenlopende onderdelen van Justitie en Veiligheid vertegenwoordigd. Door deze
disciplines samen te brengen ontstaan nieuwe inzichten en worden nieuwe verbindingen gelegd. Ik hoop
dat de iTour een impuls heeft gegeven aan een versnelling van de ontwikkelingen rondom informatievoorziening binnen onze organisatie.
Herbeleef dit event in dit magazine. Doe inspiratie op om Nederland nog voorspoediger, beter en veiliger
te maken.
Dit magazine geeft een goed beeld van wat er tijdens de iTour aan de orde is gekomen. Veel leesplezier!

Colofon
Focus op de maatschappij is gemaakt in
opdracht van het ministerie van Justitie
en Veiligheid, door een team van
Magazine on the Spot.

C

Redactie Dave Huismans, René Lamers,
Robin Ouwerkerk en Anje Romein
Eindredactie Eric Went
Fotografie Edwin Weers
Vormgeving John Stelck

Ferd Grapperhaus
Minister van Justitie en Veiligheid
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Data bieden een schat aan informatie,
waarmee burgers kunnen worden geholpen.
Maar al die informatie kan hen ook dwars
zitten. Drie kopstukken uit verschillende
sectoren geven hun visie. Over risico’s,
en uitdagingen.
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Laurent Hendrickx
directeur Operaties
Koninklijke Marechaussee
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‘Techniek minder
maakbaar dan
gedacht’
Reinier van Zutphen
Nationale Ombudsman
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‘Een mens wanneer
het systeem faalt’
Mariënne Verhoef bestuurder Spirit en De Bascule

‘Kennis van buiten voor bredere kijk’
“Garage2020 is een laboratorium waarin we nieuwe oplos
singen zoeken voor de jeugdzorg, oplossingen die moeilijk
te bedenken zijn vanuit de bestaande situatie. We maken
daarbij veel gebruik van technologie. Er zijn nu vijf labs in
Nederland.
We werken onder andere samen met Transavia. Deze vlieg
tuigmaatschappij heeft namelijk ook wachtlijsten, net als
in de jeugdzorg. Het is zo goed om de buitenwereld mee te
laten denken. We halen denkkracht van buiten. Dat levert
een schat aan nieuwe mogelijkheden op. De talen die bui
tenstaanders spreken zijn wel anders: met andere termen,
andere protocollen. Je moet elkaar verstaan, dat kost ener
gie. Je moet daar dus lol in hebben.

1

We werken met design-thinkers. Daarbij houden we reke
ning met de privacy. Data-gedreven werken heeft twee kan
ten: we hebben steeds meer data, waarmee we bijvoorbeeld
uithuisplaatsing kunnen voorkomen. Maar de andere kant is
dat we op basis van data zeggen: ‘Jouw kind dreigt uit huis
geplaatst te worden, dus we gaan ingrijpen’. Daarnaast la
ten we altijd een teamlid aanschuiven, die ons advies geeft.
Je gaat dan anders kijken. Je accepteert een advies immers
makkelijker van een teamlid dan van een scherm. Het gaat er
dus om hoe je omgaat met kennis.”

“Digitalisering verbindt allerlei onderwerpen binnen ons werk
met elkaar. Het CJIB gebruikt bijvoorbeeld een robot in de
contacten met klanten. Vijf jaar geleden werden hun klanten
soms nog gegijzeld, omdat ze achter waren met betalen.
Tegenwoordig belt het CJIB mensen met de waarschuwing:
‘Er komt een tweede aanmaning op u af die erg hoog is, dus
wilt u een betalingsregeling voorstellen?’ Via data beschikt
het CJIB over informatie om deze stap te zetten, informatie
die niet gebruikt wordt om hogere aanmaningen te sturen,
maar om mensen echt te helpen.
Robots inzetten in onze systemen is niet nieuw. Ik zet me er
echter wel voor in dat mensen met een gezicht het overne
men zodra er een signaal komt dat het mis dreigt te gaan in
het systeem. We hebben een rapport waaruit blijkt dat men
sen het niet erg vinden dat de overheid informatie verzamelt
en deelt. Maar een conclusie is ook dat ze controle willen
hebben op wat er met die gegevens gebeurt.”

“Mobiliteit heeft te maken met economie. Hoe
bevorder je de mobiliteit zodat iemand zo makke
lijk mogelijk door de grensbewaking naar de plek
van bestemming kan? Daarvoor heb je data nodig,
om te bepalen of iemand door mag. Techniek is
echter minder maakbaar dan we denken. Ook aan
gezichtsherkenning zitten nog haken en ogen, zeker
bij grote volumes. Je ziet dat op de luchthaven van
Singapore. Daar is alles volledig geautomatiseerd,
maar een cultuuraspect is dat mensen door men
sen geholpen willen worden en daarom liever in de
wachtrij gaan staan.
Onze medewerkers zijn niet bang dat zij door di
gitalisering hun baan kwijtraken. Er komen juist
enorm veel vacatures aan in de veiligheidssector.
We móeten daarom samenwerken. De vraag is: hoe
krijg je het geoptimaliseerd? In Nederland mogen
we trots zijn op onze checks and balances. In ons pol
dermodel kijken we altijd naar sub-optimalisatie.
Je moet daarvoor constant met elkaar in gesprek
blijven.
In Singapore hebben ze al irisherkenning op af
stand. Je zult als land en als internationale gemeen
schap afvragen hoe ver je wilt gaan? En wie slaat de
data op en waar?”

Focus op de maatschappij
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digitalisering strafrechtketen

Meer dan 40 workshops waren er te
bezoeken tijdens de JenV iTour, met
digitale informatie als verbindende
factor. We selecteerden er negen.

Focus op digitaal
Het kabinet heeft 295 miljoen euro uitgetrokken voor betere informatievoorziening in de strafrechtketen. Digitalisering is daar een belangrijke component in. Maar er is nog
veel werk aan de winkel.

Datagedreven werken

Verandering nodig
van organisatie en
competenties
Van inzicht door kennis en ervaring naar inzicht door data
uit de samenleving, geanalyseerd tot informatie. Die stap
wil JenV de komende jaren maken. Data-gedreven werken
moet leiden tot grotere wendbaarheid, effectiviteit en
transparantie van keuzes.
Mogen sociale media worden doorzocht op gewelddadige
neigingen vóór een delict heeft plaatsgevonden? Mogen dro
nes zelf besluiten wie ze neerschieten? Zomaar twee ethische
dilemma’s van de nabije toekomst. Technologie maakt veel
mogelijk, misschien meer dan we willen. Waar we onze grens
trekken, zal geleidelijk en vanuit een brede ethische discussie
blijken, stelt Remco Boersma van de directie Informatievoor
ziening en Inkoop. Om voorbereid te zijn op de toekomst, is
het nodig meer informatiegestuurd en opgavegericht te wer
ken. Dat vereist verandering: van organisatie en van
competenties.

Hub & Spoke
Op dit moment is JenV een gedecentraliseerde organisatie:
individuele teams gebruiken en beoordelen data-onafhan
kelijk van elkaar en er wordt beperkt gedeeld. Maar centra
lisering rondom een controle- en besluitvormingspunt remt
de motivatie van medewerkers, stelt Boersma. Beter werkt
het Hub & Spoke-model. In een centrale hub bevindt zich een
team met Data- en AI-lab, waarin verschillende decentrale
datateams – de spokes – participeren. “Een pulserend geheel,
waar je kennis met elkaar kunt delen.” Interdisciplinariteit is
nodig om op een andere manier naar datavraagstukken te
kijken, stelt Boersma. “Samenwerking tussen de expertisevel
den Business Intelligence en Artificial Intelligence is van groot
belang.”

‘Waar we onze grens trekken, zal
geleidelijk en vanuit een brede
ethische discussie blijken.’

In 2012 schreef de Algemene Rekenkamer in een rapport dat
de informatievoorziening in de strafrechtketen beter moet.
Na een programma voor verbeteringen volgde in 2015 het
bestuurlijk ketenberaad, een blijvend overleg van keten
partners en departement.
De commissie-Van den Emster legde vervolgens in 2017 een
forse reeks pijnpunten bloot: veel strafbare feiten leiden niet
tot aanhouding; lange wachtlijsten; onvoldoende rapporten;
laat of niet uitvoeren van vonnissen; te weinig onderling be
grip; te hoge werkdruk. Terwijl ondermijnende criminaliteit,
terreurdreiging en immigratie toenamen en de keten te wei
nig middelen had, met verouderde IT. Bovendien werd er te
weinig samengewerkt, luidde de conclusie.

Workshops
om er thuis naar te kijken of om het uit te printen”, illustreert
Hugo Hillenaar, directeur Strafrechtketen JenV de huidige
situatie.

Focus op digitaal
Voorwaarden voor realisatie van de ambities zijn wel dat er
meer middelen komen, de focus op digitaal komt te liggen,
met innovaties wordt gestart en er een streefbeeld van de
strafrechtketen volgt.
“Alleen al met de cultuurverandering bij alle partijen in de
keten zullen we jaren bezig zijn”, beseft Hillenaar. “In plaats

Vier sporen
Drie hoofdthema’s
Bij competentieontwikkeling gaat het enerzijds om beveili
ging en privacy: koppeling van gegevens uit meerdere syste
men kan weliswaar veel nieuwe inzichten opleveren, maar
anonimisering is nodig om herleidbaarheid te voorkomen.
Anderzijds gaat het om ethiek: wat is – zoals in bovenge
noemde dilemma’s – wenselijk? Drie hoofdthema’s om over
na te denken bij de ethiek van algoritmes: transparantie,
verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Reactie
Patty Broer, projectmanager netwerk- en datakwaliteit
bij de Justitiële Informatiedienst

‘Kijken naar de verschillen’
“Dit was voor mij heel relevant, wij gaan de tools ge
bruiken die hier genoemd zijn. Denk aan Big Data-toe
passingen van het NFI om bestanden te vergelijken die
binnen de strafrechtketen gebruikt worden. Daarmee
kunnen we kijken waar gegevens ontbreken of on
derlinge verschillen zitten. Het OM heeft bijvoorbeeld
andere datasystemen dan wij. Je wilt voorkomen dat
iemand door zulke verschillen onterecht een VOG krijgt
of juist onthouden wordt.”

Het kabinet heeft 295 miljoen euro uitgetrokken voor
verbeteringen. Er is ingezet op vier sporen:
1 Verstevigen en flexibiliseren van het fundament.
2 Vorming van logistiek en een digitaal strafdossier (van
papier naar digitaal; ruimte en structuur voor multimedia;
dienstverlening aan de burger).
3 Informatievoorziening in (nieuwe) samenwerkings
verbanden.
4 Ontwikkeling van nieuwe technologieën, adaptief
vermogen en ambities.

van dat we het geld dat er nu is meteen laten wegstromen
naar alle partijen, moet vanuit gezamenlijkheid gekeken
worden wat prioriteit heeft en waaraan we dat geld het beste
kunnen besteden.”

Zes keer geprint
Voor het tweede spoor moet in 2021 bereikt zijn dat alle pro
cessen-verbaal digitaal de keten ingaan, alle multimedia voor
alle ketenpartners beschikbaar zijn en dat burgers zelf kunnen
kiezen of ze daarover met ‘een mens’ contact willen hebben
of niet. “Rapporten worden soms nog zes keer uitgeprint.
Er zijn rechters die een dossier naar hun privémailadres sturen

Reactie
Inge Groenen Expertisecentrum Archiveren
Openbaar Ministerie

‘Digitalisering moet
duurzaam’
“In onze functie sijpelt digitalisering van de informatie
voorziening door, maar wij zitten er niet direct boven
op, daarom is het goed om er nu direct over te horen.
Ik herken daarin wat een collega eens zei: ‘Digitalisering
is leuk, maar je moet over tien jaar wel verantwoording
kunnen afleggen.’ Digitalisering moet dus duurzaam
gebeuren.”

Focus op de maatschappij
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Terugdringen recidive

niet deel aan het economisch verkeer. Den Boer: “Bovendien
is het vergelijken van gegevens van verschillende organisaties
om alsnog iemand te traceren een moeizaam traject, vanwege
privacyregels.”

‘Groot denken,
klein beginnen’

Voorspellende waarde
Techniek kan helpen de onvindbare veroordeelden te vinden.
Bijvoorbeeld via Advanced Data Analytics, waarbij JenV samen
werkt met TNO. “Met Quinsoftware, gevoed met onze gegevens,
kun je zoeken naar patronen die een voorspellende waarde
hebben”, legt Paula Giezeman, programmamanager Onvindbare
veroordeelden uit. “Mensen met dezelfde kenmerken komen tot
dezelfde acties. Met deze software kunnen we opsporing on
dersteunen en met analyse van de kenmerken van personen en
zaken in de toekomst ook vluchtgedrag voorspellen.”

Professionals in de uitvoering ondersteunen met informatietechnologie en instrumenten die herhaling van een
delict meehelpen voorkomen. Dat beoogt het programma
‘Terugdringen recidive en justitiabele beeld’. “We willen
beschikbare data beter benutten.”
Het programma bevindt zich nog in een voorfase, benadruk
ken informatiemanager Marcel Aarsman en informatiearchi
tect Henk van Roekel, beiden werkzaam bij DJI. Vooralsnog
worden er vooral verkennende vragen gesteld. Marcel: “Wat
kan expertise op het gebied van bijvoorbeeld datasturing,
artificial intelligence of textmining bijdragen aan het voor
komen van recidive? Kunnen we met gerichte en passende
informatie iets extra’s bijdragen? Hoe organiseer je dat?”

‘Ons werk moet echt
aantoonbaar effect hebben
op het recidive-risico.’
What Works?
Door alle data en indicatoren die iets zeggen over een justi
tiabele bij elkaar te brengen kan allereerst een operationeel
beeld ontstaan, waar mensen direct in de uitvoering iets mee
kunnen. Daarnaast kan alle gekoppelde informatie leiden tot
een analytisch beeld. Zijn er vaste patronen te herkennen?
Welke indicatoren zijn voorspellend voor recidive? Welke
behandelingen hebben resultaat? Zo kan bijvoorbeeld een
What Works Wijzer ontstaan. Marcel: “Door een kennisbank te
koppelen aan een profiel van een justitiabele kun je gerichter
kijken wat voor een cliënt werkt. Slimmer, meer maatwerk,
een hogere responsiviteit. Daar doen we het voor. Wat wij
doen moet straks echt aantoonbaar effect hebben op het
recidive-risico.”

Privacy
Het bij elkaar brengen van al deze data en het zoeken naar
dwarsverbanden is een hele opgave en kent obstakels op het
gebied van privacy. ‘Groot denken en klein beginnen’, luidt
Marcels devies: “We gaan ook juristen mobiliseren. Wat mag
er nou wel en niet? Er leven tal van vragen. Dus: heb je iets
met dit thema? Sluit je aan!”

Reactie
Peter Hoek plv vestigingsdirecteur PI Lelystad

‘Het gaat over mensen’
“Ik zie zeker het nut ervan in om ons werk met cijfer
matige informatie te ondersteunen, maar het gaat wel
over mensen. Daar wringt het voor mij. We moeten er
voor oppassen dat cijfers en data niet leidend worden.
We werken met mensen en die verdienen een eerlijke,
persoonlijke beoordeling.”

‘Mensen met dezelfde kenmerken
komen tot dezelfde acties.’
Geautomatiseerd zoeken
Een ander technisch hulpmiddel is Privacy preserving techno
logies (PPT). Hierbij kan met nieuwe versleutelingstechnieken
informatie worden gehaald uit koppelingen tussen bestanden
met (privacy)gevoelige data. Denk aan het geautomatiseerd
zoeken naar data van gezochte personen in bestanden van tele
comproviders, banken of de belastingdienst, data die mogelijk
duiden op een verblijf in Nederland. Giezeman: “Dit kan zonder
dat medewerkers of computers van de betrokken partijen inza
ge hoeven te krijgen in (privacy)gevoelige data.”
Uiteindelijk blijft het vinden van onvindbare veroordeelden
mensenwerk. Maar inzet van slimme technologie kan gespecia
liseerde rechercheurs wel helpen de pakkans te vergroten.

Onvindbare veroordeelden

Slimme software
vergroot pakkans
Door te zoeken in openbare bronnen kunnen veroordeelden gevonden worden die nog een gevangenisstraf hebben
openstaan. “Vrijwel niemand is onvindbaar.”
In Nederland hebben zo’n tienduizend veroordeelden nog
een gevangenisstraf openstaan. De totale strafduur bedraagt
2300 jaar. Van die 10.000 zijn er duizend relatief gemakkelijk
aan te houden. Voor de anderen geldt: ze zitten in het buiten
land, hebben een te lage straf of Nederland heeft geen ver
drag met het land om de verdachte hiernaartoe te halen.
Veroordeelden die in Nederland onvindbaar zijn hebben geen
contact met de overheid, vertelt Aad den Boer, plv program
mamanager Onvindbare personen bij JenV. En ze nemen

Reactie
Simone Pechler IND

‘Rechercheurs op juiste
spoor zetten’
“Voor burgers is het niet vastzitten van veroordeelden
echt een onderwerp. ‘Waarom pakt de overheid dit niet
op’, hoor je vaak. Maar het blijkt niet zo simpel om de
mensen die nog een gevangenisstraf hebben openstaan
te vinden. Door data te verbinden kan je rechercheurs
wel op het juiste spoor zetten. En cases prioriteren. Dat
is mooi om te zien.”

Workshops
Smart society

Zo maakt de smart
society onze steden
veiliger
In de Smart City Agenda werken politie en G5 – de vijf grootste Nederlandse gemeenten – samen aan oplossingen voor
urgente maatschappelijke vraagstukken. Met behulp van
data en technologie. Innovatie van, voor en door de steden,
maar met een nationale scope. Drie voorbeelden van iconische smart city projecten.

EEN - Internationale Zone, Den Haag
Internationale stad van recht en vrede. Instellingen als Eurojust
en Interpol die prat gaan op veiligheid. Grote congressen. En er
wonen ook nog eens veel mensen. Hoe kun je zo’n plek naast
prettig leefbaar ook veilig houden? Onder meer door camera’s
van politie en gemeente op elkaar aan te sluiten, een grote
sprong in vertrouwen die veel nieuwe data oplevert en helpt
verdacht gedrag vroeg te signaleren.

TWEE - Innovation Arena, Amsterdam
De gemeente Amsterdam en de Johan Cruyff Arena hebben
gezamenlijk een innovatieve omgeving gecreëerd op het gebied
van zowel duurzaamheid als veiligheid. Technologie speelt
een grote rol: denk aan lantaarnpalen die alleen aan staan
wanneer ze publiek registreren en een signaal geven wanneer
ze bijna defect zijn. Of aan algoritmen die twitterberichten en
facebook-posts analyseren om drukte en mogelijk gevaar te
voorspellen.

DRIE - Living Lab Stratumseind, Eindhoven
Op Eindhovens roemruchte uitgaansstrip houden lantaarnpalen
alles in de gaten met camera’s en microfoontjes. Mensen wor
den geteld door software zodat bewegingen van mensenstro
men geanonimiseerd in beeld gebracht kunnen worden. Gelui
den op straat worden geanalyseerd en door algoritmes herkend
als bijvoorbeeld vuurwerk, glaswerk of vechtende mensen.
Gezamenlijk geven de data een indicatie van de stress op een
plek. Is die groot? Dan krijgt de politie een signaal.
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‘Informatie
voorziening is
geen B-onder
werp meer’

Speech

Minister Ferdinand Grapperhaus wil
informatie gebruiken om Nederland
‘voorspoediger, beter en veiliger’ te
maken. Zijn speech in zeven quotes.

Verandering door technologie

Niet weerloos

“De film Blade Runner is een echte klassieker. Een film over
de toekomst, waarin mensen het zware werk opknappen.
Hij is gemaakt in 1982 en het interessante is dat de film speelt
in 2019; in het nu. Althans: wat men destijds projecteerde
als 2019. Wat de makers heel duidelijk zagen was de enorme
verandering die met technologie over ons heen zou komen.”

“Aan het gebruik van social media zitten ook risico’s. Daar
moeten we ook oog voor hebben. Hoe rijk en machtig so
cial media bedrijven ook zijn, we zijn niet weerloos. Uit de
Data Protection Impact Assesments, uitgevoerd door ons
ministerie, blijkt dat programma’s als Windows 10 en Office
producten als Word, Excel en Outlook op de achtergrond
grote hoeveelheden gegevens verzamelen over onder meer
Nederlandse ambtenaren. Die data werden verzameld en
opgeslagen in een database in de VS op een manier die hoge
risico’s meebrengt voor de privacy van de gebruiker. Wij zijn
een verbeterprogramma overeengekomen met de hoofddi
rectie van Microsoft in de VS. Lidstaten vanuit de EU willen dit
graag overnemen.”

Onze inzet zinvol maken
“Robots met emoties, zover zijn we nog niet. Maar u weet dat
er met robots veel mogelijk is. Intussen zijn er heel veel an
dere geweldige uitvindingen gedaan die niet waren voorzien.
Met de komst van internet, smartphones en tablets – sinds
1995 - is de kwaliteit van leven veranderd. En die uitvindin
gen hebben grote invloed op ons werk, bijvoorbeeld op het
gebied van informatievoorziening. De focus ligt op de maat
schappij. Als je in overheidsdienst werkt, is altijd de vraag:
voor wie doe ik het en hoe doe ik het? Hoe kunnen we onze
inzet zinvol maken, zodat de burger er iets aan heeft?”

Meegaan met digitale ontwikkelingen
“Een jaar geleden presenteerde ik samen met mijn collega’s
van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken
de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de Agenda Digita
le Overheid en de Cyber Security agenda. De boodschap is
steeds: informatievoorziening is geen B-onderwerp meer. Het
is niet iets voor nerds. Het is cruciaal voor het werk en beleid.
We moeten meegaan met de digitale ontwikkelingen.”

Drie stappen vooruit
“Er zijn allerlei manieren om kennis en ervaring te delen. Zo
zag ik op een bureau in de Schilderswijk een agente achter
een groot scherm, waar ze alle berichten over wat er in de wijk
gebeurde bijhield op social media. Toen ik dat zag was ik flab
bergasted. Dat was drie stappen vooruit. Die interactie tussen
politie en burger helpt enorm. Maar het is ook belangrijk om
te kijken wat de mensen ervan vinden. De politie toetst haar
gebruik van social media in het Mobiel Media Lab.”

Big Brother
“In het contact tussen overheid en burger is privacy een
zwaarwegend thema. Mensen moeten ons kunnen vertrou
wen. Bladerunner is verzonnen in 1982. Al veel eerder voor
spelde George Orwell Big Brother, dat hij projecteerde in het
jaar 1984: de staat die alles controleert en bij wie je gegevens
niet veilig zijn. Maar ondanks alle technologische middelen
hebben we nog steeds een vrije samenleving. Dat is een enor
me prestatie. Nederlanders moeten erop kunnen vertrouwen
dat alles wat ze delen met de overheid in veilige handen is.”

Kansen grijpen
“Het is belangrijk dat je durft te denken buiten de geldende
kaders. Ja, er zijn gevaren. Maar er zijn ook heel veel kansen.
Het is een wereld van bits en bites. En soms zie je door de
bites het bos niet meer.
“Moments will be lost in time
Like drops in the rain
Time to die…”
Dat zei Rutger Hauer als android in Blade Runner. Maar het
is time to live. Juist met alle bits en bites die we hebben,
moeten we de kansen grijpen. Om Nederland voorspoediger,
beter en veiliger te maken.”

Workshops
programma Grenzen en veiligheid

Betere informatieuitwisseling
binnen Europa
Het bestrijden van illegale migratie en het verhogen van
de veiligheid door betere informatie-uitwisseling tussen
Europese lidstaten. Dat is het doel van de roadmap die in
2016 is ontwikkeld onder het Nederlands voorzitterschap
van de EU. De uitvoering blijkt een complexe uitdaging.
De roadmap kent zeven verordeningen. Voor de implemen
tatie hiervan is in Nederland het programma Grenzen en
Veiligheid ingericht. Veel ketenpartners krijgen ermee te ma
ken, zoals politie, Koninklijke Marechaussee en IND. Rolf Arts,
domeincoördinator implementatie van het programma
Grenzen en Veiligheid: “Ons programma is vooral gericht op
het verbinden van ketenpartners, het signaleren van knelpun
ten en het inzichtelijk maken van de verordeningen.”

Nationale regelgeving
Er liggen tal van uitdagingen. Zo moeten sommige verorde
ningen al worden geïmplementeerd, terwijl de onderhan
delingen nog lopen. Ook is het lastig om nieuwe Europese
verordeningen aan te sluiten op nationale regelgeving. Rolf:
“Elke lidstaat heeft zijn eigen inrichting, wetgeving en cultuur.
In Nederland zijn er bijvoorbeeld meerdere instanties betrok
ken bij een visumverlening, anders dan in andere landen waar
maar één immigratieautoriteit is.”

‘Mensenrechten of veiligheid,
het is een kwestie van keuzes
maken.’
Marianne Zijderveld, enterprise architect van het programma,
legt uit welke informatie politie, justitie en andere keten
partners in Europese lidstaten beter gaan uitwisselen.
Bijvoorbeeld data als vingerafdrukken, biometrische gege
vens en gezichtsherkenning die iemand bij een visumaan
vraag afgeeft. Deze kunnen soms jaren later nog in andere
systemen oppoppen. Marianne: “We proberen hiervoor zo
veel mogelijk wijzigingen in bestaande systemen aan te bren
gen, maar we ontkomen ook niet aan nieuwe systemen.”
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1984
“Ik vind het wel wat veel 1984”, merkt iemand op. Marianne
licht toe dat er vooral gegevens van derdelanders worden
vastgelegd, in lijn met ontwikkelingen in Amerika, Australie,
Canada waar dit al gebeurt.
“Maar ik vind het een terechte opmerking. Je wilt aan alle
mensenrechten voldoen en recht doen aan de privacy van
mensen, maar we willen ook veiligheid. Dat is een kwestie
van keuzes maken, de focus is nu meer op veiligheid.”

Reactie

‘De nauwkeurigheid
neemt nog altijd toe.’

Edwin Oost ministerie Justitie en Veiligheid

‘Gegevens moeten actueel zijn’
“Ik houd mij bezig met Eurodac*, dus dit was een
mooie manier om bijgepraat te worden. Het is een
groot onderwerp en ik was benieuwd waar we nu pre
cies staan. Bij het uitwisselen van gegevens zijn goede
afspraken tussen lidstaten erg belangrijk. Je moet erop
kunnen vertrouwen dat de informatie die je ontvangt
ook actueel is. Daarin is nog een weg te gaan.”
*Eurodac is het systeem waarin biometrische kenmerken van
asielzoekers worden geregistreerd

artificial intelligence

AI kan tijdwinst
opleveren
Wanneer in beslag genomen gegevensdragers zo veel
bestanden bevatten dat het mensen te veel tijd kost er
doorheen te ploegen, kan Artificial Intelligence (AI) helpen.
Het Team Forensische Big Data Analyse van het NFI past
deep learning toe om opsporing te verbeteren.
Stel, je bent in een onderzoek naar synthetische drugs een
groot crimineel netwerk op het spoor. Je hebt een telefoon
in beslag genomen met foto’s waar de gouden aanwijzing
tussen kan zitten. Alleen: het zijn er 91.000. Hoe lang ben je
dan bezig ze allemaal via een computerscherm door te spitten
om drugsfoto’s te vinden? Lang, zo is de inschatting: zelfs met
twee collega’s zal dat tussen de 1 en 17 dagen duren.
NFI, politie en FIOD werken samen aan big data technologie
ën die grote hoeveelheden data sneller doorzoekbaar maken.
Deep learning – een vorm van AI – is sinds 2012 in opkomst.
Toen nog met een foutmarge van 15 procent, nu al rond de
5 procent: vergelijkbaar met de menselijke foutmarge voor
beeldbeoordeling. Een algoritme inventariseert plaatjes en
toont de kans dat ze behoren tot klasse X – bijvoorbeeld
zeecontainers, messen of pakketjes drugs. Het algoritme van
het NFI is getraind door het te voeden met realistische refe
rentie-afbeeldingen, verkregen uit onder andere gelabelde
verzamelingen foto’s van de politie.

Scene Text Recognition
Onfeilbaar is het systeem nog niet. Er zijn namelijk drie ty
pen fouten: false positives (een plaatje wordt onterecht als
drugs-gerelateerd aangemerkt), false negatives (drugs-ge
relateerde plaatjes worden niet gevonden) en semantische

fouten (door verschil in inzicht over categorieën). Dan lijkt 95
procent een hoge score, maar of dat echt zo nauwkeurig is,
hangt af van de verdeling. Staan er 500 foto’s met drugs tus
sen 500.000 zonder, dan vindt het algoritme immers nog altijd
25.475 foto’s, waarvan er slechts 475 drugs bevatten: twee
procent dus. Maar de nauwkeurigheid neemt nog altijd toe.
Momenteel werkt het NFI bovendien aan ‘scene text recogni
tion’, een technologie om tekst uit beeld te halen. Denk aan
screenshots van Whatsapp-gesprekken, bankpasjes of foto’s
met hand geverfde codes op containers.
Team Forensische Big Data Analyse helpt partnerorganisaties
binnen JenV ook om hun eigen AI-activiteiten te kickstarten.
Bij interesse voor een project: mail naar fbda@nfi.nl

Reactie
Remco Nijland Justitiële Informatiedienst

‘Het algoritme helpt je op weg’
“Leuk onderwerp dit, de voorbeelden waren interes
sant. Zoals zo’n Whatsapp-screenshot, waar in de
toekomst makkelijker informatie uit te halen is. Ik dacht
eigenlijk dat dit al kon, maar blijkbaar is het in dit geval
veel moeilijker dan bij pakweg een geprint Word-do
cument. Wellicht omdat het algoritme niet weet dát er
tekst in de afbeelding staat en deze in het voorbeeld
ook nog gekanteld was? Die complexiteit van de her
kenning gaf deze presentatie in elk geval goed weer.
Het algoritme helpt je op weg: het haalt er niet uit welk
wachtwoord er in het screenshot staat, maar consta
teert wel dat er vermoedelijk een wachtwoord in staat.
Dat helpt al heel veel.”

Focus op de maatschappij
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Keynote

‘Slaapwandelen van gadget naar gadget’
‘Whaf if?’
“Een voorbeeld van het internet of things, avant la lettre: ik
werkte ooit aan een installatie in Japan die de beurskoersen
van yen, euro en dollar live visualiseert met drie fonteinen,
elke vijf seconden met updates gevoed. Zou je daar planten
mee kunnen voeden die dan verschillende hoogtes krijgen?
Niet heel realistisch, maar ik vind het mooi om te speculeren:
what if? Daarom bedacht ik later een Nanosupermarkt met
producten die de komende tien jaar op de markt kunnen ko
men.”

Gedomesticeerd door technologie

“Ik ben ermee rondgereden in een SRV-wagen. Het populair
ste product? Wallsmart interactieve verf. Eén keer aanbren
gen en daarna kun je de kleur met magnetische nanospots
zo vaak wijzigen als je wilt. Met je smartphone. Een andere:
programmeerbare nanowijn. Of Google Nose: daarmee kun je
net zo goed ruiken als een politiehond. En met de Energy-Belt
laad je je telefoon op met je eigen overtollige buikvet. Ook te
gebruiken om je twitterimplantaat van energie te voorzien.
Als ik hardloop of mijn nanowijn drink, wordt dat automatisch
getweet. Het implantaat wordt gratis aangeboden door mijn
zorgverzekeraar. Technologie wordt steeds intiemer. Gaming
wordt vaak gezien als negatief, maar met mijn healing game ga
je op jacht naar kwade cellen in je eigen lichaam. Nog wel héél
speculatief. Net als mijn genetisch gemodificeerde roggenle
ren sneakers met wisselbaar kleurenpatroon.”

“Laat me je meenemen naar de piramide van technologie. Het
meest basale niveau waarop een technologie kan bestaan?
Onze verbeelding. Denk aan de teletijdmachine die we alle
maal kennen, maar waarvan geen prototype bestaat. Dat is
niveau 2, operationeel, maar nog niet in gebruik. Zonnepane
len zitten op niveau 3, toegepast. Technologie op het vierde
niveau is accepted, zoals de smartphone of elektrische auto’s.
GPS zit eigenlijk al op niveau 5: onmisbaar. Net als riolering,
of recenter, het internet. Leef je liever zonder internet of
zonder riolering? Niveau 6: technologie die zo goed werkt
dat ze onzichtbaar is geworden. Denk aan het alfabet of de
klok. Dan het topje, het ultieme succes dat technologie kan
hebben: dat het natuurlijk wordt, niet te onderscheiden is van
natuur, geïntegreerd is in onze natuur. Zijn er mensen die níet
gebruik maken van kledingtechnologie? Landbouw idem dito:
7,5 miljard mensen op aarde voeden zonder landbouw is niet
meer mogelijk.”

Ontworpen wereld

Eeuwenoude droom

“De producten die ik toon zijn fictief, maar de discussie over de
technologie erachter is 100 procent echt. Iedereen heeft ermee
te maken. Toch slaapwandelen we van gadget naar gadget. De
aarde was ooit een eenzame rots in de ruimte. Het duurde drie
miljard jaar voordat de biosfeer ontstond. Nog een miljard jaar
later verscheen de mens en ontstond een nieuwe laag: een
techno-sfeer, die interacteert met de biosfeer. We zijn allemaal
geboren in een wereld die volstrekt ontworpen is. Zoek naar
het meest natuurlijke ding in de ruimte waarin je zit: je bent
het zelf.”

“Als ik mensen vraag eens een paar technologieën te noemen,
krijg ik altijd antwoorden op de onderste vier niveaus – zeg
maar alles wat is uitgevonden na hun geboorte. Of, erger nog:
alles wat nog niet goed werkt. Maar denk eens aan de eeu
wenoude droom om telepathisch te zijn. Wat we hebben, is
een halfslachtige technologie daarvoor: de mobiele telefoon.
We willen vliegen als vogels, maar zitten op een overvolle
luchthaven. Als we al onze dromen samen naar de top van
de piramide stuwen, kan het nog een mooie samenleving
worden. We hebben technologie nodig die onze dromen over
onszelf realiseert. Die mensen laat deelnemen, in plaats van
ze te outsourcen. Ze niet van zichzelf en elkaar vervreemdt.
Technologie gaat niet meer weg, het is aan ons om biosfeer
en techno-sfeer met elkaar in balans te brengen. Het gebeurt
allemaal op één sfeer: onze aardbol.”

Roggenleren sneakers

Ontwerper, kunstenaar, wetenschapper en zelfbenoemd
amateur Koert van Mensvoort (TU Eindhoven) reist met
zijn Nanosupermarkt vol toekomstproducten in SRVwagen de wereld rond. Hij schetst een techno-sfeer die
in balans is met de biosfeer en eeuwenoude menselijke
dromen kan waarmaken. Want waarom niet?

wij technologie of technologie ons? Mensen van mijn genera
tie herinneren zich nog het leven zonder mobiele telefoon. Als
ik nu mijn huis verlaat zónder smartphone, voel ik mij naakt. Ik
lees in de krant dat de biodiversiteit terugloopt, maar zie in de
supermarkt dat techno-diversiteit toeneemt. Er zijn meer pa
tenten op aarde dan soorten. Net als vissen niet doorhebben
dat het nat is, zwemmen wij in een constant veranderende
technologische omgeving.”

Naakt zonder smartphone
“We kunnen met nano- en biotechnologie diep ingrijpen in
onze omgeving. Maar er zijn ook veel systemen die we hele
maal niet controleren. Wat is onze eigen toekomst, beheersen

Focus op de maatschappij

de mens in beveiliging

‘Veiligheid moet
een tweede natuur
worden’
Wetten, regels en protocollen voor informatieveiligheid
móeten samengaan met aandacht voor de menselijke factor. Via een medewerker kan er immers informatie lekken,
maar kan óók de oplossing gevonden worden. Tijdens een
workshop deelden onderzoekers, IV-specialisten en
leidinggevenden uit de keten visies over wat nodig is.
Natuurlijk zijn er veiligheidsregels nodig en kun je met tech
niek veiligheid inbouwen. “Mensen sturen informatie echter
naar hun privéadres om daar verder te kunnen werken”,
vertelt iemand uit de praktijk. Het is net water dat de kortste
weg zoekt. “We hebben weinig tijd en willen snel ergens bij
kunnen. Als regels het werk beknellen, gaan we omwegen
zoeken.”
Dat voorkom je met een veilig alternatief, met iets dat nóg
handiger is. “Sinds we de bestandenpostbus hebben, is het
aantal bestanden dat naar privé-adressen wordt verstuurd
flink afgenomen”, weet een IV-expert.”

Continue aandacht
Naast techniek is bewustwording nodig. “Denk na waar en
met wie je waarover praat. We hebben meegemaakt dat
medewerkers vertrouwelijke dossiers bespraken in de trein,
iets wat ook anderen konden horen.” Een situatie kán veilig
en vertrouwd voelen, maar wie die informatie graag wil heb
ben, zoekt dergelijke situaties juist bewust op.
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Workshops

Veiligheid en risicobewust handelen moeten continu de aan
dacht hebben. Bijvoorbeeld op het Rijksportaal. Bespreek het
in teams en maak het integraal onderdeel van de bedrijfs
voering door het op te nemen in functioneringsgesprekken.
“Medewerkers moeten niet bang hoeven te zijn om te melden
dat ze iets fout hebben gedaan”, geeft een verantwoordelijke
(leidinggevende) aan. “Van fouten leren we. Het maakt ons
weerbaarder.”

van straffen naar waarderen
Een cultuurverandering binnen de overheid is nodig. Spreek
elkaar aan, stel vragen, wees je bewust van risico’s en hoe je
jezelf er tegen kan weren. En gaat het mis meld het dan.
Liever te vaak melden dan helemaal niet. “Medewerkers moe
ten zich ervan bewust zijn dat ze voor een ministerie, de rijks
overheid werken. Veiligheid moet hun tweede natuur worden.”

‘Als we de auto niet
teruggeven krijgen
we helemaal niets.’

Reactie
Yorn d’Hooghe Studiecentrum Rechtspleging (SCR)

‘Zwakke schakels zijn ook
sterke schakels’
“Het gaat veel over awareness. Van bovenaf zien
leidinggevenden de zwakke schakels, maar ook de ster
ke schakels: medewerkers kunnen een risico vormen,
maar een probleem ook oplossen. Awareness is ook ge
woon gezond verstand. Je weet: technologie staat altijd
op gespannen voet met veiligheid. Als jongere, zoals
ik, doorgrond je dat eerder. Zeker als ik hoor dat er nog
rechters zijn, die stukken naar hun privémail sturen.”

nieuwe rol cjib bij innen schulden

Cor wil z’n auto terug
Met een game toont het CJIB hoe complex de situatie van
mensen met boetes kan zijn. Achterliggende vraag: hoe kan
het CJIB in de toekomst deze mensen nog beter bedienen?
Net als Cor Burger zijn leven weer een beetje op orde lijkt te
hebben, met een baan als postbezorger, wordt zijn auto in
beslag genomen door de politie in verband met onbetaalde
parkeerboetes. Maar zonder zijn auto heeft hij geen inkomen.
Hij wil zijn auto terug.
Hij belt het CJIB, waar alle boetes geregistreerd staan. En
hij zit nog dieper in de problemen dan hij al dacht. De auto
waar zijn tweede vrouw in rijdt (waarvan hij inmiddels is ge
scheiden) staat op zijn naam en ook daarop staan boetes. De
zorgpremie is niet betaald, er staat nog een boete voor een
diefstal etcetera.

Snel verbinden
Met een game toont het CJIB hoe ingewikkeld de problema
tiek van burgers kan zijn. En dat ze in sommige gevallen pas
in de allerlaatste fase contact opnemen: als er een concrete
aanleiding is.
Om tot adequate, snelle oplossingen te komen is het snel
verbinden van de juiste afdelingen binnen de strafrechtketen
essentieel. Als bij de frontoffice blijkt dat er verschillende
zaken spelen, komt Team Schrijnend in beeld, die regie neemt
en de lijntjes legt tussen Overheidsincasso (niet betaalde
zorgpremie) en AICE (buitengebruikstelling auto’s).

En de kunst daarbij is om het belang van de burger centraal te
houden. Steeds weer is het dilemma: gelooft Team Schrijnend
het verhaal van de burger? Kan het komen tot een maatwerk
oplossing? En vooral ook: krijgt het andere organisaties daar
in mee?

Redeneren vanuit hulpvraag
De burger actief benaderen, is belangrijk. Evenals redeneren
vanuit de hulpvraag. “Als we de auto niet teruggeven, krijgen
we helemaal niets. Dan betaalt uiteindelijk de maatschappij
die vorderingen”, stelt een van de deelnemers. En díe consta
tering leidt tot samenwerking.

Reactie
Maurice Dohmen IVO Rechtspraak

‘Wie kan helpen?’
“Mensen kunnen in echt heel ingewikkelde juridische en
financiële situaties komen. En blijkbaar gaan ze pas bel
len als hun problemen heel concreet worden. Eigenlijk
zouden we een plek moeten hebben waar mensen echt
geholpen kunnen worden. Waar ze de vraag stellen: wat
kunnen we doen? Wie kan daarbij helpen? Met z’n allen
kunnen we veel voor elkaar krijgen. De overheid heeft
daarin een maatschappelijke taak.”

Focus op de maatschappij
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Tweegesprekken

TWEE STELLINGEN

ASTRID TROMP

informatiearchitect en -analyst IVO Rechtspraak

FELINE FRANKEN

ontwerper IVO Rechtspraak

FELINE: “Burgers zijn voornamelijk betrokken bij Justitie en
Veiligheid via de sociale media. Na een rechterlijke uitspraak
zie je bijvoorbeeld meteen tweets online.”
ASTRID: “Sociale media vergroten de betrokkenheid tussen
burger en Justitie. De politie haalt bijvoorbeeld tips van Fa
cebook en Twitter. Een medewerker houdt bij waar mensen
over twitteren en reageert daarop. Zo helpen politie en bur
gers elkaar bij opsporing.”
FELINE: “Ook het signaleren van verdachte situaties in de
buurtapp is een vorm van betrokkenheid. Doordat de burger

Bureau Algemene Bestuursdienst, ministerie BZK

SANDER VAN BOOM

Directie Informatievoorziening DJI

STELLING

STELLING

De burger is heel goed
betrokken bij het werkdomein
van Justitie en Veiligheid

MARCEL HOFLAND

goed oplet hoeven politie en justitie niet in actie te komen.
Dat gebeurt vooral onbewust. Bewoners doen dit om hun
buurt veilig te maken, niet om politie en justitie te helpen.”
ASTRID: “De buurtapp geeft een gevoel van veiligheid. Het
bordje ‘buurtpreventie’ kán preventief werken. Niet altijd,
maar dat hoop je toch.”
FELINE: “Burgers moeten ook weten dat we informatie delen
binnen de keten. Niet hoe we dat technisch doen, maar dát
we dat doen om de communicatie te verbeteren en misstap
pen te voorkomen. Onzichtbaar werk dat we doen om bur
gers te beschermen.”
ASTRID: “Ik vind het ook belangrijk dat burgers de positie van
rechtspraak beter leren kennen. Dat wij autonoom en on
partijdig zijn. De trias politica kan beter belicht worden, zodat
burgers meer vertrouwen krijgen in de rechtspraak.”

Voor een veilige samenleving
wil ik best concessies doen
in mijn privacy
SANDER: “Gegevens delen is verplicht. En handig bij bepaalde
zaken. Recent hebben we bij DJI een situatie gehad waarbij
iemand kon weigeren dat informatie werd gedeeld. Daardoor
werd een andere afweging gemaakt, met alle gevolgen van
dien.”
MARCEL: “De doelbinding is belangrijk voor het delen van
privacygegevens. Ik moet echter denken aan de dierproe
venexperimenteercommissie. Ook deze vraag is namelijk
een politieke afweging, waarvoor we een commissie zouden
kunnen instellen. Dat zeg ik als dienaar van de overheid. Als

privépersoon vind ik privacy minder belangrijk dan veiligheid
– ik heb vier kinderen.”
SANDER: “Grappig. Ik hoorde laatst dat mensen privacy van
hun kinderen belangrijker vinden dan hun eigen privacy, ter
wijl die van de kinderen via hun ouders gaat. Maar ook ik vind
de doelbinding belangrijk. Er zijn gevallen dat die er is, maar
er geen gebruik van wordt gemaakt.”
MARCEL: “Richting mensen die privacy belangrijker vinden,
moet je duidelijk maken wat je met hun gegevens wilt doen.
En maak dat zo concreet mogelijk, anders wordt het zo’n
grote discussie.”
SANDER: “Je moet als overheid dan iets engs doen: transpa
rant maken wat je doet én dat doen wanneer het fout gaat.
Iedereen vindt doelbinding namelijk belangrijk, maar wil
weten wat er met z’n gegevens gebeurt.”

Focus op de maatschappij
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Natuurlijk waren er tientallen work
shops. Maar tijdens de iTour was er
meer te zien en te beleven. Bijvoorbeeld
op de informatiemarkt. Een selectie.

Partners op
de markt

Mirror Room:
welke data wil je delen?
“Ik zie dat je tussen de 40 en 50 jaar bent. En je bent licht gespannen.”
In een kleine ruimte, tussen spiegels, word je direct na binnenkomst (op)
gemeten: gewicht, hartslag, lengte. En door inzet van facereading (emo
ties) en eyetracking (aandacht) interpreteert software waarvoor je bang
bent. Zo wordt in de We Are Data –Mirror room een profiel gemaakt zon
der dat je iets aanraakt of een vraag hoeft te beantwoorden. De data zijn
objectief. Maar is de interpretatie ervan dat ook? Data die over jou zijn
verzameld worden gelegd naast de gemiddelde reactie van bezoekers.
De Mirror Room maakt je in ieder geval bewust van de data die je ‘gratis’
weggeeft. En doet je afvragen welke data je wilt afstaan en welke niet.
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AVG-kennis testen
in escape room
Ai. De vloer onder de voeten van alle deelnemers dreigt weg
te zakken door een datalek. Deelnemers kunnen dat lek
stoppen door als menselijke Firewall op te treden en hun
AVG-kennis te benutten. Welkom in de AVG Escape Room.
Dat stoppen van het datalek doen deelnemers door verschil
lende spelvormen uit te spelen: van woordpuzzels tot het
categoriseren van iconen. “Wat bewaar je in je mail? Wat doe
je weg? Het categoriseren van informatie is een uitdaging.
De stress slaat toe als de kluisjes niet snel genoeg opengaan,”
zegt de spelleider. “Dat vind ik het mooiste: als AVG-gerela
teerde begrippen fysiek gemaakt zijn.”
www.awareways.com/privacy/awareways-privacybewust
zijn-avg/

Nanocoating op je darmwand
Cola die dankzij de vetwerende nanocoating die het op de darmwand aanbrengt over
bodige vetten uit consumpties weert. Sneakers van genetisch gemodificeerd roggenleer,
dat je zelf kunt laten ‘groeien’ in het patroon van jouw keuze. En een implantaat dat het
lichaam 24 uur per dag monitort. Het zijn producten uit de Nano Supermarkt: een omge
bouwde SRV-wagen met mogelijke producten van de toekomst. Doel? Bezoekers laten
nadenken over hoe zij zich verhouden tot nieuwe technologie. En dat lukt moeiteloos.
De voorbeelden lijken bizar, maar sommigen zijn in tijd verrassend dichtbij. Wil ik dat?
www.nanosupermarket.org

Andere klantreis bij CJIB
Door een slimme koppeling van bestanden van het CJIB,
Justid en het Openbaar Ministerie wordt het burgers gemak
kelijker gemaakt boetes te betalen. Via DigiD kunnen de boe
tes worden ingezien. Maar er is direct ook extra informatie
beschikbaar. Zo krijg je bijvoorbeeld de foto te zien bij een
snelheidsovertreding of rijden door rood licht. Betalen kan
met iDeal. Een betalingsregeling aanvragen kan ook. Aan
de hand van een ‘beslisboom’ is in te schatten hoe kansrijk
het beroep tegen de boete is. Het zorgt voor een daling van
het aantal beroepszaken, merkt het OM. “De klantreis wordt
anders”, aldus het CJIB. De ambitie van het CJIB is om alle
informatie zo te ontsluiten.

Rijk roept Microsoft
tot de orde

Politie meet impact in het
Mobiele Media Lab
Voorlichting geven. Onderzoeken of de politie sociale media en andere com
municatiemiddelen goed inzet. Of gewoon contact met de wijkagent. Het kan
in het Mobiele Media Lab van de politie. De enorme vrachtwagen van de politie
rijdt door heel Nederland. De ene keer voor onderzoek naar veiligheidsbeleving
van reizigers in en rond een station, de andere keer voor voorlichting over sex
ting. Zo is de politie zichtbaar op locatie en meet ze haar impact. De burgerpa
nels in de truck leveren input op voor het verbeteren van de (digitale) dienstver
lening van de politie.

Informatiemarkt

Apps op maat
Efficiënter, mobieler en veiliger werken. Door gebruik te ma
ken van apps die toegesneden zijn op de situatie. Dat kan ook
binnen JenV. “De uitdaging zit vaak in het ontwikkelen van
een back-end die de app voedt”, zegt Remco Cossee van het
Shared Service Center voor ICT dat apps ontwikkelt. Maar het
hoeft niet altijd ingewikkeld. Heel praktisch kan ook. “Voor de
penitentiaire inrichtingen hebben we een app gemaakt waar
bij we voor medewerkers zichtbaar maken wie wat heeft ge
leend. Je wilt bijvoorbeeld niet dat een schaar gaat zwerven.”
Een ander succesvol voorbeeld is een game waarbij je jeugd
aan het praten krijgt omdat ze punten kunnen verdienen met
het geven van antwoorden.” Maatwerk dus. Te vinden in uw
eigen ministerie.
E-mail: ssc-i@dji.minjus.nl

Bij goed werkgeverschap hoort dat je zorgt voor een veilige en
moderne werkplek voor medewerkers. Nou werkt een groot
deel van de ambtenaren met programma’s van Microsoft.
En het ministerie kwam erachter dat de softwaregigant meer
deed met de gegevens van gebruikers dan nodig. Na onder
zoek van de software door het ministerie van Justitie en Vei
ligheid zijn we het gesprek aan gegaanmet Microsoft, vertelt
Paul van den Berg, Strategisch Leveranciersmanager Micro
soft Rijk. “Je moet het aan de voordeur regelen. ‘Select before
you collect’, en niet andersom. We hebben afspraken kunnen
maken over het verbeteren van producten en het beperken
van het verzamelen van gegevens.
We blijven Microsoft controleren via een uitgebreid auditprogramma.” www.slmmicrosoftrijk.nl

Informatiemarkt
Focus op de maatschappij
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Stukken Beter maakt 160
kilometer papier digitaal
Binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie is er nog een voorraad
van 160 kilometer papier om te archiveren. Dat zijn 1,3 miljoen archief
dozen. “Een uitdaging”, vertelt Hilmar Douma, projectleider Papier
Digitaal met gevoel voor understatement. “Je kunt twee dingen doen:
bewaren of vernietigen. Als je besluit te vernietigen, per wanneer doe
je dat dan? En bewaar je het overige papier dan digitaal?” Het archi
veren maakt deel uit van het project Stukken Beter. Dat programma
moet ervoor zorgen dat informatie beter te vinden is. De volgende
uitdaging is om de papierkraan dicht te draaien en alle communicatie
digitaal te laten verlopen. Dat roept nieuwe vragen op: hoe bewaar je
whatsapp-berichten, e-mails en andere digitale communicatie?
Douma: “Hiermee zijn we nog wel een paar jaar bezig.”
www.linkedin.com/showcase/stukken-beter

Gebruik eigen diensten
Investeringen in applicaties, werkplek of toegang. Ze worden
voor een belangrijk deel centraal geregeld vanuit de directie
Informatievoorziening en Inkoop.
Zeker voor medewerkers van JenV is het belangrijk om van die
diensten gebruik te maken. Binnen het ministerie wordt veel

Dagvoorzitter Annemieke van Dam

iTour in beeld
gevoelige informatie uitgewisseld. Gemeenschappelijke
digitale diensten zorgen ervoor dat dat veilige, efficiënt en
effectief gebeurt.
Harald de Ceuninck van Capelle: “Hoe meer mensen binnen
het ministerie gebruik maken van onze diensten, hoe groter
het draagvlak wordt. Maar ook: hoe meer we tegemoet
kunnen komen aan hun wensen. Want dat is waar het om
gaat: dat iedereen goed zijn werk kan doen.”

‘De iTour is ons
beste ketenproject.
De opkomst wordt
steeds diverser.’

Het orakel zegt:
gij zult u ontwikkelen
Het Professionaliseringstraject I-domein (vanaf nu verder onder
de naam i-Academy ) biedt JenV-collega’s trainingen om zich
te ontwikkelen op informatievoorziening. Saloumeh Esfandiari
beantwoordt als orakel vragen hierover. Lourens Visser,
directeur Informatievoorziening DJI, bezocht haar voor advies.
Lourens: “Iedereen heeft zijn eigen trajecten, maar dit aanbod
ken ik niet.”
Saloumeh: “Ons trainingsaanbod wordt gepubliceerd op het
Rijksportaal en in een nieuwsbrief. We zetten nadrukkelijk in op
opleidingen die de maatschappelijke opgaven van JenV
verbinden met IV-vraagstukken”
Lourens: “Ik denk dat als ik het niet ken, dat ook zal gelden
voor veel collega’s. Hoe gaat zo’n proces?”
Saloumeh: “Aanmelden voor een training kan via ons online
inschrijfformulier. Onze incompany-trainingen zijn voor rekening
van de i-Academy. Inschrijving is echter niet vrijblijvend.

‘Informatie is ontzettend
belangrijk voor alle
vraagstukken waarvoor
JenV aan de lat staat.
Maar nog belangrijker
zijn wijzelf.’

Ronald Barendse,
plv. SG Ministerie van JenV

We vragen je wel de algemene voorwaarden te accepteren.
Ook is toestemming van de manager vooraf noodzakelijk.”
Lourens: “Nou, hartstikke bedankt. We hebben contact.”
TRAJECTEN
• Blockchain in a day • Agile scrum • Information
Security Foundation • Certified Information Privacy
Professional Europe
Meer info vind je op het Rijksportaal.

Focus op de maatschappij
Einde van de dag. Een moment van
reflectie. Zes deelnemers van de iTour
over wat hen heeft geïnspireerd en wat
zij – daardoor – morgen gaan doen.
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‘DIT GA IK DOEN’

Frank Warringa, IND:

Sabine van Bulderen, IVO Rechtspraak:

Tara Chohen, datatrainee bij Defensie/BZK:

‘Beren van de weg halen’

‘We zijn één organisatie’

‘Minder focus op rotte appels’

“Bij een sessie over hackatons en appa
thons was de belangrijkste les voor mij dat
je je niet moet laten leiden door de beren
die je op de weg ziet. Je moet aan de slag
om die beren juist weg te halen. Positiviteit
overheerste vandaag; samen kunnen we
veel bereiken. Die mindset spreekt me aan.
De uitdaging is hoe je anderen daarin mee
neemt.”

“Samenwerken, dat is niet nieuw. Ik zie nu
alleen organisaties waarvan ik me minder
bewust was van hun bestaan. Wij staan
voor onafhankelijke rechtspraak, maar zijn
onderdeel van JenV. We zijn dus eigenlijk
deel van dezelfde organisatie. Wij gaan al
een tijdje op bezoek bij andere organisaties
en nodigen hen ook uit. Na vandaag ben ik
me ervan bewust dat we dat moeten blijven
doen.”

“Je ziet dat de dienstverlening van de over
heid grotendeels is gericht op die tien pro
cent van de mensen die iets kwaads in de
zin heeft. De vraag is hoe je jouw processen
zo inricht dat de goedbedoelende negen
tig procent soepel door processen heen
stroomt. De uitdaging – ook voor mij – is
om minder te focussen op de rotte appels,
maar de informatieprocessen zo in te
richten dat je die er toch uithaalt.”

Riet Grooters, Justitiële Informatiedienst:

Auke Pals, Digiraad ECP | Platform voor de
InformatieSamenleving:

Sebastiaan Landers, innovatiemanager bij het
TestlabOM:

‘In een andere keuken kijken’

‘Mooi dat de wil er is’

‘Meer samen optrekken’

“Het samenwerken en verbinden is een cen
traal thema. Ik wil kijken wat ik binnen mijn
werk kan doen. Ik hoorde dat hierover in
juni regionale workshops worden gegeven
tijdens ‘de maand van de verbindingen’.
Wij zijn een centrale organisatie met een
centrale database, veel organisaties weten
ons alleen niet te vinden. Ik wil een kijkje
nemen in de keuken van bijvoorbeeld
politie en Koninklijke Marechaussee om
te zien wat we voor elkaar kunnen
betekenen.”

“Toen Koert van Mensvoort in zijn speech
het publiek vroeg of ze liever een week
zonder riolering of zonder internet zouden
leven, was ik stomverbaasd dat bijna ieder
een het laatste koos. Misschien omdat ik als
22-jarige geen wereld zonder internet ken
en me beter de impact op ons hele leven
realiseer. Het baart me zorgen hoeveel
senior-beleidsmedewerkers qua techno
logie niet bij de tijd zijn. Maar ik zie wel
allerlei pogingen om erin mee te gaan,
mooi dat de wil er is.”

“Je merkt soms dat JenV-onderdelen op
hun eigen eilandjes werken. Neem de work
shop over speech-to-text vandaag. De politie
heeft een open-source-platform om 112-bel
letjes en andere informatie razendsnel om
te zetten in tekst. Die behoefte hebben
we allemaal. Mijn collega Caspar Heetman
heeft daarom vandaag een JenV-commu
nity voor speech-to-text gelanceerd om meer
samen op te trekken.”

