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VOORWOORD 

Dr.ir. Johan van Wamelen 

 

Informatie dringt steeds verder door in de haarvaten van de maatschappij. Praktisch geen moment 

van de dag kan zonder informatie worden doorgebracht. Soms lijkt het er op dat informatie niet 

meer ondergeschikt is aan ons functioneren maar dat informatie ons functioneren bepaalt. 

De grens tussen functioneren in een maatschappij met behulp van informatie, en informatie die 

voor het functioneren van de maatschappij onontbeerlijk is lijkt steeds vaker te worden 

overschreden. Dit hoeft echter niet altijd lastig, vervelend of zorgwekkend te zijn. Het betekent ook 

dat actuele vraagstukken vanuit een ander perspectief kunnen worden begrepen en mogelijk 

opgelost. 

 

Het Center for Public Innovation heeft in de afgelopen jaren laten zien dat kennis en gebruik van 

nieuwe technologie behulpzaam kan zijn bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke en 

politiek-bestuurlijke vraagstukken. ICT kan een hulpmiddel zijn bij het oplossen van knelpunten in 

de thuiszorg, bij het effectiever en efficiënter uitvoeren van politietaken en het bereiken van  

transparantie en openbaarheid van informatie in het openbaar bestuur. Vernieuwing van het 

openbaar bestuur en het toepassen van technologische innovaties blijken daarbij hand in hand te 

kunnen gaan. Ook is meer duidelijk geworden hoe en onder welke condities de adoptie en diffusie 

van innovatie binnen het openbaar bestuur kan plaatsvinden. 

 

Voor de komende jaren voorzien we nieuwe mogelijkheden om nog meer en beter te kunnen 

profiteren van deze samenhang. Dit betreft allereerst de maatschappelijke behoefte om publieke 

dienstverlening verder te verbeteren. Politiek-bestuurlijk zijn recent belangrijke beslissingen 

genomen om de Rijksdienst daarvoor slank en fit te maken. Daarnaast voltrekken zich in hoog 

tempo belangrijke technologische innovaties. Het internet lijkt ons nu te gaan bieden waarvoor het 

in potentie was ontwikkeld. Ook hier(door) komt de burger aan het roer te staan. 
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Meer in het algemeen zullen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen enerzijds, en het 

ontstaan van een virtuele wereld naast de fysieke wereld anderzijds, leiden tot nieuwe 

verhoudingen tussen burgers, bedrijven en overheden. Deze nieuwe verhoudingen vatten we 

samen met het begrip ‘Second Society’. Een belangrijk kenmerk van deze Second Society is het 

feit dat niet de overheid bepaalt hoe de verhoudingen worden ingericht maar dat burgers en 

bedrijven hier ook een rol in spelen. In dit kader spreken we over een citizen generated 

government. Met andere woorden: ‘vernieuwing van de straat, de stad en de staat’. 

 

Wat deze ontwikkeling betekent in de praktijk is nog niet goed te overzien. Het Center for Public 

Innovation wil in de komende jaren met een praktijkgericht onderzoeksprogramma samen met 

overheden en bedrijfsleven de kansen en keerzijden van deze ontwikkelingen nader verkennen.  
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INLEIDING 

Prof.dr. Victor Bekkers 

 

De recente scholierenprotesten tegen de 1040-urennorm hebben laten zien dat scholieren door 

middel van MSN en Hyves in staat zijn om zich snel en massaal te organiseren. De inzet van deze 

moderne technologie om scholieren te mobiliseren en daarmee de publieke opinie en de politieke 

agenda te beïnvloeden, kan worden gezien als een voorbeeld van de Second Society. De Second 

Society is een metafoor voor de vervlechting van technologische met maatschappelijke en politiek-

bestuurlijke ontwikkelingen. Deze vervlechting moet worden gezien in het licht van een nieuwe 

generatie webgebaseerde netwerktechnologie, ook wel bekent als Web 2.0. De inzet van nieuwe 

technologieën brengt voor overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kansen 

en bedreigingen met zich mee. Een ander kenmerk van de Second Society is dat de fysieke en de 

virtuele werkelijkheden meer naar elkaar toe groeien.  

 

Web 2.0 kan gezien worden als een metafoor voor uiteenlopende technologische ontwikkelingen. 

Bij deze ontwikkelingen speelt geografische informatie (bijvoorbeeld GoogleEarth/GoogleMaps) 

vaak een belangrijke rol. Daarnaast is bij Web 2.0 doorgaans sprake van multimediale 

toepassingen, zoals een combinatie van foto’s, videobeelden, navigatiefuncties, internet, e-mail, en 

muziek en geluid. In toenemende mate wordt ook mobiele technologie ingezet, waardoor het 

internet gepersonaliseerd en locatieonafhankelijk wordt. Verder worden verschillende soorten 

netwerken aan elkaar gekoppeld, waaronder telefonie, internet en televisie. Bij Web 2.0 ligt verder 

de nadruk op de zogeheten user-generated content, waarbij een verschuiving optreedt van 

consument naar coproducent.  

 

Een kenmerk van Web 2.0 is de vorming van sociale netwerken waarbij velen met velen 

communiceren en informatie delen, bijvoorbeeld via Hyves, Myspace en Facebook. Bij het delen 

van informatie speelt personalisering een belangrijke rol. Ook visualisatie, gaming en virtual reality 
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technieken worden belangrijker, zoals onder andere blijkt uit SecondLife. Ten slotte spelen 

beoordelingen en reviews een belangrijke rol, bijvoorbeeld na een bezoek aan een restaurant, na 

het lezen van een boek of gebruik van een product of dienst. 

 

Positionering van de ‘Second Society’ 

  

De betekenis van Web 2.0 moet in de eerste plaats gezocht worden in het faciliteren van het 

proces van zelforganisatie. Daarnaast kan Web 2.0 transparantie vergroten door het delen, 

combineren en visualiseren van informatie. Verder speelt Web 2.0 een belangrijke rol bij het 

creëren, beleven en communiceren van informatie. Web 2.0 kan op verschillende manieren worden 

bestudeerd. Bij de objectgerichte invalshoek staan beleidsproblemen, zoals files, leefbaarheid en 

vergrijzing centraal. De aspect (of proces)gerichte benadering omvat specifieke processen, 

waaronder de ontwikkeling, uitvoering of handhaving van beleid. De relatiegerichte invalshoek kan 

betrekking hebben op de relatie van de overheid naar burgers en bedrijven toe of omgekeerd. 
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ELEKTRONISCHE MENINGSPEILING (I) 

Voorafgaand aan het inhoudelijke programma worden een aantal stellingen voorgelegd aan de 

zaal. Met de verstrekte stemkastje kan iedere deelnemer eenmaal zijn of haar stem uitbrengen. De 

stellingen worden getoond nadat de twee thema’s van de middag door de sprekers zijn ingeleid en 

voordat de plenaire discussie aanvangt. Om eerst te oefenen met de stemkastjes en een beeld te 

krijgen van de deelnemers in de zaal worden de volgende stellingen voorgelegd:  
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De derde stelling die wordt voorgelegd gaat over de vraag of Web 2.0. een echte technologische 

innovatie is of eigenlijk ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Aan het eind van de middag wordt deze 

stelling opnieuw voorgelegd om te bezien of de middag de meningen heeft doen veranderen.  
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SECOND SOCIETY EN HET WERK VAN DE POLITIE 

 
Prof.dr. Victor Bekkers (Erasmus Universiteit Rotterdam/CPI) 

Bas van Tol MPM (politiekorps Amsterdam-Amstelland) 

Drs. Jan Piek (Ministerie van Justitie / Innovatielab DJI) 

Prof.dr. Marcel Thaens (Erasmus Universiteit Rotterdam/CPI) 

 
Prof. dr. Marcel Thaens heet iedereen van harte welkom en introduceert beide sprekers op het 

eerste thema: “Second Society en het werk van de politie”. Allereerst verzorgt prof. Victor Bekkers 

een korte inleiding over de vervlechting tussen de fysieke en virtuele wereld in relatie tot 

handhavingstaken. Vervolgens gaat hij dieper in op de zogenaamde ‘nodale oriëntatie’ die binnen 

de politie valt te onderkennen. In 2007 heeft het Center for Public Innovation hier een verkennend 

onderzoek naar uitgevoerd, dat heeft geresulteerd in bouwstenen voor verdere gedachtevorming.  

 

INLEIDING 
Een aantal voorbeelden van ICT bij de politie, die in dit rapport zijn beschreven, passeert in het 

verhaal van prof. dr. Victor Bekkers de revue. Hieruit blijkt wat de nodale oriëntatie eigenlijk omvat: 

In toenemende mate is het handelen van de politie gericht op het opzoeken en onderzoeken van 

knooppunten van stromen van bijvoorbeeld goederen, geld, personen of informatie. Dit op- en 

onderzoeken is gericht op het transparant maken van die stromen, het meebewegen en het 

interveniëren op die stromen. ICT kan hier een belangrijke rol bij spelen; te denken valt aan het 

verzamelen en verspreiden van intelligence en het ontwikkelen van een door informatie gestuurde 

strategie. Dit kan tot op zekere hoogte autonoom gebeuren maar ook door informatie van andere 

organisaties te gebruiken en te komen tot vormen van samenwerking. Bij andere organisaties kan 
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dan worden gedacht aan woningcorporaties, de RDW of douane die gegevens over stromen 

aanleveren en daarmee aanvullende ‘ogen en oren van de politie’ worden.  

Handhaving is dan vooral gericht op transparant maken van crimineel gedrag waarbij de politie 

voorwaarts gaat naar een informatie gestuurde strategie, waarbij ook geo-informatie steeds 

belangrijker wordt. De politie is hier niet de enige die verantwoordelijkheid draagt voor het 

verzamelen van informatie – wellicht is het interessant om ook burgers en organisaties te 

mobiliseren om bij te dragen aan het vergroten van veiligheid en nodaal toezicht. 
 

Prof.dr. Marcel Thaens reageert hierop door het belang van deze mogelijke ontwikkelingen te 

onderschrijven. Hij vraagt zich af hoe dit in de praktijk is terug te vinden.  

 

PRAKTIJKVOORBEELDEN BIJ DE POLITIE  
Als eerste inleider spreekt Bas van Tol, werkzaam bij de politie Amsterdam-Amstelland. Hij vertelde 

over een van de succescasussen van de politie, te weten hoe nodaal werken door de politie 

grootschalige rellen tussen verschillende groepen voetbalsupporters heeft kunnen voorkomen. Na 

de moord op Ajax-fan Picornie, bij supportersrellen tussen fans van Ajax en Feyenoord langs de A9 

bij Beverwijk, is het lang onrustig gebleven. In 2006 hebben Ajax-fans in het clubhuis van ADO Den 

Haag veel schade aangericht. Als reactie hierop begonnen supporters van Feyenoord en ADO 

acties tegen Ajax-fans te organiseren. Nieuws hierover bereikte de politie, en er ontstond spontane 

communicatie tussen verschillende korpsen, die elkaar vonden bij het tegenhouden van de “acties” 

door supportersgroepen. Er werd veel informatie uitgewisseld, en in hoog tempo werden 

knooppunten van stromen in beeld gebracht en werden strategische posities ingenomen. Dit hield 

in dat aan de ene kant de fans werden bezocht, en dat men liet weten dat bekend was waar ze 

mee bezig waren. Aan de andere kant werd op de vastgestelde knooppunten rond Amsterdam een 

cordon gevormd, door het positioneren van agenten, het uitvoeren van kentekenscans en het 

verstoren van supportersstromen.  

Zo is het gebeurd dat door samenwerking en informatiedeling tussen verschillende korpsen kon 

worden voorkomen dat er ernstige supportersrellen hebben plaatsgevonden. Het was nog wel even 

wennen voor de politie om zo intensief samen te werken, maar het resultaat werkt versnellend op 

de toekomstige ontwikkelingen. De verschillende korpsen wisten elkaar te vinden en elkaar te 

vertrouwen. Bij het ‘voor zijn’ op ontwikkelingen, in plaats van het ‘er net bij zijn’, moet (en mag) de 

geografische scheiding van korpsen geen belemmering vormen, criminaliteit houdt zich immers ook 

niet aan regionale grenzen. ICT kan hierin behulpzaam zijn.  

De tegenactie van supporters waaraan Bas van Tol zijn verhaal begon, heeft niet plaatsgevonden. 

Het heeft voorkomen kunnen worden, omdat ICT-middelen effectief zijn benut, proactief werd 

opgetreden, samengewerkt en de politie tijdig op strategische knooppunten aanwezig was. 
 

Marcel Thaens concludeert dat gedrag van voetbalsupporters klaarblijkelijk dwingt tot andere 

manieren van samenwerking en informatisering. Hoe zit dit aan het eind van dit proces? 

Bijvoorbeeld bij Justitie. 
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PRAKTIJKVOORBEELDEN BIJ JUSTITIE 
Jan Piek, projectleider Innovatielab van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van 

Justitie, geeft een toelichting op het zogenaamde Innovatielab van DJI. Maar eerst vertelt hij over 

de directie Algemene Justitiële Strategie waar 16 medewerkers voor verschillende bestuursraden 

bezig zijn met het maken van een toekomstverkenning voor de komende 10 jaar in het bijzonder 

voor Justitie. Daarbij wordt ook veel aandacht aan de ontwikkeling op het gebied van ICT besteed, 

in het bijzonder aan bio-, nano- en cognitieve technologieën.  

Verder wordt de toekomst verkend ten aanzien van toepassingen niet alleen voor handhaving, 

maar ook voor wetgeving. Dat is waar het eerdergenoemde Innovatielab, dat is gebouwd in 

Nijmegen, in beeld komt. Daar is een opstelling neergezet, waar een aantal gevangenen zijn 

uitgerust met RFID-chips. Hierdoor werd het mogelijk om door middel van tracking en tracing 

gevangenen continu te volgen en te lokaliseren en op basis hiervan profielen en 

handelingspatronen vast te stellen (personaliseren). Op basis daarvan is men in staat wijzigingen 

(afwijkingen in regulier gedrag) te signaleren en op basis van eerdere gedragingen en ervaringen 

hieraan een juiste interpretatie te verbinden.   

Dit is een interessante toepassing van ICT gebleken, die mogelijk ook implicaties kan hebben voor 

architectuur en inrichting van gevangenissen en gevolgen heeft voor de planning en expertise van 

personeel. Tegelijkertijd is deze toepassing ook al weer een beetje achterhaald. In Lelystad zijn ook 

proeven gedaan, waar de virtuele wereld de fysieke wereld wordt binnengehaald. Hierbij worden 

concepten als gaming en simulaties gebruikt om onbewuste reacties van gevangen te meten en te 

registreren. Bijvoorbeeld in het trainen van een medewerker tijdens het begeleiden van een 

gedetineerde. Naar de toepassingen hiervan wordt op het moment veel onderzoek verricht. Virtuele 

Reality en simulaties in het Innovatielab bieden de mogelijkheid te trainen en te experimenteren in 

een gecontroleerde omgeving.  

Tenslotte vertelt de heer Piek over een andere interessante ontwikkeling op het domein van de 

virtuele wereld. In een gesprek met de bedenker van het bekende SecondLife en de daarin 

geaccepteerde Linden-dollars als betaalmiddel, is naar voren gebracht dat het misschien wel 

noodzakelijk zal blijken te worden om een bepaalde mate van rechtshandhaving in SecondLife te 

gaan brengen. Dit vanwege de constatering dat ook de virtuele wereld klaarblijkelijk niet zonder 

bepaalde vormen van recht kan. Dat gezien de ontwikkeling van virtuele criminaliteit zoals nog niet 

lang geleden bleek bij de diefstal van (virtuele) meubelstukken uit het virtuele Habbo Hotel.   

 

Marcel Thaens bedankt Jan Piek voor zijn inleiding en gaat over tot het voorleggen van een stelling 

over dit thema.  

 
ELEKTRONISCHE MENINGSPEILING 
Aan de zaal wordt de stelling voorgelegd dat politie en justitie achter de feiten aan hollen wanneer 

het gaat om substantiële nieuwe technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Web 2.0. 
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De uitslag laat zien dat het merendeel van de aanwezigen de stelling deelt en van mening is dat 

criminelen de politie altijd een stap voor zijn in het gebruik van nieuwe technologieën. Daarnaast 

kan ruim 20% zich vinden in de stelling omdat politie en justitie vooral in beperkingen en 

onmogelijkheden denken.  
 

DISCUSSIE MET DE ZAAL 
Aan Bas van Tol wordt gevraagd een reactie te geven op de uitslag. Hij geeft aan het beeld te 

herkennen en stelt dat dit inderdaad juist is maar tegelijkertijd ook goéd is. Ook Jan Piek zegt 

desgevraagd dat gevangenen inderdaad van alles tegen het RFID ondernemen en de werking 

proberen te saboteren. Aan de andere kant zijn er weer voordelen, bijvoorbeeld privacy die valt uit 

te ruilen tegen meer bewegingsvrijheid van gevangenen.  

 

Marcel Thaens verbreedt de discussie door de vraag in hoeverre privacy effectieve opsporing 

verhindert, aan de zaal te stellen. Hij refereert hierbij aan de website GeenStijl.nl, die zich van 

privacy weinig aanlijkt te trekken en soms bijzonder effectief is in het opsporen van personen.  

Een van de aanwezigen vraagt zich af in hoeverre privacy verhindert dat politiekorpsen onderling 

informatie uitwisselen. Jan Piek was blij met deze opmerking, omdat politie en justitie vaak worden 

aangevallen op het gebied van privacy. Je ziet daarnaast, zo laat hij weten, dat wetgeving in het 

algemeen het moeilijk heeft, want de vraag in hoeverre de grondwet door technologie wordt 

beïnvloed, is een vraag met een open karakter.  
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Marcel Thaens vraagt verder om reacties naar aanleiding van de besproken voorbeelden, 

bijvoorbeeld de mogelijkheid van een gevangenis in SecondLife. Een van de aanwezige gasten, die 

werkzaam is in de volkshuisvesting, brengt het voorbeeld van sociale huurwoningen in SecondLife 

in. Hij zegt dat het belangrijk is om in de huid van huurders te kunnen kruipen, en dat hetzelfde 

opgaat voor de politie en criminelen. Dat is echter een ingewikkelde aangelegenheid. Ervaringen uit 

de eigen sector leren dat het niet alleen ingewikkeld is om de juiste mensen daarvoor te vinden, 

maar ook dat een normen en waarden discussie daarbij in de weg staat. Web 2.0 kan ervoor 

zorgen dat dit soort van ontwikkelingen wordt versneld in plaats van slechts waargenomen.  

Victor Bekkers antwoordt desgevraagd dat je nog een stap verder kunt gaan, door niet alleen te 

wijzen op versnellende eigenschappen van Web 2.0 technologie, maar ook op vervlechtende 

eigenschappen. Bas van Tol geeft aan dat het inleven in criminelen voorop staat in het werk van de 

politie, door middel van denken over problemen, scenario’s en mindsets. Maar een absolute 

voorwaarde is het delen van informatie. Stel je nou voor dat je met Willem Endstra zou kunnen 

praten? Dat kan, maar het delen van de uitkomsten daarvan is en blijft bijzonder ingewikkeld.  

 

Marcel Thaens gaat door op informatie delen als de essentie van uitvoering, handhaving of toezicht 

rondom beleid. Hij stelt dat de overheid dit wel doet maar dat het tegelijkertijd een bottleneck blijft.  

Een van de aanwezigen, werkzaam voor de Stichting het Nieuwe Stemmen, stelt dat technologie 

ervoor zorgt dat we teruggaan naar ‘zoals het vroeger was’, maar nu tussen mensen die elkaar niet 

kennen. Web 2.0 kan hier de communicatielijnen korter maken. Prof. Thaens stelt vast dat het bij 

Web 2.0 lijkt te gaan om zelforganisatie en zelfontplooiing, en dat de reactie van de overheid 

daarop het klassieke inzetten van technologie voor het versterken van controle lijkt te zijn. Kan Web 

2.0 niet ook leiden tot vormen van zelfregulering?  

 

Jan Piek stelt dat in zijn omgeving dat element er wel inzit, en dat dat de gevangenen ook ruimte 

geeft wat positief wordt beoordeeld. Marcel Thaens reageert hierop door te vragen of we in de 

toekomst nog wel gevangenissen nodig hebben, waarop Piek antwoordde dat dat speculeren is, 

maar dat hij zijn handen daar niet aan wil branden.  

Bas van Tol wijst erop dat stromen als geheel vrij anoniem kunnen zijn (denk aan verkeersstromen) 

maar dat het werkt om ze meer te personaliseren (kentekenscan). Op het moment wordt daarbij 

sterk economisch geredeneerd: het gaat om snelheid en continuïteit van de stromen. Bij het 

personaliseren door ont-anonimiseren moet ook anders dan economisch worden gereguleerd.  

 

Tenslotte geeft een aanwezige medewerker van de IND aan dat in dit soort van debatten privacy 

weliswaar een traditionele rol speelt, maar dat het publiek zich blijft ontwikkelen en soms vrijwillig 

privacy op wil geven in ruil voor andere ontwikkelingen. Sommige mensen maken op internet alles 

over zichzelf openbaar, bijvoorbeeld ‘om maar niet in Guantanamo terecht te komen’. Wat je ziet is 

dat soms illegalen zo transparant mogelijk willen zijn. Het moraal hiervan is dat je als overheid ook 

moet willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

 





17 

 

SECOND SOCIETY, DE BURGER EN HET 
OPENBAAR BESTUUR 

Prof.dr. Valerie Frissen (Erasmus Universiteit Rotterdam/CPI) 

Dr. Raymond Feron (Rijkswaterstaat) 

Drs. Philippe Raets (Ministerie van Binnenlandse Zaken) 

Prof.dr. Hein van Duivenboden (TiasNimbas Business school/CPI) 

 

Prof.dr. Hein van Duivenboden introduceert het tweede thema van de middag en stelt de sprekers 

voor aan de zaal. Onderwerp is de relatie tussen overheid en burger in de ‘Second Society’ waarbij 

stil wordt gestaan bij de verandering in de rol en positie van burgers ten opzichte van het openbaar 

bestuur. In het bijzonder wordt ingezoomd op de betekenis die geo-informatie kan hebben om 

burgers te informeren en te betrekken bij het functioneren van de overheid.  

 

INLEIDING 
Prof.dr. Valerie Frissen leidt het thema in door ontwikkelingen in de samenleving als uitgangspunt 

voor haar verhaal te namen en te laten zien hoe overheid en bestuur met deze ontwikkelingen 

zouden kunnen omgaan. Web 2.0 heeft een impact die sterk is, zelfs disruptief. De gevolgen 

daarvan voor openbaar bestuur worden vandaag central gesteld. 

Valerie Frissen toont een aantal van de meest populaire Web 2.0 toepassingen, zoals Orkut, Flickr, 

en Technorati. Dit soort toepassingen zijn in een heel hoog tempo op een fundamentele manier 

ingebed geraakt in het leven van gebruikers. De belangrijkste kenmerken van Web 2.0 zijn met 

name sociale netwerken, zowel in technologische als in sociale zin. Sociale netwerken worden als 
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uitgangspunt genomen en er wordt maximaal gebruik gemaakt van wat binnen die netwerken 

allemaal mogelijk is (bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal kapitaal, reputaties etc.). Een tweede 

belangrijk aspect is het ontstaan van nieuwe rollen voor gebruikers, die een fundamentele impact 

hebben voor de manier waarop bedrijven en overheden ook met die gebruikers om zouden kunnen 

gaan. Gebruikers worden steeds meer producenten van allerlei vormen van content. tot slot is er 

een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot de openheid van wat je met technologie kunt doen 

(o.a. Open Source). Verschillende toepassingen worden zo op een heel gemakkelijke manier met 

elkaar verknoopt, wat weer leidt tot nieuwe, decentrale vormen van creativiteit. De dynamiek aan 

de gebruikerskant wordt zo zelfs opgenomen in meer georganiseerde vormen van toepassingen. 

Wat betekent dit alles nu voor de overheid? Er lijkt een nieuw soort ‘digitale kloof’ aan te komen. 

Overheidsdiensten lopen achter op Web 2.0 terwijl dit soort diensten heel snel voet aan de grond 

krijgen onder burgers, en ze er een heel goede, bijzondere, creatieve dingen mee doen.  

 

Een paar voorbeelden: mensen verbinden zich steeds meer op basis van hun interesses op 

internet, niet meer op basis van plaats en tijd. Maar in Web 2.0 zie je juist weer ontwikkelingen 

waarbij mensen elkaar, nadat ze zich tot groep gevormd hebben op basis van een gedeelde 

interesse, kan zien wie er bij jou in de buurt woont, die ook deel uitmaakt van deze groep. Voor 

activisten is dit een heel gemakkelijk systeem om medestanders te vinden om samen actie te 

voeren. 

Voorbeelden van Web 2.0. toepassingen 
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Een tweede voorbeeld behelst de mogelijkheid die burgers hebben in bepaalde plaatsen om online 

te melden wat voor overlast of zwerfvuil ze in hun buurt hebben aangetroffen. Een derde voorbeeld 

komt uit Groot-Brittannië: het online zichtbaar maken wat je volksvertegenwoordiger doet, of hij 

doet wat jij wilt, en of hij je wel goed genoeg vertegenwoordigt. 

Wat is nu de impact van dit alles? Er ontstaan allerlei nieuwe rollen voor gebruikers, die de 

traditionele waardeketen van gebruikers in het mediadomein op zijn op zetten: traditioneel vervullen 

gebruikers in dit domein vooral de rol van consumenten, en verder communiceren ze met elkaar. 

Maar in Web 2.0 zijn er nog veel meer rollen die ze hebben: ze produceren, distribueren, 

consumeren, communiceren etc. De waardeketen van gebruikers in het mediadomein kun je ook 

transponeren naar gebruikers in het openbare domein, zeg maar de ‘publieke waardeketen’. Daarin 

krijgen burgers nu, met behulp van Web 2.0, ook allerlei rollen: zij krijgen informatie (web 1.0), 

maar worden ook geraadpleegd (SMS crime-alert), ze delen informatie en verantwoordelijkheden 

met elkaar en met overheden (www.coppersblog.nl), maar ook: ze nemen zelfs een gedeelte van 

de publieke taken van de overheid over (bijvoorbeeld in termen van handhaving). 

‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ is een voorbeeld van een Wiki, waarop informatie verzameld 

werd van allerhande experts, die vervolgens gebruikt werd om rechtstreeks invloed uit te oefenen 

op het beleid van de overheid – in dit geval was die invloed duidelijk: stemcomputers zijn bij de 

laatste verkiezingen niet meer gebruikt. 

Een ander voorbeeld is Google: zij ontwikkelen op dit moment een patiëntendossier waarbij de 

regie van het dossier bij de burger zelf komt te liggen, in plaats van bij de medische wereld en de 

overheid. Nog een voorbeeld: in de Verenigde Staten bestaan al sites waarop informatie wordt 

gepubliceerd over eventuele pedofielen en criminelen die in jouw buurt wonen. Ook dit is een 

burgerinitiatief. 

Tot slot een voorbeeld in de sfeer van toezicht: www.geluidsnet.nl. Burgers waren ontevreden over 

de manier waarop Schiphol omging met de besluitvorming rondom geluidsoverlast. Dus hebben ze 

zelf geluidsmeters geplaatst bij burgers, waarvan de gegevens nu realtime online te zien zijn. Deze 

burgers zijn nu een serieuze speler geworden in het debat over geluidsoverlast. 

Wat moet de overheid nu met dit alles? De eerste reactie is vaak om het te negeren. Maar je kunt 

dit soort burgerinformatie ook heel goed incorporeren in de overheidsdienstverlening. Bovendien 

kunnen bepaalde taken en verantwoordelijkheden heel goed gedeeld kunnen worden, of zelfs 

volledig uitbesteed worden aan burgers. Er zitten ook een aantal waarden in, zoals 

zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, die van groot belang kunnen zijn in een poging om 

een nieuwe brug te bouwen tussen burgers en overheid. 

 

PRAKTIJKVOORBEELDEN BIJ RIJKSWATERSTAAT 
Geodata zijn van groot belang voor de dagelijkse praktijk van burgers. Zo maken burgers 

bijvoorbeeld gebruik van geodata – ook wel ‘geoinformatie’ genoemd – wanneer zij reizen met de 

trein (bijvoorbeeld www.ns.nl) of met de auto (TomTom of www.anwb.nl).  Ook Google Maps is een 

voorbeeld van het gebruik van geo-informatie. Andere voorbeelden van geo-informatie op het 

terrein van Rijkswaterstaat zijn www.maximumsnelheid.nl, www.buienradar.nl en www.ahn.nl 

(hoogtekaart van Nederland). Tot slot is www.funda.nl een voorbeeld van geoinformatie waarbij 

commerciële gegevens worden gebruikt.  
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Het toenemende belang van geoinformatie roept echter wel een aantal vragen op. Wie beheert 

bijvoorbeeld bepaalde geoinformatie? Geo-informatie wordt zowel door overheden (zoals de 

ministeries van LNV, VROM en V&W) als bedrijven (zoals Falkplan, TeleAtlas en NavTec) beheerd. 

Dit betekent dat in antwoord op de vraag door wie specifieke geoinformatie beheerd moet worden, 

voortdurend een afweging zal moeten worden gemaakt tussen concurrentie en efficiency.  

Maar de vraag kan ook gesteld worden of de overheid nog wel een rol heeft als er al een 

marktpartij is die vergelijkbare informatie levert, of kan leveren? Of moet de overheid juist bepaalde 

informatie expliciet in eigen beheer houden? Het antwoord op deze vraag is tweeledig: nee 

wanneer het bijvoorbeeld gaat om verkeers- en weersinformatie, maar ja als het bijvoorbeeld gaat 

om informatie die de staatsveiligheid betreft. Een andere vraag is of de overheid de autorisatie van 

gegevens moet reguleren? 

 

Rijkswaterstaat probeert op verschillende manieren te anticiperen op Web 2.0 ontwikkelingen. Zo 

biedt men burgers de mogelijkheid om zelf informatie aan te bieden op de site 

www.maximumsnelheid.nl. Via het nummer 0800-8002 kunnen burgers Rijkswaterstaat gratis 

bellen met verkeersinformatie, waarmee zij Rijkswaterstaat in feite helpen bij het wegbeheer.  

Het belang van geoinformatie is groot. Geo-informatie is dan ook een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheid. Belangrijke vragen zijn nu hoe we verder 

gaan, wie de regisseur daarbij is en welk tempo gevolgd moet worden.  

 

BELEIDSMATIGE PERSPECTIEF: MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN  
Second Society raakt ook de overheid. Steeds vaker nemen burgers met behulp van internet de 

publieke zaak in eigen handen. Een inspirerend voorbeeld hiervan uit Groot-Brittannië is 

www.fixmystreet.org. Deze website maakt de afhandeling van allerlei publieke zaken transparant, 

doordat burgers op basis van hun postcode kunnen zien wat de gemeente bijvoorbeeld heeft 

gedaan aan een vernielde speeltuin of aan zwerfafval. Ook in Nederland zijn diverse voorbeelden 

van Web 2.0 te vinden, zoals de Digitale Diender, waarbij wijkagenten bloggen over hun ervaringen 

in de wijk, en www.buurtlink.nl, waarop burgers kunnen zien wat er in hun wijk gebeurt en deel 

kunnen nemen aan de handhaving van de veiligheid. Andere voorbeelden zijn 

www.watstemtmijnraad.nl en www.politix.nl waarop burgers respectievelijk het stemgedrag van 

raadsleden en van de partijen in de Tweede Kamer kunnen volgen. Daarnaast kan gedacht worden 

aan eParticipatie, zoals lokale ePetities.   

De overheid wil deze ontwikkelingen graag faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd is het belangrijk 

dat de overheid oog heeft voor onzekerheden en mogelijke risico’s van Web 2.0. Zo moeten 

veiligheid, privacy en betrouwbaarheid gewaarborgd blijven. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren bij 

de zogenaamde risicokaarten, waarbij informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 

(zoals vuurwerk) in een regio of wijk online wordt gezet. De keerzijde hiervan is dat deze informatie 

hiermee ook beschikbaar komt voor mensen met minder goede bedoelingen. Overigens is, in het 

kader van transparantie, besloten de risicokaarten toch beschikbaar te maken.  

De vraag hoe de overheid zich moet verhouden tot allerlei Web 2.0 ontwikkelingen is een lastige. 

Een recent voorbeeld hiervan is de kwestie rond de ministeriële medewerkers die een groot deel 

van hun werktijd besteedden aan het bijwerken van Wikipedia. Eén mogelijke oplossing is dan om 

Wikipedia niet meer beschikbaar te stellen voor overheidsorganisaties. Maar de vraag is of dit de 
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goede weg is. Het is veel belangrijker dat we met elkaar de discussie aan gaan: over nieuwe 

omgangsvormen, over nieuwe verantwoordelijkheden en over de kennis, vaardigheden en ruimte 

die de ambtenaar van de toekomst nodig heeft om te kunnen balanceren in het spanningsveld van 

een democratische, transparante en betrouwbare overheid. 

De discussie over Web 2.0 is binnen de overheid goed op gang aan het komen. De overheid heeft 

zeker nog een hele weg te gaan, maar er wordt aan gewerkt! 

 

ELEKTRONISCHE MENINGSPEILING 
Voorafgaand aan de discussie wordt aan de zaal de stelling voorgelegd dat organisatorische 

belangen een belemmering zijn voor de uitwisseling van geo-informatie en niet de techniek.  
 

 
Bijna eenderde van de aanwezigen is het eens met de stelling en denkt dat eigen belangen nog 

altijd zwaarder wegen dan het algemeen belang. Eveneens eenderde van de deelnemers is van 

mening dat er toch ook steeds meer goede voorbeelden van samenwerking bestaan tussen 

verschillende organisaties. Een kwart van de zaal denkt dat onbekendheid met de mogelijkheden 

van informatie-uitwisseling een belangrijke rol speelt. 
 
DISCUSSIE MET DE ZAAL 
De dagvoorzitter vraagt aan de zaal in hoeverre de overheid op de goede weg zit gelet op de 

uitslag van de stemming. Sommige deelnemers zien veel goede voorbeelden en 

samenwerkingsverbanden. Een deelnemer geeft aan dat het ook niet mogelijk is om er met z’n 

allen tegelijk in te stappen. Het is belangrijk om een ‘coalition of the willing and the able’ te vormen 
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die stapsgewijs te werk gaat. Andere deelnemers zijn minder positief. Zo geeft iemand aan dat het 

combineren van verantwoordelijkheden nog maar mondjes maat wordt opgepakt. Overheden lijken 

nog altijd niet volledig te beseffen welke kansen nieuwe technologische ontwikkelingen bieden. Ze 

vinden het bijvoorbeeld lastig om samen te werken en gezamenlijk een technologie te ontwikkelen. 

Hierdoor vinden ministeries en uitvoeringsorganen elk binnen hun eigen domein zelf het wiel uit, 

zelfs als gebruik gemaakt wordt van dezelfde technologieën. Maar hoe kan deze cirkel worden 

doorbroken?
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ELEKTRONISCHE MENINGSPEILING (II) 

Aan het einde van de middag wordt nogmaals de stelling voorgelegd waarover bij aanvang van het 

programma de meningen zijn gepeild. Hebben de inleidingen en discussies over de betekenis van 

Web 2.0. toepassingen de opvattingen doen verschuiven of niet.   
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Een vergelijking tussen de eerste en tweede peiling laat zien dat bij aanvang van het programma 

58,9% van de aanwezigen van mening was dat Web 2.0. een substantiële technologische innovatie 

is  die de overheid bijzondere kansen biedt om te komen tot bestuurlijke innovatie. In de tweede 

peiling is dit percentage opgelopen naar 72,2%. 

 

Het aantal deelnemers dat Web 2.0. wel als een technologische innovatie beschouwt maar weinig 

kansrijk acht voor het openbaar bestuur om te komen tot vernieuwing is iets afgenomen van 17,9% 

bij aanvang tot 11,1% in de tweede peiling. 

 

In beide peilingen is een beperkte groep aanwezigen van mening dat Web 2.0. technologie slechts 

mogelijkheden zou voorspiegelen die het functioneren van het openbaar bestuur zelfs negatief zou 

kunnen beïnvloeden. 5,4% in de eerste peiling en 1,9% in de tweede peiling.  

 

Een ongeveer gelijk aantal deelnemers acht het nog te vroeg om de stelling te kunnen 

beantwoorden.  
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SLOTBESCHOUWING 

 
Door dr. Gijs van Oenen (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 
 
De bekende cultuurfilosofen Theodor Adorno en Max Horkheimer betoonden zich in de jaren 
veertig kritisch over het – toen relatief nieuwe – ICT-fenomeen radio. Hun bezwaar gold het aan dat 
medium inherente eenrichtingsverkeer: tegen de radio kun je niets terugzeggen. De radio is dus 
ondemocratisch. Over het medium telefoon waren beiden overigens ook niet dolenthousiast, maar 
in een telefoon kun je in ieder geval nog terugpraten. Soort van democratisch dus. 
Als cultuurfilosofen zouden we ons kunnen afvragen of we ons moeten aansluiten bij Adorno en 
Horkheimer’s pessimistische analyse van wat zij de Kulturindustrie noemen. Los daarvan kunnen 
we echter vaststellen dat de ontwikkeling van de ICT in ieder geval in dit opzicht wel aan hun 
bezwaren tegemoet is gekomen: de ICT is steeds meer interactief geworden. Van telefoon tot 
Internet tot Xbox en MSN: alle zijn ze intensief en intrinsiek interactief. Interactieve ICT zou je bijna 
een pleonasme kunnen noemen. 
Bijna, in de eerste plaats, omdat er toch ook ICT bestaat die niet, of niet wezenlijk, interactief is, 
zoals bijvoorbeeld de televisie, en natuurlijk nog steeds de radio. Sommige mediakundigen, zoals 
de Franse socioloog Baudrillard, menen zelfs dat het medium televisie ons een beeld voorschotelt 
dat niet alleen ongeïnteresseerd is in onze mening, maar ook systematisch onze werkelijkheid 
vertekent, of zelfs op geen enkele manier meer enige werkelijkheid representeert. Denk aan de film 
Wag the Dog, waarin een oorlog als louter mediaproduct aan de man wordt gebracht. 
Tegen zulke voorstellingen kunnen we echter inbrengen dat media ons weliswaar niet de 
werkelijkheid tonen, maar dat we tegelijkertijd wél kunnen waarnemen dát die media dit doen – 
geen werkelijkheid tonen dus. En de televisie kunnen we per slot van rekening ook gewoon uitdoen 
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– al werd het loutere wijzen op die mogelijkheid begin jaren zestig al bijna als een obscene 
suggestie beschouwd, zoals de makers van het programma Zo is het toevallig ook nog eens een 
keer mochten ervaren naar aanleiding van hun satirische sketch Beeldreligie. 
Bijna een pleonasme in de tweede plaats om een tegenovergestelde reden. Naast de technologie 
negeren of uitzetten dient zich tegenwoordig steeds nadrukkelijker nog een andere mogelijkheid 
aan, mede mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van die technologie zelf. Niet alleen kunnen we 
interactief zijn, in de zin van keuzemenu’s doorlopen, terugpraten, of doorklikken, maar tevens leent 
de ICT zich er tegenwoordig steeds meer voor om onze eigen omgeving naar eigen inzicht en 
voorkeur vorm te geven. De ICT leert ons steeds beter kennen en anticipeert in steeds meer 
gevallen reeds onze wensen en voorkeuren, en is mede op deze wijze in staat onze omgeving 
daaraan aan te passen.  
 
Een simpel en inmiddels alledaags voorbeeld is dat we overal en altijd iedereen kunnen bellen, en 
gebeld worden. Ook kunnen we zonder op te nemen zien wie ons belt, en op grond daarvan 
besluiten wel of niet te antwoorden. Zo assisteert de ICT ons in de regie van ons steeds zwaarder 
interactief bezette leven. 
Dit nieuwe type ICT is dus méér dan interactief. Het is in zekere zin pro-actief en we zouden haar 
daarom wellicht kunnen aanduiden als “pro-interactief”. Die typering geldt in wezen ook systemen 
en ontwikkelingen als Web2.0 en Second Society, het thema van vandaag. Niet alleen kunnen we 
systeem of omgeving beïnvloeden, zo’n systeem of omgeving toont zich in toenemende mate 
bereid en in staat om “pro-responsief” op onze keuzen en verlangens in te spelen. Dat kan 
betekenen: faciliteren,  ondersteunen en verschaffen (‘providing’), maar ook: beperken, 
ontmoedigen en ontzeggen. Daarover straks meer. Eerst wil ik iets zeggen over de verschillende 
typen invloed die de beide stadia van ICT – de interactieve en de pro-interactieve – hebben op de 
maatschappij, respectievelijk de relatie tussen samenleving en openbaar bestuur, of politiek. 
ICT in de klassieke vorm – “1.0” zeg maar, interactief maar niet pro-interactief – is mijns inziens 
vooral een versneller en facilitator van interactieve tendensen in samenleving, politiek en openbaar 
bestuur die in beginsel ook onafhankelijk van de ICT bestaan. Die tendensen, voor de goede orde, 
hebben lang niet altijd bestaan. Ze dateren, grofweg, uit de jaren zestig en zeventig. In die tijd vond 
de omslag plaats van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding, in termen van 
de socioloog Bram de Swaan. Vanaf dat moment raakten we in zowel samenleving als politiek 
gewend aan interactiviteit, dat wil dus zeggen aan de mogelijkheid of zelfs het recht van inspraak of 
medezeggenschap, terug kunnen praten en aan kunnen vechten. Normen werden niet meer als 
legitiem ervaren wanneer we niet zelf de gelegenheid hadden daarmee op grond van onze eigen 
deliberatieve vermogens in te stemmen. In filosofische termen was daarmee de 
Verlichtingsopdracht van Immanuel Kant voltooid: handel niet op gezag van een ander, maar 
gebruik je eigen kritische vermogens om de validiteit te beproeven van maatschappelijke normen 
waarnaar je moet handelen. 
 
De geëmancipeerde, participerende burger raakte echter binnen korte tijd zo overtuigd van zijn 
eigen zelfsturende vermogens dat hij zich al spoedig kritisch ging opstellen ten aanzien van de 
maatschappelijke instituties, in het bijzonder die van de overheid, die hem tot dan toe juist hadden 
gesteund om zijn nieuwe status van competente, autonome burger te verwerven. De nieuwe burger 
meende deze instituties nu ook niet meer nodig te hebben; hij was ze nu liever kwijt dan rijk. Uit de 
geslaagde emancipatieslag van de jaren zestig en zeventig werd zo begin jaren tachtig de 
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neoliberale burger geboren; Hans Achterhuis – de linkse criticus van het welzijnswerk - was de 
geestelijke vader van Hans Wiegel, zoals de socioloog Jan Willem Duyvendak heeft opgemerkt. 
Sindsdien zien we een samenleving – en een openbaar bestuur – die steeds sterkere neoliberale 
trekken vertoont. In het openbaar bestuur uit zich dat bijvoorbeeld in de ook in Nederland 
aangeslagen gedachte van ‘reinventing government’, volgens welke de overheid zich moest 
terugtrekken op kerntaken. Activiteiten en verantwoordelijkheden die daar niet onder vielen zou zij 
moeten uitbesteden. De gedachte hierachter was waarschijnlijk mede dat maatschappelijke 
zelfregulering moest worden bevorderd, en afhankelijkheid van de overheid verminderd. Burgers 
hebben er echter in de eerste plaats uit begrepen dat zij vooral kunnen en mogen nastreven de 
eigen zaakjes zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Publieke zaken gaan hen minder aan het 
hart: de NIMBY was geboren.  
 
Kritiek op en ontevredenheid over de overheid nemen toe, niet ondanks maar juist als gevolg van 
de vele verzelfstandigings- en uitbestedingsoperaties van de jaren negentig. De overheid kan veel 
minder dan vroeger, maar wordt nog steeds als eerste en als vanzelfsprekend verantwoordelijk 
gehouden wanneer maatschappelijke processen niet naar wens lopen. Recente voorbeelden zien 
we in onderwijs, volkshuisvesting en vervoer. Minister Plasterk wil het leraarsberoep aantrekkelijker 
maken door de salarissen te verbeteren, maar de schoolbesturen, niet de minister, gaan over die 
salarissen. Gemeenten willen huisvestingsbeleid voeren, maar woningcorporaties zijn 
verzelfstandigd en vallen niet meer onder het departement volkshuisvesting. Politieke partijen eisen 
van de minister van V&W dat hij de ingrijpt bij de problemen op het spoor, maar het spoorbedrijf is 
tien jaar geleden – onder gejuich – opgesplitst en ‘op afstand gezet’, buiten bereik van de minister.  
ICT heeft zoals gezegd deze ontwikkelingen – hoe men daar verder ook over denkt – niet zozeer 
veroorzaakt als wel begeleid, meegemaakt. De overheid heeft de ICT onder andere ingezet om 
beter bereikbaar te zijn, uitgebreider verantwoording af te leggen, makkelijker toegankelijke 
voorlichting te verschaffen en een duidelijker beeld te krijgen van opvattingen en wensen van de 
burger. ICT droeg zo bij aan de geïntensiveerde interactiviteit die de al dan niet reëel bestaande 
kloof tussen burger en overheid moest helpen overbruggen – een kloof die echter mede 
onvermijdelijk besloten lag in de neoliberale ontwikkeling die ik zo-even in het kort schetste: een 
overheid die niet veel meer kan maar waarvan nog steeds veel wordt geëist, en een burger die het 
heil vooral van zichzelf verwacht.  
 
In het neoliberale tijdperk is de klant koning, de burger consument en dus mag – of zelfs moet – hij 
voortdurend aan opiniepeilers, marktonderzoekers en overheidsorganen zijn wensen, klachten en 
voorkeuren kenbaar maken. Partijen buitelen over elkaar in hun verzekering nu nog beter ‘naar de 
burger te gaan luisteren’. Zelfs in het onderwijs beklemtoont men ‘te luisteren naar de lerenden’, in 
plaats van dat de lerenden luisteren naar de leraren. 
Dus: de hoge eisen en verwachtingen die de burger koestert, botsen op de zowel praktisch als 
principieel beperkte mogelijkheden van de overheid. Onbegrip hierover leidt tot frustratie aan beide 
zijden, vervolgens tot nieuwe eisen en verwachtingen van de burger en nieuwe toezeggingen door 
het bestuur – dat immers voortdurend ernaar streeft de burger tegemoet te komen en als ‘klant’ te 
behandelen – die weer niet geheel waar zullen worden gemaakt, wat weer leidt tot nieuwe 
frustraties, enzovoorts. 
 
Hoe kan de ICT ons toch wellicht bijstaan? 
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Bijna niets verandert zo snel als ICT, en ICT-oplossingen en –arrangementen zijn dan ook 
voortdurend in ontwikkeling. Er kan in beginsel steeds meer voor steeds minder geld. Dat is een 
onderdeel van wat ICT-oplossingen aantrekkelijk maakt. ICT bood en biedt in bepaalde opzichten 
uitkomsten en oplossingen voor een individualiserende samenleving, waarin gestreefd wordt naar 
diensten en voorzieningen op ‘menselijke maat’ voor iedereen. Versimpeld gezegd: als mensen 
door volle levens en agenda’s geen tijd of zin meer hebben om lijfelijk bijeen te komen om kwesties 
van gemeenschappelijk belang met elkaar te bespreken, dan kunnen bijvoorbeeld virtuele 
omgevingen daarvoor een oplossing bieden. 
ICT maakt echter niet alleen een kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve ontwikkeling door. Dat is 
wat wordt uitgedrukt met termen als Web 2.0, Second Society, en meer in het algemeen dus ICT 
2.0. Door de mate van toenadering en de steeds toenemende vervlechting van fysieke en virtuele 
wereld wordt het mogelijk om omgevingen ICT-matig op de gebruiker, cliënt, consument, participant 
of burger te laten reageren en af te stemmen. De virtuele wereld die ICT kan creëren wordt niet 
alleen steeds meer ‘real-time’, maar ook real-place.  
 
Er is sprake van meer dan louter ‘informatie en communicatie’: het gaat om een persoonlijke 
bewerking of vormgeving van de publieke wereld waar men zich doorheen beweegt. IPod en 
mobiele telefoon zijn inmiddels voor velen onmisbare gereedschappen om zich door de publieke 
ruimte te begeven. Deze ICT-apparatuur zorgt niet louter voor permanente mobiele verbondenheid 
met anderen, maar vormt een nieuwe en in potentie revolutionaire manier om de ruimte toe te 
eigenen en te personaliseren. Anders gezegd: de publieke, anonieme wereld wordt omgevormd tot 
een private, vertrouwde wereld. 
Deze ontwikkelingen lijken mij in velerlei opzicht relevant voor de CPI-thematiek van Second 
Society. Ik beperk me hier tot twee aspecten. In de eerste plaats levert ICT (2.0) ons letterlijk en 
figuurlijk de coördinaten voor die omvorming. Tegenwoordig kunnen wij als individu trefzeker en 
autark onze persoonlijke route door de onbekende, anonieme ruimte markeren dankzij ICT-
applicaties als Google Earth en TomTom. Met Google Earth kunnen wij hoogstpersoonlijk en 
individueel onze blik op ieder willekeurig stukje aardoppervlak laten vallen en zo hoogst particulier 
die ruimte bezetten, bijvoorbeeld door er het virtuele equivalent van een geel briefje op te plakken 
met onze eigen markering. (Zoals: ‘leuk restaurant hier!’) En dankzij TomTom voelen we ons op 
wildvreemde plekken thuis en doorkruisen we onzekere, onbekende omgevingen even gemakkelijk 
als onze eigen huiskamer, onze eigen straat of onze eigen wijk.  
 
Maar zoals gezegd – en dat is het tweede punt – functioneert de technologie hierbij niet alleen 
ondersteunend en faciliterend, maar ook, en in toenemende mate, pro-actief. Of zoals ik het noem 
‘pro-interactief’: ICT 2.0 is niet alleen interactief benaderbaar, maar ‘interpreteert’ via complexe 
algoritmen onze interactiviteit en destilleert hierbij pro-actief wat wij in een bepaalde omgeving 
zullen wensen of verwachten. Vervolgens kan die omgeving overeenkomstig worden ingericht. Dat 
kan in relatief simpele vorm gaan om de desktop van onze computer of onze permanent 
personaliserende pagina bij Amazon of Bol.com, maar in complexere vorm kan ook de hele 
atmosferiek van onze leefomgeving permanent worden aangepast aan onze wensen, thuis of 
elders. In algemene cyberspace-termen spreken we dan van ambient intelligence. We zouden 
overigens ook, vrij naar de situationist Guy Debord, kunnen spreken van een ICT-matig bemiddelde 
vorm van psychogeografie, door Debord in de jaren vijftig al gedefinieerd als: de studie van de 
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specifieke effecten die de geografische omgeving, bewust georganiseerd of niet, heeft op de 
emoties en het gedrag van individuen’. 
Individuen gaan aldus letterlijk en figuurlijk steeds meer hun eigen gang in onze samenleving en zij 
laten zich daarbij in toenemende mate pro-interactief sturen door ICT-systemen. Dat brengt mij bij 
twee specifieke thema’s van vandaag: nodal policing en geo-informatie. De twee bovengenoemde 
dimensies van ICT 2.0 geven een indicatie hoe en waarom beide samenhangen. Geo-informatie 
systemen sturen steeds meer onze bewegingen en onze vormgeving van de openbare ruimte aan, 
van real-time updatende reisplanners tot aan vergunningverlening voor dakkapellen, van postcode-
gerelateerde verzekeringspremies tot inspraakprocedures voor de bouw van een parkeergarage. 
Wellicht zal geo-informatie in ruime zin uiteindelijk zelfs een van de pijlers van ambient intelligence 
gaan vormen, doordat zij de werktekeningen levert van de vormgeving van zowel onze permanente 
als onze tijdelijke verblijfsomgevingen.  
 
Levert geo-informatie ons zo dus de parameters benodigd om onze geheel eigen individuele 
sporen door de samenleving te trekken, nodal policing maakt van deze zelfde principes gebruik om 
na te gaan of wij daarbij niet ont-sporen. Omdat wij in de neoliberale samenleving steeds meer 
onze eigen gang gaan, ons weinig aan anderen gelegen laten liggen, en ons daarin steeds meer 
laten leiden door (pro-interactieve) ICT, ligt het voor de hand dat de politie zich in toenemende 
mate nodaal oriënteert. Zij stelt zich op als een verkeersagent op een kruispunt – nu echter niet 
alleen het klassieke, fysieke kruispunt van wegen maar bovenal het ICT-matige kruispunt van 
informatiestromen. Zoals netwerkbeheerders de computerwerelden bewaken met virusscanners en 
firewalls, zo speurt de nodale politie op virtuele kruispunten naar indicaties van criminele activiteiten 
en pogingen tot onbevoegde toegangverschaffing.  
Geo-informatie en nodal policing vormen zo twee actuele en prominente wijzen waarop – in 
aansluiting op mijn eerdere opmerkingen over het mobiele bellen – ICT zowel burger als overheid 
assisteert in de regie over de openbare ruimte, respectievelijk de samenleving. Die regie is lastig; 
zij is tegenwoordig wat je zou kunnen noemen een essentially contested concept. Er is niet langer 
een centrum van waaruit wordt geregisseerd; er is een veelheid aan ICT1.0 en ICT2.0 
gefaciliteerde bewegingen en patronen die op complexe wijzen gecoördineerd en gereguleerd 
moeten worden, grotendeels weer via meta-systemen die zogezegd zelf weer  draaien onder 
ICT2.0. 
 
Concreet betekent dit dat het thema van surveillance steeds belangrijker zal worden, een praktijk 
waarin geo-informatie en nodal policing niet toevallig samenkomen. Denk alleen maar aan de 
recente plannen van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat om alle tien miljoen auto’s in 
Nederland iedere minuut van de dag ICT-matig te laten monitoren. Dat dient voor belastingheffing, 
maar het is duidelijk dat hier ook nadrukkelijk een politionele dimensie aan de orde kan komen. De 
politie gebruikt nu al de flitscamera’s boven de weg niet alleen om snelheidsovertredingen te 
constateren, maar ook om nummerborden van gekende criminelen te signaleren en daarop enige 
vorm van actie te ondernemen, bekend onder de verzamelnaam ‘tegenhouden’.  
Zo zien we dat maximale ontplooiingruimte voor burgers samengaat met optimale mogelijkheden 
voor controle. Dat lijkt mij de onvermijdelijke consequentie van de verwerkelijking van de 
Verlichtingsgedachte zoals ik die hierboven al noemde, die door Michel Foucault architectonisch is 
geduid als panopticon en die meer algemeen bekend is onder de noemer transparantie. We leven 
in een samenleving die haar complexiteit probeert te compenseren met transparantie, wat zowel 
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een maximale vrijheid betekent om de eigen sporen te trekken, als een optimale infrastructuur 
creëert om die sporen te bewaken en te controleren. Ook in ICT (2.0), respectievelijk in Second 
Society, zien we onvermijdelijk deze beide kanten van de medaille weerspiegeld. Zoals ik eerder al 
zei: ICT kan en moet faciliteren, ondersteunen en mogelijk maken, maar kan en moet daarnaast 
ook beperken, ontmoedigen en ontzeggen. De binnenkort te verschijnen OV-chippoortjes op alle 
Nederlandse treinstations maken het – zegt de NS – makkelijker om te reizen, en tegelijk moeilijker 
om te frauderen. 
 
Het is denk ik de uitdaging voor ieder programma dat zich richt op ICT in de huidige samenleving 
om deze beide zijden scherp in het oog te houden en te zoeken naar het beste evenwicht of 
compromis tussen beide. Deze uitdaging is temeer dringend omdat naar mijn overtuiging een 
toenemend aantal ‘ontsporingen’ niet zozeer te wijten is aan een gebrekkig normbesef, maar aan 
een onvermogen om te handelen naar normen die men zelf interactief onderschrijft – een 
verschijnsel dat ik ‘interactieve metaalmoeheid’ noem en waarnaar ik thans een door NWO 
gesubsidieerd onderzoek leid. 
Juist in dat perspectief is het belangrijk in te zien dat die twee zijden niet noodzakelijk met elkaar op 
gespannen voet hoeven te staan. Zo kunnen ICT-systemen ‘scripts’ in zich bergen die niet zozeer 
dwingen of bestraffen, maar potentieel ontsporende burgers tijdig en eventueel met zachte dwang 
herinneren aan de geldende normen – en, zou ik als filosoof zeggen, aan hun eigen instemming 
met die normen als geëmancipeerde actor. Zowel op de fysieke wegen als op de elektronische 
snelwegen bestaan overigens al dergelijke ‘feedback’ mechanismen die waarschuwen voor 
ontsporingen en ongelukken.  
 
Daarom zullen naar mijn overtuiging zowel zelfsturing als bijsturing, door het openbaar bestuur (dat 
per slot niet voor niets bestuur heet en tal van stuurgroepen kent) essentieel blijken te zijn voor 
Second Society. De mechanismen die daarbij in het spel zijn, zijn even nieuw als complex en het 
onderzoek daarnaar zal om die reden even innovatief als uitdagend moeten zijn. 

 
Dr. Gijs van Oenen is politiek filosoof en universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus 
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CENTER FOR PUBLIC INNOVATION 

BRUG TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK  
Het Center for Public Innovation is een samenwerkingsverband van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit van Tilburg, kennisinstituut TNO 
alsmede enkele private organisaties. Het centrum richt zich op complexe 
informatiseringsvraagstukken binnen het openbaar bestuur of breder gezegd in het publieke 
domein. Het gaat hierbij om verschillende fasen in beleidsontwikkeling, sturingsprocessen, E-
democratie en (inter)organisatievraagstukken. Centraal staat de wisselwerking tussen het 
innovatiepotentieel van ICT en ontwikkelingen en innovaties ten behoeve van bestuurlijke 
vernieuwing. De werkwijze kenmerkt zich door het samenbrengen van praktisch, toegepast- en 
wetenschappelijk, fundamenteel onderzoek teneinde te komen tot een hoogwaardige 
kennisontwikkeling. Het centrum functioneert hierbij als een kennisplatform en initiator van 
maatschappelijk debat. 
 
INNOVATIE IN TWEEVOUD  
De kernactiviteiten van het centrum bevinden zich op het snijvlak tussen universiteiten en reguliere 
ICT-organisaties. In deze ontmoeting van wetenschap en praktijk draait het om de vraag: hoe 
kunnen bestuurlijke innovaties en ICT innovaties elkaar versterken, waardoor een dubbele 
innovatieslag tot stand kan worden gebracht? Met andere woorden: Hoe kunnen ICT innovaties 
een impuls geven aan bestuurlijke innovaties en hoe kunnen bestuurlijke innovaties een impuls 
geven aan benodigde ICT innovaties? Met name deze complexe interactie tussen de betekenis en 
waarde van ICT voor bestuurlijke vernieuwing vervult een centrale positie. Het Center for Public 
Innovation kent daarom de volgende doelstellingen: 

 het stimuleren van kennisontwikkeling over een zinvolle toepassing van ICT in het 
openbaar bestuur en het publieke domein; 
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 door middel van  interactief beleidsgericht en organisatiegericht onderzoek en advies, 
interactieve kennisoverdracht en communicatie; 

 op het terrein van beleid en beleidsontwikkeling, dienstverlening, sturing, bedrijfsvoering, 
en organisatorische en interorganisatorische inrichtingsvraagstukken; 

 waardoor bestuurlijke innovaties hand in hand gaan met ICT-innovaties.  
 
PUBLIC INNOVATION ALS ACADEMIE EN ATELIER  
De werkzaamheden van het centrum worden uitgevoerd in nauwe wisselwerking met de praktijk. 
Hiervoor is, en zal in de toekomst verder, een eigen werkvorm worden ontwikkeld. Deze werkvorm 
wordt aangeduid als Atelier. Overigens is dit niet de enige werkvorm die het Center gebruikt maar 
zij kan wel gezien worden als haar vlaggenschip. 
 
Het Atelier is een aanpak waarbij een menging ontstaat tussen deskundigheid en ervaring, 
probleem en oplossing, inhoud en proces, technologie en wetenschap, strategie en uitvoering, 
ontwerp en visie. Basis voor de uitvoering van de werkvorm wordt gevonden in het werken met het 
zogenaamde ‘garbage can’ model, waarin de lineaire koppeling tussen problemen en oplossingen 
wordt losgelaten. Problemen en oplossingen zijn willekeurige stromen die door bepaalde partijen 
naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen, wanneer het ‘policy window’ openstaat aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden. 
 
Aan het Center for Public Innovation zijn de volgende personen en organisaties verbonden: 

 

PARTNERS 

prof.dr. H.P.M. van Duivenboden 

prof.dr. V.A.J. Frissen 

prof.dr. M.J. van den Hoven 

prof.dr. J. de Mul 

prof.dr. M. Thaens 

dr. J.M.J. Baaijens 

dr. A. van Venrooy 

 

ONDERZOEKSCOÖRDINATIE 

dr. G.F.M. Straten  

dr. D. de Kool 

DIRECTIE 

prof.dr. V.J.J.M. Bekkers  

dr.ir. J.P. van Wamelen  

 

PROMOVENDI 

drs. B. van den Berg 

drs. E.H. Korteland 

drs. T. Oosterbaan 

drs. R.F.I. Moody 

 

DEELNEMENDE ORGANISATIES 

Capgemini 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

ICTU 

LogicaCMG 

Ordina  

GetronicsPinkRoccade 

TU Delft 

TNO 

Universiteit van Tilburg 

Verdonck, Klooster & Associates 

Het Expertise Centrum 

 


