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White paper | Focus op technologie
Dit ‘white paper’ bundelt diverse gedachten op de rol van de Rijksoverheid op het terrein van technologie 
en nieuwe technologische ontwikkelingen. Het geeft geen standpunt weer van de Rijksoverheid of van 
individuele ministeries. Het white paper is bedoeld om bij te dragen aan een open en transparante discussie 
over dit onderwerp met alle geïnteresseerde personen of instanties.

Aanleiding: technologische ontwikkeling versnelt
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Het voelt niet alleen zo dat de nieuwe 
technologieën, producten en diensten ons om de oren vliegen: dat is ook zo: technologische ontwikkeling 
versnelt. Onder invloed van de technologische ontwikkelingen als drones en kunstmatige intelligentie 
(AI) verandert de maatschappij. En de overheid beweegt mee. In de eerste plaats omdat de overheid een 
rol heeft in het beheersen van technologie om burgers te beschermen (burgerrechten, veiligheidsrisico’s, 
ethische aspecten). In de tweede plaats omdat burgers verwachten dat de overheid in haar dienstverlening 
zich kan meten met die in de markt.

De snelheid van traditionele politieke en bestuurlijke besluitvorming sluit echter niet altijd aan op de 
snelheid van technologische ontwikkelingen. Wat het lastig maakt, is dat nieuwe technologieën zich niets 
aantrekken van de gebruikelijke werkwijzen binnen departementen, en dat ze uitdagingen meebrengen 
die niet stoppen bij de beleidsinhoudelijke grenzen tussen directoraten-generaal en departementen. 
Adequaat reageren op nieuwe technologieën is een verantwoordelijkheid die veel beleidsterreinen raakt, 
zonder dat er een duidelijke trekker of eigenaar is voor zo’n dwarsdoorsnijdende thema. Dit white paper 
gaat niet over mogelijke nieuwe organisatiestructuren als oplossing hiervoor, maar schetst een proces dat 
het responsief vermogen van de overheid (met een focus op JenV) versterkt ten aanzien van technologische 
ontwikkelingen. De aanpak richt zich op:

 > pro-actief omgaan met veiligheidsrisico’s van nieuwe technologieën
 > pro-actief omgaan met ethische en privacy-aspecten 
 > kansen pakken van nieuwe technologieën

De impact van technologie is breed
Impact van technologie manifesteert zich in kansen voor de uitvoering (met drones kunnen inspecties van 
terreinen gemakkelijk plaatsvinden) en in dreigingen (drones kunnen ook ingezet worden voor aanslagen of 
smokkel). Maar de impact is breder dan dat: onder invloed van technologie verandert de samenleving. Ook 
bijvoorbeeld van de verwachtingen van burgers ten aanzien van de communicatie met de overheid. Grote 
technologiebedrijven rollen hun diensten wereldwijd uit, en veranderen de huidige orde (omroepbestel, 
taximarkt, telecomdiensten, bankwezen). 

Nieuwe technologie brengt vaak nieuwe mogelijkheden mee, ook als daar nog geen beleid of wetgeving 
voor is. En dat vraag ook om nieuwe ethische en juridische kaders, of om aandacht voor bestaande kaders 
als die geacht worden van toepassing te zijn op de nieuwe situatie. In dit nieuwe speelveld is voor grote 
techbedrijven in eerste instantie veel mogelijk. Het credo van Facebook was jarenlang “move fast and break 
things”. De overheid kan zich een “break things” mentaliteit niet veroorloven, zeker niet als ze belangrijke 
taken uitoefent voor kwetsbare doelgroepen. Voor de toepasing van nieuwe technologie is dus goed beleid 
nodig. Zo wordt voor de inzet van kunstmatige intelligentie binnen het JenV-domeinbeleid ontwikkeld, 
bijvoorbeeld bij de ondersteuning van het strafproces met slimme algoritmen.

De volwassenheid waarmee de overheid omgaat met technologie gaat omhoog
Bij beleidsmakers binnen de departementen wordt steeds meer behoefte gevoeld om structureel aan te 
sluiten bij technologische ontwikkelingen. Het opzetten van een speciaal AI teams bij diverse ministeries is 
daar een uiting van. 
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Uitvoeringsorganisaties hebben de behoefte om snel aan de slag te gaan met nieuwe technologieën, en 
in de praktijk zien we daarom juist daar relatief veel innovatieve experimenten. Idealiter faciliteert de 
beleidsontwikkeling deze innovaties, en anticipeert ze op de daadwerkelijke implementatie van innovatieve 
oplossingen voor ‘morgen en overmorgen’. In de praktijk ligt er een zware werkdruk op beleidsafdelingen 
om te voorzien in informatie behoeften van de maatschappij en de politiek die zich focussen op de 
problemen van ‘vandaag en gisteren’.

Al met al leidt bovenstaande ertoe dat de overheid groeiende uitdagingen heeft om burgers te beschermen 
tegen de negatieve effecten van technologische ontwikkeling. En om de verwachtingen waar te maken van 
burgers ten aanzien van een overheid die zich in haar dienstverlening kan meten met die in de markt. 

Om legitimiteit en vertrouwen te behouden, en om ervoor te zorgen dat de overheid nu en in de toekomst 
de maatschappelijke opgaven blijft waarmaken, moet de overheid structureel aansluiten bij technologische 
ontwikkelingen, en actief en tijdig acteren op de relevante technologische ontwikkelingen.

Politiek-bestuurlijke aandacht voor technologie en digitalisering groeit 
Binnen JenV, maar ook breder binnen de overheid, groeit de aandacht voor technologie en digitalisering, 
ze is veel meer aanwezig dan drie jaar geleden. Denk aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, de 
Nederlandse Cybersecurity Agenda en de Agenda Digitale Overheid. Ook Europees en internationaal is 
er toenemende aandacht voor digitalisering, met een nadruk op AI. De ministeries van Economische 
Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn actiever geworden en pakken vaker een 
(interdepartementaal) trekkende rol, bijvoorbeeld in thema’s als blockchain en AI.

Figuur 1: De ‘why’ van een proces voor technologie-adaptatie.
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Een structurele aanpak
Diverse ministeries denken na over het vraagstuk of en hoe je een ‘technologiefunctionaliteit’ kan 
inregelen, die ervoor zorgt dat er op de relevante technologische ontwikkelingen actief, en op tijd wordt 
geacteerd. Zodat beleid op tijd is gemaakt om kansen te pakken in de uitvoering, of zodat de wetgeving op 
tijd is aangepast om risico’s te mitigeren. Zodat kaders zijn ontwikkeld voor de maatschappij ten behoeve 
van de verantwoorde integratie van technologieën (zie Figuur 1).

Een proces voor Technologie-adaptatie
Op basis van best-practices binnen en buiten de overheid is binnen JenV (Innovatieteam, Centrale Eenheid 
Strategie en Dienst Informatievoorziening en Inkoop) een aanpak ontwikkeld waarmee de overheid om kan 
gaan met technologische ontwikkelingen: ‘technologie-adaptatie’ (zie Figuur 2). De  aanpak is opgedeeld in 
vier fases: signaleren, duiden, ontwikkelen en realiseren. Kenmerkende perspectieven van de aanpak zijn:

 > Netwerkgericht: samen met uitvoeringsorganisaties, beleidsafdelingen, interdepartementaal, met 
kennisinstellingen en bedrijven

 > ‘Leren’ over technologische ontwikkelingen staat centraal
 > Leren over kansen, risico’s en sociaal-maatschappelijke en juridische/wettelijke impact (ELSI1)
 > Gericht op het ontwikkelen van beleid, kennis, organisatie en ‘capability’2

In de bijlage wordt de aanpak nader uitgewerkt.

1 ELSI staat voor Ethical, Legal, Societal Impact.
2 ‘Capability’ staat voor ‘vermogen’: iets nieuws kunnen. Meestal zijn dit innovatieve trajecten. Bijvoorbeeld gericht om het 
vermogen te ontwikkelen om drones uit de lucht te kunnen halen.

Figuur 2: Het proces van technologie-adaptatie.
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Technologie-adaptie versus innovatie
Het proces van technologie-adaptie is aanvullend op het innovatieproces: het innovatieproces werkt altijd 
toe naar het bereiken van een bepaalde doel. Meestal een nieuwe ‘capability’ (vermogen): iets nieuws 
kunnen. Het vertrekpunt is vaak een (maatschappelijk) ‘probleem’ of ‘uitdaging’, waarvoor een innovatieve 
oplossing nodig is. 

Dat is een ander startpunt dan geldt voor het proces van technologie-adaptie. Het proces van technologie-
adaptie start namelijk bij technologische ontwikkelingen, en richt zich op het leren over de impact van 
specifieke technologieën. De opgedane inzichten leiden tot het starten van ontwikkeltrajecten, waarvan 
een innovatietraject één van de mogelijkheden is. Sommige technologieën zullen eerder om een 
aanpassing van het wettelijk kader vragen, of om nieuw beleid, of om een organisatorische verandering. 
Meestal is een combinatie nodig. Daarom staan we een programmatische aanpak voor van de belangrijkste 
technologieën.

Specifiek voor het innovatieproces is ook dat er bij innovatieprojecten vaak een veelheid van technologieën 
naast elkaar worden ingezet om tot een oplossing te komen: sensortechnologie in combinatie met AI en 
drones bijvoorbeeld voor een oplossing om vroegtijdig bosbranden te detecteren. 

Het proces van technologie-adaptie is dus een essentiële aanvulling op het proces van innovatie, en 
versterkt het innovatief vermogen van de organisatie. Voor een volwassen innovatieproces is een 
technologie-adaptatieproces onmisbaar.

Volgende stappen
Het proces van technologie-adaptie wordt momenteel nader uitgewerkt en stap-voor-stap 
geïmplementeerd binnen JenV. Tevens wordt het proces verder uitgedragen via evenementen als 
‘TechNovember’ (2019) en ‘INNOvember’ (2020), via de Rijks Innovatie Community, presentaties bij 
andere departementen en via het overleg van secretarissen-generaal. In de werkgroep ‘Technologische 
Verkenningen’ van de Rijks Innovatie Community wordt gewerkt aan een Rijksbrede technologiescan, als 
input voor het technologie-adaptatiesproces. 

Christiaan van den Berg – Innovatieteam Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Juni 2020
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Bijlage | Het proces van technologie- 
adaptatie in meer detail.
Op basis van best-practices binnen en buiten de overheid is door het Innovatieteam, Centrale Eenheid 
Strategie en DI&I een aanpak ontwikkeld waarmee de overheid in staat gesteld wordt om beter om te gaan 
met technologische ontwikkelingen: ‘technologie-adaptatie’ (zie Figuur 2). 

Figuur 3: Het startpunt.

Het startpunt
Om structureel aan te sluiten bij technologische ontwikkelingen, zijn processen, mensen, middelen en is 
een vorm van organisatie nodig (zie Figuur 3). Gelukkig beginnen we niet op nul: het hieronder geschetste 
proces benut al bestaande elementen. 

Overzicht: vier fasen

Figuur 4: Overzicht
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Het proces van ‘technologie-adaptatie’ kent vier fases die in beginsel sequentieel doorlopen kunnen 
worden (zie Figuur 4). Echter: omdat leren centraal staat (zie laatste paragraaf), is het absoluut voorstelbaar 
(en zelfs toe te juichen), als er ‘stappen terug’ worden gemaakt. Vandaar de pijlen tussen de fases in de 
figuur. Eerst de vier fases in vogelvlucht:

Allereerst moeten belangrijke technologische ontwikkelingen worden gesignaleerd, en van een 
eerste duiding worden voorzien: fase 1 – signaleren. Dit leidt tot een eerste prioritering van de meest 
relevante technologieën voor de beleidsdomeinen (in ons geval: voor het JenV-domein). We werken in 
de signaleringsfase samen met andere departementen, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen en 
partnerbedrijven. De tweede fase – duiden - leidt tot een beter begrip van de technologie. Daartoe worden 
de meest relevante technologieën nader geduid, om kansen, dreigingen en overige gevolgen (voor de 
maatschappij, wetgeving en vanuit ethisch perspectief) goed in beeld te krijgen. Dit zal leiden tot een 
het besef wat er nodig is om als overheid goed om te gaan met de technologie. Dat is de derde fase – 
ontwikkelen. Er kan voor fase 3 als het ware een ‘ontwikkelopdracht’ of ‘policy brief’ worden geschreven 
voor beleid. Of voor het aanpassen van de organisatie, of voor het ontwikkelen van meer kennis. Of voor 
de ontwikkeling van een innovatief vermogen (‘capability’). Deze laatste ontwikkelopdracht valt samen 
met het innovatieproces. Het in de praktijk brengen van het nieuw ontwikkelde beleid, vermogen of 
organisatie(aanpassing) geldt als fase 4 – realiseren.

Technologie-adaptie versus innovatie
Het proces van technologie-adaptie is aanvullend op het innovatieproces: het innovatieproces werkt altijd 
toe naar het bereiken van een bepaalde doel. Meestal een nieuwe ‘capability’ (vermogen): iets nieuws 
kunnen. Het vertrekpunt is vaak een ‘probleem’ of ‘uitdaging’, waarvoor een innovatieve oplossing nodig is. 
Dat is een ander startpunt dan geldt voor het proces van technologie-adaptie. Dit proces start namelijk bij 
technologische ontwikkelingen, en richt zich op het leren over de impact van specifieke technologieën. De 
opgedane inzichten leiden tot het starten van ontwikkeltrajecten, waarvan een innovatietraject één van de 
mogelijkheden is. Sommige technologieën zullen eerder om een aanpassing van het wettelijk kader vragen, 
of om nieuw beleid, of om een organisatorische verandering. Meestal is een combinatie nodig. Daarom 
staan we een programmatische aanpak voor van de belangrijkste technologieën.

Het proces van technologie-adaptie is dus aanvullend op – en versterkend voor het proces van innovatie.



Notitie focus op technologie. | 7 

Fase 1: Signaleren

Figuur 5: Signaleren.

Het signaleren van technologische ontwikkelingen is de eerste stap van het proces voor ntechnologie-
adaptatie. JenV heeft met de JenV Technologiescan een goed uitgangspunt, en is niet het enige 
departement met een technologieverkenning. Defensie en IenW (Rijkswaterstaat) publiceren ook 
overzichten van technologieën. Eind 2018/begin 2019 is een interdepartementale verkenning uitgevoerd 
naar samenwerking bij technologieverkenningen. Het hier ontstane gremium wordt als werkgroep 
voortgezet binnen de Rijksinnovatiecommunity3. Het doel van deze structurele interdepartementale 
samenwerking is om te komen tot een gezamenlijke basisset aan technologie-informatie die beschikbaar is 
voor departementen en kennisinstellingen (‘Techpedia’). Tevens willen de verkenners elkaar toegang geven 
tot verdiepende studies die beschikbaar komen binnen de beleidsdomeinen.

In een jaarlijkse cyclus wordt een update op de technologiescan verzorgd, in samenwerking met 
kennisinstellingen, partnerbedrijven en uitvoeringsorganisaties. Per technologie wordt een schetst gegeven 
van de kenmerken, inclusief technology readiness level4,  veronderstelde impact op specifieke onderdelen 
van het beleidsdomein, risico’s en kansen. Jaarlijks worden ook opnieuw de prioriteiten bepaald. De meest 
relevante technologieën gaan in het procesmodel door naar de fase ‘duiden’.

3 http://rijksinnovatiecommunity.nl/
4 TRL, of technology readiness level geeft een beeld van de volwassenheid van een technologie. TRL 1 bijvoorbeeld staat voor 
een technologie in de kinderschoenen, die alleen nog ‘op papier’ in de academische wereld bestaat. TRL 6 staat voor een technologie die 
al in een relevante context is uitgeprobeerd. TRL 9 staat voor een geïmplementeerde technologie.
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Figuur 6: Duiden.

De tweede fase – duiden – (zie Figuur 6) moet leiden tot een beter begrip van een specifieke technologie. 
We werken daartoe in principe netwerkgericht samen andere departementen, uitvoeringsorganisaties, 
kennisinstellingen en partnerbedrijven die geïnteresseerd zijn in de technologie. Samen leren we welke 
kansen, dreigingen en impact (op de maatschappij, wetgeving en vanuit ethisch perspectief) we kunnen 
verwachten van een ontwikkeling, en wanneer. Experts van kennisinstellingen kunnen bijvoorbeeld 
helpen inschatten op wat voor termijn we kunnen verwachten dat zelfrijdende auto’s een realiteit zullen 
zijn. Samen schatten we ook in waar onze ‘blinde vlekken’ (of kennishiaten) zitten. De ‘blinde vlekken’ – 
bijvoorbeeld over de langere termijneffecten van virtual reality op de gezondheid - kunnen zelf worden 
onderzocht, kunnen worden ingebracht in de onderzoeksprogrammering van bijvoorbeeld TNO, WODC, 
NWA of de Europese Commissie, of kunnen in de vorm van contractonderzoek worden uitgezet in de markt.

Als hulpmiddel voor het bepalen van de ‘blinde vlekken’ zijn verschillende (workshop-)tools beschikbaar, 
waaronder de SELFI-scan, die JenV in samenwerking met TNO heeft ontwikkeld (Figuur 7).

Fase 2: Duiden

Figuur 7: SELFI-scan.
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Gedurende de looptijd van een technologienetwerk (enkele maanden – enkele jaren) groeit het netwerk 
in kennisniveau en impact. Een dergelijke benadering levert waarde op door kennisuitwisseling, 
beleidsvorming en standpuntbepaling en samenwerking. De uitkomst van de fase duiden is de publicatie 
van een ‘policy brief’, die beleidsmakers informeert over de technologie, kansen, risico’s en impact, 
en aanbevelingen doet voor de fase ontwikkelen. De aanbevelingen kunnen betrekking hebben op de 
ontwikkeling of aanpassing van beleid, of voor het aanpassen van de organisatie. Ook het ontwikkelen van 
meer kennis of de ontwikkeling van een innovatief vermogen (‘capability’) behoren tot de mogelijkheden. 
Deze laatste ontwikkelopdracht valt samen met het innovatieproces. 

Het in de eerste twee fases ontwikkelde technologienetwerk van beleidsmakers van JenV en andere 
departementen, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen en partnerbedrijven houdt elkaar op de hoogte 
van ontwikkelstappen die de afzonderlijke partijen - al dan niet in gezamenlijkheid – ondernemen in de fase 
ontwikkelen (zie Figuur 8). Zo wordt synergie en coördinatie gewaarborgd. Idealiter vinden ontwikkelingen 
hand-in-hand plaats, en wordt bijvoorbeeld een beleidsmedewerker van DGRR nauw betrokken bij een 
capability-ontwikkeling in de vorm van een innovatieproject van TNO en TUDelft naar nieuwe manieren 
van informatiedeling5. Met deze vroegtijdige betrokkenheid kan de benodigde beleidsontwikkeling op tijd 
gereed zijn als de meerwaarde van de nieuwe technologie in pilots is aangetoond. Dan kan een verdeeltafel 
onvindbaren ook daadwerkelijk overgaan tot de inzet van innovatieve technologie om voortvluchtigen te 
vinden. Een dergelijke programmatische benadering levert versnelling op van innovatie, en toekomstvaster 
beleid. Een ander voorbeeld van een waardevol product van een technologienetwerk uit het verleden is 
de kabinetsbrief over drones6, waarin vanuit de betrokken departementen van Defensie, JenV en IenM 
gezamenlijk een visie presenteerden aan de 2e kamer. 

Het spoor kennisuitwisseling staat voor aanvullend toegepast of beleidsondersteunend onderzoek als dat 
nodig is. Met organisatieontwikkeling bedoelen we HR-gerelateerde aanpassingen als nieuwe trainingen en 
opleidingen, of organisatie-aanpassingen in de vorm van structuurwijziging of portefeuilleverdeling. 

Met de steeds nauwere betrokkenheid van de staande organisatie bij een technologische ontwikkeling in 
het technologienetwerk, zal de adaptatie van de organisatie gaandeweg een feit blijken. Ontwikkelingen 
vinden hun weg in jaarplannen van beleidsafdelingen en uitvoeringsorganisaties, en worden ‘going 
concern’. Daarmee verschuift het karakter van ‘technology push’ (we moeten bij de staande organisatie een 
nieuwe technologie onder de aandacht brengen ) naar ‘organisation pull’ (de staande organisatie ziet het 
belang, en trekt het uit handen).

5 Privacy Enhancing Technologies
6 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30806-36.html

Fase 3: Ontwikkelen

Figuur 8: Ontwikkelen.
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Figuur 9: Realiseren.

Fase 4: Realiseren

Realiseren (zie Figuur 9) staat voor het in de praktijk brengen van het nieuw ontwikkelde beleid, vermogen 
of organisatie(aanpassing). In veel gevallen zal dit door de staande organisatie gebeuren, zonder dat daar 
aanvullende processen voor nodig zijn. Wel kan het zinvol zijn om het in de eerste drie fases ontwikkelde 
technologienetwerk te benutten voor vragen rond inkoop en implementatie. Mogelijk is het waardevol 
om een aanbesteding te doen voor meerdere uitvoeringsorganisaties tezamen (en mogelijk over 
departementsgrenzen heen). Ook strategische implementatiekeuzes zoals zelf doen of inkopen (make/buy) 
zijn mogelijk beter te maken met de gebundelde kennis van een technologienetwerk.

Centraal staat: leren
Tenslotte nog de centrale notie in de tekening: leren (Figuur 10). Met dit element willen wij benadrukken 
dat het gehele proces van technologie-adaptatie draait om ontdekken wat de waarde, risico’s, impact, zin 
en onzin van een technologische ontwikkeling is. Zeker omdat technologie niet in het DNA zit van JenV 
beleidsmedewerkers met een typische juridische achtergrond. Het gaat om het formuleren van goede 
vragen, ontdekken wat waar is en wat niet. Leren, onderzoeken en samen wijzer worden. Ten behoeve van 
een overheid die structureel aansluit bij technologische ontwikkelingen, en actief en tijdig acteert op de 
relevante technologische ontwikkelingen.

Figuur 10: Leren


