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Conclusies en Aanbevelingen 

 

Inleiding 
 

Het overkoepelende gemeenschappelijke doel van het hele veiligheidsdomein is de 
samenleving veiliger maken (Ministerie Justitie en Veiligheid, 2019). Het doen van aangifte 
speelt in dat verband een belangrijke rol en vormt om verschillende redenen een belangrijk 
primair proces voor de politie en de veiligheidsketen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
2012). Het aangifte doen van een strafbaar feit door burgers en bedrijven is een belangrijk 
startpunt voor een opsporingsambtenaar om daders op te sporen, de schade aan de 
samenleving te beperken (door snel te handelen), de schade op daders te verhalen en 
toekomstige misdaden te voorkomen (preventieve acties). Voor slachtoffers is het de 
gelegenheid om hun eigen verhaal als slachtoffer te vertellen, zodat ze 'gehoord' kunnen 
worden en hulp krijgen bij het verwerken van hun ervaring en de gevolgen daarvan. Dit maakt 
de aangifte en de effectieve verwerking ervan essentieel. Daarom is het belangrijk dat dit 
proces goed georganiseerd is en dat burgers een lage drempel ervaren om aangifte te doen, 
zodat de bereidheid om aangifte te doen toeneemt. De bereidheid van burgers en bedrijven 
om aangifte te doen kan niet los worden gezien van het vertrouwen in de politie. In het 
discussiepaper is in dat kader geconstateerd dat het vertrouwen van Nederlandse burgers in 
de politie in vergelijking met andere landen en sectoren relatief hoog is (Van der Veer e.a., 
2013: Van Sluis & Van der Walle, 2015).  Het is ook heel belangrijk dat burgers worden 
geïnformeerd over wat er met de aangifte is gebeurd. Als burgers het gevoel hebben dat hun 
aangifte niet serieus wordt genomen of geen follow-up heeft, kan dit het vertrouwen in de 
politie schaden en hun aangiftebereidheid verminderen.  

Inmiddels verplaatst de criminaliteit zich in toenemende mate naar de digitale wereld.1 Bij 
het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) kunnen burgers en bedrijven aangifte doen 
van internetfraude. De aangiftebereidheid van internetfraude is relatief hoog.2 Bij 
internetfraude zijn niet alleen aangiften, maar ook meldingen van (mogelijke) fraude van 
groot belang. Meldingen zijn laagdrempeliger dan aangiften. Kunstmatige intelligentie of 
Artificiële Intelligentie (AI) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verbeteren van 
het meldings- en aangifteproces.  Voor de politieorganisatie is de inzet van AI geen 
vrijblijvende keuze, maar een noodzaak om effectief te kunnen blijven optreden.3 

Dit rapport vormt het eindproduct van het onderzoek naar de verwachte impact van 
kunstmatige intelligentie op de politieorganisatie, waarbij praktische en sociale lessen ten 
aanzien van het aangifteproces centraal staan. Dit onderzoek heeft tot doel gehad om de 
volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:  

- Welke associaties hebben politiemedewerkers bij het begrip kunstmatige intelligentie? 

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
2 Hagenaars, P. (2019) Borging en vernieuwing functionaliteiten LMIO (presentatie). 
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
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- Wat zijn hun percepties ten aanzien van de (verwachte) kansen en risico’s van 
kunstmatige intelligentie? 

- Welke concrete uitdagingen brengt kunstmatige intelligentie in hun beleving met zich 
mee? 

- Welke noodzakelijke randvoorwaarden moeten in acht genomen worden om 
kunstmatige intelligentie op een verantwoorde en succesvolle manier in te zetten?  

- Welke bruikbare inzichten levert de literatuur over verandermanagement daarbij? 

Het onderzoek had een verkennend karakter en bestond uit zes fasen. Na afronding van 
iedere fase is een deelrapportage opgeleverd ( zie bijlage 1). In de eerste fase is op basis van 
een literatuurstudie een discussiepaper geschreven waarin aandacht werd besteed aan de 
kansen, risico’s en noodzakelijke randvoorwaarden om kunstmatige intelligentie verantwoord 
en succesvol in te zetten door de politieorganisatie. Tot de bestudeerde literatuur behoren 
wetenschappelijke boeken en artikelen, artikelen in vakbladen, kamerstukken, 
beleidsdocumenten, politiedocumenten en nieuwsberichten. In het discussiepaper stond de 
verwachte sociale impact van kunstmatige intelligentie centraal en om die reden hebben ook 
inzichten uit de literatuur over verandermanagement een plaats gekregen. In de tweede fase 
van het onderzoek zijn interviews afgenomen bij respondenten binnen en buiten de 
politieorganisatie. De meeste respondenten zijn werkzaam binnen de politie en werden door 
de politie aangedragen. Dit betrof onder meer medewerkers van de afdeling intake en service, 
specialisten op het gebied van cybercrime en digitale dienstverlening. Het doel van deze 
interviews was om in kaart te brengen welke kansen, risico’s en uitdagingen en verwachte 
impact zij zelf op het gebied van AI waarnemen. In de derde fase van het onderzoek zijn 
medewerkers bevraagd die werkzaam zijn bij de ondersteunende organisatieonderdelen 
binnen de politie. In dat kader werd een focusgroep georganiseerd en zijn enkele 
(groeps)interviews afgenomen. In de vierde fase van het onderzoek zijn kritische geluiden 
over kunstmatige intelligentie in kaart gebracht. Een reden hiervoor is dat de meeste 
respondenten die in de tweede fase werden bevraagd een positieve grondhouding bleken te 
hebben. Om die reden werd het noodzakelijk geacht om ook respondenten te interviewen 
die negatievere opvattingen hebben over kunstmatige intelligentie.Deze inzichten zijn 
opgehaald aan de hand van kritische literatuur, twee dialoogsessies en twee 
(groeps)interviews met kritische denkers en doeners. In de vijfde fase van het onderzoek zijn 
de ervaringen van vier andere organisaties en domeinen met kunstmatige intelligentie belicht, 
namelijk de Belastingdienst, het zorgdomein, het onderwijsdomein en de gemeente 
Rotterdam. In de zesde fase van het onderzoek zijn de opvattingen van burgers over 
kunstmatige intelligentie onderzocht.  

In dit rapport beschrijven we de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de verwachte 

kansen en uitdagingen van de implementatie van AI in het aangifteproces.4 Vervolgens doen 
we drie aanbevelingen voor de succesvolle implementatie van AI en we geven een aantal 
suggesties voor vervolgonderzoek.  

  

 

4 Bij deze een woord van dank aan de experts die het concept van commentaar hebben voorzien. Dit 
zijn Ron Boelsma, Peter Hagenaars, Theo Jochoms, Daphne Odekerken, Kirsti Schuiling, Tamar 
Versloot, Ben Wijnen. 
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Belangrijkste bevindingen  
 

Kansen en uitdagingen 

WAT ZIJN DE VERWACHTE KANSEN EN UITDAGINGEN VAN HET GEBRUIK VAN AI IN HET AANGIFTEPROCES? 

 

Verwachte kansen 
De verwachting is dat de politie steeds vaker in de uitvoering van haar taken gebruik zal 

maken van kunstmatige intelligentie.5 In het discussiepaper6 is kunstmatige intelligentie of 
artificial intelligence (hierna te noemen: AI) omschreven als de intelligentie waarmee 
machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Bij het aangifteproces is 
vooralsnog  taakspecifieke intelligentie van toepassing , met als voornaamste taak het 
optimaliseren van het aangifteproces. In dit paper werden op basis van de literatuur zes 
generieke kansen van AI benoemd, namelijk 1) medewerkers ontzorgen, 2) verbinden van 
cognitie en emotie, 3) menselijk letsel voorkomen, 4) hogere tevredenheid van medewerkers, 
5) hogere klanttevredenheid en 6) nieuwe en efficiëntere dienstverlening.  

Wanneer specifiek wordt ingezoomd op de toepassing van AI in het aangifteproces, dan is 
de verwachting dat dit resulteert in betere aangiftes en dat daarnaast wordt voorkomen dat 
aangiftes in het systeem belanden die eigenlijk geen aangiftes blijken te zijn, maar 
bijvoorbeeld meldingen van (vermeende) strafbare feiten.  

In de interviews komt het ontzorgen van mensen terug als verwachte kans. De hoge 
werkdruk is een belangrijk actueel issue bij de politie (Nationale Politie, 2019). Met het oog 
op de vergrijzing van het politiepersoneel zal deze werkdruk naar verwachting nog verder 

toenemen.7 Recentelijk stond in Trouw een bericht met als kop dat de politie in een 
toenemend aantal gemeenten taken neerlegt of op een laag pitje zet als gevolg van 

capaciteitsproblemen.8 In dat kader is innovatie bij de politie geen vrijblijvende opgave maar 
een absolute noodzaak. 

Bij het aangifteproces is de verwachting dat kunstmatige intelligentie politiemensen 
ondersteunt en taken van hen overneemt die als gevolg van een hoge werkdruk en/of 
capaciteitsproblematiek niet of onvoldoende zouden kunnen worden opgepakt.   

Wat betreft de verbinding van cognitie en emotie is in de interviews genoemd dat bij het 
aangifteproces emoties van burgers een rol spelen. Burgers die aangifte doen, zijn namelijk 
geconfronteerd met een ongewenste situatie die ook zeer ingrijpend kan zijn. Het is dus 
belangrijk dat deze emotie in het aangifteproces niet wordt miskend. Het aangifteproces zal 
dus een empathische component moeten blijven houden, anders kan de aangiftebereidheid 
van burgers mogelijkerwijs dalen. In de praktijk zullen besluiten over de vraag of de verstrekte 

 

5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
6 . Kool, D. de, B. Vermeeren & B. Steijn (2019a) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. Theoretische 
handvatten voor een verantwoorde inzet, Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van het 
nationaal politielab AI).  
7 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/21/pensioen-agenten-zorgt-voor-grote-druk-a1613808 
8 https://www.trouw.nl/binnenland/politie-legt-in-grote-steden-taken-neer~b2c2a71e/ 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/21/pensioen-agenten-zorgt-voor-grote-druk-a1613808
https://www.trouw.nl/binnenland/politie-legt-in-grote-steden-taken-neer%7Eb2c2a71e/
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gegevens al dan niet toereikend zijn om de stap van ‘melding’ naar ‘aangifte’ te zetten naar 
verwachting gebaseerd zijn op de combinatie mens en machine en zullen cognitie en emotie 
dus op enigerlei wijze met elkaar verstrengeld zijn. 

De hogere tevredenheid van medewerkers is ook genoemd, omdat de implementatie van AI 
in het aangifteproces de mogelijkheid biedt om de soms wat saaie en eentonige 
administratieve taken van medewerkers over te laten nemen door AI-systemen, waardoor er 
voor medewerkers meer ruimte is voor uitdagender werk. Hier hoort wel een kanttekening 
bij. Als AI taken overneemt dan is het aantal taken dat resteert voor medewerkers mogelijk 
kleiner. Wanneer de diversiteit van de taken afneemt, dan wordt het werk mogelijk minder 
afwisselend en dit kan tot ontevredenheid leiden. De impact van AI op arbeidssatisfactie kan 
dus twee kanten op gaan. Aangezien de respondenten deze impact nog niet of nauwelijks 
aan den lijve ondervinden, konden zij dus (nog) niet putten uit eigen ervaringen. 

Tegelijkertijd moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden dat uit de interviews is 
gebleken dat niet alle medewerkers dit als een kans zien, waardoor de 
medewerkerstevredenheid niet voor alle medewerkers toe zal nemen. Dit vraagt om 
zorgvuldige aandacht voor de individuele percepties, zoals we ook in aanbeveling 2 betogen.  

De hogere tevredenheid van burgers/aangevers is ook genoemd als mogelijke kans, omdat 
mensen sneller en gerichter aangifte kunnen doen en sneller een terugkoppeling krijgen wat 
ook raakt aan de efficiëntere dienstverlening. De aard en ernst van delicten speelt daarbij wel 
een rol. Bij internetoplichting willen burgers en bedrijven vaak snel en gericht aangifte kunnen 
doen en is aangifte doen via internet vaak een aantrekkelijker alternatief dan aangifte doen bij 
een politiebureau. Bij ernstige delicten spelen andere overwegingen een rol en is het van 
belang dat burgers hun verhaal kunnen doen en dat hun ervaringen op een empathische 
manier worden aangehoord. Los van de aard en ernst van het delict is het belangrijk dat 
burgers een keuzevrijheid hebben om te kiezen tussen digitaal aangifte doen en fysiek 
aangifte doen en dat de mogelijkheid van menselijke interactie blijft bestaan.  

Wat betreft de efficiëntere dienstverlening wordt vooral gewezen op het belang voor burgers. 
Vanuit medewerkersperspectief werd gewezen op de mogelijkheid om op deze wijze de 
werkdruk te verminderen. De mogelijke kostenbesparing werd in de individuele gesprekken 
niet naar voren gebracht als motief om AI-in te zetten. In een groepsinterview werd naar 
voren gebracht dat kostenbesparingen wel een legitiem motief zijn voor publieke 
organisaties.  

Een kans die niet teruggekomen is in de interviews is het voorkomen van menselijk letsel wat 
gezien de focus van ons onderzoek, namelijk het aangifteproces ook niet onverwacht is. 
Deze kans kan optreden wanneer AI binnen de politie bij andere processen wordt ingezet, 
bijvoorbeeld in het opsporingsproces. Het slim combineren en benutten van gegevens zou 
er dan voor kunnen zorgen dat gevaarlijke criminelen mogelijkerwijs eerder kunnen worden 
opgespoord. Het opsporingsproces valt buiten de focus van dit onderzoek. In de interviews 
werd ook gewezen op het belang van een uniform kwaliteitsniveau. Wanneer burgers 
aangifte doen op het politiebureau dan kunnen ze worden geconfronteerd met een 
wisselend kwaliteitsniveau. De ene medewerkers die aangiftes opneemt, kan bijvoorbeeld 
meer kennis en ervaring hebben dan een collega op een ander politiebureau. De verwachting 
is dat de toepassing van AI in het aangifteproces ervoor zorgt dat een ‘eenduidiger 
kwaliteitsniveau’ kan worden gegarandeerd. De vraag is natuurlijk wel hoe dit uniforme 
kwaliteitsniveau zich verhoudt tot specifieke behoeften aan aangevers, mogelijkheden biedt 
voor maatwerk en rekening houdt met de specifieke context van iedere aangifte en impact 
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daarvan op iedere individuele aangever. In de interviews werd ook een koppeling gelegd 
tussen een effectief en efficiënt aangifteproces en de aangiftebereidheid van burgers. Deze 
aanname gaat natuurlijk wel pas op wanneer de burgers de toepassing van AI in het 
aangifteproces ook ervaren als effectieve en efficiënte dienstverlening. Uit onderzoek blijkt 

dat de aangiftebereidheid van burgers sterk samenhangt met de ernst van het delict.9 

 
Verwachte uitdagingen 
In het discussiepaper hebben we op basis van de literatuur tien risico’s van AI besproken, 
namelijk 1) gebrek aan empathie, 2) aantasting van menselijke autonomie, 3) ontwrichtende 
technologie voor de arbeidsmarkt, 4) gebrek aan verantwoording, 5) vooringenomen of 
onbegrijpelijke algoritmen, 6) ingewikkelde juridische aansprakelijkheid, 7) inbreuken op 
privacy, 8) machtsmonopolie van grote technologiebedrijven, 9) verlies van menselijke 
vaardigheden, 10) verlies van menselijke waardigheid.  Specifieke risico’s worden soms ook 

geschaard onder de noemer van ethische risico’s.10  

Het gebrek aan empathie is het meest genoemde risico van het gebruik van AI binnen het 
aangifteproces. De mate waarin emotie een rol speelt, varieert per burger en hangt samen 
met de aard en ernst van het aangegeven delict. Het aangifteproces heeft onmiskenbaar een 
sociale component. Voor veel burgers is het ook een manier om ‘hun verhaal te doen’. De 
behoefte aan empathie kan per burger variëren. Ook op het eerste oog minder ingrijpende 
delicten als een fietsendiefstal kunnen veel impact hebben. Het is de vraag of AI-systemen 
voldoende oog hebben voor de bijzondere context en situatie van iedere aangifte en op dat 
vlak maatwerk kunnen bieden aan burgers die aangifte doen. Ook de (vermeende) impact 
van AI op de positie en het takenpakket van politiemedewerkers wordt als belangrijk risico 
gezien. Daarbij is wel aangegeven dat politiemedewerkers deze impact wisselend kunnen 
ervaren. De inzet van AI kan bij medewerkers het gevoel oproepen dat er sprake is van 
‘broodroof’. Deze mensen hebben moeite om met veranderingen om te gaan. Andere 
medewerkers zullen de beoogde veranderingen als kans omarmen. De politie zal als 
werkgever dus met beide sentimenten rekeningen moeten houden.  

Het gebrek aan verantwoording en de vooringenomen of onbegrijpelijke algoritmen werden 
regelmatig als risico genoemd bij het gebruik van AI in het aangifteproces. Bij het 
aangifteproces is het belangrijk dat de stappen die daarbij worden gezet op enige wijze 
transparant en controleerbaar zijn. Op enig moment in dat proces kan een systeem 
bijvoorbeeld bepalen of een aangifte kansrijk is of niet. Het is dan belangrijk dat duidelijk is op 
welke concrete overwegingen dergelijke uitkomsten zijn gebaseerd. Er moet dus niet blind 
worden vertrouwd op systemen en er zullen menselijke controlemechanismen moeten 
worden ingebouwd. Een formeel uitgangspunt bij de politie is dat er bij het gebruik van AI 

altijd sprake is van een menselijke tussenkomst bij het nemen van besluiten.11 Bij de aangiftes 
van internetoplichting is momenteel 5 fte betrokken bij de kwaliteitscontrole.    

 

9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/04/tk-bijlage-ontwikkelingen-in-de-
taakuitvoering-van-de-politie-pdf 
10 De ethische dimensie is belicht in een ander onderzoekstraject van het nationaal politielab AI 
(Dechesne e.a., 2019). 
11 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
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Bij zelflerende algoritmen ligt het risico op de loer dat deze op den duur niet meer door 
mensen begrepen kunnen worden. De ingewikkeldheden op het gebied van juridische 
aansprakelijkheid, die hiermee verband houden, zijn in de gesprekken nauwelijks genoemd 
als risico. Dat hangt natuurlijk ook af van het specifieke proces waarbinnen AI wordt ingezet. 
Bij de politie kan de kwestie van aansprakelijkheid een rol spelen wanneer bijvoorbeeld op 
basis van AI risicoprofielen worden gemaakt en burgers ten onrechte in een risicoprofiel 
belanden en bijvoorbeeld worden gearresteerd, terwijl ze onschuldig blijken te zijn. Natuurlijk 
kunnen burgers ook op basis van menselijke kennis, ervaring en overwegingen in een 
risicoprofiel belanden. In dat laatste geval kan de organisatie of het organisatieonderdeel dat 
deze risicoprofielen aansprakelijk worden gesteld. Wanneer risicoprofielen worden opgesteld 
op basis van (gekoppelde) informatiesystemen of gegevens die afkomstig zijn van 
verschillende organisaties, dan wordt deze kwestie ingewikkelder.  

Niet zozeer als een risico gepercipieerd zijn de ontwrichtende technologie voor de 
arbeidsmarkt en het machtsmonopolie van grote technologiebedrijven. Het merendeel van 
de respondenten gaf aan dat AI kan helpen om de werkdruk terug te dringen en dat 
medewerkers op andere plaatsen ingezet kunnen worden. Dat er minder mensen nodig zijn, 
werd niet veel als reëel scenario genoemd al zijn er wel medewerkers die de angst hebben 
hun baan te verliezen. Deze angst is deels begrijpelijk, maar ook wel opmerkelijk in het licht 
van de huidige discussie over de hoge werkdruk, de vergrijzing en de huidige 
capaciteitsproblemen bij de politie.    

Niet zo expliciet genoemd als risico zijn de aantasting van de menselijke autonomie, 
inbreuken op privacy, verlies van menselijke vaardigheden en ondermijning van menselijke 
waardigheid en ethische risico’s. We kunnen concluderen dat niet alle verwachte kansen en 
uitdagingen die gepaard kunnen gaan met AI, zoals beschreven in het discussiepaper, ook 
waargenomen worden bij het gebruik van AI in het aangifteproces. Voor een deel komt dit 
doordat die niet expliciet van toepassing zijn op het aangifteproces, zoals het voorkomen van 
menselijk letsel, de ontwrichtende invloed op de arbeidsmarkt en het machtsmonopolie van 
grote technologiebedrijven. Voor een ander deel lijkt men zich niet of onvoldoende bewust 
te zijn van de risico’s. Wat betreft de ondermijning van menselijke waardigheid is het 
belangrijk op te merken dat het bij het aangifteproces belangrijk is om burgers niet alleen te 
benaderen als dataleveranciers die het systeem zo optimaal mogelijk moeten voeden met 
data, maar ook als slachtoffers die behoefte hebben aan begrip voor hun situatie en een 
schroom kunnen hebben om confronterende gegevens te delen met derden. Voorkomen 
moet worden dat burgers ‘vervreemd’ raken van het aangifteproces. In dat kader bepleiten 
wij een mensgerichte benadering van AI. Voor wat betreft ethische risico’s van AI is gewezen 
op het belang van transparantie. Het belang van transparantie is ook onderkend door de 

minister van Justitie en Veiligheid.12Transparantie heeft zowel een interne als een externe 
component. Zowel politiemedewerkers als burgers moeten vertrouwen hebben in de AI-
systemen die de politie inzet. Tegen die achtergrond kan een mensgerichte focus op AI 
worden bepleit (Bosse, 2019). 

Een ander ethisch aspect dat naar voren werd gebracht, is dat doelgroepen niet (onbedoeld) 
uitgesloten mogen worden bij de aangeboden dienstverleningskanalen en dat AI-systemen 
nooit mogen discrimineren. Verder is gewezen op het risico van hacking, waarbij 

 

12 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
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politiesystemen gemanipuleerd en aangestuurd kunnen worden door derden. Het is van 
belang dat aangiftegegevens niet in verkeerde handen vallen.  

 

Fit met organisatieprocessen 

IN HOEVERRE IS ER EEN FIT TUSSEN DE IMPLEMENTATIE VAN AI IN HET AANGIFTEPROCES EN BESTAANDE 

ORGANISATIEPROCESSEN BINNEN DE POLITIE?  

 

Om AI op een verantwoorde en succesvolle manier binnen de politie te implementeren, dient 
er een afstemming plaats te vinden tussen AI en de bestaande processen binnen de 
organisatie. Deze vereiste afstemming wordt ‘fit’ genoemd. Het concept van fit - of 
gerelateerde concepten zoals congruentie of afstemming - is veel gebruikt in de literatuur 
over veranderingsmanagement om aan te geven dat een specifieke verandering moet 
worden afgestemd op elementen van het bestaande sociale systeem (Burke 2017). Wood 
(1999) onderscheidt vier vormen van fit, namelijk 1) ‘strategische’ fit, 2) ‘interne’ fit, 3) 
‘organisatorische’ fit en 4) ‘omgeving’ fit.  

 

1 Strategische fit 
Strategische fit verwijst naar de integratie van een organisatiesysteem met de algemene 
strategie en doelstellingen van de organisatie (Wood, 1999). Het strategische uitgangspunt is 
dat elke organisatiestrategie succesvol kan zijn, zolang de strategie en het organisatiesysteem 
op elkaar zijn afgestemd (Delery en Doty 1996). Met andere woorden, er is niet één beste 
manier om een organisatie te runnen. Het succes van een organisatie hangt af van de fit 
tussen strategie en organisatiesysteem.  

Het overkoepelende gemeenschappelijke doel van het hele veiligheidsdomein is om de 
samenleving veiliger te maken. Aangiftes spelen een belangrijke rol in het primaire proces van 
de politie om dit doel te bereiken. Het optimaliseren van het aangifteproces met behulp van 
AI kan helpen om dit doel te bereiken. Uit de interviews is gebleken dat aangiftes regelmatig 
niet correct worden verwerkt. Dit komt volgens de geïnterviewden door de hoge werkdruk 
en het veelomvattende proces om deze aangiftes te voltooien. AI kan hier een oplossing 
bieden, omdat slimme technologieën repeterende taken vaak beter kunnen uitvoeren dan 
mensen. Gerobotiseerde systemen worden namelijk niet moe. Ze kunnen constant werken 
en maken over het algemeen minder fouten (IBA 2017). Daarom kan AI bijdragen aan het 
doel van een veiligere samenleving door meer aangiftes op een efficiëntere manier te 
verwerken.  In tegenstelling tot mensen spelen menselijke emoties geen rol bij de 
beslissingen die AI-systemen nemen en de acties die ze uitvoeren. Dat biedt voordelen in de 
zin dat iedere burger gelijk behandeld wordt. Tegelijkertijd schuilt daarin een gevaar, namelijk 
dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de individuele wensen en behoeften van 
burgers die aangifte doen. Een ander vermeend voordeel van AI-systemen is dat ze geen last 
hebben van menselijke vooroordelen. Dit vermeende voordeel verdient echter enige 
nuancering, omdat AI-systemen worden gevoed met gegevens waarin biases kunnen zitten. 
Een voorbeeld is de Amazon. AI-wervingstool die vrouwen minder kans gaf (Reuters 2018). 
Dit was het gevolg van het feit dat deze AI-wervingstool werd gevoed door historische 
gegevens waarin meer mannen dan vrouwen geworven werden. Ook algoritmisch 
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politiewerk kan vooroordelen in de hand werken.13 De voorgaande emoties hebben 
betrekking op het systeem en de medewerkers die aangiftes opnemen. Aan de andere kant 
van de tafel of het computerscherm spelen emoties van burgers wel een belangrijke rol. . 
Burgers die aangifte doen van een misdrijf zijn geconfronteerd met een ongewenste situatie. 
Daarom is het belangrijk dat de betrokken emoties niet worden miskend of genegeerd in het 
aangifteproces, anders kan de bereidheid van burgers om aangifte te doen afnemen en het 
doel om de samenleving veiliger te maken worden ondermijnd.   

Kortom, AI kan dus een nuttig instrument zijn om de samenleving veiliger te maken als het 
aangifteproces wordt verbeterd en het de bereidheid van burgers om aangifte te doen 
toeneemt. De problemen van emotie, cognitie en mogelijke vooroordelen van AI-systemen 
zijn echter belangrijke aspecten die geadresseerd moeten worden. In dit verband lijkt een 
systeem die mens- en machine combineert een centrale voorwaarde om een strategische 
fit te bereiken ten aanzien van het aangifteproces.  

 

2 Interne fit 
De interne fit verwijst naar een samenhangende en consistente set activiteiten binnen een 
organisatie die samen resulteert in hogere prestaties van de organisatie (Wood 1999). Becker 
et al. (1997) maken in dit verband een onderscheid tussen ‘dodelijke combinaties’ en 
‘krachtige verbindingen’. Dodelijke combinaties doen zich voor als organisaties activiteiten 
verrichten die op zichzelf zinvol zijn, maar die in het kader van andere activiteiten die door 
de organisatie worden verricht, niet het gewenste effect hebben (Becker et al. 1997: 43). 
Tegenover de zogenaamde dodelijke combinaties staan de krachtige verbindingen die 
complementariteit of synergie weergeeft die optreedt wanneer de voordelen van het hele 
systeem van activiteiten optellen tot meer dan de som van de afzonderlijke activiteiten 
(Becker et al. 1997: 43) De implementatie van AI kan leiden tot meer en kwalitatief betere 
aangiftes die bijdragen aan een veiligere samenleving. Om succesvol te zijn, is een match 
nodig tussen AI en bestaande systemen binnen de politie. In dit opzicht lijkt er spanning te 
zijn tussen enerzijds de aanname dat meer aangiftes goed is en anderzijds de prestatie-
indicatoren die binnen de politie worden gehanteerd. Op 12 maart 2019 verscheen in De 
Groene Amsterdammer een artikel dat de Nederlandse politie misdaadcijfers gunstiger 
presenteert dan zij in werkelijkheid zijn. Verschillende politieagenten zeiden dat ze, onder 
druk van hun managers, misdaden soms anders registreren dan zou moeten. Ze 
ontmoedigden burgers soms ook om aangifte te doen van een misdrijf. Volgens hen stond 
onjuiste registratie vaak onder druk van managers, aangezien ze worden beoordeeld op basis 

van de misdaadcijfers in hun gebied.14 

De combinatie van een technologisch systeem om het aantal misdaadmeldingen te 
vergroten, samen met een prestatiebeheersysteem op basis van het aantal 
misdaadmeldingen, lijkt een voorbeeld van een dodelijke combinatie Om een interne fit te 
bereiken, moet er een samenhangende en consistente set activiteiten binnen de organisatie 
zijn om resultaten te combineren in hogere organisatorische prestaties. Daarom is de 
uitdaging om dergelijke dodelijke combinaties te vermijden en te zoeken naar krachtige 

 

13 https://computerworld.nl/markttrends/94273-algoritmisch-politiewerk-werkt-vooroordelen-in-de-
hand 
 
14 https://www.groene.nl/artikel/politie-manipuleert-misdaadcijfers-zeggen-agenten-zelf 

https://computerworld.nl/markttrends/94273-algoritmisch-politiewerk-werkt-vooroordelen-in-de-hand
https://computerworld.nl/markttrends/94273-algoritmisch-politiewerk-werkt-vooroordelen-in-de-hand
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verbindingen. Bepalen welke combinaties krachtig zijn bij het inzetten van technologische 
systemen zoals AI, is tot nu toe echter nauwelijks onderzocht. 

 

 

3 Organisatorische fit 
Een organisatorische aanpassing vereist dat de beoogde veranderingen worden afgestemd 
op het primaire proces en worden geïntegreerd in de ondersteunende 'PIOFACH' 
organisatie-eenheden (Personeel (HRM), Informatie & ICT, Organisatie (structuur, coördinatie 
en taakverdeling), Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting). 
Wanneer AI wordt geïmplementeerd in het primaire proces van de politie, heeft dit invloed 
op de werktaken van de ondersteunende eenheden. We zullen enkele voorbeelden geven.  

Wanneer een AI-systeem geïmplementeerd wordt in het aangifteproces, heeft dit invloed op 
de werkzaamheden van medewerkers. Enerzijds kunnen er nieuwe taken ontstaan, maar 
anderzijds kunnen bestaande taken veranderen of verdwijnen. De invoering van AI heeft niet 
alleen impact op de benodigde kennis en vaardigheden van het huidige personeel, maar ook 
voor de functie- en competentieprofielen van nieuw te werven personeel. HRM wordt dus 
niet alleen geconfronteerd met een uitdagend professionaliseringsvraagstuk, maar ook met 
de noodzaak om het wervings- en selectiebeleid toe te spitsen op nieuwe 
organisatiebehoeften. Dit impliceert dat het wervingsprofiel van nieuwe medewerkers moet 
worden aangepast. Voor de HRM-afdeling betekent dit onder andere dat een 
opleidingsbeleid en een mobiliteitsplan nodig zijn om werknemers binnen of buiten de 
organisatie op de juiste plaats in te zetten. De implementatie van AI heeft naar verwachting 
grote gevolgen voor de organisatie en de mensen die daarin werkzaam zijn. AI is te belangrijk 
om alleen aan techneuten over te laten. De ICT-afdeling dient een nieuw systeem te 
onderhouden en te voorkomen dat het nieuwe systeem wordt gehackt. Een uitgangspunt bij 
de politie is dat er geen impactvolle beslissingen worden genomen zonder tussenkomst van 
mensen. Naarmate AI-systemen complexer en geavanceerd worden, kan dat onderscheid 
vervagen. De juridische afdeling zal een inventarisatie dienen te maken van de mogelijke 
gevolgen van een systeem dat bepaalde autonome beslissingen neemt waarbij de 
tussenkomst van mensen geleidelijk kleiner wordt of mogelijk geheel verdwijnt. Deze 
ontwikkeling kan impact hebben op het gebied van aansprakelijkheid wanneer beslissingen 
ernstige of onbedoelde gevolgen hebben voor burgers. De communicatieafdeling dient met 
alle betrokkenen (binnen en buiten de organisatie) te communiceren over wat er gaat 
veranderen, waarom en wat de gevolgen van de verandering zijn. Wanneer werktaken 
verdwijnen en veranderen, kan dit ook impact hebben op het huisvestingsbeleid. Wellicht zijn 
er minder of andere werkplekken nodig. Een respondent constateerde dat ‘balies’ en 
‘politiebureaus’ achterhaalde concepten zijn. In de gedigitaliseerde wereld is dienstverlening 
in steeds mindere mate plaats- en tijdgebonden. Bij het traditionele aangifteproces worden 
aangevers op een specifiek moment op een specifieke locatie verwacht. Bij moderne 
concepten als ‘pop-up politiebureaus’ gaan burgers niet meer naar de politie toe, maar komt 
de politie naar hen toe. De gesprekken tussen politie en burger vinden dan plaats op de plek 
waar burgers zich het meest vertrouwd voelen, namelijk hun buurt. Zij kunnen dan op een 
laagdrempelige manier informatie delen met de politie. Deze informele gesprekken kunnen, 
maar hoeven niet noodzakelijkerwijs te resulteren in een aangifte. Dit inzicht benadrukt het 
belang van laagdrempelige en informele communicatie voorafgaand aan het ‘formele’ 
proces van aangifte doen. Persoonlijker dienstverlening, laagdrempelig contact, 
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terugkoppeling en juiste bejegening zijn belangrijke componenten van de nieuwe visie van 

de politie op burgercontact.15 

AI kan de politie ook stimuleren om bestaande processen kritisch onder de loep te leggen. 
Een succesvolle organisatorische aanpassing aan de inzet van AI in het aangifteproces vereist 
dat alle ondersteunende afdelingen tijdig en (pro)actief betrokken worden in de verandering 
om ervoor te zorgen dat de implementatie soepel verloopt. Op basis van de gevoerde 
gesprekken bestaat de indruk dat dit nog nauwelijks het geval is.  

 

4 Omgevingsfit 
De omgevingsfit gaat over de fit tussen de organisatie en haar externe omgeving. Volgens 
deze logica dient er een fit te zijn met de omgeving en dienen de regels en verwachtingen 
van de institutionele context in beschouwing genomen te worden (Wood 1999; Boon 2008). 
In dat kader dient allereerst gewezen te worden op specifieke kenmerken van de 
Nederlandse politieorganisatie. In de eerste plaats is de politie een grote organisatie die 
centraal wordt aangestuurd. Deze centralisatie is versterkt met de vorming van de nationale 

politie.16 In de tweede plaats is de politie van oudsher voornamelijk een MBO-organisatie.17 
In de derde plaats is de gemiddelde leeftijd van de politiemedewerkers relatief hoog (Thijssen, 
Knies & Leisink, 2016).  

Aan de toepassing van AI in het aangifteproces liggen verschillende doelstellingen ten 
grondslag, namelijk betere aangiften, betere opsporingskansen, een verbeterde en 
laagdrempelige dienstverlening en een hogere tevredenheid van aangevers ten aanzien van 
de afhandeling van aangiftes. Een gevolg hiervan kan zijn dat het aantal meldingen en 
aangiftes toeneemt. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dit een goede ontwikkeling, omdat 
de veiligheid van de samenleving daarmee is gediend. Daar staat tegenover dat een toename 
van meldingen en aangiftes de politiesystemen en de veiligheidsketen extra belasten. De 
toepassing van AI heeft dus niet alleen impact op de politieorganisatie, maar de gehele 
veiligheidsketen. De implementatie van AI in het aangifteproces vereist dus ook de steun van 
de partners van de politie in de veiligheidsketen, bijvoorbeeld de officier van justitie, evenals 
andere ambtenaren, politici en de samenleving als geheel om het succesvol te maken. Voor 
organisaties die actief zijn in het publieke domein, is het cruciaal dat publieke waarden 
worden gewaarborgd. Deze waarden omvatten privacy, autonomie, keuzevrijheid, 
rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en controle over technologie (Verenigde Naties, 
2015; Kool, Timmer & Van Est, 2017). Bij de implementatie van AI binnen het primaire 
politieproces zullen vragen rijzen over deze publieke waarden. Moeten burgers bijvoorbeeld 
de mogelijkheid krijgen om te kiezen of zij aangifte doen via louter een geautomatiseerd 
systeem of aan de balie via een medewerker? Deze vraag raakt niet alleen de keuzevrijheid 
van burgers, maar ook het door het Rathenau Instituut bepleite recht op een ‘zinvol contact’ 
met de overheid. Robotsystemen kunnen nuttig zijn om rationele beslissingen te nemen, 
maar tegelijkertijd kan dit een gevoel van vervreemding versterken. Emoties zijn betekenisvol 
in menselijke interacties en geven diepte aan communicatie tussen mensen. De vraag is hoe 

 

15 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/04/tk-bijlage-ontwikkelingen-in-de-
taakuitvoering-van-de-politie-pdf 
16 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/korpschef-geeft-toe-politie-doorgeslagen-in-
centralisatie-en-efficientie-terug-de-wijk-in~b1494d64/ 
17 https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/88108.PDF 
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de politie hiermee om moet gaan? Het slimme samenspel van mens en machine (d.w.z. 
cognitie en emotie) die in de vorige paragraaf genoemd is, lijkt in dit geval een eerste vereiste. 
Emotie en empathie zijn noodzakelijke en tegelijkertijd complexe aangelegenheden bij 
menselijke interacties. Emoties kunnen vanuit het perspectief van de politieorganisatie leiden 
tot vooroordelen en kunnen bij besluitvorming een belemmering zijn. Vanuit het perspectief 
van de burger spelen emoties een belangrijke rol bij het aangifteproces en moet deze emotie 
dus niet worden miskend. Een belangrijke gedeelde opvatting van de respondenten is dat AI 
niet of onvoldoende in staat is om empathie te tonen. Tegen deze observatie kan worden 
ingebracht dat AI steeds beter wordt in het onderkennen van emoties, bijvoorbeeld in de 
vorm van sentimentanalyses. Los van deze vraag blijft het van belang dat er sprake is van een 
‘fit’ tussen de emoties van burgers en de getoonde ontvankelijkheid voor emotie door de 
politieorganisatie. Met andere woorden: meldingen en aangiftes zijn voor burgers ook vaak 
een emotionele aangelegenheid en daarom is de behoefte aan een luisterend oor doorgaans 
groot en waardevol voor de verbinding van de politie met de samenleving.    

De omgevingsfit betekent echter niet alleen dat de publieke waarden moeten worden 
gewaarborgd en dat er steun moet zijn van belanghebbenden. Omgevingsfit betekent ook 
dat interactie met de omgeving belangrijk is, bijvoorbeeld voor toekomstige 
personeelsbehoeften, zodat de onderwijssector kan reageren door zich meer te richten op 
digitale vaardigheden voor leerlingen en studenten. In het onderwijs worden de burgers van 
de toekomst gevormd. Onderzoekers van het Rathenau Instituut wijzen in dat kader op het 
belang van technologisch burgerschap. Technologisch burgerschap houdt in dat burgers 
zich bewust zijn van de technologische cultuur waarin ze leven en begrijpen op welke manier 
technologie invloed op hen uitoefent (Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 16). 

 

Invloed op werk 
 

WAT IS DE INVLOED VAN DE IMPLEMENTATIE VAN AI IN HET AANGIFTEPROCES OP HET WERK VAN MENSEN?  

 

AI zal de manier waarop mensen werken veranderen en hun professionele identiteit 
beïnvloeden, evenals de vaardigheden en competenties die ze nodig hebben om hun werk 
te doen. We bespreken in deze paragraaf op basis van ons onderzoek wat AI in het 
aangifteproces kan betekenen voor de werknemers, zowel kwantitatief (aantal mensen) als 
kwalitatief (type mensen). 

 

Kunstmatige intelligentie en de hoeveelheid werk 
In kwantitatieve termen is het de vraag of technologische systemen concurreren met 
mensen en mensen overbodig maken als werknemers. Eggers et al. (2017) verdeelde de 
effecten van AI op het werk van werknemers in de publieke sector in vier gebieden: 

1. Ontlasting: waarbij AI alledaagse taken overneemt en werknemers ontlast om meer 
waardevolle taken op zich te nemen. 

2. Opsplitsen: waar AI helpt om een klus in kleinere stukken op te splitsen en zoveel 
mogelijk van deze overneemt, waardoor de mens de rest doet. 
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3. Vervangen: waarbij AI een volledige taak uit gaat voeren die momenteel wordt 
uitgevoerd door een mens.  

4. Augmentatie: waarbij de AI-technologie werknemers effectiever maakt door hun 
vaardigheden aan te vullen. 

Uit de interviews met managers en medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie van 
AI in het aangifteproces bleek dat de eerste categorie 'verlichting' vaak als een verwachte 
impact wordt genoemd. Momenteel houden werknemers in het aangifteproces zich 
voornamelijk bezig met administratieve processen als de invoer van data. De werkdruk bij de 
politie is hoog (Nationale Politie, 2019). Als gevolg daarvan kunnen aangiftes op de plank 
blijven liggen. . AI kan taken wegnemen en daardoor mensen ontzorgen, wat een voordeel 
kan zijn. Tegelijkertijd zijn er volgens de geïnterviewden voldoende taken om door 
medewerkers te worden uitgevoerd. Een veel genoemd voorbeeld was dat aandacht wordt 
besteed aan de emoties van mensen (zie voorgaand hoofdstuk 2). Gezien de hoge werkdruk 
kunnen werknemers het zich vaak niet veroorloven om voldoende aandacht te schenken aan 
de emoties van burgers die bij een melding van een misdrijf een rol kunnen spelen. Wanneer 
beheertaken worden overgenomen door AI, kan hier ruimte worden gecreëerd. De vraag is 
echter of alle werknemers deze veranderingen op dezelfde manier zullen ervaren. Uit de 
interviews bleek bijvoorbeeld dat niet iedereen enthousiast was over deze verandering in 
activiteiten. Er zijn ook medewerkers die aangeven dat ze de administratieve afhandeling van 
aangiftes leuk vinden. Onder werknemers, vooral degenen die dit werk al vele jaren hebben 
uitgevoerd, leek er een angst te zijn om 'vervangen' te worden (categorie 3). ‘Splitsen’ 
(categorie 2) en ‘augmentatie’ (categorie 4) kwamen in de interviews niet naar voren. Hiermee 
is niet gezegd dat dit geen zinvolle toepassingen zouden kunnen zijn. Onbekendheid met 
deze materie of een te sterke focus op de huidige manier van werken kunnen hieraan ten 
grondslag liggen. 

 

Kunstmatige intelligentie en de kwaliteit van het werk 
In kwalitatieve termen roept de impact van AI op de kwaliteit van werk de vraag op wat het 
betekent in termen van: 

1. Arbeidsinhoud: gaat over het soort taken dat werknemers moeten uitvoeren en de 
ruimte die mensen krijgen om de werkwijze zelf te bepalen of om essentiële 
beslissingen over het werk te nemen. 

2. Arbeidsomstandigheden: gaat om de omgevingsfactoren op het werk, zoals de 
fysieke en psychologische belasting van het werk, de mate van veiligheid en 
bescherming tegen ongevallen. 

3. Arbeidsvoorwaarden: zijn de overeengekomen regelingen waaronder 
werkzaamheden moeten worden verricht, zoals lonen, werktijden, contractvorm, 
opleidings- of promotiekansen 

4. Arbeidsrelaties: dit betreft het sociale klimaat binnen de organisatie  
5. (Van Hootegem, Van Amelsfoort, Van Beek en Huys, 2008). 

 

Zoals eerder besproken kan AI ‘saaie’ en tijdrovende administratieve taken overnemen van 
medewerkers. Dit kan het politiewerk uitdagender maken en verrijken. Dit is een kans. Uit de 
interviews bleek echter dat sommige werknemers tevreden zijn met hun administratieve 
functie-inhoud en niet willen dat deze wordt gewijzigd. Met andere woorden, terwijl voor 
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sommige werknemers de kwaliteit van het werk kan toenemen met AI zal het deze ervaring 
voor anderen (nog) niet bieden. Uit onderzoek naar zelforganiserende zorgteams blijkt 
bijvoorbeeld dat niet alle medewerkers behoefte hebben aan bredere taken en zwaardere 
verantwoordelijkheden en dat ook bij deze nieuwe organisatievorm zowel voordelen 
(bijvoorbeeld meer autonomie) als nadelen (bijvoorbeeld toegenomen registratiedruk) met 
zich meebrengt voor medewerkers. Dienend en persoonlijk leiderschap richting de 
betrokken medewerkers is bij deze nieuwe organisatievorm van groot belang (Kuipers e.a., 
2016). AI-systemen kunnen menselijke keuzes, beslissingen en ander gedrag beheersen en 
daarmee de menselijke autonomie en keuzevrijheid ondermijnen (Lanzing 2018). Dit kan van 
invloed zijn op de functie-inhoud, evenals de arbeidsomstandigheden, omdat het de ervaring 
van de psychologische belasting van werknemers kan versterken. Een relatief oud, maar 
relevant onderzoek van Fried, Weitman en Davis (1972) toonde aan dat bij mens-machine-
interacties, waarbij werknemers (a) hun eigen tempo bepaalden en/of (b) de machine konden 
aanpassen of corrigeren, ze minder ziekteverzuim hadden. Dit principe wordt ook wel 
regelcapaciteit genoemd en blijkt omgekeerd evenredig met de beleefde werkdruk (zie: 
Ashby, 1963).  Onze interviews toonden aan dat psychische druk ook kan toenemen wanneer 
werknemers nieuwe vaardigheden moeten verwerven (bijvoorbeeld vaardigheden op het 
gebied van data science, communicatieve vaardigheden voor interacties met (emotionele) 
burgers), met name voor werknemers die al jaren hetzelfde werk doen. Tegelijkertijd blijven 
technologische veranderingen zich in snel tempo voordoen. Deze veranderingen vereisen 
een toenemende inspanning van alle werknemers om de veranderende systemen bij te 
houden en ze te blijven begrijpen. Aan de andere kant kunnen de werkomstandigheden ook 
verbeteren naarmate AI wordt geïmplementeerd, waardoor de werklast wordt verminderd en 
de prestaties van de organisatie worden verbeterd. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden is het 
de vraag of werknemers hun baan kunnen behouden onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. 
Wanneer functietaken veranderen, kan dit de lonen, werktijden, contractvormen, trainings- 
en promotiekansen van werknemers beïnvloeden en dus van invloed zijn op de 
arbeidsvoorwaarden. Tot nu toe hebben deze gevolgen weinig aandacht gekregen in de 
literatuur en ook in de interviews is dit niet genoemd. Wat de arbeidsrelaties betreft, zal de 
implementatie van AI naar verwachting gepaard gaan met de introductie van nieuwe 
beroepsgroepen (bijvoorbeeld AI-trainers en AI-managers voor bedrijfsontwikkeling). 
Daarnaast zal naast een mens-mens interactie ook aandacht moeten zijn voor een mens-
machine interactie. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het werk in belangrijke mate 
verband houdt met de houding van werknemers, zoals motivatie, betrokkenheid en 
werktevredenheid (bijvoorbeeld Ting 1997; Steijn 2004; Österberg en Rydstedt 2018). Deze 
aspecten hebben vervolgens betrekking op prestaties (bijvoorbeeld Salanova, Agut en Peiró 
2005; Vermeeren, Kuipers en Steijn 2011). Daarom moeten organisaties de ervaringen van 
werknemers met betrekking tot veranderingen in hun werk serieus nemen, omdat deze de 
prestaties van de organisatie positief (of negatief) kunnen beïnvloeden. 

 

Aanbevelingen 
 

De implementatie van AI in het aangifteproces dient niet alleen benaderd te worden als een 
'technologische' innovatie, maar ook als een veranderingsmanagementproces. Expertise en 
inzichten uit de veranderkunde zijn dus essentieel voor een effectieve implementatie van 
nieuwe toepassingen. De implementatie van AI in het primaire politieproces is een sociale 
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innovatie met veel potentiële voordelen. Een dergelijke verandering in een mensrijke 
omgeving vereist echter een zorgvuldige implementatie, waarbij niet primair techneuten, 
maar HRM actief is aangehaakt. Onze belangrijkste aanbeveling is dan ook om zorgvuldig de 
stappen voor succesvolle organisatieverandering te doorlopen en medewerkers daarbij 
(pro)actief te betrekken waarbij in het bijzonder aandacht is voor de veranderbereidheid van 
medewerkers. De literatuur over verandermanagement biedt hier concrete 
aanknopingspunten. Dat geldt eveneens voor literatuur over de diffusie en adoptie van 
(inter)organisationele innovaties in de publieke sector (zie: Korteland, 2011). 

Kuipers et al. (2014) stellen dat het bij een organisatieverandering in publieke organisaties 
belangrijk is om aandacht te hebben voor de context, de inhoud, het proces en de resultaten 
van de beoogde (strategische) veranderingen. De context heeft betrekking op de interne en 
externe omgeving waarin een organisatie opereert. Voor de politie verwijst dit naar de 
(interne) organisatiecontext, evenals de (externe) politieke en sociale context. Zoals reeds 
aangegeven heeft de Nederlandse politieorganisatie specifieke karakteristieken, namelijk een 
hoge mate van centralisatie, hebben veel politiemedewerkers een MBO-opleiding en is de 
gemiddelde leeftijd van de politiemedewerkers relatief hoog. Deze contextuele factoren 
kunnen van invloed zijn op het vermogen en de bereidheid om organisatieveranderingen 
door te voeren. De ‘top-down’ en ‘bottom-up’ benaderingen sluiten elkaar daarbij niet uit. Er 
moet namelijk zowel sprake zijn van commitment van het management als actieve 
betrokkenheid van de werkvloer. De verandering vraagt om aandacht voor de 
veiligheidsketen en het burgerperspectief, zoals eerder besproken in de context van 
omgevingsfit. Aangezien de publieke context waarin de politie opereert van een hele andere 
orde is dan de private context, heeft het dus weinig zin om de (vermeende) successen en 
stappen die bedrijven zetten op het gebied van AI als uitgangspunt te nemen. De inhoud 
verwijst naar de concrete strategieën, structuren en/of systemen die aan verandering 
onderhevig zijn. Het proces verwijst naar activiteiten die worden ontwikkeld om verandering 
te bewerkstelligen. De uitkomsten verwijzen naar concrete resultaten van veranderingen, 
inclusief het gedrag van de betrokken actoren. Het belangrijkste beoogde resultaat voor de 
politie is het vergroten van de veiligheid in de samenleving (sociaal perspectief). Hun 
effectiviteit wordt ook verhoogd wanneer politiewerk uitdagend blijft en werknemers 
gemotiveerd zijn en blijven (werkgeversperspectief).  

Verschillende studies en modellen hebben de factoren onderzocht die bepalend zijn voor 
succesvolle geplande organisatieveranderingen (bijv. Kotter, 1996; Fernandez en Rainey, 
2006). We richten ons op de door Fernandez en Rainey gespecificeerde factoren die gericht 
zijn op succesvolle organisatieveranderingen in de publieke sector. Ze onderscheiden acht 
relevante factoren, waarop onze aanbevelingen zijn gebaseerd. 

 

Creëer urgentiebesef 
Er moet een duidelijke, open en overtuigende communicatie zijn over de noodzaak en 
urgentie om AI te implementeren, vóór en tijdens het proces. Het uitgangspunt is een 
aantrekkelijke visie op verandering die een algemene richting geeft en een basis biedt voor 

verdere ontwikkeling.18 Een uitganspunt daarbij is dat verandering onvermijdelijk is. De politie 

 

18 Bij het formuleren van een visie op AI kan het volgende document mogelijk fungeren als 
inspiratiebron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2019) Strategisch Actieplan voor 
Artificiële Intelligentie, Den Haag. 
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wordt geconfronteerd met urgente vraagstukken als capaciteitsproblemen, een hoge 
werkdruk en vergrijzing. Verandering is geen vrijblijvende opgave, maar noodzakelijk om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden. Bij beoogde veranderingen is het dus noodzakelijk om een 
expliciete koppeling te leggen met hedendaagse uitdagingen, waardoor nut en noodzaak 
van verandering evident worden. In het onderzoek zagen wij hier en daar technologisch 
determinisme waarbij de invloed van AI als causaal en onontkoombaar wordt gezien. Als 
verschijnsel is dat ook zo, maar de organisatie kan hier wel degelijk in sturen. De technologie 
is een instrument en die wordt met een reden ingezet. Benadruk de kansen die AI biedt om 
tot een veiligere samenleving te komen en om urgente vraagstukken waar de politie mee 
worstelt (hoge werkdruk en vergrijzing) het hoofd te bieden. Tegelijkertijd moeten realistische 

verwachtingen worden gewekt.19 AI is geen wondermiddel voor alle problemen. De 
geschiedenis van AI leert dat successen en teleurstellingen elkaar regelmatig afwisselen 
(Bosse, 2019). 

 

Zorg voor een duidelijke veranderstrategie en visie    
Managers moeten een strategie opstellen voor de implementatie van AI met duidelijke 
doelstellingen en een plan om die doelstellingen te bereiken. Idealiter is een dergelijk plan 
gebaseerd op een visie op AI en wat je als organisatie wel en niet doet naar de burger. Daar 
lijkt het op dit moment aan te schorten. In de interviews is gewezen op de noodzaak om een 
stappenplan te maken en door kleine stappen (‘baby steps’) vooruitgang te boeken. Om een 
strategische fit te bereiken, is een koppeling met de doelen van de organisatie belangrijk en 
moet er rekening worden gehouden met de publieke waarden privacy, autonomie, 
keuzevrijheid, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en controle over technologie. De 
strategie moet ook potentiële obstakels identificeren, bijvoorbeeld eventuele weerstanden 
vanuit de samenleving om data met de politie te delen, Dit is een relevant gegeven, omdat 
het lerend vermogen van AI-systemen staat en valt met de kwantiteit en kwaliteit van de data. 
Google is bijvoorbeeld een slim zoeksysteem geworden dankzij een enorme hoeveelheid 
data.  Op basis van dergelijke inzichten kan de politie tijdig maatregelen nemen om dergelijke 
obstakels te verwijderen of te voorkomen. 

 

Laat medewerkers actief participeren 
Om succesvol veranderingen te kunnen doorvoeren, is het van groot belang dat sprake is 
van interne steun en dat weerstanden overwonnen worden. Daarom is een (pro)actieve en 
brede participatie van medewerkers en ondersteunende stafafdelingen (waaronder HRM) in 
het veranderingsproces noodzakelijk. Dit vereist een focus op een belangrijke externe 
uitdaging, namelijk een veiligere samenleving creëren, waarvoor de implementatie van AI een 
kans kan bieden om weerstand te verminderen. AI heeft implicaties voor de mensen die in 
het aangifteproces werken. AI biedt kansen om hun werklast te verminderen en minder 
uitdagend werk te vervangen. Niet alle werknemers zullen dit echter als een voordeel ervaren. 
Zorgvuldige overwegingen van vier aspecten die de kwaliteit van het werk bepalen, zijn van 
vitaal belang; namelijk arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsrelaties. In dit verband is het belangrijk om de ervaringen van werknemers met 

 

 
19 Het managen van verwachtingen is ook benoemd als relevant aandachtspunt binnen LMIO. Zie: 
Hagenaars, P. (2019) Borging en vernieuwing functionaliteiten LMIO (presentatie). 
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veranderingen in hun werk serieus te nemen en regelmatig naar hun perceptie te vragen. 
Tevens is in de interviews gewezen op het belang van vertrouwen van de medewerkers in AI-
systemen. Transparantie in de werking van deze systemen is daarbij een noodzakelijke en 
cruciale voorwaarde, zodat geen sprake is van een ‘black box’ maar van een ‘glass box’. In 
het groepsinterview in Rotterdam is gewezen op de noodzaak om medewerkers te verleiden 
en te laten zien wat de (on)mogelijkheden van AI zijn: mensen moeten vanaf het eerste 
moment in het proces worden meegenomen, dus ook laten zien wat AI is, wat het kan (en 
niet kan) en wat de impact ervan is. In dat kader kan worden gepleit voor het uitvoeren van 

experimenten met AI-toepassingen binnen de politieorganisatie.20 Om gerichte lessen te 
kunnen trekken uit de ervaringen die daarbij worden opgedaan is het van groot belang om 
de opgedane ervaringen systematisch te monitoren, evalueren en (inter)actief te delen 
binnen de politieorganisatie. Ook burgers moeten vertrouwen hebben in het systeem. Het 
belang van het vertrouwen van burgers in het gebruik van AI door de politie is ook onderkend 
door de minister van Veiligheid en Justitie.21 Vertrouwen is voor burgers een belangrijke 
voorwaarde om hun gegevens met de politie te delen. Bij de doorontwikkeling van AI bij 
internetaangifte moet het vertrouwen van professionals en burgers dus een blijvend 
aandachtspunt zijn.  

 

Zorg voor ondersteuning en betrokkenheid van het topmanagement 
Het topmanagement speelt een cruciale rol in het succes van de verandering. Dit kan een 
gerespecteerd individu zijn die fungeert als ambassadeur, maar kan ook door een beroep te 
doen op een groep individuen om legitimiteit te geven aan de verandering en de middelen 
en emotionele ondersteuning te bieden die nodig zijn om organisatieleden mee te krijgen in 
het veranderingsproces.  

 

Verwerf externe steun  
Managers moeten zich ervan bewust zijn dat succes ook afhankelijk is van het niveau van 
steun van politieke leiders en andere geïnteresseerde actoren, bijvoorbeeld burgers en 
partners in de veiligheidsketen. In dit verband is een fit met de omgeving een belangrijke 
voorwaarde voor succes. Constante afstemming met de betrokkenen in de omgeving van 
de organisatie is belangrijk om een omgevingsfit te bereiken. Dit vereist een behoorlijke 
afweging van publieke waarden en de verwachtingen van belanghebbenden, en een reactie 
op de behoeften ten aanzien van de beoogde veranderingen. 

 

Stel de benodigde middelen beschikbaar  
Succesvolle verandering vereist ook middelen die het veranderingsproces ondersteunen en 

stimuleren.22 Dit betekent bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van geld om nieuwe 
processen en werkwijzen te ontwikkelen, maar ook opleidingsmogelijkheden voor 

 

20 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
21 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
22 Bij LMIO zijn onvoldoende middelen als risico benoemd. Zie: Hagenaars, P. (2019) Borging en 
vernieuwing functionaliteiten LMIO (presentatie). 
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werknemers om de nieuwe taken te kunnen verrichten. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden 
is het de vraag of werknemers hun baan kunnen behouden onder dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. Wanneer functietaken veranderen, kan dit de lonen, werktijden, 
contractvormen, trainings- en promotiekansen van werknemers beïnvloeden en dus van 
invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden. Tot nu toe hebben deze gevolgen weinig aandacht 
gekregen in de literatuur en ook in de interviews is dit niet genoemd. 

 

Institutionaliseer de verandering  
Een organisatorische verandering moet structureel worden ingebed in dagelijkse routines en 
organisatorische praktijken. Dit betekent dat er sprake moet zijn van systematisch evaluatie 
en monitoring, zelfs nadat veranderingsprocessen zijn voltooid. Interne stakeholders en hun 
feedback, evenals externe stakeholders en hun feedback zijn belangrijk om te betrekken bij 
ieder stap die de organisatie zet. In dit verband is de eerder beschreven fit cruciaal. Om een 
interne fit te bereiken, moet er een samenhangende en consistente set activiteiten binnen 
de organisatie zijn die gecombineerd resulteren in hogere prestaties van de organisatie. De 
uitdaging is om ‘dodelijke combinaties’ te vermijden en te zoeken naar ‘krachtige 
verbindingen’. Voor een organisatorische fit is het belangrijk dat alle ondersteunende 
afdelingen (waaronder HRM) tijdig bij de verandering worden betrokken om ervoor te zorgen 
dat hun disciplines en voorwaarden correct zijn afgestemd om de implementatie succesvol 
en soepel te laten verlopen. 

 

Streef naar een alomvattende en integrale verandering  
Managers moeten een integrale, alomvattende benadering van verandering ontwikkelen die 
congruentie in subsystemen teweegbrengt met andere woorden een fit vormt met de 
strategie, de interne systemen, de organisatieprocessen en de omgeving van de organisatie. 
Deze integrale benadering veronderstelt ook een multidisciplinaire benadering zodat alle 
relevante perspectieven en expertisedomeinen aan bod komen (juridisch, huisvesting, HRM, 
etc.). 

 

Deze lijst met aanbevelingen kan de indruk wekken dat er lineariteit is en dat elke fase 
opeenvolgend kan worden gevolgd. Fernandez en Rainey (2006) benadrukten dat 
veranderingen in de praktijk complex zijn en zelden lineair verlopen. De bovengenoemde 
factoren zijn allemaal belangrijk en kunnen elkaar versterken, maar ze moeten niet lineair 
worden benaderd. Bovenstaande factoren hebben betrekking op zowel de inhoud als het 
proces. Inhoudelijke componenten zijn de formulering van een inspirerende visie op AI en 
het opstellen van een (gefaseerd / incrementeel) stappenplan om veranderingen teweeg te 

brengen.23 Factoren die betrekking hebben op het proces zijn onder meer het verkrijgen, 
behouden en vergroten van steun voor AI-implementatie binnen en buiten de organisatie, 
het inbedden van de verandering in organisatieroutines en het structureel monitoren en 
evalueren van de geïnitieerde veranderingen. De inhoud en het proces kunnen ook 
overlappen. 

 

23 Bij LMIO wordt het belang van een stappenplan en het vaststellen van een koers reeds onderkend. 
Zie: Hagenaars, P. (2019) Borging en vernieuwing functionaliteiten LMIO (presentatie).  
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Als het gaat om het verkrijgen van steun voor AI als proces, is het belangrijk dat de politie een 
inhoudelijk en beredeneerd verhaal heeft over AI-implementatie, zoals ook werd benadrukt 
in de interviews. Het model van Fernandez en Rainey omvat al de noodzaak om werknemers 
actief te betrekken bij het veranderingsproces. Armenakis en Harris (2009) hebben dit verder 
uitgewerkt. Succesvolle verandering houdt in dat medewerkers klaar zijn voor de verandering. 
Voor een succesvolle implementatie van AI bij de politie is het belangrijk ervoor te zorgen dat 
werknemers klaar zijn voor de verandering, omdat, zoals we eerder hebben beschreven, op 
dit moment onzekerheid en weerstand kunnen worden waargenomen bij sommige 
werknemers. Wanneer werknemers ontevreden zijn heeft dit invloed op de prestaties weten 
we uit de literatuur. Om de veranderingsbereidheid voor AI te vergroten, moet de politie zich 
concentreren op vijf belangrijke overtuigingen die volgens Armenakis en Harris (2009) ten 
grondslag liggen aan de motivaties van mensen om te veranderen.  

1. Werknemers moeten geloven dat de introductie van AI nodig is om de prestaties te 
verbeteren en huidige uitdagingen het hoofd te bieden (‘discrepancy’). Met andere 
woorden, werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat de prestaties kunnen worden 
verbeterd met behulp van nieuwe technologie. Deze overtuiging hangt nauw samen met 
de stap 'creëer urgentiebesef' in het hierboven besproken model van Fernandez en 
Rainey (2006). 

2. Werknemers moeten geloven dat de introductie van AI past bij de context (‘appropriate’). 
Werknemers moeten echt geloven dat AI kan helpen om ‘underperformance’ te 
verbeteren. 

3. Werknemers moeten de verandering en de nieuwe taken aankunnen (‘efficacy’). Ze 
moeten ervan overtuigd zijn dat ze zelf in staat zouden zijn om de uitdagingen aan te 
gaan na de introductie van AI. 

4. De leiders van de organisatie moeten de introductie van AI steunen (‘leader support’). Het 
is belangrijk dat politiemedewerkers geloven dat hun leiders ook geloven in AI en de 
mogelijkheden ervan. 

5. Ten slotte moet de verandering gunstig zijn voor de organisatie en de ontvangers van de 
verandering, zoals klanten en externe belanghebbenden (‘valence’). Het is noodzakelijk 
dat werknemers geloven dat het gebruik van AI een positief effect zal hebben op de 
bestrijding van criminaliteit in het algemeen en aangifte van criminaliteit in het bijzonder. 
Een goed inhoudelijk verhaal, ondersteund door geschikte HR-instrumenten, betekent 
dat deze belangrijke overtuigingen de succesvolle introductie van AI kunnen versterken. 

 

Suggesties voor vervolgonderzoek 
 

Op basis van ons onderzoek doen we hierbij drie suggesties voor vervolgonderzoek.  

1. De eerste suggestie is om aandacht te schenken aan de interne fit door het 
identificeren van welke combinatie van organisatorische activiteiten het meest 
krachtig zou zijn bij het invoeren en opschalen van technologiesystemen, zoals AI en 
welke combinaties zogenaamde dodelijke combinaties zijn.  

2. We concluderen dat er tot op heden weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van 
de implementatie van AI op de kwaliteit van arbeid en met name naar de 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van 
werknemers in de publieke sector. Meer inzicht hierin is van belang omdat we uit 
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onderzoek weten dat deze factoren van invloed zijn op de prestaties van werknemers. 
Aangezien AI naar verwachting impact zal hebben op de werkvloer van is het 
raadzaam om werknemers systematisch en periodiek te bevragen. Aangezien AI ook 
impact heeft op andere organisatie, kan het samen optrekken van deze organisaties 
efficiencyvoordelen met zich meebrengen. Zowel bij ESSB als Risbo is expertise 
aanwezig ten aanzien van het meten van HRM-factoren en de invloed daarvan op de 

prestaties van werknemers.24 
3. Een laatste suggestie voor vervolgonderzoek is om een internationale vergelijking te

maken met ontwikkelingen op het gebied van AI bij publieke organisaties in het
buitenland. Bij deze studie stonden ontwikkelingen op het gebied van AI bij de politie
centraal en is daarbij ook met een schuin oog gekeken naar ontwikkelingen bij enkele
andere publieke organisaties vanuit de gedachte dat de politie hier lessen uit kan
trekken. De politie in Nederland kan natuurlijk ook waardevolle lessen trekken uit
ervaringen die de politie in het buitenland heeft met het toepassen van AI in het
primaire proces. Dat kunnen politieorganisaties in Europa zijn met een vergelijkbare
traditie als in Nederland, maar ook politieorganisaties buiten Europa, bijvoorbeeld in
de Verenigde Staten. Aangezien de context waarin de politie opereert per land
verschilt, zullen ervaringen elders niet klakkeloos te kopiëren zijn naar de Nederlandse
context, maar ervaringen elders kunnen wel fungeren als wenkend perspectief of juist
zichtbaar maken dat er mogelijk ook wegen zijn die de politie in Nederland beter niet

kan bewandelen, bijvoorbeeld de inzet van bomrobots25 of de intensieve wijze

waarop de Chinese overheid haar onderdanen met behulp van AI in de gaten houdt.26

Het is en blijft dus van groot belang om kritisch te blijven nadenken over de vraag hoe
de politie AI als middel effectief en zinvol kan inzetten om haar maatschappelijke
doelen te bereiken.

24 Referenties zijn: Janssen, T. (2016) HRM en prestaties in het primair onderwijs, Erasmus Universiteit 
Rotterdam: Rotterdam (proefschrift). 
25 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/discussie-over-inzet-bomrobot-in-dallas-grens-
tussen-politie-en-leger-vervaagt~b31e2d5e/ 
26 https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/computable-cafe/6505751/5857901/china-loopt-
voor-in-ai-maar-slaat-ook-door.html 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/discussie-over-inzet-bomrobot-in-dallas-grens-tussen-politie-en-leger-vervaagt%7Eb31e2d5e/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/discussie-over-inzet-bomrobot-in-dallas-grens-tussen-politie-en-leger-vervaagt%7Eb31e2d5e/
https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/computable-cafe/6505751/5857901/china-loopt-voor-in-ai-maar-slaat-ook-door.html
https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/computable-cafe/6505751/5857901/china-loopt-voor-in-ai-maar-slaat-ook-door.html


22 

Bijlage 1: Reeds opgeleverde deelproducten 

Kool, D. de, B. Vermeeren & B. Steijn (2019a) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. 
Theoretische handvatten voor een verantwoorde inzet, Erasmus Universiteit Rotterdam (in 
opdracht van het nationaal politielab AI).  

Kool, D. de, B. Vermeeren & B. Steijn (2019b) Empirische resultaten van interviewronde, 
Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van het nationaal politielab AI). 

Kool, D. de, B. Vermeeren & B. Steijn (2019c) Implementatie van kunstmatige intelligentie en 
de rol van de bedrijfsvoeringsafdelingen, Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van het 
nationaal politielab AI). 

Kool, D. de, B. Vermeeren & B. Steijn (2019d) Kritische perspectieven op AI, Erasmus 
Universiteit Rotterdam (in opdracht van het nationaal politielab AI). 

Kool, D. de, B. Vermeeren & B. Steijn (2019e) Spiegelcases, Erasmus Universiteit Rotterdam 
(in opdracht van het nationaal politielab AI). 

Kool, D. de, B. Vermeeren & B. Steijn (2019f) Burgerperspectief, Erasmus Universiteit 
Rotterdam (in opdracht van het nationaal politielab AI). 



23 

Bijlage 2: Referenties 

Andrews, L. (2018). Public administration, public leadership and the construction of public 
value in the age of the algorithm and ‘big data’. Public Administration, 97(2), 296-310.   

Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Reflections: Our journey in organizational change 

research and practice. Journal of change management, 9(2), 127-142. 

Ashby, W.R. (1963). An introduction to Cybernetics. London. 

Becker, B. E., Huselid, M. A., Pickus, P. S., & Spratt, M. F. (1997). HR as a source of 

shareholder value: Research and recommendations. Human Resource Management: 
Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of 
Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 36(1), 39-47. 

Boon, C.T. (2008). HRM and fit. Survival of the fittest!? Dissertation, Rotterdam, The 

Netherlands: Erasmus University.  

Burke, W. W. (2017). Organization change: Theory and practice. Sage Publications. 

Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource 

management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance 
predictions. Academy of management Journal, 39(4), 802-835. 

Eggers, W. D., Schatsky, D., & Viechnicki, P. (2017). AI-augmented government. Using 

cognitive technologies to redesign public sector work. Deloitte. Retrieved from 
https://dupress.deloitte.com/dup-us-
en/focus/cognitivetechnologies/artificialintelligencegovernment.html 

Fernandez, S. & Rainey, H. G. (2006). Managing Successful Organizational Change in the 

Public Sector. Public Administration Review, 66(2), 168-176. 

Fried, J., Weitman, M., & Davis, M. K. (1972). Man-machine interaction and absenteeism. 
Journal of Applied Psychology, 56(5), 428. 

Grace, J. (2018). Human Rights, Regulation and the Right to Restrictions on Algorithmic 
Police Intelligence Analysis Tools in the UK. Regulation and the Right to Restrictions on 
Algorithmic Police Intelligence Analysis Tools in the UK (December 18, 2018). 

Hootegem, G. van, Amelsvoort, P. van, Beek, G. van, & Huys, R. (2008). Anders organiseren 

& beter werken: Handboek sociale innovatie en verandermanagement. Leuven: Acco 
Uitgeverij. 

IBA. (2017). Artificial Intelligence and Robotics and Their Impact on the Workplace, Global 

Employment Institute. 

Kankanhalli, A., Charalabidis, Y., & Mellouli, S. (2019). IoT and AI for Smart Government: A 
Research Agenda. Government Information Quarterly, 36(2), 304-309. 

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitivetechnologies/artificialintelligencegovernment.html
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitivetechnologies/artificialintelligencegovernment.html


24 

Kieser, A., & Kubicek, H. (1983). Organisation. Berlin: De Gruyter. 

Korteland, E. (2011) Diffusie en adoptie van interorganisationele innovaties in de publieke 
sector. Een onderzoek binnen de beleidssectoren onderwijs en veiligheid, Erasmus 
Universiteit Rotterdam: Rotterdam.  

Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 

Kuipers, B. S., Higgs, M., Kickert, W., Tummers, L., Grandia, J., & Van der Voet, J. (2014). The 
management of change in public organizations: A literature review. Public administration, 
92(1), 1-20. 

Kuipers, B. e.a. (2016). Verandering in leidershap, leiderschap in verandering, Erasmus 
Universiteit Rotterdam: Rotterdam. 

Lanzing, M. (2018). “Strongly recommended” revisiting decisional privacy to judge 
hypernudging in self-tracking technologies. Philosophy & Technology, 32(3), 549–568. 

Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman Jr, H. J. (1978). Organizational strategy, 
structure, and process. Academy of management review, 3(3), 546-562. 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2019) Strategisch Actieplan voor Artificiële 
Intelligentie, Den Haag. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie . (2012). Aangifte doen: de burger centraal?, Den Haag. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2019). Samen werken wij aan een veilige en rechtvaardige 
samenleving, Den Haag. 

Nationale Politie (2019). Jaarverantwoording 2018, Dienst Communicatie: Driebergen. 

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. 
Cambridge: Harvard university press. 

NOS (2019), https://nos.nl/artikel/2275681-we-must-miscover-served-register-
zeggen-agents.html, March, 12th, 2019.

Pollitt, C. (2003). The essential public manager. Berkshire, UK: Open University Press. 

Rathenau Institute. (2017). Human rights in the robot age. The Hague, The Netherlands. 

Rainey, H.G. (2003). Understanding and managing public organizations. San Francisco: 
Jossey-Bass. 

Reuters. (2018). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against 
women. https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/
amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-
idUSKCN1MK08G . 

Österberg, J., & Rydstedt, L. (2018). Job satisfaction among Swedish soldiers: Applying 
the Job Characteristics Model to newly recruited military personnel. Military Psychology, 
30(4), 302-310.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. New York: Free Press. 

Salanova, M., Agut, S., & Peiró, J. M. (2005). Linking organizational resources and work 
engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of 
service climate. Journal of applied Psychology, 90(6), 1217. 

https://nos.nl/artikel/2275681-we-must-miscover-served-register-zeggen-agents.html
https://nos.nl/artikel/2275681-we-must-miscover-served-register-zeggen-agents.html
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G


25 
 

Steijn, B. (2004). Human resource management and job satisfaction in the Dutch public 
sector. Review of public personnel administration, 24(4), 291-303. 

Sun, T. Q., & Medaglia, R. (2018). Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public 
sector: Evidence from public healthcare. Government Information Quarterly. 

Ting, Y. (1997). Determinants of job satisfaction of federal government employees. Personnel 
Administration, 26(3), 313-334. 

United Nations (2015). https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf  

Vermeeren, B., Kuipers, B., & Steijn, B. (2011). Two faces of the satisfaction mirror: a study  

of work environment, job satisfaction, and customer satisfaction in Dutch municipalities. 
Review of public personnel administration, 31(2), 171-189. 

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2018). Artificial Intelligence and the Public Sector—
Applications and Challenges. International Journal of Public Administration, 42(7), 1-20. 

Wood, S. (1999). Human Resource Management and Performance, International Journal of 
 Management Reviews, 4(1), 367-413.  

  

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf


Fase 1

Kunstmatige Intelligentie bij de politie

Theoretische handvatten voor een verant-
woorde inzet

 

• Dr. Dennis de Kool (Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo)
• Dr. Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESSB)
• Prof.dr. Bram Steijn (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESSB)



27 
 

 
Fase 1: Kunstmatige Intelligentie bij de politie 

 
Theoretische handvatten voor een verantwoorde inzet 

 

Inleiding 
 
De technologische ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan razendsnel. 
Convergerende technologieën als kunstmatige intelligentie en robotica zijn bezig het aanzien 
van het leven op aarde op een drastische wijze te transformeren. Kunstmatige intelligentie 
wordt beschouwd als één van de belangrijkste strategische technologieën van deze eeuw 
(Europese Commissie, 2018). In de Verenigde Staten en China zijn grote bedrijven veel meer 
aan het investeren in kunstmatige intelligentie dan Europese bedrijven (Martens, 2018). Wel 
moeten daarbij de verschillende contexten in ogenschouw worden genomen. In de VS wordt 
het eigendom van data vaker aan bedrijven toegeschreven en in China aan de staat. In 
Nederland en in de Europese Unie is er meer aandacht voor de bescherming van 
persoonsdata en worden deze data beschouwd als ‘eigen’ data van individuele burgers (Blom 
e.a., 2018, p. 29). Voor de Europese Commissie is dat een belangrijke aanleiding geweest om 
een Europese visie op kunstmatige intelligentie te formuleren, voorwaarden te creëren die 
een impuls geven aan investeringen in Europa en zelf ook te investeren in kunstmatige 
intelligentie, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van ‘AI research excellence centers’ te 
ondersteunen en te versterken (Europese Commissie, 2018).  

Een relevante nationale ontwikkeling is het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie 
dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in oktober 2019 publiceerde. In dit 
actieplan worden drie sporen onderscheiden, namelijk het benutten van de maatschappelijke 
en economische kansen, het scheppen van de juiste voorwaarden en het versterken van de 
fundamenten. Bij het eerste spoor wordt ingezet op publiek-private samenwerking. Bij het 
tweede spoor wordt onder meer ingezet op wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Het 
derde spoor betreft de bescherming van fundamentele rechten van burgers en passende 
wettelijke en ethische kaders, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy, non-discriminatie en 
autonomie (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019).  

De huidige impact van kunstmatige intelligentie moet niet worden overschat. In menige 
organisatie, de meeste zelfs, speelt kunstmatige intelligentie nog geen rol van betekenis (Van 
Doorn, Duivestein & Pepping, 2017, p. 38). Over het algemeen leeft het onderwerp niet heel 
sterk onder Nederlandse burgers, omdat kunstmatige intelligentie voor de meeste burgers 
nog niet echt zichtbaar is (Kantar Public, 2018). Hier kan echter wel snel verandering in 
komen. 

 
De opmars van intelligente systemen en robots wekt enerzijds hoge verwachtingen, maar 
leidt anderzijds ook tot bezorgdheid. Robots kunnen taken van mensen uit handen nemen 
en mensen ‘ontzorgen’ en daarmee complementair zijn. Voorbeelden zijn landbouwrobots 
die boeren ondersteunen, zorgrobots die overbelaste mensen in de zorg ondersteunen en 
robots die chirurgen assisteren bij operaties die veel precisie vereisen. Dankzij kunstmatige 
intelligentie zijn dergelijke robots in staat om hun taken uit te voeren. 
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Tegelijkertijd bestaat de, al dan niet terechte, vrees dat slimme robots en slimme 
robotsystemen ingrijpende negatieve implicaties voor de arbeidsmarkt hebben (Ford, 2016). 
In het negatieve scenario gaan robots concurreren met mensen en de mens als arbeidskracht 
overbodig maken. Systemen die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie (hierna 
genoemd: AI-systemen) staken niet, worden niet moe en laten hun handelingen niet 
verstoren door menselijke emoties. In dat opzicht zijn ze mensen de baas. De titel van het in 
2015 verschenen WRR-rapport over de toekomst van werk in het tweede machinetijdperk is 
in dat kader niet toevallig gekozen en luidt “De robot de baas” (WRR, 2015). Daarnaast roept 
kunstmatige intelligentie een angst voor vervreemding op en het verlies van menselijke 
controle (Disch, 2018). In het pessimistische ‘AI take over scenario’ nemen kille AI-systemen 
de regie en macht van mensen over (Bostrom, 2017). Het uitschakelen van emoties in AI-
systemen kan bij rationele besluiten zinvol zijn, maar tegelijkertijd ook het gevoel van 
vervreemding versterken. Emoties zijn immers betekenisvol bij menselijke interacties en 
geven diepgang aan de communicatie tussen mensen onderling. Dit scenario werd 
uitgewerkt in de film The Terminator, waarbij de mensheid het in de persoon van John 
Connor opnam tegen kille, weinig spraakzame en moordzuchtige robots.  

Verder kunnen nieuwe technologieën ook onvoorziene en onbedoelde neveneffecten 
hebben, die positief of negatief kunnen uitpakken (De Mul, 2018). De impact van AI-systemen 
is dus niet eenduidig vast te stellen en varieert per organisatie, sector of context (WRR, 2015). 
Een organisatie die opereert in een specifieke publieke context is de Nederlandse politie. In 
dit discussiepaper staat de politiecontext centraal en daarbinnen een specifiek en belangrijk 
proces, namelijk het opnemen en verwerken van aangiftes.  

Wanneer wordt ingezoomd op de Nederlandse politie, dan heeft deze organisatie 
verschillende karakteristieken. In de eerste plaats is de politie een grote organisatie die 
centraal wordt aangestuurd. Deze centralisatie is versterkt met de vorming van de nationale 
politie.27 In de tweede plaats is de politie van oudsher voornamelijk een MBO organisatie.28 
In de derde plaats is de gemiddelde leeftijd van de politiemedewerkers relatief hoog (Thijssen, 
Knies & Leisink, 2016).  

De politie wil kunstmatige intelligentie breed inzetten in veel werkprocessen. In dit onderzoek 
beperken wij ons tot het aangifteproces. Het doel is om de kwaliteit van dit proces te 
verbeteren. Aandachtspunten daarbij zijn dat burgers tijdens de aangifte contact hebben met 
een ter zake kundige (de politieagent) en dat in een dynamische setting alle relevante vragen 
worden gesteld (met het oog op verbeterde dossiervorming). 

Aan het inzetten van kunstmatige intelligentie bij de politie liggen verschillende overwegingen 
ten grondslag. De overkoepelende en gedeelde doelstelling van het hele veiligheidsdomein 
is om de samenleving veiliger te maken. Aangiftes spelen in dat kader een belangrijke rol. Het 
aangifteproces is om verschillende redenen een belangrijk proces voor de politie en de 
veiligheidsketen. Aangifte is, naast het melden van een strafbaar feit door burgers, voor een 
opsporingsambtenaar een noodzakelijk startpunt om daders op te kunnen sporen, om de 
schade in de samenleving te beperken (door snelle acties uit te voeren), om de schade te 
verhalen op daders, om als slachtoffer het eigen verhaal kwijt te kunnen en ‘gehoord’ te 
worden, om hulp te krijgen bij de verwerking en om toekomstige misdrijven te voorkomen 

 

27 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/korpschef-geeft-toe-politie-doorgeslagen-in-
centralisatie-en-efficientie-terug-de-wijk-in~b1494d64/ 
28 https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/88108.PDF 
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(preventieve acties). Daarmee is het doen van aangifte en het effectief verwerken van 
aangiftes belangrijk. Het is dus voor de politie en burgers belangrijk dat dit proces goed is 
georganiseerd en dat de drempels voor burgers om aangifte te doen laag zijn, omdat dit 
immers van invloed is op de aangiftebereidheid. Tevens is het van groot belang dat burgers 
worden geïnformeerd over wat met de aangifte wordt of is gedaan. Deze terugkoppeling is 
belangrijk. Als burgers het idee hebben dat hun aangifte niet serieus genomen wordt of geen 
gevolg krijgt dan gaat dit ten koste van het vertrouwen in de politie en dat zal de 
aangiftebereid doen afnemen. Het vertrouwen van burgers in de politie is in Nederland 
overigens hoog in vergelijking met andere landen en sectoren (Van der Veer e.a., 2013: Van 
Sluis & Van der Walle, 2015). 

Het invoeren van kunstmatige intelligentie bij de politie heeft impact op alle lagen binnen de 
politieorganisatie. Dit betreft niet alleen het primaire proces, maar ook de ondersteunende 
PIOFACH-functies. Dit betreft Personeel (HRM), Informatievoorziening & ICT, Organisatie 
(structuur, coördinatie en taakverdeling), Financiën, Administratieve organisatie, 
Communicatie en Huisvesting. En dit betreft ook zowel de interne als externe governance 
structuur. In het beoogde conceptuele model zal dus niet alleen aandacht worden besteed 
aan interne behoeften en (leer)processen, maar ook aan de externe omgeving. Dit betreft de 
hele veiligheidsketen, alsmede de politieke en maatschappelijke context waarin de politie 
opereert. Kunstmatige intelligentie kan in de veiligheidsketen bijvoorbeeld impact hebben op 
de kwaliteit van de dossiers die aan het Openbaar Ministerie worden overgedragen. 

Iedere organisatieverandering heeft sociale implicaties binnen de organisatie. Kunstmatige 
intelligentie zal naar verwachting een grote invloed hebben op de organisatie, de mens en 
het werk (de interne component), maar ook impact hebben op de omgeving (de externe 
component). De daadwerkelijke impact is natuurlijk op voorhand lastig in te schatten. In dat 
kader is het van belang om voldoende oog te hebben voor en te investeren in het realiseren 
van breed draagvlak binnen alle onderdelen van de organisatie. Een fundamentele vraag is of 
het herontwerp van processen als kans of als bedreiging wordt ervaren door 
organisatieonderdelen en medewerkers. Deze ervaringen zijn gebaseerd op verwachtingen, 
omdat de daadwerkelijke impact nog niet empirisch is vast te stellen. Grofweg kunnen 
organisatieveranderingen op drie manieren worden ervaren, namelijk als kans (positieve 
perceptie), als bedreiging (negatieve perceptie) of respondenten kunnen daar (nog) geen 
uitgesproken mening over hebben (neutrale perceptie).  

Een sociale implicatie is de ontvankelijkheid voor en acceptatie van de gebruikers van nieuwe 
technologie.29 Bij de politie gaat het dan in eerste instantie om intern draagvlak voor 
organisatievernieuwing. Minstens zo belangrijk is echter het draagvlak in de samenleving, 
politiek draagvlak en draagvlak bij actoren in de keten. Bij intern draagvlak gaat het dan om 
steun vanuit organisatieonderdelen en medewerkers voor het veranderingsproces en het 
besef dat veranderingen noodzakelijk zijn om als politieorganisatie effectief te kunnen blijven 
functioneren. Maatschappelijk draagvlak betreft de bereidheid van burgers om aangifte te 
doen in een (semi)geautomatiseerde setting. Dit is een belangrijk speerpunt. Immers, het is 
van groot belang dat burgers de politie blijven voeden met informatie en dus ook om 
aangiftes te blijven doen. De drempel om aangifte te doen, moet dus zo laag mogelijk zijn 

 

29 De acceptatie van robots door burgers wordt mede bepaald door de gepercipieerde menselijke gelijkenis. Zie: 
MacDorman, K. F. (2006). Subjective ratings of robot video clips for human likeness, familiarity, and eeriness: An 
exploration of the uncanny valley. ICCS/CogSci-2006 Long Symposium: Toward Social Mechanisms of Android 
Science (pp. 26–29). July 26, 2006. Vancouver, Canada. 



30 
 

en blijven. Politiek draagvlak betreft politieke steun voor het veranderingsproces en de 
overtuiging dat dit proces bestaande knelpunten en problemen oplost. Draagvlak in de keten 
betreft steun van partners waarmee de politie in de veiligheidsketen samenwerkt, zoals het 
Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. 

In onderzoek naar de impact van AI-systemen op de samenleving hebben onderzoekers van 
het Rathenau Instituut aandacht besteed aan het (vermeende) recht op betekenisvol sociaal 
contact (Van Est & Gerritsen, 2017). Zojuist is vastgesteld dat het doen van aangifte voor 
burgers ook een manier is om hun ‘verhaal te doen’ en om ‘hun hart te luchten’. Dat vereist 
dus een setting waarin ook aandacht is voor sociale, psychologische en empathische 
facetten. De mate waarin deze elementen moeten zijn ingebouwd, zal vermoedelijk mede 
samenhangen met de aard en ernst van het delict waar burgers of organisaties aangifte van 
doen. Bovendien hebben burgers verschillende gedaanten. Hun ervaringen en behoeften 
kunnen dus uiteenlopen. 

Belangrijk is verder dat voldoende recht gedaan wordt aan de specifieke context waarbinnen 
kunstmatige intelligentie wordt ingezet. In het geval van de ondersteuning van aangiftes gaat 
het om een context waarin kunstmatige intelligentie meerdere doelen dient. Enerzijds moet 
kunstmatige intelligentie de interactie met burgers verbeteren. Dan gaat het om het bieden 
van een luisterend oor, maar tevens is het zaak de juiste feiten uit het gesprek te halen 
waarmee de aangifte goed gedocumenteerd kan worden. Daarbij kan worden gedacht aan 
het stellen van de juiste vragen en gericht doorvragen, met als resultaat een zo compleet 
mogelijk feitenrelaas en dossiervorming. Alleen dan kan de rest van de keten van de aangifte 
goed worden bediend. Uiteindelijk moet er een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie 
worden gestuurd die voldoet aan bepaalde kenmerken. Naarmate dit proces-verbaal 
vollediger is, is de kans groter dat het Openbaar Ministerie hier daadwerkelijk iets mee kan 
gaan doen. Het gaat binnen de politie dus om een specifieke toepassing van kunstmatige 
intelligentie in een proces dat zich als keten laat afbeelden. Meer dan om alleen technologie, 
gaat het hierbij om organisatorische aspecten en sociale interacties. Daarmee is de sociale 
impact van een concreet organisatieveranderingsproces, de toepassing van kunstmatige 
intelligentie in het aangifteproces bij de politie, een belangrijk focuspunt.  

In dit discussiepaper wordt de volgende brede vraag beantwoord: Welke wetenschappelijke 
inzichten reikt de bestaande literatuur aan ten aanzien van een verantwoorde (naar mensen 
toe) en succesvolle (voor mens en organisatie ten dienste van de effectiviteit en de beleving 
van de burgers) inzet van kunstmatige intelligentie door (semi)publieke organisaties als de 
politie? 

In dit discussiepaper wordt aandacht besteed aan de kansen, risico’s en noodzakelijke 
randvoorwaarden waarin kunstmatige intelligentie verantwoord en succesvol kan worden 
ingevoerd om organisatievernieuwing tot stand te brengen, waarbij de sociale impact 
centraal staat. Daarbij dient rekening te worden gehouden met specifieke kenmerken van de 
politieorganisatie en de specifieke context waarin de politie opereert. Een specifiek kenmerk 
is bijvoorbeeld het gegeven dat burgers bij commerciële dienstverlening wel 
keuzemogelijkheden hebben, maar bij het doen van aangifte aangewezen zijn op één 
organisatie, namelijk de politie.  

De opbouw van dit discussiepaper is als volgt. In paragraaf 2 wordt het begrip kunstmatige 
intelligentie nader geconceptualiseerd. In paragraaf 3 zetten we het gehanteerde 
conceptueel model nader uiteen. In paragraaf 4 belichten we de kansen van kunstmatige 
intelligentie. In paragraaf 5 besteden we aandacht aan de risico’s van kunstmatige 
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intelligentie. In paragraaf 6 bespreken we de noodzakelijke randvoorwaarden om 
kunstmatige intelligentie effectief in te zetten binnen het (semi)publieke domein in het 
algemeen en het aangifteproces bij de politie in het bijzonder. Het aangifteproces zal 
fungeren als casus. Ondanks de focus op een specifiek proces, zijn de inzichten ook 
bruikbaar bij de toepassing van kunstmatige intelligentie bij andere processen binnen de 

politieorganisatie.30 In paragraaf 7 staan de conclusies. 

 

Het begrip kunstmatige intelligentie 
 
Definities 
Het begrip kunstmatige intelligentie werd geïntroduceerd door John McCarthy. In de zomer 
van 1956 organiseerde hij “The Dartmouth summer research project on Artificial Intelligence”. 
Daarbij nodigde hij vooraanstaande wetenschappers uit waarmee hij het leerproces en alle 
andere aspecten van intelligentie zo goed mogelijk wilde gaan omschrijven. McCarthy 
benaderde kunstmatige intelligentie als machines die dingen doen die zo intelligent zijn dat 
het erop lijkt dat ze door mensen zijn gedaan (Van Doorn e.a., 2017). De WRR omschrijft 
kunstmatige intelligentie als software die dingen kan doen die over het algemeen als 
intelligente menselijke vaardigheden worden gezien, zoals analyseren, besluiten nemen en 
problemen oplossen (WRR, 2015, p. 12). Onderzoekers van het Rathenau Instituut definiëren 
kunstmatige intelligentie als het geven van een vorm van intelligentie aan een systeem (Kool, 
Timmer & Van Est, 2017, p. 43). In de Engelstalige literatuur komen we vergelijkbare definities 
tegen. De International Barr Association typeert kunstmatige intelligentie als “investigating 
intelligent problem-solving behaviour and creating intelligent computer systems (IBA, 2017, 
p. 10). In een rapport van financieel dienstverlener Allianz wordt kunstmatige intelligentie in 
verband gebracht met “the ability of a computer program to think and learn like a human” en 
“software that exhibits analytical, decision-making and learning abilities similar to those of 
humans” (Allianz, 2018, p. 4 en 8). 

 
Drie verschillende vormen 
De mate van intelligentie kan overigens variëren. In dat kader zijn drie verschillende vormen 
van kunstmatige intelligentie te onderscheiden, namelijk taakspecifieke of smalle kunstmatige 
intelligentie, algemene of brede kunstmatige intelligentie en superintelligentie (Nictiz, 2019, 
p. 9). Taakspecifieke kunstmatige intelligentie is de intelligentie die zich richt op het uitvoeren 
van één specifieke taak. Wanneer kunstmatige intelligentie zich niet langer op één specifieke 
taak richt, maar inzetbaar is voor onbepaald veel doeleinden, en hiermee de menselijke 
intelligentie evenaart, dan kan er gesproken worden van algemene kunstmatige intelligentie. 
De derde vorm van kunstmatige intelligentie is superintelligentie. Dit betreft kunstmatige 
intelligentie die de algemene intelligentie van de mens in belangrijke mate overtreft (Disch, 
2015, p. 8-11). Zover is het nu nog niet. Op dit moment is menselijke intelligentie nog 

 

30 De politie wil bijvoorbeeld ook kunstmatige intelligentie gaan inzetten bij het oplossen van cold 
cases. Zie: 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-de-politie-oude-zaken-nieuw-leven-inblaast-met-
slimme-computers~bd5aeaec/ 
 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-de-politie-oude-zaken-nieuw-leven-inblaast-met-slimme-computers%7Ebd5aeaec/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-de-politie-oude-zaken-nieuw-leven-inblaast-met-slimme-computers%7Ebd5aeaec/
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superieur (Bostrom, 2017). Toepassingen op het gebied van superintelligentie worden niet 
eerder dan in 2060 verwacht (Nictiz, 2019). 

 
Uitgebreid onderzoeksdomein 
Binnen de informatica is kunstmatige intelligentie een uitgebreid onderzoeksdomein. Daarbij 
is het onderzoek gericht op het produceren van computerprogramma’s die het menselijke 
denken ondersteunen. Voorbeelden zijn het herkennen van beeld en geluid, het classificeren 
van objecten en het ontdekken van verbanden in grote hoeveelheden data. Drie belangrijke 
disciplines binnen het gebied van kunstmatige intelligentie zijn data mining, machine learning 
en agenttechnologie.  

 
Data mining 
In de internationale literatuur is data mining gedefinieerd als “the process of discovering 
useful knowledge from large amount of data stored in databases, data warehouses, or other 
information repositories” (Fayyad et al., 1996). De WRR (2016) omschrijft data mining als een 
methode voor het vinden van anomalieën, patronen en correlaties in grote datasets (p. 21). 
Data mining is dus gericht op het doorzoeken en vinden van bruikbare informatie binnen 
grote dataverzamelingen of databases. Op basis van de vergaarde kennis kunnen dan 
bijvoorbeeld onbekende patronen worden ontdekt. 

 
Machine learning 
De WRR (2016) typeert machine learning als het verschijnsel dat computers het vermogen 
verwerven om iets te doen waarvoor ze niet expliciet zijn geprogrammeerd. Dit werkt op 
basis van ‘zelflerende’ algoritmen (p. 21). Bij machine learning (of automatisch leren) staat dus 
de vraag centraal hoe computerprogramma’s kunnen worden gemaakt die automatisch een 
bepaalde taak kunnen leren. Aldus kan machine learning nieuwe inzichten opleveren over 
bijvoorbeeld voorkeuren en gedragingen van mensen. Deep learning, ook bekend als diep 
gestructureerd leren of hiërarchisch leren, maakt deel uit van een bredere familie van 
machine learning-methoden en omvat onder meer handschrift-, spraak- en 
gezichtsherkenning (Bostrom, 2017). 

 
Agenttechnologie 
Een ‘agent’ is een autonoom opererende software entiteit die gemaakt is om een zeker doel 
te realiseren en daartoe met de omgeving communiceert en zelfstandig acties kan uitvoeren 
(Van Moergestel, 2014, p. 257). Agenttechnologie is gebaseerd op het idee van zelfstandige 
software en samenwerking. We hebben dus bij agenttechnologie te maken met slimme 
software die zelf beslissingen neemt. . 

 
Gehanteerde werkdefinitie 
Het is belangrijk dat de gehanteerde werkdefinitie in dit discussiepaper aansluit op de 
werkdefinitie die de politie hanteert. In dit discussiepaper wordt kunstmatige intelligentie 
benaderd als de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig 
problemen oplossen. Bij het aangifteproces is vooralsnog  taakspecifieke intelligentie van 
toepassing , met als voornaamste taak het optimaliseren van het aangifteproces. Een 
perspectief dat is opgetekend binnen de politieorganisatie is dat in de toekomst iedere 
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aangifte zichzelf afhandelt. Hiermee wordt bedoeld dat de aangifte een entiteit wordt die zelf 
de beste vervolgstappen kan definiëren. Ook menselijke interventies kunnen daarbij horen. 
Bepaalde delicten zijn namelijk vermoedelijk niet geschikt om (louter) met AI afgehandeld te 
kunnen worden. Persoonlijke dienstverlening is en blijft een belangrijk onderdeel is in de 
nieuwe visie van de politie op burgercontact.31 

 

Dankzij snelle technologische ontwikkelingen is kunstmatige intelligentie steeds beter in staat 
om complexe, data-intensieve taken te verrichten. Dat brengt kansen en bedreigingen met 
zich mee, die elders in dit discussiepaper belicht zullen worden. Voordat de kansen, 
bedreigingen en randvoorwaarden op een evenwichtige manier in kaart gebracht en 
geordend kunnen worden, is een conceptueel model vereist, dat in de volgende paragraaf 
uiteen wordt gezet. 

  

 

31 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/04/tk-bijlage-ontwikkelingen-in-de-
taakuitvoering-van-de-politie-pdf 
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Conceptueel model 
 

In deze paragraaf presenteren we het conceptueel model dat hieronder is gevisualiseerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het centrale begrip is kunstmatige intelligentie. Daarbij kunnen verschillende dimensies 
worden onderscheiden, namelijk de informatiedimensie, de ethische dimensie, de juridische 
dimensie, de cognitieve dimensie, de sociale dimensie en de individuele dimensie.  

 
Informatiedimensie  
Kunstmatige intelligentie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op de zinvolle verwerking van heel 
veel informatie. Informatie kan worden omschreven als met elkaar in verband gebrachte, 
geïnterpreteerde gegevens (Bemelmans, 1994). Concrete aspecten zijn het verzamelen, 
verwerken, opslaan en delen van informatie binnen de organisatie (intern) en binnen de 
veiligheidsketen (extern). De informatielaag voorziet in de actuele, rechtmatige en zo 
mogelijk volledige en betrouwbare beschikbaarheid van informatie. De beschikbaarheid van 
kwalitatief hoogwaardige data is cruciaal voor het politiewerk en voor de veiligheidscreatie. 
Informatie moet vrij kunnen stromen om voor een ieder (medewerkers, partners en burgers) 
beschikbaar te zijn. 

 
Ethische dimensie 
De ethische dimensie belicht de maatschappelijke waarde van het systeem en omvat het 
juiste handelen. Dit is een dynamisch en meer filosofische benadering van wat juist is (of kan 
zijn). Dit impliceert dat het ‘systeem’ een zeker geweten moet bezitten (‘ethics by design’) en 

Dimensies van 
kunstmatige intelligentie 

Verantwoorde en 
succesvolle 

organisatieverandering:  

Interne behoeften 

Externe behoeften 

Interne 
leerprocessen 

Externe 
leerprocessen 

 



35 
 

bijvoorbeeld aan transparantie-eisen moeten kunnen voldoen. Tot het ‘systeem’ behoren 
zowel mensen als AI-gestuurde machines, waarbij de mate van autonomie binnen het 
systeem kan variëren. Kunstmatige intelligentie kan in dat kader verschillende ethische vragen 
oproepen. Verschillende publieke waarden kunnen in het geding zijn, bijvoorbeeld menselijke 
autonomie en –keuzevrijheid, onbedoelde discriminatie, stigmatisering en dehumanisatie 
(Kool, Timmer & Van Est, 2017). Op basis van kunstmatige intelligentie kunnen systemen 
keuzes voor mensen gaan maken en hun gedragingen gaan beïnvloeden. In dat kader wordt 
ook wel gesproken van persuasieve technologie (Kool, Timmer en Van Est, 2017, p. 61).  Dat 
brengt voordelen (‘ontzorging’) met zich mee, maar ook nadelen (‘paternalisme’). De ethische 
dimensie van kunstmatige intelligentie is belicht in een white paper (Dechesne e.a., 2019). 
Daarin zijn verschillende principes voor een verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie 
onderscheiden, namelijk verantwoording, transparantie, privacy & databescherming, 
eerlijkheid & inclusiviteit, menselijke autonomie & keuzevrijheid en ten slotte robuustheid & 
veiligheid (Dechesne e.a., 2019, p. 8). 

 
Juridische dimensie 
De juridische dimensie omvat het legaal (kunnen) functioneren van het systeem, maar ook 
de wettelijke mogelijkheden verantwoord kunnen benutten en dus geen kansen laten liggen. 
Autorisaties, bevoegdheden, beleid en protocollen vallen hier onder, maar ook 
bevoegdheden van derden (bijvoorbeeld een gemeente die wel bevoegdheden heeft om 
een probleem aan te pakken). Kunstmatige intelligentie kan zijn gebaseerd op 
persoonsgegevens. Als gevolg daarvan kan privacy een issue zijn. In het kader van de 
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is de bescherming van persoonlijke data 
een belangrijk Europees aandachtspunt geworden. Voor de politie is de Wet politiegegevens 
(Wpg) eveneens een relevant juridisch kader. Een ander aspect betreft aansprakelijkheid. Wie 
is bijvoorbeeld aansprakelijk voor ongevallen die door zelfsturende voertuigen worden 
veroorzaakt? Een adequate juridische beoordeling van de eventuele haken en ogen kan pas 
plaatsvinden op basis van concrete producten. 

 
Cognitieve dimensie 
De cognitieve dimensie belicht het gegeven dat het systeem in toenemende mate kennis in 
zich zal bergen, zowel historie als nieuwe theorieën. Deze kennis moet betrouwbaar, 
beschikbaar en bruikbaar zijn voor de medewerkers, partners en burgers. Kennis in het 
systeem heeft een grote impact op de rol van de mens, waarbij het de vraag is wat de mens 
nog heeft toe te voegen als het systeem alles leert. De vraag is ook welke impact dat heeft 
op het politievak en de vereiste kennis van mensen? Kennis zweeft als het ware in het 
netwerk, soms in techniek, soms in mensen, maar de techniek beschikt mogelijk op termijn 
over een beter lerend vermogen dan mensen. Op basis van kunstmatige intelligentie kunnen 
systemen betere beslissingen nemen of activiteiten ontplooien die voor mensen, in het 
bijzonder buitenstaanders, niet altijd eenvoudig te doorgronden zijn. Dit betreft de cognitieve 
dimensie van kunstmatige intelligentie (Bostrom, 2017). 

 
Sociale dimensie 
Het netwerk kan mensen verbinden, kennis delen en samenwerking stimuleren en 
ondersteunen. Geredeneerd vanuit het perspectief van de politie als platformorganisatie (zie 
Kempers, 2017) betreft dit (tevens) virtueel samenwerken en informatie en kennis delen om 
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een doel te bereiken. Kunstmatige intelligentie veronderstelt een zekere mate van interactie 
tussen mensen en systemen. Ook de acceptatie van nieuwe technologie (draagvlak en steun) 
binnen de politieorganisatie, de politiek en de samenleving is een relevant aspect binnen de 
sociale dimensie van kunstmatige intelligentie. 

Individuele dimensie 
Geredeneerd vanuit de individuele dimensie zullen de ‘agents’ mensen ondersteunen in hun 
werk, bijdragen aan zingeving, zorg en aandachtbehoeften signaleren en een bijdrage leveren 
aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Een ieder 
(medewerkers, partners en burgers) heeft dan een ‘personal agent’ en een gepaste en 
gepersonaliseerde omgeving. Denk hierbij aan kwetsbare aangevers, het signaleren van stress 
en posttraumatische stressstoornissen, et cetera. Kunstmatige intelligentie heeft dus ook een 
individuele dimensie - impact op individuen. Bij de politie zijn dat politieprofessionals die op 
enigerwijze zijn betrokken bij het aangifteproces en burgers die aangifte doen. Deze impact 
kan per individu verschillend zijn. 

De verschillende dimensies maken zichtbaar dat kunstmatige intelligentie een complex 
fenomeen is en de impact ervan verschillende dimensies kan omvatten. Bij het toepassen 
van kunstmatige intelligentie in het aangifteproces bij de politie is het belangrijk om oog te 
hebben voor deze dimensies en oog te hebben voor hun onderlinge samenhang, zodat daar 
mogelijk tijdig kan worden bijgestuurd.  

Het inzetten van kunstmatige intelligentie binnen de politieorganisatie is geen doel, maar een 
middel. Een belangrijke doelstelling van de politie is om de Nederlandse samenleving veiliger 
te maken. Een verdere optimalisatie van het aangifteproces kan daartoe bijdragen. Om 
kunstmatige intelligentie op een verantwoorde en succesvolle manier in te zetten binnen de 
politieorganisatie dient aan twee hoofdvoorwaarden te worden voldoen. Ten eerste moet 
kunstmatige intelligentie intern inpasbaar zijn binnen de organisatie. Dit passend maken 
wordt ook wel aangeduid met het concept ‘fit’. Bij veranderprocessen zijn in dat kader 
verschillende typen te onderscheiden. Wood (1999) maakt een onderscheid tussen een 
‘strategic’ fit, een ‘internal’ fit, een ‘organizational’ fit en een ‘environmental’ fit. Bij een 
strategische fit is het belangrijk dat er sprake is ven een afstemming tussen de beoogde 
verandering en de strategie en doelen van de organisatie. Bij de interne fit is het belangrijk 
dat de beoogde veranderingen in lijn zijn met het primaire proces en tevens inpasbaar zijn 
binnen de ondersteunende PIOFACH-organisatieonderdelen. Bij de organisationele fit is het 
belangrijk dat er sprake is van een match met bestaande (technologische) systemen in de 
organisatie. Bij de omgevingsfit is het van belang dat er een koppeling is met de externe 
omgeving, bijvoorbeeld de verwachtingen van burgers en andere ketenpartners van de 
politie. In dat kader moet er dus ook draagvlak zijn bij de veiligheidspartners van de politie 
(bijvoorbeeld het openbaar ministerie), de politiek en de samenleving. Bij het bestuderen van 
de interne en externe fits zal zowel aandacht worden besteed aan de inhoud als aan het 
proces. 

Een belangrijk uitgangspunt van dit discussiepaper is dat het inzetten van kunstmatige 
intelligentie in een organisatie niet primair moet worden benaderd als een innovatieproces, 
maar als een veranderingsproces. Procesinnovatie en digitalisering zijn uiteraard wel 
belangrijke componenten van de veranderopgave. Om die reden zullen de 
wetenschappelijke inzichten die zijn ontleend aan de literatuur over 
veranderingsmanagement ook een plaats krijgen in deze paragraaf. Zij bepalen immers ook 
de mate waarin kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier kan worden ingezet 
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om een succesvolle organisatieverandering tot stand te brengen. Een belangrijk 
aandachtspunt daarbij is om eventuele weerstanden tijdig te signaleren en weg te nemen. 
Daarmee is de sociale dimensie van de organisatieverandering een centraal focuspunt. 

 
Verandermanagement  
De literatuur over verandermanagement bij publieke organisaties waarbij expliciet rekening 
wordt gehouden met de publieke context waarin ze opereren, is relatief beperkt (Kuipers et 
al., 2014). Bij het bestuderen van organisatieverandering is het belangrijk om steeds oog te 
hebben voor de context, de inhoud, het proces en uitkomsten van (strategische) 
veranderingen en transformaties die in organisaties worden doorgevoerd (Pettigrew, 1987; 
Pettigrew et al., 2001).  Voor wat betreft de context maakt Pettigrew (1987) een onderscheid 
tussen de interne en externe omgeving waarin een organisatie opereert. Bij de politie kan in 
dat kader worden gewezen op de (interne) bestuurlijke context en de (externe) politieke en 
maatschappelijke context. De veranderopgave zal dus vanuit een ketenperspectief belicht 
moeten worden. 

De inhoud verwijst naar de concrete strategieën, structuren en/of systemen die onderwerp 
van verandering zijn. Het proces verwijst naar activiteiten die worden ontplooid om de 
verandering tot stand te brengen. Pettigrew (1987) wijst daarbij op de noodzaak om zowel 
politieke als culturele elementen in de analyse van het proces te betrekken. 

Wat in het analysemodel van Pettigrew ontbreekt, zijn de uitkomsten van het proces. De 
uitkomsten verwijzen naar concrete opbrengsten en resultaten van veranderingen, inclusief 
gedragingen van de betrokken actoren. De belangrijkste beoogde opbrengst van de 
veranderingen is het vergroten van de effectiviteit van de politie en daarmee het veiliger 
maken van de Nederlandse samenleving (maatschappelijke perspectief). De effectiviteit van 
de politie wordt ook vergroot wanneer het politiewerk uitdagend blijft en medewerkers 
gemotiveerd zijn en blijven (werkgeversperspectief). 

 
Acht factoren voor een succesvolle verandering 
Er zijn diverse onderzoeken en modellen die ingaan op de factoren voor een succesvolle 
organisatieverandering, zoals Kotter (1996) en Fernandez en Rainey (2006). In dit onderzoek 
stellen we de factoren van Fernandez en Rainey centraal. Zij onderscheiden acht factoren 
om organisatieveranderingen succesvol tot stand te brengen: 

1. Verzeker de noodzaak van de verandering: er moet duidelijk en overtuigend 
gecommuniceerd worden wat de noodzaak is van de verandering, voorafgaand en tijdens 
het proces. Het startpunt daarbij is een aantrekkelijke visie voor de verandering die een 
algemene richting geeft en fundering voor verdere ontwikkeling biedt. 

2. Stel een plan op: managers dienen een strategie op te stellen voor het implementeren van 
verandering met heldere doelstellingen en een plan om die doelen te behalen. In deze 
strategie moeten ook mogelijke obstakels worden geïdentificeerd alsmede maatregelen 
worden genoemd om deze obstakels weg te nemen of te voorkomen. 

3. Creëer interne steun voor de verandering en overkom weerstand: er moet sprake zijn van 
een actieve en brede participatie van medewerkers in het veranderproces. Een crisis, schok 
of grote externe uitdaging kan weerstand helpen verminderen.  
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4. Zorg voor steun en commitment van het topmanagement: het topmanagement heeft een 
cruciale rol in het succes. Dit kan een gerespecteerd individueel boegbeeld zijn, maar ook 
een groep individuen die legitimiteit aan de verandering geeft en middelen en emotionele 
steun levert die nodig zijn om organisatieleden te laten veranderen. 

5. Bouw externe steun op: Managers dienen zich ervan bewust te zijn dat succes ook 
afhankelijk is van de mate van steun van politieke leiders en andere belanghebbende actoren, 
bijvoorbeeld burgers en partners in de veiligheidsketen (Openbaar Ministerie, Rechtspraak, et 
cetera.). 

6. Stel de benodigde middelen beschikbaar: succesvolle verandering vraagt ook om 
middelen die het veranderingsproces ondersteunen en stimuleren.  

7. Institutionaliseer de verandering: een organisatieverandering moet structureel worden 
ingebed in dagelijkse routines en organisatiepraktijken. Dit betekent dat evaluatie en 
monitoring door moeten gaan, ook nadat veranderingsprocessen zijn afgerond. 

8. Streef een uitgebreide verandering na: managers moeten een integrale, allesomvattende 
benadering voor verandering ontwikkelen die congruentie in subsystemen bewerkstelligt. 
Systeemveranderingen zijn namelijk noodzakelijk voor fundamentele gedragsveranderingen 
in organisaties. 

Deze opsomming van acht factoren kan de indruk wekken dat er sprake is van lineariteit en 
dat iedere factor volgtijdelijk doorlopen wordt. In tegenstelling tot Kotter (1996) benadrukken 
Fernandez en Rainey (2006) dat veranderingen in de praktijk complex zijn en zelden lineair 
verlopen. Bovengenoemde factoren zijn allemaal belangrijk en kunnen elkaar versterken, 
maar deze moeten dus niet lineair worden benaderd (p. 169). Ook het doorvoeren van 
innovaties in organisaties en ketens heeft doorgaans een grillig en onvoorspelbaar verloop 
(Korteland, 2010). 

Bovengenoemde factoren hebben zowel betrekking op de inhoud als het proces. 
Inhoudelijke componenten zijn het formuleren van een inspirerende visie en het opstellen 
van een (gefaseerd) stappenplan om veranderingen tot stand te brengen. Factoren die 
betrekking hebben op het proces zijn het verwerven van draagvlak binnen en buiten de 
organisatie, het inbedden van de verandering in organisatieroutines en het structureel 
monitoren en evalueren van de in gang gezette veranderingen. De inhoud en het proces 
kunnen ook in elkaar overlopen. Bij het verwerven van draagvlak als proces is het natuurlijk 
van groot belang dat de politie een inhoudelijk overtuigend verhaal heeft. 

Bij organisatieverandering spelen leerprocessen een belangrijke rol. Deze lessen zijn weer 
bepalend voor de vervolgstappen die gezet kunnen worden. In lijn met de gevolgde 
redenering spelen niet alleen interne stakeholders en hun feedback een rol, maar ook externe 
stakeholders en hun feedback. Daarmee zijn een intern en een extern leerproces te 
onderscheiden. Deze feedbackloops hebben geen eenmalig karakter, maar worden 
gedurende het veranderingsproces bij herhaling doorlopen, zodat daar waar nodig 
processen tijdig kunnen worden bijgestuurd. In principe maakt iedereen een leerproces door, 
dus zowel de mensen die het veranderproces omarmen, als mensen of 
organisatieonderdelen die om welke redenen dan ook weerstand bieden tegen 
veranderingen. 
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Kansen van kunstmatige intelligentie 
 
Om intern en extern draagvlak te verwerven voor de inzet van kunstmatige intelligentie is het 
belangrijk om de kansen van kunstmatige intelligentie te benutten en de risico’s daarvan te 
pareren. De (potentiële) kansen van kunstmatige intelligentie zullen in deze paragraaf worden 
belicht. De mogelijke risico’s komen in de volgende paragraaf aan de orde. Hierbij dient te 
worden benadrukt dat dit overzicht is gebaseerd op een deskstudie en dus niet uitputtend is. 
De verwachting is dat op basis van empirische inzichten uit latere fasen van het onderzoek 
mogelijkerwijs kansen en risico’s kunnen worden toegevoegd. 

 

Mensen ontzorgen 
Systemen die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie kunnen zware, gevaarlijke, 
routinematige, repetitieve en monotone taken uit handen van mensen nemen (IBA, 2017, p. 
14) en aldus medewerkers op de werkvloer ‘ontzorgen’. Dergelijke ondersteunende en 
assisterende systemen concurreren in dat geval niet met mensen op de arbeidsmarkt. De 
WRR wijst in dat kader op het principe van complementariteit waarbij mensen samen met 
robotica productiever worden (WRR, 2015, p. 20). Een concreet voorbeeld uit de praktijk is 
robotchirurgie, waarbij robots chirurgen ondersteunen bij het verrichten van complexe 
operaties. Ford (2016) is pessimistisch over de aard en omvang van banen waarin mensen en 
machines samenwerken. Naar zijn oordeel zullen dat er waarschijnlijk relatief weinig zijn en 
dan nog vaak van korte duur (p. 137). Ook bij het aangifteproces en andere processen is het 
de bedoeling dat kunstmatige intelligentie politiemensen ondersteunt en als ‘digitale collega’ 
taken overneemt die als gevolg van een overload aan werk niet of onvoldoende zouden 
kunnen worden opgepakt, bijvoorbeeld de aanpak van cybercrime. De hoge werkdruk is een 

belangrijk actueel issue bij de politie.32 Ook op het zorgdomein is de hoge werkdruk een 

probleem, omdat dit ten koste gaat van het werkplezier van medewerkers.33 

 

Verbinding cognitie en emotie 
Slimme technologieën kunnen steeds meer (complexe) taken uitvoeren en deze taken beter 
uitvoeren dan mensen. AI-systemen worden niet moe en werken constant. Ze maken dus 
minder fouten dan mensen (IBA, 2017). Intelligente robotsystemen kunnen daarnaast 
beslissingen nemen op basis van louter feiten. In tegenstelling tot mensen spelen menselijke 
emoties en cognitieve vooroordelen (‘biases’) geen rol in de beslissingen die ze nemen en 
de handelingen die ze verrichten. Het uitschakelen van emoties bij de uitvoering van taken 
kan overigens ook negatieve gevolgen hebben. Emoties zorgen immers voor diepgang bij 
menselijke interacties. Bij het aangifteproces spelen emoties van burgers een rol. Burgers die 
aangifte doen, zijn namelijk geconfronteerd met een ongewenste situatie die ook zeer 
ingrijpend kan zijn. Het is dus belangrijk dat deze emotie in het aangifteproces niet wordt 
miskend. Het aangifteproces zal dus een empathische component moeten blijven houden, 
anders kan de aangiftebereidheid van burgers mogelijkerwijs dalen. Uit onderzoek blijkt dat 

 

32  https://nos.nl/artikel/2100632-werkdruk-politie-hoger-dan-ooit.html & 
https://nos.nl/artikel/2247236-politie-maakt-extra-geld-vrij-voor-verlichting-werkdruk.html, 
33 https://www.trouw.nl/zorg/meer-werkdruk-in-zorg-en-minder-werkplezier~b600951f/ 

https://nos.nl/artikel/2100632-werkdruk-politie-hoger-dan-ooit.html
https://nos.nl/artikel/2247236-politie-maakt-extra-geld-vrij-voor-verlichting-werkdruk.html
https://www.trouw.nl/zorg/meer-werkdruk-in-zorg-en-minder-werkplezier%7Eb600951f/
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de aangiftebereidheid van burgers sterk samenhangt met de ernst van het delict.34 In de 
praktijk zullen besluiten naar verwachting gebaseerd zijn op de combinatie mens en machine 
en zullen cognitie en emotie dus op enigerlei wijze met elkaar verstrengeld zijn. 

 

Menselijk letsel voorkomen 
Robots en intelligente systemen kunnen mensenlevens redden. Op het zorgdomein kan 
kunstmatige intelligentie worden ingezet om betere diagnoses te stellen en om potentieel 
fatale medische fouten te vermijden (Ford, 2016, p. 161; RVS, 2019, p. 14). Radiologie loopt 
voorop in het gebruik van kunstmatige intelligentie (Nictiz, 2019, p. 7). In dat kader worden 
bijvoorbeeld computerprogramma’ gebruikt die röntgenfoto’s kunnen lezen.35 Een Chinese 
onderzoeker van de VU in Amsterdam laat kunstmatige intelligentie berichten op sociale 
media in China scannen op suïcidale gevoelens. Zo zijn volgens hem al 662 zelfdodingen 
voorkomen.36 In het leger worden robots ingezet om explosieven onschadelijk te maken. Dit 
verkleint de kans op menselijk letsel. Op basis van kunstmatige intelligentie is het wellicht in 
de toekomst mogelijk om menselijke gedragingen te voorspellen en dus ook om te 
anticiperen op criminele en terroristische activiteiten. Bij ‘predictive policing’ wordt informatie 
uit het verleden gebruikt om voorspellingen te doen die de opsporing ondersteunen (Lodder, 
Van der Meulen, Wisman, Meij & Zwinkels, 2014; Rienks, 2015). Bij de politie in Californië 
worden reeds robots ingezet die in het publieke domein fungeren als ogen en oren van de 
politie. In het verkeer is kunstmatige intelligentie een noodzakelijke voorwaarde voor 
zelfrijdende voertuigen. Voor wat betreft zelfrijdende auto’s is de technologie echter nog niet 
feilloos. In de VS werd in mei 2018 een vrouw doodgereden door een zelfrijdende auto. Het 

noodlottige ongeval was vermoedelijk het gevolg van een softwarefout.37 

 

Hogere tevredenheid van medewerkers 
Voor de politie als werkgever is het belangrijk dat het politiewerk voor medewerkers leuk en 
uitdagend is en blijft. Kunstmatige intelligentie kan het politiewerk uitdagender maken en het 
politiewerk verrijken. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld ‘saaie’ en ‘vervelende’ routinematige 
en administratieve taken overnemen van medewerkers (Martens, 2018). 

 

Hogere klanttevredenheid 
De inzet van kunstmatige intelligentie in het dienstverleningsproces kan resulteren in een 
hogere klanttevredenheid of ‘customer satisfaction’ (Van Doorn e.a., 2017, p. 24). De 
gedachte daarbij is dat AI rekening kan houden met persoonlijke behoeften van klanten en 
dat biedt mogelijkheden om zaken als zorg en onderwijs te ‘personaliseren’ (RVS, 2019; Van 
der Vorst e.a., 2019). Ook bedrijven hebben de mogelijkheid om hun klanten met inzet van 
AI te bedienen, ontdekt. Bank of America introduceerde in het voorjaar van 2018 de 

 

34 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/04/tk-bijlage-ontwikkelingen-in-de-
taakuitvoering-van-de-politie-pdf 
35 De Volkskrant, 27 januari 2019, “Computerprogramma's kunnen röntgenfoto's lezen - welkome 
ontwikkeling voor tekort radiologen”, geraadpleegd op 12 augustus 2019. 
36 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/professor-huang-zhisheng-scant-berichten-op-
sociale-media-en-heeft-al-662-gevallen-van-zelfdoding-voorkomen~b51fd666/ 
37 https://www.ad.nl/auto/dodelijk-ongeval-zelfrijdende-auto-uber-veroorzaakt-door-
softwarefout~a0f97434/ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/professor-huang-zhisheng-scant-berichten-op-sociale-media-en-heeft-al-662-gevallen-van-zelfdoding-voorkomen%7Eb51fd666/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/professor-huang-zhisheng-scant-berichten-op-sociale-media-en-heeft-al-662-gevallen-van-zelfdoding-voorkomen%7Eb51fd666/
https://www.ad.nl/auto/dodelijk-ongeval-zelfrijdende-auto-uber-veroorzaakt-door-softwarefout%7Ea0f97434/
https://www.ad.nl/auto/dodelijk-ongeval-zelfrijdende-auto-uber-veroorzaakt-door-softwarefout%7Ea0f97434/
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persoonlijke digitale assistent Erica. Deze chatbot is beschikbaar in de mobiel bankieren app 
van de Amerikaanse bank. De klanten van deze bank gebruiken Erica vooral voor het zoeken 
naar transacties, om het saldo te bekijken en inzicht te krijgen in transacties met de 

creditcard.38 Een ander Amerikaans bedrijf, Amazon, zet de chatbot Alexa in om hun klanten 
te bedienen. Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie digitale assistenten dankzij AI over 
steeds meer nieuwe vaardigheden kunnen beschikken (Brill, 2018). De mate van acceptatie 
en klanttevredenheid wordt in belangrijke mate bepaald door aard van de interactie en hoe 
‘menselijk’ deze interactie wordt ervaren door klanten. Vooralsnog prefereren gebruikers 
gesprekken met echte mensen boven gesprekken met chatbots (Hendriks, 2019). Het vinden 
van een balans tussen automatisering en menselijke interactie is geen eenvoudige opgave. 
De tevredenheid van burgers over de dienstverlening wordt niet alleen bepaald door de 
uitkomsten, maar ook door hun contactervaringen, waarbij zaken als bejegening, vertrouwen 
en terugkoppeling een rol spelen. In de literatuur wordt in dat kader gewezen op het belang 
van ‘procedural fairness’ of ‘procedural justice’ (Crow et al., 2017).  

Nieuwe en efficiëntere dienstverlening 
Kunstmatige intelligentie wordt gezien als een veelbelovende innovatie en daarmee als 
drijvende kracht achter economische groei (Van Doorn e.a., 2017; Hoos, Irgens & Slusallek, 
2018). Kunstmatige intelligentie kan er ook voor zorgen dat bedrijven in Europa efficiënter 
worden. Dat kan een aanleiding zijn om fabrieken die in het verleden naar lage lonen landen 
als China zijn verplaatst, weer terug te halen naar Europa. Robotisering kan er ook voor 
zorgen dat bedrijven niet meer hoeven te overwegen om de productie naar elders te 
verplaatsen. Robotisering in de auto-industrie zorgt ervoor dat het produceren van auto’s in 
hoge lonen landen in Europa financieel haalbaar blijft. De aard en omvang van nieuwe 
producten en diensten op basis van kunstmatige intelligentie zijn nog niet te overzien. Deze 
onzekerheid vormt mede een reden dat de opkomst van kunstmatige intelligentie ook zorgen 
of ethische vragen oproept. Deze constatering brengt ons bij de risico’s van kunstmatige 
intelligentie.  

 

 

Risico’s van kunstmatige intelligentie 
 
Aan kunstmatige intelligentie kleven ook (potentiële) risico’s, die in deze paragraaf worden 
belicht. Hierbij dient wederom te worden benadrukt dat dit overzicht is gebaseerd op een 
deskstudie en dus niet uitputtend is. De verwachting is dat op basis van empirische inzichten 
uit latere fasen van het onderzoek mogelijkerwijs risico’s kunnen worden toegevoegd. 

 

Gebrek aan empathie 
Computers en hun kunstmatige intelligentie zijn niet zo goed in de omgang met menselijke 
emoties. Bij rationele besluitvorming kan dat een voordeel zijn, maar bij taken en activiteiten 
waar menselijke empathie een rol speelt, kan dat een nadeel zijn. Het doen van aangifte door 
burgers heeft ook een emotionele lading. De mate waarin emotie een rol speelt, varieert per 

 

38 https://www.banken.nl/nieuws/20952/chatbot-erica-van-bank-of-america-bedient-al-een-miljoen-
gebruikers 
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burger en hangt samen met de aard en ernst van het aangegeven delict. Bij heftige en 
ingrijpende delicten zal het aangifteproces doorgaans een emotioneler karakter hebben, dan 
wanneer aangifte wordt gedaan van een gestolen oude fiets. Het aangifteproces heeft 
onmiskenbaar een sociale component. Voor veel burgers is het ook een manier om ‘hun 
verhaal te doen’. Momenteel is nog niet goed te overzien of en in hoeverre menselijke 
empathie in AI-systemen kan worden ingebouwd. Vooralsnog is de verwachting dat de mens 
een rol zal blijven spelen in dienstverleningsprocessen. Dat geldt ook voor de persoonlijke 
follow-up. Burgers die aangifte doen, vinden het doorgaans belangrijk om op enig moment 
een terugkoppeling te krijgen en te vernemen tot welke uitkomsten de aangifte heeft geleid. 
Wanneer deze terugkoppeling achterwege blijft, dan is dat geen stimulans en kan dat een 
negatieve invloed hebben op de bereidheid om aangifte te doen. In een AI-systeem kunnen 
follow-ups natuurlijk wel als standaardprocedure worden ingebouwd. 

 

Aantasting van menselijke autonomie 
Zelfsturende en autonome machines en systemen die zijn gebaseerd op kunstmatige 
intelligentie kunnen menselijke keuzes, beslissingen en andere gedragingen (heimelijk) gaan 
aansturen en daarmee de menselijke autonomie- en keuzevrijheid ondermijnen (Lanzing, 
2018). Bij ieder sociaal interactieproces, dus ook het aangifteproces, ligt het risico op den 
duur dat het systeem de communicatie in een eenzijdige richting stuurt. Bij menselijke 
interactie kan daar overigens ook sprake van zijn. Mensen zijn autonome wezens. Hun 
gedragingen en handelingen moeten dus niet klakkeloos worden aangestuurd door 
kunstmatige intelligentie. Een kennisintensieve organisatie stelt wel andere eisen aan 
medewerkers, dus zij zullen ook in zichzelf moeten blijven investeren om bij te blijven 
(professionalisering). 

 

Ontwrichtende technologie (voor de arbeidsmarkt) 
Kunstmatige intelligentie wordt in de literatuur benaderd als een disruptieve en revolutionaire 
technologie die vrijwel alle facetten van onze maatschappij fundamenteel zal veranderen 
(Bosse, 2019). De samenleving, de economie, de arbeidsmarkt zullen naar verwachting 
allemaal flink worden opgeschud. Die impact kan positief zijn, maar ook negatief. De impact 
kan uiteraard per concrete toepassing een verschillende uitkomst hebben. Systemen die zijn 
gebaseerd op kunstmatige intelligentie kunnen mensen als arbeidskrachten overbodig 
maken en buiten spel zetten en dus negatieve implicaties hebben voor de arbeidsmarkt 
(Department of Homeland Security, 2017; Disch, 2018). Kunstmatige intelligentie kan ten 
koste gaan van banen in specifieke sectoren. In de logistieke sector is het bijvoorbeeld de 
verwachting dat de inzet van robots in distributiecentra ten koste gaan van tienduizenden 
banen in Nederland.39 Geschat wordt dat in Europa op termijn 1,5 miljoen banen in de 
logistieke sector vervallen.40 Fabrieksbanen zijn in de hele wereld snel aan het verdwijnen 
(Ford, 2016, p. 295). Ook bij andere segmenten van de arbeidsmarkt liggen er bedreigingen 
op de loer. Denk daarbij aan administratieve banen in het lagere segment van de 
arbeidsmarkt, maar ook over ‘witteboordenbanen’ als notarissen, advocaten en accountants. 

 

39 http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2017/05/robots-vervangen-tienduizenden-banen-
dcs-101156042 
40 http://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2016/06/robots-krijgen-grip-op-magazijnen-
101144786 
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De verwachting is dat veel hedendaagse banen zullen verdwijnen. Daar staat wel tegenover 

dat er als gevolg van AI nieuwe banen ontstaan.41  Vanuit dat perspectief is de angst voor het 
verloren gaan van banen niet gegrond (Disch, 2018). Het is echter nog niet goed te overzien 
in hoeverre de nieuwe banen de verdwenen banen compenseren. Bij het aangifteproces zal 
kunstmatige intelligentie impact hebben op het takenpakket van politiemedewerkers.  

 

Gebrek aan verantwoording 
Verantwoording verwijst naar de mogelijkheid van een kunstmatige intelligentie-agent om 
transparante en controleerbare beslissingen te nemen (Allianz, 2018). Ook bij het 
aangifteproces is het belangrijk dat de stappen die daarbij worden gezet op enige wijze 
transparant en controleerbaar zijn. Op enig moment in dat proces kan een systeem 
bijvoorbeeld bepalen of een aangifte kansrijk is of niet. Het is dan belangrijk dat duidelijk is op 
welke concrete overwegingen dergelijke uitkomsten zijn gebaseerd.  

 

Vooringenomen of onbegrijpelijke algoritmen 
Aan AI-systemen liggen algoritmen ten grondslag. Algoritmen kunnen bijvoorbeeld 
vooroordelen versterken en resulteren in simplificaties van menselijke gedragingen 
(Beerends, 2019). Een uitdaging voor de overheid is dus om ‘eerlijke’ algoritmen te 

ontwikkelen die voldoen aan ethische normen en standaarden.42 Een kritische menselijke 
reflectie op de uitkomsten van AI-toepassingen is dus van groot belang. Er moet dus niet 
blind worden vertrouwd op systemen en er zullen menselijke controlemechanismen moeten 
worden ingebouwd. Bij zelflerende algoritmen ligt het risico op de loer dat deze op den duur 
niet meer door mensen begrepen kunnen worden. Bij het aangifteproces is het belangrijk dat 
het proces en de uitkomsten tot op zekere hoogte zijn te overzien door medewerkers en 
burgers.  

 

Onduidelijke juridische aansprakelijkheid 
Wanneer systemen die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie zelfstandig en autonoom 
beslissingen gaan nemen, dan roept dat de vraag op wie aansprakelijk is voor de eventuele 
negatieve gevolgen voor of schade die wordt toegebracht aan mensen (Russell, Dewey & 
Tegmark, 2015). Als voorbeeld kunnen autonome voertuigen worden genoemd, die dodelijke 
ongelukken kunnen veroorzaken. De vraag is dan wie bij een dergelijk ongeluk aansprakelijk 
is, de automobilist, de autofabrikant of de softwareleverancier? Een minder eenduidig 
voorbeeld betreft geautomatiseerde systemen bij de overheid die (mede) bepalen of iemand 
al dan niet voor een toeslag in aanmerking komt. Om verschillende redenen kan een dergelijk 
systeem resulteren in het besluit dat iemand niet in aanmerking komt voor een financiële 
toeslag of uitkering. Wanneer een dergelijk besluit onjuist blijkt te zijn, dan heeft de 
betreffende persoon (financiële) schade geleden. Is de leverancier van het systeem in dat 
geval aansprakelijk of de organisatie die het systeem inzet? Of de organisatie die bepaalde 
gegevens onjuist heeft geregistreerd en op basis waarvan het systeem tot een onjuiste 
beslissing kwam? In bureaucratische systemen kunnen overigens ook fouten worden 

 

41 https://www.trouw.nl/economie/wat-blijkt-robots-leveren-juist-meer-banen-op~be7441ff/ 
 
42 https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2019/32/onderzoek-naar-eerlijke-algoritmen-voor-beleid 
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gemaakt. In deze gevallen kan de betreffende organisatie of een specifiek 
organisatieonderdeel aansprakelijk worden gesteld. Bij het handmatige aangifteproces 
kunnen eveneens  fouten worden gemaakt. In het huidige aangifteproces wordt dit 
ondervangen, omdat de aangever zelf de aangifte ondertekent en zich daarmee schaart 
achter de juistheid van de verstrekte gegevens. Datzelfde geldt voor het digitale 
aangifteproces, waar aangevers moeten instemmen met de gegevens die ze hebben 
ingevuld.  

 

Inbreuken op privacy 
Kunstmatige intelligentie kan zijn gebaseerd op grote hoeveelheden (persoonlijke) data en 
kan dus gevaren op het gebied van privacy met zich meebrengen (Russell e.a., 2015; 
Department of Homeland Security, 2017; Allianz, 2018). Het inleveren van privacy kan dus 
een keerzijde zijn van gepersonaliseerd maatwerk. De scheidslijn tussen care en control is 
dun (WRR, 2011). Bij het aangifteproces is het delen van persoonlijke informatie 
onvermijdelijk. 

 

Machtsmonopolie van grote technologiebedrijven 
In de gedigitaliseerde samenleving is sprake van veranderende machtsverhoudingen (Kool 
e.a., 2015). Een gegeven is dat burgers, overheden en bedrijven in grote mate afhankelijk zijn 
van technologie en software van de grote technologiereuzen. Publieke diensten zijn in 
toenemende mate afhankelijk van software die door private partijen ontwikkeld wordt (Kool, 
Timmer & Van Est, 2017, p. 9). Bij een cruciaal proces als het aangifteproces is het dus 
belangrijk dat de politie voldoende zeggenschap/regie heeft over de ingezette AI-systemen. 

 

Verlies van menselijke vaardigheden 
Wanneer AI-systemen taken van de mens gaan overnemen, dan verzwakt dat vitale 
vaardigheden van mensen. Carr (2014) spreekt in dat kader over het risico van ‘deskilling’. De 
opmars van navigatiesystemen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen steeds minder 
vaak een beroep zullen doen op hun eigen navigatievaardigheden en deze vaardigheid 
geleidelijk zullen verleren. Carr verwijst zelf naar het voorbeeld van een Airbus 330 die in mei 
2009 verongelukte. Vermoedelijk na onjuiste informatie van de snelheidsmeters werd de 
automatische piloot uitgeschakeld. Uit het onderzoeksrapport dat na de vliegramp 
verscheen, bleek dat de piloten onvoldoende getraind waren om het vliegtuig op grote 
hoogte zonder automatische piloot en zonder betrouwbare snelheidsmeters te besturen. De 
vliegramp kostte 228 mensen het leven. Moderne vliegtuigen bevatten veel slimme systemen 
die het vliegen veiliger maken, maar wanneer deze slimme technologie faalt en een beroep 
moet worden gedaan op de menselijke vaardigheden van piloten, dan kan het ernstig 
misgaan. Het dilemma is dan op wie we in dergelijke situaties moeten vertrouwen: de slimme 
systemen of de menselijke intuïtie. 

 

Ondermijning van menselijke waardigheid 
De inzet van kunstmatige intelligentie kan in verschillende opzichten de menselijke 
waardigheid ondermijnen. Het gaat dan om het gevaar van objectivering of 
instrumentalisering van mensen, oftewel dehumanisering. Met name met betrekking tot de 
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inzet van robotica in de zorg bestaat hier angst voor (Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 56). 
Ook in andere gebieden van de zorg is er een risico op dehumanisering. De angst voor 
vervreemding is hier ook een onderdeel van (Disch, 2015). Militairen of politieagenten die 
robots op afstand besturen, zijn niet aanwezig in de betreffende gevarenzone. De inzet van 
telegeleide robots zorgt zodoende voor een emotionele, en daardoor ook morele afstand 
tussen de actie en de ethische implicaties van die actie. Critici vrezen dat in het creëren van 
meer afstand tussen een handeling en de gevolgen ervan het gevaar schuilt dat bestuurders 
belangrijke beslissingen, soms over leven en dood, nemen alsof ze een videospelletje spelen 
(Idem, p. 56).  Bij het aangifteproces worden doorgaans geen beslissingen genomen over 
leven en dood, tenzij bijvoorbeeld aangegeven vermissingszaken niet de juiste urgentie 
krijgen. Desondanks is het bij dit proces ook belangrijk om burgers niet alleen te benaderen 
als dataleveranciers die het systeem zo optimaal mogelijk moeten voeden met data, maar 
ook als slachtoffers die behoefte hebben aan begrip voor hun situatie en een schroom 
kunnen hebben om confronterende gegevens te delen met derden. 

 

Ethische risico’s 
AI-systemen ontberen menselijke en morele intelligentie, hebben geen (ethisch) bewustzijn 
en kunnen dus beslissingen nemen die schadelijk zijn voor mensen. Ze kunnen ook worden 
gemanipuleerd om schadelijke beslissingen te nemen (Department of Homeland Security, 
2017). Robots, autonome voertuigen, bewapende drones zijn allemaal gevoelig voor hacking 
en kunnen als gevolg daarvan onbedoeld worden aangestuurd door derden en dat kan 
rampzalige gevolgen hebben. Bij aangiftegegevens is het van groot belang dat deze niet in 
handen van derden komen. Zoals reeds eerder is aangegeven, valt de ethische dimensie 
buiten de focus van dit onderzoek. Deze dimensie is belicht in een ander onderzoekstraject 
van het nationaal politielab AI (Dechesne e.a., 2019). 

 

Om de kansen van kunstmatige intelligentie te kunnen verzilveren en de risico’s te pareren, 
zullen enkele noodzakelijke randvoorwaarden in acht moeten worden genomen. Deze 
randvoorwaarden worden in de volgende paragraaf belicht.  

 

Noodzakelijke randvoorwaarden 
 
Om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in te zetten, dient rekening 
gehouden te worden met zowel de behoeften vanuit de politieorganisatie alsmede 
behoeften van burgers en andere ketenpartners. Op basis daarvan zijn verschillende 
noodzakelijke randvoorwaarden geformuleerd, die in deze paragraaf worden gepresenteerd. 
Deze randvoorwaarden zijn in belangrijke mate ontleend aan de reeds genoemde factoren 
van Fernandez en Rainey (2006). De meeste factoren hebben betrekking op het proces, maar 
de inhoud is minstens zo belangrijk. 

 

Visie en strategie 
Zoals reeds is aangegeven, wordt de inzet van kunstmatige intelligentie in het aangifteproces 
bij de politie niet primair benaderd als technologische of innovatieve opgave, maar opgevat 
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als een onderdeel van een organisatieveranderingsproces. Bij veranderingsprocessen is het 
belangrijk dat er een duidelijke en inhoudelijk beredeneerde visie aan ten grondslag ligt. In 
deze visie zijn de nut en noodzaak van het veranderingsproces helder omschreven. Deze 
visie moet ook breed gedragen zijn en dus alle stakeholders binnen het primaire proces 
omvatten, alsmede ondersteunende organisatieonderdelen en stakeholders buiten de 
politieorganisatie, zoals het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de politiek en de 
samenleving. Een dergelijke visie moet dus ook inpasbaar zijn in de veiligheidsketen. 
Logischerwijs is een dergelijke visie ook gekoppeld aan het realiseren van de missie en 
maatschappelijke opgave van de organisatie. Een belangrijke maatschappelijke opgave van 
de politie is om de samenleving veiliger te maken. Een geolied aangifteproces en een hoge 
aangiftebereid spelen daarin een belangrijke rol. Als kunstmatige intelligentie daarin kan 
voorzien, dan is deze verandering goed inpasbaar in de missie van de politieorganisatie. 
Mogelijk kan het reeds genoemde Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie bij het 
formuleren van de visie en strategie fungeren als inspiratiebron. De politie is sinds 8 oktober 
2019 aangesloten bij de Nederlandse AI Coalitie.43 

 

Een ‘fit’ met de rest van de organisatie 
Het is van groot belang dat sprake is van een ‘fit’ met de rest van de organisatie. Een fit 
betekent dat binnen de organisatie sprake is van intersubjectieve overeenstemming tussen 
alle verschillende belanghebbende partijen ten aanzien van specifieke ontwikkelingen die 
voor een organisatie van belang zijn. Binnen de gekozen focus van dit discussiepaper is dus 
sprake van een fit wanneer alle relevante actoren binnen de politieorganisatie (primair proces 
en alle reeds genoemde ondersteunende afdelingen) een gedeeld beeld hebben ten aanzien 
van de betekenis, nut en noodzaak van de grootschalige toepassing van kunstmatige 
intelligentie bij het politiewerk. Het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de 
politieorganisatie moet dus in de volle breedte ‘inpasbaar’ zijn binnen de hele 
politieorganisatie en tevens de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke context 
waarbinnen deze organisatie opereert. In dit verband dient er dus ook sprake te zijn van een 
‘externe’ fit met organisaties in de veiligheidsketen.  

 

Lerend vermogen 
Systemen die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie moeten in staat zijn om 
onafhankelijk te leren en dus de eigen ‘vaardigheden’ steeds verder te optimaliseren (IBA, 
2017). Om AI-systemen te optimaliseren, is het noodzakelijk dat sprake is van interactie tussen 
mens en machine, waarbij rekening wordt gehouden met menselijke behoeften en 
voortschrijdende inzichten. Idealiter is sprake van een dubbel leerproces, waarbij mensen 
leren van machines en machines leren van mensen. Dit lerend vermogen heeft niet alleen 
betrekking op het optimaliseren van het (aangifte)proces, maar heeft ook een inhoudelijke 
component. Het aangifteproces is immers geen doel, maar een middel, namelijk het vergaren 
van zo veel mogelijk relevante gegevens ten behoeve van opsporing en handhaving. Een 
cruciale factor bij het lerend vermogen van AI-systemen is de beschikbaarheid van heel veel 

 

43 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
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data en kwalitatief hoogwaardige data (Blom e.a., 2018). Hoe meer data beschikbaar zijn des 
te groter het succes van AI-toepassingen (AINED, 2018, p. 2).  

 

Samenwerking mens en machine 
AI-systemen vereisen een effectieve en productieve samenwerking tussen mensen en 
machines (Bekke, 2018). Daarbij worden mensen niet vervangen, maar ondersteund door AI 
(Prakken, 2018). Het verbeterde spraakvermogen van technische systemen faciliteert dat 
proces. In sommige callcenters zijn de medewerkers al vervangen door taal- en 
spraakautomatisering (Ford, 2016, p. 129). Bij het aangifteproces is het de vraag hoe het 
samenspel tussen mens en machine verloopt en welke rol de mens in dat proces speelt. 
Deze rol hangt naar verwachting mede af van de aard en ernst van de aangifte. Bij minder 
ingrijpende aangiftes, bijvoorbeeld fietsdiefstallen, is het niet ondenkbaar dat het gehele 
aangifteproces zonder tussenkomst van mensen kan worden geautomatiseerd maar bij 
ernstige aangiftes, waarbij tijdens het proces ook een beroep wordt gedaan op empathisch 
vermogen en de aangever behoefte heeft aan een ‘luisterend oor’, zullen politiemedewerkers 
vermoedelijk nog wel onmisbaar blijven als menselijke schakel in het aangifteproces. Daarbij 
zijn verschillende varianten denkbaar, die samenhangen met de ontwikkeling van de 
technische mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat AI-systemen in eerste instantie 
beslissingen of verschillende opties gaan voorleggen aan medewerkers. AI-systemen kunnen 
op de langere termijn mogelijk een stap verder gaan en op basis van algoritmen zelf 
beslissingen gaan nemen. In dat geval is het vanuit het oogpunt van legitimiteit belangrijk dat 
de genomen beslissingen door mensen te doorgronden zijn en dat de stappen die zijn gezet 
om tot die beslissingen te komen te reconstrueren en te motiveren zijn.  

 

Interdisciplinaire samenwerking 
Kunstmatige Intelligentie is een interdisciplinair vakgebied. Om resultaten te kunnen boeken 
bij het introduceren van kunstmatige intelligentie in concrete en belangrijke processen 
binnen organisaties is dus inter- en multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk (Bostrom, 
2017; Europese Commissie, 2018; Hoos e.a., 2018; Bosse, 2019). Dit is in lijn met de centrale 
gedachte van dit discussiepaper dat de toepassing van kunstmatige intelligentie niet louter 
als innovatie moet worden benaderd, maar ook moet worden opgevat als een 
organisatieverandering, waarbij er ook oog moet zijn voor sociale, cognitieve, juridische en 
ethische implicaties.  

 

Flexibiliteit 
Om het aangifteproces te optimaliseren, zijn tussentijdse aanpassingen en veranderingen 
onvermijdelijk. Het is dus van groot belang dat AI-systemen flexibel genoeg zijn om te worden 
aangepast of bijgestuurd op basis van voortschrijdende inzichten en opgedane 
praktijkervaringen. In de innovatieliteratuur wordt in dat verband gewezen op de 
noodzakelijkheid van ‘kneedbare’ technologie (Korteland, 2011, p. 42). Hier ligt een grote 
uitdaging bij de politie. 
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Vertrouwen in het systeem  
Het is van groot belang dat medewerkers van de politie en burgers zichzelf herkennen als 
subjecten met zeggenschap tijdens het aangifteproces en dus geen louter ‘objecten’ van de 
technologie zijn. Kunstmatige intelligentie moet ‘mensvriendelijk’ zijn. Het moet worden 
gebruikt om mensen altijd als doel en niet als middel te behandelen (Floridi, 2018). Bij het 
aangifteproces is het belangrijk dat burgers zo veel mogelijk relevante gegevens delen met 
de politie. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om deze gegevens open met de politie 
te delen. Professionals en burgers zullen dus ook vertrouwen moeten hebben in AI-systemen 
(Europese Commissie, 2018; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019). In dat 
kader kan een mensgerichte focus op AI worden bepleit (Bosse, 2019). Een op AI-gebaseerd 
aangifteproces die interacties faciliteert moet dus ook in staat zijn om het vertrouwen van 
burgers te wekken. Het belang van het vertrouwen van burgers in het gebruik van AI door de 
politie is ook onderkend door de minister van Veiligheid en Justitie.44 

 

Participatie van medewerkers  
In de literatuur over verandermanagement is weerstand van medewerkers tegen verandering 
een belangrijk aandachtspunt. Desondanks is er geen consensus over de oorzaken van deze 
weerstanden en maatregelen om deze weerstanden te overwinnen (Kuipers et al., 2013). Wel 
is duidelijk dat vroegtijdige inspraak en participatie belangrijke voorwaarden zijn om eventuele 
weerstanden tijdig te ontdekken en daar waar mogelijk weg te nemen (Dignum & Van den 
Hoven, 2016). Dit vereist een zekere invloed van gebruikers op het systeem. “Employees 
should be involved in the development and the process of change at an early stage in order 
to grow accustomed to the new technology themselves” (IBA, 2017, p. 24). Open 
communicatie is daarbij van groot belang. In dat kader zou kunnen worden overwogen om 
dialoogsessies te organiseren waar alle relevante partijen bij zijn aangehaakt, zodat ze 
(inter)actief worden meegenomen in het veranderingsproces bij de politie. Dit betekent dat 
medewerkers voldoende gelegenheid krijgen om hun inhoudelijke ideeën in te brengen en 
dat er voldoende stimulansen zijn om zelf ideeën te bedenken of naar voren te brengen.  

 

Professionalisering 
Kunstmatige intelligentie heeft ook implicaties op het gebied van (bij)scholing van 
medewerkers, zodat ze de benodigde competenties en digitale vaardigheden in huis hebben 
om effectief en efficiënt samen te werken met slimme systemen (Kool e.a., 2015). Ook 
hebben medewerkers kennis en vaardigheden nodig die hen in staat stellen om zich snel en 
flexibel aan te kunnen passen aan technologische, sociale en digitale veranderingen in de 
informatiesamenleving. Dat vereist levenslang leren. Ook in het onderwijs zal meer moeten 
worden ingezet op digitale vaardigheden (Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 14). Gebruikers 
dienen tijdig (bij)geschoold te worden in de mogelijkheden en onmogelijkheden van AI-
systemen (Disch, 2015). In Europees verband heeft de Europese Commissie het Digital 
Education Action Plan gelanceerd, dat beoogt om de digitale vaardigheden en competenties 
van alle burgers te bevorderen (Europese Commissie, 2018). Op dit terrein scoort Nederland 
zeer hoog, namelijk tweede van 27 EU-landen in 2017 (CBS, 2019, p. 122). Ruim 79 procent 

 

44 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
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van de Nederlandse bevolking van 16-74 jaar heeft tenminste een basisniveau in 2017 (CBS, 
2019, p. 123). 

 

Transparantie 
Bij AI-systemen is transparantie van groot belang (Dignum & Van den Hoven, 2016; Europese 
Commissie, 2018; Gemeente Amsterdam, 2019). In dat kader is het belangrijk dat mensen tot 
op zekere hoogte de (software) beslissingen, redeneringen en stappen in het proces kunnen 
volgen en reconstrueren (Kool e.a., 2015). Het systeem moet dus niet louter fungeren als een 
‘black box’, waarin veel data wordt gestopt en dat vervolgens leidt tot een zekere uitkomst 
waarbij het zicht op onderliggende mechanismen ontbreekt. Bij het aangifteproces zullen de 
betrokkenen inzicht moeten hebben hoe dataverwerking in het systeem tot bepaalde 
uitkomsten leidt. Dit vereist transparantie ten aanzien van de werking van het systeem en het 
proces waarin het systeem is ingebed. Deze transparantie kan per systeem variëren. Vooral 
bij systemen die zijn gebaseerd op superintelligentie ontstaat het probleem dat de werking 
daarvan niet meer door mensen begrepen wordt, omdat ze immers de menselijke 
intelligentie overstijgen.  

 

Borgen van publieke waarden 
Het is van groot belang dat publieke waarden in de digitale samenleving geborgd zijn 
(Dignum & van den Hoven, 2016; Kool, Timmer & Van Est, 2017; Van Est & Gerritsen, 2017; 
Dechesne e.a., 2019). Een publieke waarde is dat burgers recht hebben op zinvol contact 
met de overheid.45 Wanneer AI wordt toegepast bij gedigitaliseerde dienstverlening dan zal 
steeds de vraag gesteld moeten worden of burgers een dergelijk contactkanaal als zinvol 
ervaren. Andere publieke waarden zijn onder meer privacy, autonomie, keuzevrijheid, 
rechtvaardigheid, menselijke waardigheid, participatie, transparantie en controle over 
technologie. Ook in Europees verband wordt belang gehecht aan het feit dat toepassingen 
die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie de waarden van de Europese Unie en 
fundamentele rechten van burgers niet ondermijnen (Europese Commissie, 2018). Het is dus 
belangrijk dat burgers ook bij het veranderingsproces zijn aangehaakt. Zij kunnen in hun rol 
van klant belangrijke feedback verschaffen. Deze feedback en betrokkenheid is van groot 
belang om draagvlak te verwerven voor het veranderingsproces bij de politie. De 
maatschappij zal dus de grootschalige inzet van kunstmatige intelligentie ten behoeve van 
het politiewerk moeten accepteren wat raakt aan de randvoorwaarde dat mensen 
vertrouwen moeten hebben in het systeem.  

 

Incrementeel proces 
Bij innovaties is het belangrijk om geen grote sprong in het diepe te wagen, maar steeds 
beredeneerde stappen te zetten, zodat het veranderingsproces op basis van voortschrijdende 
inzichten tijdig kan worden bijgestuurd. De voortgang van het veranderingsproces zal dus 
structureel en systematisch moeten worden gemonitord en geëvalueerd. Belangrijk is ook 
dat de betrokkenen actief zijn aangehaakt en een concrete inbreng hebben (co-creatie), 
zodat eventuele weerstanden tijdig kunnen worden gesignaleerd en weggenomen. Dit is dus 

 

45 https://www.raadvanstate.nl/@112661/w04-18-0230/ 
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een incrementeel proces. Tevens dient te worden benadrukt dat geen sprake is van een 
lineair proces.  

 

Leiderschap 
Leiderschap wordt in de literatuur beschouwd als een belangrijke factor om veranderingen 
binnen (publieke) organisaties tot stand te brengen (Kuipers et al., 2013). In de context van dit 
discussiepaper omvat leiderschap onder meer het uitdragen van de visie op het 
organisatieveranderingstraject, het verwerven van draagvlak binnen en buiten de organisatie 
voor het veranderingsproces, het organiseren van een kritische tegenspraak en het bewaken 
van publieke waarden die in het geding kunnen zijn. Leiderschap heeft ook een inhoudelijke 
component, namelijk het uitdragen van een wervend, bezielend en overtuigend verhaal.  

 

Duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
Van belang is dat de inhoudelijke taken (en taakverdeling), verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de betrokken organisatieonderdelen duidelijk zijn belegd en afgebakend. 
De veranderopgave raakt immers veel organisatieonderdelen en organisaties in de 
veiligheidsketen. Dit raakt ook aan de randvoorwaarde dat er een fit moet zijn met de rest 
van de organisatie.   

 

Politieke urgentie 
In dit discussiepaper is geconstateerd dat er een fit moet zijn tussen de (interne) 
veranderingsopgave en de (externe) politiek. Het is daarmee van groot belang dat er sprake 
is van een beredeneerde en zichtbare verbinding tussen de veranderopgave bij de politie als 
oplossing en problemen en knelpunten die in de politieke werkelijkheid en maatschappij 
worden ervaren. Kunstmatige intelligentie vraagt van politici om zich te engageren met een 
toekomst die verder ligt dan de gebruikelijke ‘waan van de dag’. 

 

Conclusies en reflecties 
Kunstmatige intelligentie is in dit discussiepaper benaderd als de intelligentie waarmee 
machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. De opkomst daarvan wekt 
enerzijds hoge verwachtingen, maar leidt ook tot bezorgdheid. De angst voor 
technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica 
weerspiegelt de complexe relatie tussen mens en technologie. Het is belangrijk dat de mens 
en de technologie niet tegenover elkaar worden geplaatst, maar dat technologie wordt 
gezien als onderdeel van ons menselijk bestaan. Ten aanzien van het aangifteproces zullen 
de mens en de machine dus effectief moeten samenwerking om de kwaliteit van het 
aangifteproces verder te verhogen. 

In dit discussiepaper is de toepassing van kunstmatige intelligentie bij het aangifteproces niet 
versmald tot louter een (technische) innovatieopgave, maar verbreed tot een fenomeen dat 
organisatorische en sociale implicaties heeft voor de betrokkenen. Het is van groot belang 
dat politiemedewerkers, actoren in de veiligheidsketen en burgers ontvankelijk zijn voor de 
inzet van kunstmatige intelligentie bij het aangifteproces, een belangrijk proces binnen de 
politieorganisatie. Tegen die achtergrond is in het conceptueel model ook een koppeling 
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gemaakt met verandermanagement. Op basis daarvan zijn verschillende factoren voor 
succesvolle verandering benoemd.  

Verschillende (potentiële) kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie zijn benoemd. Het 
is belangrijk om daar voldoende oog voor te hebben bij de verdere stappen die de politie zet. 
Om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in te zetten, dient rekening 
gehouden te worden met verschillende noodzakelijke randvoorwaarden. Dit zijn een 
duidelijke visie op het veranderingsproces en veranderstrategie, een ‘fit’ met de rest van de 
organisatie, het ontwikkelen van lerend vermogen, een effectieve samenwerking tussen 
mens en machine, een interdisciplinaire focus en samenwerking, flexibiliteit, vertrouwen in 
het systeem, participatie van medewerkers, professionalisering van medewerkers, 
transparantie, het borgen van publieke waarden, een incrementele en multidisciplinaire 
aanpak, leiderschap, duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en politieke 
urgentie. Deze randvoorwaarden hebben niet alleen betrekking op het proces, maar ook een 
inhoudelijke component. Om intern en extern draagvlak te realiseren, is het namelijk 
belangrijk dat de veranderopgave expliciet is gekoppeld aan een wervend, bezielend en 
overtuigend verhaal en dat de veranderopgave duidelijk en overtuigend wordt gepositioneerd 
en ervaren als oplossing voor gesignaleerde problemen en uitdagingen waar de huidige 
organisatie mee wordt geconfronteerd. De beoogde veranderingen moeten dus in de volle 
breedte inpasbaar zijn binnen de bestaande politieorganisatie.   

Bij innovaties ligt het risico op de loer dat burgers primair fungeren als objecten, in plaats van 
als subjecten. Het burgerperspectief verdwijnt dan uit beeld. Om inzicht te verkrijgen in de 
percepties, ervaringen en ideeën van burgers kan het zinvol zijn om een maatschappelijk 
debat te organiseren en te voeren over digitalisering in het algemeen en kunstmatige 
intelligentie in het bijzonder (Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 10). Aangezien de 
ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie snel verlopen, is het daarnaast 
raadzaam om relevante (inter)nationale trends op dat terrein in het private en publieke 
domein structureel te monitoren. 
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Fase 2:Empirische resultaten van interviewronde 
 

Inleiding  
 

In het kader van het onderzoek naar de (verwachte) sociale impact van kunstmatige 
intelligentie op de politieorganisatie is een discussiepaper geschreven dat is gebaseerd op 
inzichten uit de (wetenschappelijke) literatuur. Om inzicht te vergaren in percepties van 
betrokkenen in en rondom de politieorganisatie in de praktijk, werden in november en 
december 2018 zeven respondenten geïnterviewd. Zes respondenten zijn werkzaam bij de 
politie en één respondent is werkzaam bij het Openbaar Ministerie. De respondenten zijn 
vermeld in bijlage 1 onderaan dit document. 

Bij de afname van de interviews is een topic list gehanteerd, die vooraf ter commentaar aan 
de opdrachtgever werd voorgelegd. De topic list bestaat uit de volgende onderdelen:  

• de associaties van de respondent bij het begrip kunstmatige intelligentie; 

• de gepercipieerde kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie; 
• de uitdagingen op concrete dimensies (informatiedimensie, ethische dimensie, 

juridische dimensie, cognitieve dimensie, sociale dimensie en individuele dimensie); 

• de noodzakelijke randvoorwaarden die in acht genomen moeten worden;  

• de verwachte effecten van kunstmatige intelligentie op de veiligheidsketen 

Op het einde van het interview zijn de respondenten in de gelegenheid gesteld om eventuele 
zaken die tijdens het interview onderbelicht zijn gebleven te delen met de interviewers.  

In dit document worden de empirische bevindingen uit de interviewronde beschreven. 
Daarbij ligt de nadruk op de gedeelde ervaringen van de respondenten.   

 

Associaties bij het begrip kunstmatige intelligentie 
 
Kunstmatige intelligentie wordt ervaren als een modeterm. Een belangrijke associatie is dat 
taken zullen worden uitgevoerd door (computer)systemen. Dit vereist wel dat deze systemen 
worden gevoed met veel data. De verwachting is verder dat (computer)systemen dankzij 
kunstmatige intelligentie steeds beter in staat zullen zijn om taken zelfstandig uit te kunnen 
voeren. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan repeterende taken binnen vastomlijnde 
kaders, maar op de langere termijn zullen naar verwachting ook complexere taken door 
computersystemen uitgevoerd kunnen gaan worden.   

Wanneer wordt ingezoomd op het specifieke aangifteproces, dan wordt kunstmatige 
intelligentie geassocieerd met een specifieke taak, namelijk het doen van aangifte via een 
computer. De intelligentie die zich richt op het uitvoeren van één specifieke taak is in het 
discussiepaper omschreven als taakspecifieke intelligentie.  
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Kansen van kunstmatige intelligentie 
 

De respondenten hebben verschillende (potentiële) kansen van kunstmatige intelligentie 
voor het aangifteproces bij de politie voor het voetlicht gebracht die in hun beleving zullen 
of kunnen optreden. De genoemde kansen worden in deze paragraaf in willekeurige 
volgorde nader belicht. 

 

Verhogen van de aangiftebereidheid 
Een verwachting is dat de aangiftebereidheid omhoog gaat. De aangiftebereidheid van 
burgers en bedrijven hangt ook samen met de aard en snelheid van het aangifteproces. 
Dankzij kunstmatige intelligentie kan de snelheid van de digitale dienstverlening door de 
politie worden verhoogd. Burgers en bedrijven die aangifte willen doen kunnen meteen 
geholpen en bediend worden. Ze hoeven niet naar het politiebureau te gaan of een afspraak 
te maken, maar kunnen in een gerobotiseerde en gedigitaliseerde omgeving meteen aan de 
slag en hun verhaal kwijt. De gang naar het politiebureau om daar een medewerker van de 
politie te woord te staan, kan voor burgers een drempel zijn. “Het concept van de balie is 
achterhaald. Die drempel is voor veel mensen te hoog” (interview). De aangiftebereidheid van 
burgers en bedrijven hangt ook samen met hun ervaringen met het verloop en de verwachte 
uitkomsten van het aangifteproces. “Het vertrouwen van de burger in de politie kan groter 
worden als het aangifteproces effectief en efficiënt verloopt” (interview). De ervaring van 
burgers en bedrijven tijdens het aangifteproces is tevens cruciaal in hun beeldvorming over 
de politie. Wanneer de verwachting van een hogere aangiftebereidheid in de praktijk ook 
uitkomt, dan is dat een belangrijk winstpunt voor de politie. Aangiftes zijn namelijk een 
noodzakelijk startpunt om daders op te sporen, aan te houden en uiteindelijk voor de rechter 
te kunnen brengen. Daarmee is het aangifteproces een cruciaal proces binnen de 
politieorganisatie.  

 

Snellere doorlooptijden in de keten  
Systemen raken niet vermoeid. Daarnaast kunnen mensen nooit zo snel vragen 
beantwoorden als computers. “Bij mailuitwisseling (tussen aangevers en de politie) zit er 
vertraging op het proces. Een antwoord op een vraag kan even op zich laten wachten” 
(interview). Een snellere verwerkingstijd van aangiftes heeft verschillende voordelen. Als 
aangiftes rondom online fraude sneller verwerkt kunnen worden, dan kan de politie ook 
eerder relevante trends waarnemen en bijvoorbeeld de ‘grote vissen’ in het online 
fraudecircuit proberen te vangen. Daarnaast kunnen dossiers eerder worden opgestuurd naar 
het Openbaar Ministerie. 

 

Betere aangiftes 
De verwachting is dat kunstmatige intelligentie leidt tot kwalitatief betere aangiftes. Ten eerste 
kan kunstmatige intelligentie zorgen voor een betere vraagarticulatie. Dit impliceert het 
stellen van “goede vragen aan de voorkant van het proces”. Ten tweede maken computers 
minder fouten dan mensen. Ze zijn dus beter in repeterende taken dan mensen. In de derde 
plaats kunnen systemen niet ‘vergeten’ om belangrijke vragen te stellen en dit leidt naar 
verwachting tot betere en completere dossiervorming. Daarmee kunnen ook onnodige 
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irritaties bij politiemedewerkers en burgers worden voorkomen. “Ik zie heel veel aangiftes die 
niet compleet zijn, waarbij vragen die in mijn idee evident zijn dat je die stelt, niet gesteld zijn 
of ze zijn niet opgeschreven. Dat betekent in heel veel gevallen dubbel werk, want na zo’n 
aangifte moet de politie nog een keer met de aangever gaan praten. Dat is zonde van de 
schaarse tijd die de politie heeft, maar het is naar het slachtoffer ook niet prettig om nog een 
keer weer dat gesprek aan te moeten gaan. Als je daar een verbeterslag kan realiseren, dan 
zijn we daar met zijn allen bij gebaat” (interview). Betere aangiftes kunnen ook de effectiviteit 
van het opsporings- en vervolgingsproces in de keten ten goede komen. Hoe beter de 
dossiers die tijdens het aangifteproces worden aangelegd, hoe groter de kans dat het 
Openbaar Ministerie zaken kan oppakken en daders voor de rechter kan brengen. Dat laatste 
heeft ook weer zijn weerslag op de reeds genoemde aangiftebereid: “Burgers moeten het 
nut van aangifte doen inzien” (interview). 

 

Administratieve taken overnemen 
Gerobotiseerde aangiftesystemen kunnen administratieve taken uit handen nemen van 
politiemedewerkers. Dit kunnen werkzaamheden of ‘routineklussen’ zijn die door 
medewerkers als vervelend worden ervaren. Als dergelijke taken door (computer)systemen 
worden overgenomen, dan komt er binnen de politie meer tijd en capaciteit vrij om andere 
taken uit te voeren. Er kunnen dan wellicht weer meer politiemensen de straat op en 
‘plankdossiers’ die blijven liggen kunnen dan weer worden opgepakt. Aldus kan de slagkracht 
van de politie worden vergroot. Gerobotiseerde systemen bij de politie kunnen ook een 
manier zijn om de werkdruk bij de politie aan te pakken. Uit recente berichtgeving blijkt dat 
de werkdruk bij de politie als te hoog wordt ervaren.46 

 

Uniform kwaliteitsniveau 
Wanneer burgers aangifte doen op het politiebureau dan kunnen ze worden geconfronteerd 
met een wisselend kwaliteitsniveau. De ene medewerker kan namelijk meer kennis en 
ervaring bij het opnemen van aangiftes hebben dan zijn of haar collega. Een 
politiemedewerker kan ook zijn of haar dag niet hebben of om andere redenen steken laten 
vallen. “We hebben een paar duizend collega’s die aangiftes opnemen. Wat ik ook doe aan 
opleidingen, ik zal er nooit voor kunnen zorgen dat al die collega’s op hetzelfde 
kwaliteitsniveau hun werk kunnen doen” (interview). De ervaringen van aangevers op 
politiebureaus kunnen mede als gevolg daarvan zeer uiteenlopen. De verwachting is dat bij 
een gerobotiseerd aangifteproces een eenduidig(er) kwaliteitsniveau kan worden 
gegarandeerd. De verwachting is verder dat kunstmatige intelligentie resulteert in eenduidiger 
beoordelingen van de informatie die aangevers aan de politie verstrekken. 

 

Extra gereedschap 
In de huidige samenleving verlopen de (technologische) ontwikkelingen razendsnel. Dat 
heeft ook een onvermijdelijke impact op de aard en inhoud van het politiewerk. Ten aanzien 
van de impact van nieuwe technologie op het politiewerk zijn eigenlijk twee kampen te 

 

46 https://nos.nl/artikel/2247236-politie-maakt-extra-geld-vrij-voor-verlichting-werkdruk.html, 
geraadpleegd op 2 januari 2019. 
 

https://nos.nl/artikel/2247236-politie-maakt-extra-geld-vrij-voor-verlichting-werkdruk.html
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onderscheiden. Het ene kamp omarmd de veranderingen als een kans, waarbij nieuwe 
technologie de medewerkers ondersteunt. De respondenten kunnen worden gerekend tot 
dit kamp. Er zijn ook medewerkers die de veranderingen kunnen ervaren als een bedreiging. 
Binnen dit kamp bestaat de al dan niet terechte angst dat nieuwe technologie de medewerker 
overbodig maakt (zie volgende paragraaf met gepercipieerde risico’s van kunstmatige 
intelligentie). De respondenten zijn van mening dat het politiewerk niet verdwijnt, maar 
anders wordt. Kunstmatige intelligentie wordt daarbij omarmd als een veelbelovend extra 
instrument. “Collega’s krijgen er (dankzij AI) gereedschappen bij in hun gereedschapskist om 
hun vakmanschap beter uit te kunnen oefenen. De tools moeten hen niet gaan vertellen dat 
ze hier linksaf en daar rechtsaf moeten gaan. Dat gaat hem niet worden. Maar ze moeten 
informatie aangereikt krijgen, waarmee ze merken: hiermee kan ik mijn vak beter uitoefenen” 
(interview). 

 

Arbeidsvreugde 
Werkdruk ontstaat vaak wanneer mensen taken moeten uitvoeren waar ze het nut niet van 
inzien, bijvoorbeeld registratiedruk, of taken uitvoeren die als vervelend of saai worden 
ervaren. Dit kunnen bijvoorbeeld routinematige taken zijn die doorgaans niet als uitdagend 
worden ervaren. Kunstmatige intelligentie kan een instrument zijn om de hoge werkdruk van 
politiemedewerkers aan te pakken en om het politiewerk aantrekkelijk te maken en te 
houden. Dit kan de ‘arbeidsvreugde’ van politiemedewerkers ten goede komen. “Als 
kunstmatige intelligentie goed wordt gebruikt, dan maakt dat het (politie)vak interessanter en 
worden de resultaten die je als politieorganisatie bereikt beter” (interview). Een belangrijke 
veronderstelling is dat kunstmatige intelligentie de niet uitdagende taken overneemt van 
medewerkers, zodat medewerkers meer tijd hebben voor uitdagende klussen, bijvoorbeeld 
op het gebied van nazorg. “Als je dankzij kunstmatige intelligentie routinematige taken uit 
handen kunt nemen van politiemedewerkers, is er meer tijd voor de echte gesprekken met 
burgers” (interview). Ook ontstaat er dan tijd voor zaken die anders op de plank blijven liggen, 
zoals de reeds genoemde plankdossiers. Een gemaakte nuancering is dat er ook mensen bij 
de politie zijn die zich prettig voelen bij het verrichten van routinematige handelingen en dus 
niet warmlopen bij de gedachte dat gerobotiseerde systemen deze taken van hen zullen gaan 
overnemen. 

 

Efficiency 
Efficiency is voor iedere organisatie een relevant aandachtspunt. Daarbij gaat het ook om de 
vraag hoe de beschikbare mensen op een efficiënte manier kunnen worden ingezet. “Mens 
tot mens interactie is aanzienlijk duurder dan digitale interacties. Als je alle politiebureaus 
moet bemensen met collega’s die aangiftes opnemen en hen moet opleiden, dan kost dat 
enorm veel geld” (interview).  

 

Conclusies 
Wanneer we de kansen die zijn genoemd door de respondenten vergelijken met de 
verwachte kansen die zijn genoemd in ons discussiepaper, dan komen deze in hoge mate 
overeen. Complementariteit is in de gesprekken naar voren gebracht als ‘extra gereedschap’ 
en het overnemen van administratieve taken. Een verbeterde uitvoering van taken is in de 
interviews in verband gebracht met een verbeterde dienstverlening naar burgers en tevens in 
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de vorm van betere aangiftes en snellere doorlooptijden. Dit kan betekenen dat de politie 
ook sneller trends kan waarnemen en dat aangiftes in de veiligheidsketen ook sneller en 
effectiever kunnen worden opgepakt. Wanneer dit ertoe leidt dat gevaarlijke lieden eerder bij 
de politie in beeld komen of worden opgepakt, dan kan dit uiteindelijke mensenlevens 
redden. Een verbeterde dienstverlening kan de klanttevredenheid, maar ook de 
aangiftebereid ten goede komen. Dat laatste is overigens wel de vraag en hangt in belangrijke 
mate af van de vraag in hoeverre burgers het aangifteproces in een gerobotiseerde omgeving 
als prettig en zinvol ervaren. Hiermee is niet gezegd dat aangifte doen op het politiebureau 
per definitie zinvoller is. De kennis en ervaring van medewerkers die aangiftes opnemen kan 
namelijk variëren en dat kan resulteren in verschillende klantervaringen. De gedachte achter 
een gerobotiseerd systeem is dat een uniformer kwaliteitsniveau kan worden gegarandeerd. 
De in het paper vermelde tevredenheid van medewerkers verwijst naar arbeidsvreugde. Deze 
tevredenheid kan variëren. Niet iedere medewerker vindt het vervelend om routinetaken uit 
te voeren. Ook efficiency is zowel in ons paper als in de gesprekken als kans benoemd. 
Efficiency is overigens geen formele doelstelling om kunstmatige intelligentie in het 
aangifteproces in te bouwen. 

 

Risico’s van kunstmatige intelligentie 
 
Zoals reeds eerder is geconstateerd, zien de respondenten kunstmatige intelligentie 
voornamelijk als een kans voor de politieorganisatie en hebben relatief weinig risico’s voor 
het voetlicht gebracht. De benoemde risico’s werden door de respondenten niet primair 
gekoppeld aan hun eigen takenpakket, maar vooral benaderd als risico’s die hun collega’s 
kunnen ervaren. Dat laatste is wel opvallend, omdat de ze de kansen wel op henzelf en hun 
afdeling betrekken, maar niet de risico’s. 

 

Broodroof 
De respondenten stellen dat niemand precies kan voorzien wat kunstmatige intelligentie 
uiteindelijk gaat betekenen voor de positie en het takenpakket van politiemedewerkers. Ze 
zijn niet bang dat het politiewerk verdwijnt, maar constateren wel dat het politiewerk anders 
wordt. Voor de politieorganisatie is dit een voldongen feit. “We hebben als politieorganisatie 
geen andere keuze dan meegaan in de veranderingen” (interview). De respondenten 
constateren dat hun collega’s wisselend tegen organisatieveranderingen aan kunnen kijken. 
Er zijn collega’s die de veranderingen omarmen, maar er zijn ook medewerkers die zich 
zorgen maken over de veranderingen en die moeite hebben om met de veranderingen mee 
te gaan. “Er zijn mensen die veranderingen snel oppakken (…), maar er zijn ook mensen die 
moeite hebben om nieuwe dingen aan te leren” (interview). Ook verandermoeheid kan 
daarbij een rol spelen. De reorganisatie van de nationale politie is immers een ingrijpend 
veranderingsproces geweest. In de interviews is herhaaldelijk gewezen op het feit dat er 
collega’s zijn die bang zijn dat kunstmatige intelligentie hun werk overneemt en als 
‘broodroof’ ervaren. Ook zijn er collega’s die zich prettig voelen bij hun huidige taken en dat 
kunnen ook routinematige taken zijn. De angst dat systemen het politiewerk gaan overnemen 
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is overigens moeilijk te rijmen met de huidige werkdruk bij de politie47 Gerobotiseerde 
systemen zouden ervoor kunnen zorgen dat de werkdruk bij de politie lager wordt. Bij de 
angst voor broodroof zijn ook relativerende opmerkingen gemaakt. “Verschillende taken van 
onze afdeling zijn inmiddels overgenomen door technische systemen. Desondanks hebben 
we het als afdeling nooit rustig gehad. Onze afdeling kreeg er namelijk ook weer nieuwe 
taken bij” (interview).  

 

Gebrek aan empathisch vermogen 
Verschillende respondenten vragen zich hardop af of en in hoeverre gerobotiseerde en 
geautomatiseerde systemen in staat zijn om empathie te tonen. Bij het aangifteproces is 
empathie een belangrijk aandachtspunt, omdat aangevers ongevraagd zijn geconfronteerd 
met een delict en dat is een negatieve ervaring. De impact van deze ervaring op de aangever 
kan afhangen van de aard en ernst van het delict, maar een vergelijkbaar delict kan door 
burgers tegelijkertijd ook zeer wisselend worden ervaren. “Wie aangifte doet van een zwaar 
zedenmisdrijf of slachtoffer is geworden van een geweldmisdrijf is daar niet alleen om 
informatie te geven, maar is daar ook om het eigen verhaal te vertellen en om empathie te 
ervaren en om een luisterend oor te vinden” (interview). De verwachting is daarom dat 
kunstmatige intelligentie niet bij de aangifte van ieder strafbaar feit kan worden toegepast. 
Een belangrijke behoefte van burgers is dat ze hun verhaal kwijt willen. “Wat we niet moeten 
vergeten is dat het doen van aangifte dat daar misschien voor de helft, maar ik denk veel 
meer, de emotie bij komt kijken (…) Dat zijn dingen die je niet zomaar door een computer 
kunt vervangen en kunt vangen met kunstmatige intelligentie” (interview). Het aftasten van de 
emoties van aangevers is iets wat belangrijk is en blijft. Ook een fietsendiefstal kan een 
wisselende impact hebben. Bij de diefstal van een verzekerde fiets komt bijvoorbeeld minder 
emotie kijken, dan de diefstal van een fiets die van een familielid is geweest. Bij het 
aangifteproces moet er dus voldoende oog zijn voor de menselijke kant. “De menselijke 
factor is heel belangrijk en moet niet worden onderschat” (interview). Misschien dat empathie 
op een gegeven moment kan worden aangeleerd door een computersysteem, maar ook 
daar kleeft een risico aan: “Niets is zo dodelijk als empathie die niet echt doorvoeld wordt.” 
De vraag is verder of en in hoeverre computers kunnen omgaan met of reageren op non-
verbale signalen van aangevers. “In een persoonlijke setting reageren medewerkers op non-
verbale signalen. De vraag is of een computer daarop kan reageren” (interview). Een 
nuancering is dat het empathisch (inlevings)vermogen bij face-to-face aangiftes op het 
politiebureau ook uiteen kan lopen. Ook dit heeft te maken met de reeds genoemde 
verschillen in kennis, ervaring en sociale vaardigheden van politiemedewerkers. De 
respondenten constateren verder dat er ook delicten zijn waar doorgaans weinig emotie bij 
komt kijken. Een voorbeeld is de aangifte van online internetoplichting. Natuurlijk vinden 
mensen het vervelend dat ze zijn opgelicht of schamen ze zich voor het feit dat ze zich 
hebben laten oplichten op marktplaats. Doorgaans hebben ze slechts één belangrijke 
drijfveer om aangifte te doen en dat is om (via hun verzekering) geld terug te krijgen.  

Verder zijn in algemene zin genoemd het risico dat algoritmen en beslissingen op een 
gegeven moment niet meer te begrijpen zijn en dat mensen op een gegeven moment niet 

 

47 https://nos.nl/artikel/2100632-werkdruk-politie-hoger-dan-ooit.html, geraadpleegd op 19 
december 2018. 
 
 

https://nos.nl/artikel/2100632-werkdruk-politie-hoger-dan-ooit.html
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meer hoe zo’n gedigitaliseerd systeem werkt. Daarom is het belangrijk is dat mensen ook aan 
de voorkant blijven kijken wat er gebeurt. Bij taakspecifieke intelligentie zijn deze risico’s 
kleiner dan bij superintelligentie. Hoe intelligenter de systemen worden, hoe lastiger deze te 
doorgronden zijn. 

 

Conclusies 
Het door de respondenten gesignaleerde risico van broodroof verwijst naar de in het paper 
vermelde negatieve impact op de arbeidsmarkt. Ook het gebrek aan empathie is een factor 
die zowel in het paper als in de gesprekken vaak is genoemd als risicofactor. De risico’s van 
aantasting van de menselijke autonomie, de machtspositie van grote bedrijven, het verlies 
van menselijke vaardigheden en het ondermijnen van de menselijke waardigheid zijn in de 
interviews als zodanig niet naar voren gebracht. Het gebrek aan transparantie werd niet als 
risico genoemd, maar de noodzaak van transparantie werd wel als belangrijke 
randvoorwaarde naar voren gebracht. Privacy werd bij het aangifteproces niet ervaren als een 
urgent issue door de respondenten, omdat aangiftegegevens niet worden gedeeld met 
buitenstaanders. Dit is opmerkelijk, omdat privacy niet alleen het verstrekken en delen van 
informatie betreft, maar ook betrekking heeft op het (interne) autorisatiebeleid en daarnaast 
regels omtrent bewaartermijnen omvat. 

 

Concrete uitdagingen  
 

Om de gepercipieerde kansen te verzilveren en de gesignaleerde risico’s te pareren, wordt 
de politieorganisatie volgens de respondenten geconfronteerd met verschillende concrete 
uitdagingen die in deze paragraaf nader worden beschreven.  

 

Informatiedimensie 
Kunstmatige intelligentie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op heel veel data. Het voeden van 
het systeem aan de voorkant met veel data en het trainen van de AI kost veel tijd. “In het 
trainen van AI gaat gewoon heel veel tijd zitten” (interview).48  

 

Ethische dimensie 
Kunstmatige intelligentie kan verschillende ethische vragen oproepen, omdat verschillende 
publieke waarden in het geding kunnen zijn. Tijdens de interviews zijn verschillende ethische 
uitdagingen en daarmee aandachtspunten benoemd. 

 

Keuzevrijheid. Een ethische vraag is of burgers die aangifte willen doen op termijn nog een 
keuzevrijheid hebben tussen face-to face en digitaal aangifte doen. Volgens de respondenten 

 

48 Dat is overigens de vraag. Er zijn voorbeelden waaruit blijkt dat bijvoorbeeld schaakcomputers in 
relatief korte tijd snel en effectief getraind kunnen worden om betere schakers te worden dan mensen. 
Zie: https://en.chessbase.com/post/the-future-is-here-alphazero-learns-chess 
https://deepmind.com/blog/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go/ 

https://en.chessbase.com/post/the-future-is-here-alphazero-learns-chess
https://deepmind.com/blog/alphazero-shedding-new-light-grand-games-chess-shogi-and-go/
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is het van groot belang dat burgers en bedrijven hier keuzemogelijkheden in blijven hebben. 
“Een digitaal kanaal mag nooit het enige kanaal zijn dat de politie aanbiedt. Degene die 
aangifte doet moet zelf kunnen beslissen welk kanaal hij kiest” (interview). Dit hangt ook 
samen met het door verschillende instanties gepleite recht van burgers op een zinvol contact 
met overheidsorganisaties.49 Bij andere organisaties, bijvoorbeeld banken, wordt die 
keuzemogelijkheid steeds verder beperkt als gevolg van de sluiting van bankfilialen. Belangrijk 
is om te wijzen op het feit dat offline dienstverlening niet per definitie beter is dan online 
dienstverlening. “Bij een fysiek politiebureau worden burgers soms ook niet goed geholpen, 
dus dat is niet per definitie beter” (interview). 

 

Menselijke autonomie. Bij kunstmatige intelligentie kan de mate van intelligentie variëren en 
dus ook mate waarin ze de menselijke autonomie mogelijkerwijs kunnen ondermijnen. Bij 
een beperkte mate van intelligentie kunnen systemen mensen adviseren en ondersteunen. 
Bij een hogere mate van intelligentie kunnen systemen op een gegeven moment ook 
autonome beslissingen nemen zonder tussenkomst van de mens. Dat laatste is iets waar 
respondenten hun zorgen over uitspreken. “Systemen waar algoritmen uiteindelijk 
beslissingen nemen, zou ik heel beangstigend vinden” (interview). Het is ook de vraag of de 
maatschappij op zaken als digitale rechters zit te wachten. “Gaat een samenleving accepteren 
dat het recht niet meer gesproken wordt door een mens zoals zijzelf, maar door een 
computersysteem of algoritme?”  

 

Transparantie. Een ander relevant ethisch aspect is de mate van transparantie van 
gerobotiseerde systemen voor politiemedewerkers en burgers. In gerobotiseerde systemen 
spelen algoritmen, dat wil zeggen beslisregels die door middel van software door computers 
worden uitgevoerd, een belangrijke rol. Algoritmen kunnen gebruikt worden om besluiten 
geheel geautomatiseerd te nemen, zonder menselijke tussenkomst. Dat maakt het dat 
uitkomsten van geautomatiseerde processen soms lastig te doorgronden of te reconstrueren 
zijn door burgers en overheidsprofessionals. Dit raakt ook de cognitieve dimensie en de 
menselijke autonomie (zie bespreking aldaar). 

 

Onbedoelde vooroordelen. Wanneer gerobotiseerde systemen louter leren op basis van 
historische data, dan kunnen daar vooroordelen (‘biases’) in sluipen. “Amazon gebruikte bij 
een experiment kunstmatige intelligentie om mensen te werven en dat hebben ze stopgezet, 
omdat vrouwen er niet meer doorheen kwamen” (interview). Ook in de veiligheidsketen 
kunnen ‘biases’ in het systeem sluipen, bijvoorbeeld bij de toepassing van kunstmatige 
intelligentie in de rechtspraak. 

 

Juridische aspecten 
Bij het aangifteproces is privacy geen issue. De gegevens van aangevers worden namelijk 
door de politie niet verspreid naar de buitenwereld. Pas bij een eventueel strafdossier staan 
de gegevens van de aangever en de wederpartij. Tijdens de rechtsgang hebben beide partijen 
inzicht in elkaars gegevens. Bij aangiftes die dat stadium niet bereiken, is daar geen sprake 

 

49 Rathenau Instituut en de Raad van State hebben dit modern recht of beginsel bepleit. 
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van. Een kanttekening, die niet door de respondenten naar voren werd gebracht, is dat 
digitale systemen gehackt kunnen worden en dat derden op die manier wel ongevraagd 
toegang hebben tot aangiftegegevens. Bij het toepassen van kunstmatige intelligentie bij de 
rechtspraak spelen juridische aspecten een belangrijkere rol. Juridische normen zijn niet altijd 
duidelijk omkaderd en bovendien onderhevig aan veranderingen in de maatschappij. Het is 
dus lastig om juridische normen in een gerobotiseerde omgeving om te zetten ten behoeve 
van digitale rechtspraak. ”Er zal aan de voorkant van het proces veel juridische kennis en 
juridische terminologie in het systeem gestopt moeten worden (…) Vervolgens moet het 
systeem wetsgeschiedenis kunnen lezen en interpreteren en in de context plaatsen van 
rechtspraak die erover is geweest” (interview). 

 

Cognitieve dimensie 
Een cognitieve (en tevens ethische) vraag is of burgers en overheidsprofessionals op termijn 
nog wel in staat zijn om algoritmen te begrijpen en eventueel te corrigeren. In de interviews 
is naar voren gebracht dat deze algoritmen ook voor experts steeds moeilijker te 
doorgronden zijn. Een voorbeeld zijn de in voetnoot vier genoemde schaakcomputers, die 
spelen volgens principes die zelfs voor de beste grootmeesters niet meer goed te 
doorgronden zijn. Kunstmatige intelligentie heeft ook impact op de vereiste kennis, digitale 
competenties en vaardigheden van politiemedewerkers. De respondenten hebben in dat 
kader ook gewezen op de noodzakelijke gevolgen voor het wervingsbeleid van de politie. 
Daarbij zal ook moeten worden nagedacht over andere functieprofielen. “De werkomgeving 
van de politie is veel complexer geworden (…) de politie moet dus meer hoogopgeleide 
mensen, meer jongeren en mensen met andere perspectieven werven” (interview). Een 
herziening van het huidige wervingsbeleid is ook van belang voor de politie als werkgever. 
“Willen wij als werkgever interessant zijn, dan zullen we ook andere werknemers moeten 
aantrekken. Dat zijn mensen die je bij een modernere politie wil zien. Ook daar zit een belang 
om als politie aan te haken op vernieuwing. Dat is nu onvoldoende onderdeel van het huidige 
wervingsbeleid” (interview). Een relevante vraag is nog wel wat het met medewerkers doet 
als administratieve processen overgenomen worden door computers en medewerkers de 
hele dag met de lastige aangiftes bezig zijn. Ze worden dan geconfronteerd met veel prikkels, 
terwijl die prikkels bij administratieve processen kleiner zijn. 

 

Sociale dimensie 
Kunstmatige intelligentie veronderstelt een interactie tussen mensen en systemen. Bij het 
aangifteproces is deze interactie evident. Het is dus van groot belang dat nieuwe technologie 
wordt geaccepteerd door politiemedewerkers, ketenpartners en de samenleving. Voor wat 
betreft het maatschappelijk draagvlak is het van belang dat burgers het nut van aangifte doen 
(blijven) zien.  

 

Individuele dimensie 
Kunstmatige intelligentie heeft impact op individuen. Bij het aangifteproces zijn dat in ieder 
geval de politiemensen die aangiftes opnemen en burgers die aangifte doen. Deze dimensie 
is een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat de andere dimensies ook een individuele 
component kunnen hebben. 
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De manier waarop vragen worden gesteld en de manier waarop de aangever geïnformeerd 
wordt over de voortgang en afhandeling zijn van belang bij het aangifteproces. “Mensen 
willen vooral geïnformeerd worden over de voortgang van het proces.” De respondenten 
geven wel aan dat de menselijke maat die de politie kan bieden een begrenzing kent en dat 
heeft te maken met de beperkte capaciteit. “De politie kan niet bij iedereen een persoonlijke 
terugkoppeling verzorgen.” Een zekere drempel is daarom onvermijdelijk. “Je moet wel een 
bepaalde drempel opwerpen, want anders loop je over en willen burgers zo veel informatie 
van je hebben.”  

 

Noodzakelijke randvoorwaarden en uitgangspunten 
 

Tijdens de interviews hebben de respondenten gereflecteerd op de inhoudelijke en 
procesmatige randvoorwaarden om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde wijze in 
te zetten binnen de politieorganisatie. Deze reflectie heeft geresulteerd in een omvangrijke 
lijst met randvoorwaarden die volgens de respondenten in acht genomen moeten worden. 

 

Medewerkers actief meenemen in de beoogde veranderingen 
De maatschappij is volop in verandering. De politie heeft in de beleving van de respondenten 
geen andere keuze dan in die veranderingen mee te gaan. Veranderingen brengen altijd 
onzekerheden met zich mee. Het is van groot belang dat medewerkers actief worden 
meegenomen in de veranderingen die bij de politie worden doorgevoerd. Medewerkers van 
de politie kunnen verschillend tegenover veranderingen staan. De respondenten geven aan 
dat ze veranderingen zelf verwelkomen als een uitdaging. Ze staan daarin niet alleen. “Er zijn 
collega’s die veranderingen heel snel oppakken” (interview). Wel is het besef aanwezig dat dit 
niet voor alle medewerkers geldt. “Er zijn ook medewerkers die hebben houvast bij het werk 
dat ze nu doen.” Dat kunnen ook routinematige handelingen zijn. Een respondent constateert 
dat een gedeelte van de medewerkers het best vindt om simpele aangiftes te verwerken. “Er 
is een categorie mensen die erg gebaat is bij routinematige handelingen” (interview). Een 
andere respondent signaleert dat sommige mensen het lastig vinden om uit hun ‘comfort 
zone’ te komen. Zij kunnen moeite hebben om nieuwe dingen aan te leren en maken zich 
daarom zorgen over de veranderingen waarmee ze worden geconfronteerd. Door mensen 
actief bij veranderingsprocessen te betrekken, kunnen bepaalde angsten mogelijk 
weggenomen worden. Goede communicatie is daar een cruciaal onderdeel van. “Het is 
belangrijk om mensen goed uit te leggen wat je aan het doen bent en hoe je het doet” 
(interview). Desondanks is het niet eenvoudig om alle medewerkers mee te krijgen in de 
beoogde veranderingen. Een optie is het bieden van maatwerk. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het aanbieden van concrete cursussen. Een andere mogelijkheid is om 
deze medewerkers in te zetten op andere processen en dus mogelijk andere 
werkzaamheden te laten verrichten.  

 

Duidelijke koers 
Verder is gewezen op het belang dat bij de politie een duidelijke koers wordt uitgezet en dat 
aan de medewerkers ook wordt uitgelegd waarom veranderingen worden doorgevoerd. Het 
niet meegaan in de veranderingen en digitalisering is voor de politie geen optie en ook dat 
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moet duidelijk worden gecommuniceerd naar de medewerkers. “De politie mag blij zijn dat 
er techniek beschikbaar is die ons gaat helpen om criminelen op te pakken. Die techniek gaat 
ons niet overnemen, maar helpen. Daar hebben we geen keus in. Sterker nog: we zullen het 
moeten intensiveren” (interview). Het uitzetten en uitdragen van de koers raakt aan 
leiderschap. 

 

Differentiatie  
De respondenten zijn van mening dat kunstmatige intelligentie niet bij iedere aangifte kan 
worden toegepast. De aard en ernst van de aangegeven delicten kan namelijk variëren, 
evenals de impact daarvan op burgers. Bovendien kunnen de behoeften per doelgroep 
variëren (jongeren versus ouderen, burgers versus bedrijven, etc.). De argumentatie daarbij is 
dat delicten die veel impact hebben op aangevers empathie vereisen en dat gerobotiseerde 
systemen deze empathie niet kunnen bieden. “Wie aangifte doet van een zwaar zedenmisdrijf 
of slachtoffer is geworden van een geweldmisdrijf is daar niet alleen om informatie te geven, 
maar is daar ook om het eigen verhaal te vertellen en om empathie te ervaren en om een 
luisterend oor te vinden” (interview). Aangiftes die minder empathie vereisen, kunnen 
natuurlijk wel prima in een geautomatiseerd systeem worden opgenomen. Wanneer burgers 
en bedrijven bijvoorbeeld worden geconfronteerd met online fraude, dan willen ze in de basis 
hun geld terug via de verzekering en zo min mogelijk tijd stoppen in het doen van aangifte. 
Deze delicten kunnen dus prima in een geautomatiseerde omgeving worden afgehandeld. 
Differentiatie impliceert dus dat de verhouding mens/machine per (type) aangifte kan variëren 
en dus ook de mate waarin aangiftes zich laten afhandelen in een gerobotiseerde omgeving. 
Op basis van deze observatie is het raadzaam om bij de politie goed te doordenken of de 
ambitie dat in de toekomst iedere aangifte zichzelf afhandelt niet nader genuanceerd dient 
te worden, waarbij de mate van robotisering van het aangifteproces kan variëren, rekening 
houdend met het feit dat de aard en ernst en impact van aangegeven delicten kan verschillen, 
evenals de behoeften van burgers. 

 

Verschillende dienstverleningskanalen 
Verschillende respondenten hebben gewezen op het belang dat de politie verschillende 
dienstverleningskanalen blijft aanbieden, zodat burgers en bedrijven kunnen kiezen tussen 
offline en online dienstverlening. “We moeten als politieorganisatie niet gaan voorschrijven 
welk kanaal burgers moeten gaan gebruiken. We moeten hen verschillende mogelijkheden 
aanbieden en daar mag de burger uit kiezen” (interview). De menselijke component mag dus 
niet helemaal uit het proces worden gehaald. “Er moet dus altijd iets van een loket zijn waar 
ze terecht kunnen als het echt niet anders kan. En dat zijn politiebureaus.” Hier ligt ook een 
praktische overweging aan ten grondslag. “Een computer kan kapot gaan. Er moet dus altijd 
sprake zijn van een menselijke back-up” (interview). 

 

Incrementele aanpak 
De (technologische) ontwikkelingen gaan erg snel. Dit maakt het lastig om te voorspellen 
hoe de nabije toekomst eruit ziet. Organisaties kunnen dus niet te ver vooruitkijken. Om die 
reden is het belangrijk dat bij veranderingstrajecten een gefaseerde aanpak wordt 
gehanteerd, zodat tijdens het proces op basis van voortschrijdende inzichten tijdig kan 
worden bijgestuurd. In dat kader is gewezen op de wenselijkheid om “projecten niet te groot 
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te maken, zodat “zaken langzaamaan verbeterd kunnen worden” (interview). Bescheiden 
stappen zijn ook noodzakelijk omdat rekening moet worden gehouden met reeds bestaande 
ICT-systemen bij de politie. De organisatie kan daarom beter beredeneerde en bescheiden 
stappen zetten dan een ongewisse sprong in het diepe. Een gefaseerde aanpak impliceert 
tevens een aantal focuspunten op specifieke deelprocessen. Op deze wijze kunnen 
deelprocessen geleidelijk steeds verder worden geoptimaliseerd. Een voorbeeld van een 
bescheiden stap is een automatische signalering in het systeem wanneer bij de aangifte van 
online fraude IBAN-nummers niet correct of volledig worden ingevoerd.  

 

Experimenten uitvoeren 
Bij veranderingen is het belangrijk om als organisatie concrete ervaringen op te doen en dus 
de stap te zetten van ‘denken’ naar ‘doen’. “Met alleen een theoretische discussie voeren, ga 
je er niet komen” (interview). Door met concrete experimenten en pilots aan de slag te gaan, 
kan de organisatie belangrijke kennis en ervaring opdoen. “Je moet gewoon in de praktijk 
ergens mee beginnen. Dan is het ook makkelijker om een stukje naar links of naar rechts te 
gaan” (interview). Het belang van experimenten met AI toepassingen binnen de 
politieorganisatie is ook onderkend door de minister van Justitie en Veiligheid.50 Bij 
experimenten is het belangrijk om vooraf niet te veel randvoorwaarden op te stellen. Over de 
wijze waarop deze experimenten moeten worden aangepakt, bestaan concrete ideeën. “Haal 
mensen uit hun dagelijkse context en zet ze in een team, zorg voor de benodigde kennis en 
kunde, geef hen ruimte en vrijheid, stel voldoende budget beschikbaar, geef ze een 
afgebakende taak, zorg voor steun vanuit de eigen organisatie of ketenpartners (OM) en wees 
open en transparant over wat je doet” (interview). Experimenteren is per definitie een proces 
van vallen en opstaan, maar ook dat levert doorgaans waardevolle inzichten op. 

 

Maatschappelijke acceptatie 
Bij het aangifteproces is de burger een cruciale stakeholder. Maatschappelijk draagvlak is van 
groot belang om de aangiftebereid op peil te houden of verder te stimuleren. De vraag is dus 
of en in hoeverre de samenleving accepteert dat kunstmatige intelligentie een steeds 
belangrijker onderdeel wordt van het aangifteproces, de rechtsgang (de ‘digitale rechter’) en 
dienstverleningskanalen van andere overheidsorganisaties, bijvoorbeeld het UWV en de 
Belastingdienst. Om die reden is gewezen op het belang om het burgerperspectief in het 
onderzoek mee te nemen. “Het is belangrijk om ook op de stoel van de burger te blijven 
zitten en vanuit hun perspectief te blijven denken” (interview). Zij zijn ongevraagd 
geconfronteerd met een incident. Een belangrijke nuancering daarbij is dat ‘de burger’ niet 
bestaat en aangevers dus verschillende behoeften, ervaringen en verwachtingen hebben ten 
aanzien van het aangifteproces. “Als je ziet hoe mensen in contact willen treden met de 
politie, dan zijn er generatieverschillen waarneembaar. Mijn moeder wil naar het 
politiebureau, zij heeft geen internet. Er zijn genoeg jongeren die zeggen: ik wil een app 
hebben en daarin zetten wat mij is overkomen. Ik wil dat nu doen en niet bellen of een 
afspraak maken. Bedrijven doen helemaal geen aangifte meer op bureaus, omdat ze dat 
allemaal te lang vinden duren” (interview). Burgers kijken ook naar het verloop en de 
uitkomsten van het aangifteproces. Bij het verloop van het proces kan worden gedacht aan 

 

50 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/03/tk-artificiele-intelligentie-bij-
de-politie 
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zaken als bejegening, het gevoel dat de politie de aangifte serieus neemt en een tijdige 
terugkoppeling. Een aangifteproces kan goed verlopen, maar als een aangifte niets oplevert 
of er geen informatie aan de aangever wordt teruggekoppeld, dan kan dit weer een bron van 
ontevredenheid zijn. Een goed werkend systeem is dus geen garantie voor tevreden burgers. 

 

Goed product 
Experimenten kunnen uiteindelijk resulteren in concrete producten. Systemen die ‘live’ gaan, 
mogen eigenlijk geen fouten meer bevatten. “Als je burgers die aangifte willen doen, 
confronteert met haperende techniek, dan is dat funest voor het hele experiment.” Volgens 
de respondenten is het experiment geslaagd wanneer sprake is van een goed werkend 
product dat aan beide kanten wenselijk is. In dat geval herkennen burgers en de politie het 
systeem als een ‘goede aangifte’. Vertrouwen in het product is daar ook een belangrijk 
onderdeel van. “Onze systemen moeten door de klant als veilig en betrouwbaar worden 
ervaren. Vertrouwen zit deels op de techniek: mensen vullen een black box in en wat gebeurt 
er vervolgens mee? Dus vertrouwen in het systeem. Maar ook: op welke plek komen de 
gegevens terecht? Bij een fysieke aangifte hebben burgers het vertrouwen dat de informatie 
ergens is geland, omdat er menselijk contact is geweest” (interview). Bij digitale aangiftes is 
het voor burgers niet zichtbaar waar de gegevens landen. Een hieraan gerelateerd 
aandachtspunt is de borging van de kwaliteit. “Ik denk dat je altijd zicht moet houden op hoe 
een proces loopt en dat er altijd een kwaliteitscontrole op moet zitten. Op die manier kun je 
ook borgen dat AI het op de goede manier doet” (interview). 

 

Conclusies 
Wanneer we de door de respondenten genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten 
vergelijken met de factoren die zijn vermeld in het discussiepaper dan vallen enkele zaken 
op. Het belang om medewerkers actief mee te nemen in de veranderingen is in het 
discussiepaper omschreven als participatie van medewerkers. Het uitzetten van een 
duidelijke koers hangt samen met de in het paper vermelde noodzaak van een visie en 
strategie. Een onderdeel van die strategie is in de beleving van de respondenten een 
incrementele aanpak en leren door te doen in de vorm van concrete experimenten. Verder 
hebben de respondenten gewezen op het belang van differentiatie, waarmee is bedoeld dat 
niet iedere aangifte zich leent om in een gerobotiseerd systeem opgenomen te worden en 
het belang dat de politie bij het doen van aangifte verschillende kanalen blijft aanbieden 
(offline en online). Deze twee aspecten zijn in het paper onderbelicht gebleven. Het belang 
van maatschappelijke acceptatie (en dus draagvlak onder burgers) raakt de in het paper 
genoemde noodzaak om publieke waarden te borgen en om burgers ook bij het 
veranderingsproces aan te haken. Bij dit onderzoek worden burgers overigens op een later 
moment aangehaakt in de vorm van een focusgroep. Het belang van een ‘fit’ met de rest van 
de organisatie, zoals vermeld in het discussiepaper, is in de interviews niet expliciet aan de 
orde gekomen. De impact van kunstmatige intelligentie op de rest van de organisatie wordt 
overigens op een later moment van het project gemeten in de vorm van een focusgroep 
voor de PIOFACH-organisatieonderdelen. De in het paper genoemde factoren van 
interdisciplinaire samenwerking, de interactie tussen mens en machine en politieke urgentie 
werden in de gesprekken niet expliciet benoemd.  

Verder zijn een aantal stappen uit de verandermanagementliteratuur die zijn beschreven in 
het discussiepaper terug te zien, namelijk verzeker de noodzaak van de verandering (de 
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politie heeft geen andere keuze), creëer interne steun voor de verandering en overkom 
weerstand (neem medewerkers dus mee in het veranderingsproces), bouw externe steun op 
en daarbinnen een aantal specifieke randvoorwaarden voor dit proces, zoals differentiatie en 
verschillende dienstverleningskanalen 

 

Verwachte effecten op de keten 
 

Het laatste topic van de interviews betrof de verwachte effecten van veranderingen op de 
veiligheidsketen. In dat kader zijn enkele observaties met de interviewers gedeeld. Dit topic is 
tijdens de interviewronde niet uitvoerig behandeld. Een belangrijke reden is dat er slechts één 
ketenpartner is geïnterviewd. Een andere reden is dat de impact van kunstmatige intelligentie 
bij het aangifteproces op de veiligheidsketen op dit moment nog niet duidelijk is te 
(over)voorzien voor de respondenten. In de volgende onderzoeksfase wordt hier nader op 
ingegaan. 

De eerste observatie is dat ketenpartners bij veranderingen een vergelijkbaar tempo moeten 
volgen. De politie kan sterk inzetten op betere aangiftedossiers, maar elders in de 
veiligheidsketen moet er dan wel voldoende capaciteit beschikbaar zijn om met deze 
dossiers aan de slag te gaan. De verwachting is dat bij het OM met behulp van kunstmatige 
intelligentie een enorme efficiencyslag gemaakt kan worden. 

De tweede observatie is dat de impact soms lastig te voorspellen is. Als er op het gebied van 
online fraude meer goede dossiers worden aangeleverd, dan krijgt het OM meer zaken om 
te behandelen en is er mogelijk meer capaciteit nodig om deze dossiers af te handelen. “Bij 
een hoge pakkans kunnen mensen ook afzien van online fraude en dat is waar je naar toe 
wilt. Er is altijd sprake van doorwerking in de keten” (interview). 

De derde observatie is dat (digitale) systemen binnen de keten, maar ook binnen de 
politieorganisatie zelf, de beoogde veranderingen moeten aankunnen. “Je kunt aan de 
voorkant een prima systeem hebben, maar als het basispolitiesysteem het niet aankan, 
bijvoorbeeld meegestuurde bijlagen niet kan verwerken, dan lopen we vast” (interview). Alle 
systemen, dus niet alleen de systemen aan de voorkant van het proces, moeten dus zijn 
afgestemd op een gerobotiseerde werkomgeving. 

Een vierde observatie is dat gerobotiseerde systemen op termijn mogelijk ook in staat zijn 
om burgers eventueel gericht door te verwijzen naar andere organisaties, bijvoorbeeld het 
Juridisch Loket. Een zaak kan een strafbaar feit zijn, maar er kan ook sprake zijn van een civiel 
conflict. Wanneer burgers naar de goede instanties worden doorverwezen, dan wordt de 
veiligheidsketen niet onnodig belast.  

Conclusies 
 

In dit document zijn de belangrijkste observaties uit de interviewronde voor het voetlicht 
gebracht en geconfronteerd met de inzichten in het discussiepaper. Op basis van deze 
observaties kunnen de volgende generieke conclusies worden getrokken. 

Het valt op dat de respondenten de beoogde veranderingen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie als kansen omarmen en dat de respondenten weinig risico’s hebben benoemd. 
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Specifieke zorgen zijn wel aangekaart, maar dan voornamelijk als kritische geluiden van 
collega’s die moeite hebben om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit waarmee de 
politie wordt geconfronteerd. Mogelijk is er binnen de politieorganisatie te weinig oog voor 
de risico’s van kunstmatige intelligentie. Op basis van deze observatie is het wenselijk om 
meer aandacht te besteden aan kritische perspectieven op kunstmatige intelligentie (zie 
deelrapportage bij onderzoeksfase 4).  

Een tweede conclusie is dat in de interviews de verwachte kansen als de risico’s van 
kunstmatige intelligentie in het aangifteproces voor het voetlicht zijn gebracht. De 
daadwerkelijke kansen en risico’s zijn nog niet empirisch te meten, omdat er nog geen sprake 
is van een gerobotiseerd aangiftesysteem. 

Een derde conclusie is dat de interviewronde heeft geresulteerd in een tamelijk omvangrijke 
lijst met randvoorwaarden die volgens de respondenten in acht genomen moeten worden 
om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde wijze in te zetten binnen de 
politieorganisatie. Dit is een belangrijke indicatie dat de beoogde veranderingen bij de politie 
een complexe aangelegenheid is.  

Een vierde conclusie is dat de resultaten uit de interviews een relevante aanvulling zijn op de 
observaties in het discussiepaper. Naast overeenkomstige zaken, zijn er in de interviews ook 
nieuwe zaken naar voren gebracht, bijvoorbeeld het inzicht dat menselijke voeding van AI-
systemen van groot belang is om het lerend vermogen van AI-systemen mogelijk te maken.  

In de interviewronde is gesproken met respondenten die relatief dicht bij het aangifteproces 
staan. Medewerkers die werkzaam zijn bij de PIOFACH-organisatieonderdelen die daar verder 
vanaf staan, worden separaat bevraagd in een focusgroep, zodat ook beredeneerde 
uitspraken kunnen worden gedaan over de mate waarin sprake is van een ‘fit’ met de rest van 
de organisatie.  

Het borgen van publieke waarden en het aanhaken van burgers bij het veranderingsproces 
zijn ook belangrijk. Om die reden zal ook expliciet aandacht worden besteed aan het 
burgerperspectief (zie deelrapportage fase 6) 
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Bijlage 1: Respondenten 
 

Dick van Kuilenburg (medewerker afdeling intake en service), 6 november 2018.  

René Kok (medewerker afdeling intake en service), 6 november 2018. 

Jesse van der Putte (officier van justitie), 13 november 2018. 

Richard Nijeboer (operationeel specialist cybercrime), 20 november 2018. 

Wilco Berenschot (wijkagent), 7 december 2018. 

Peter Laverman (hoofd afdeling intake en service), 10 december 2018. 

Bert Visser (directeur nieuwe media en digitale dienstverlening), 17 december 2018. 

 

 
 

  



Fase 3

Implementatie van kunstmatige 
intelligentie en de rol van de 
bedrijfsvoeringsafdelingen

• Dr. Dennis de Kool (Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo)
• Dr. Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESSB)
• Prof.dr. Bram Steijn (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESSB)
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Fase 3: Implementatie van kunstmatige intelligentie en  

de rol van de bedrijfsvoeringsafdelingen 
 

Percepties van de bedrijfsvoeringsafdelingen 
 
Inleiding 
De percepties van de bedrijfsvoeringsafdelingen zijn op twee manieren in kaart gebracht. Op 
31 januari 2019 vond in Den Haag een focusgroep plaats met deelnemers die werkzaam zijn 
bij ondersteunende organisatieonderdelen binnen de politie. De focusgroep werd begeleid 
door Dennis de Kool en Brenda Vermeeren.  

Op 9 juli 2019 vond een groepsinterview plaats met twee medewerkers die werkzaam zijn bij 
het Politie Diensten Centrum (Madelon Dona en Bianca Heuser) en een student (Tijmen van 
Buuren) die stage liep bij de politie. Het doel van het gesprek was om inzicht te krijgen in de 
percepties van medewerkers van het Politie Diensten Centrum (PDC) ten aanzien van de 
verwachte impact van kunstmatige intelligentie op de politieorganisatie. Dit groepsinterview 
werd afgenomen door Dennis de Kool.  

In deze deelrapportage wordt gerapporteerd over de empirische bevindingen uit de 
focusgroep en het groepsinterview 

 

Focusgroep Den Haag, 31 januari 2019 
 
Verwachte impact van kunstmatige intelligentie  
Tijdens de plenaire discussie werd weinig tot geen aandacht besteed aan de impact van AI 
op de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende afdelingen (met andere woorden: de 
impact van AI op de interne keten). Dat is wel begrijpelijk, omdat de deelnemers van de 
focusgroep nog niet concreet met AI zijn geconfronteerd en zich daar nog niet (goed) in 
kunnen verplaatsen. De casus AI in het aangifteproces stond ook wat ver van de 
belevingswereld van de deelnemers. Dat AI impact gaat hebben op de organisatie, werd wel 
als een gegeven beschouwd. 

De impact van kunstmatige intelligentie op het aangifteproces kunnen de deelnemers (nog) 
niet goed overzien. Ze vragen zich af in hoeverre de medewerkers nog persoonlijke contact 
hebben met aangevers of dat het aangifteproces op de lange termijn volledig 
geautomatiseerd wordt. 

In het algemeen kan kunstmatige intelligentie op verschillende manieren impact hebben op 
de ondersteunende organisatieonderdelen van de politie.  

In de eerste plaats is gewezen op de juridische impact van kunstmatige intelligentie, mede in 
het licht van de AVG en Wpg. Bij het opsporen van fraude en witwaspraktijken gelden 
wettelijke kaders.  

In de tweede plaats is gewezen op de impact van kunstmatige intelligentie op de werkvloer. 
De veranderbereidheid en -bekwaamheid van medewerkers varieert en niet iedereen zal de 
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veranderingen omarmen. Er zal dus ook rekening moeten worden gehouden met 
weerstanden in de organisatie en goed moeten worden nagedacht over de vraag hoe deze 
weerstanden overwonnen kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is open en 
eerlijke communicatie, waarin goed wordt uitgelegd wat kunstmatige intelligentie precies is, 
wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zij, wat de motieven zijn om kunstmatige 
intelligentie in te zetten en wat de consequenties voor de politieorganisatie zijn.  

In de derde plaats is gewezen op de impact van kunstmatige intelligentie op het HRM-beleid. 
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan strategische personeelsplanning wanneer er 
minder mensen nodig zijn. Ook zullen taken van medewerkers veranderen en dat heeft 
implicaties voor de benodigde kennis en kunde (competenties) van de huidige medewerkers 
(professionaliserings- en bijscholingsbeleid) en het wervings- en selectiebeleid van nieuwe 
medewerkers (bijvoorbeeld andere functie- en/of competentieprofielen).  

In de vierde plaats is gewezen op de impact van kunstmatige intelligentie op de organisatie 
van het werkproces. Op basis van kunstmatige intelligentie kunnen primaire en secundaire 
processen mogelijk effectiever en efficiënter georganiseerd worden en zal er bij de politie op 
andere en slimmere manieren gewerkt gaan worden. 

In de vijfde plaats is gewezen op de impact van kunstmatige intelligentie op de 
veiligheidsketen. De verwachting is dat kunstmatige intelligentie ook impact heeft op de 
ketenpartners van de politie en bijvoorbeeld de (brede) veiligheidsagenda. 

In de zesde plaats is gewezen op de impact op burgers. Wanneer kunstmatige intelligentie 
wordt toegepast in het dienstverleningsproces, dan kan dit bijvoorbeeld impact hebben op 
het aantal bezoekers (kwantiteit) en hun klantervaringen (kwaliteit). Het is belangrijk dat bij het 
aangifteproces geen onnodige drempels worden opgeworpen om aangifte te doen. Een te 
lage drempel verhoogt de werkbelasting van de veiligheidsketen. Een te hoge drempel kan 
slachtoffers ontmoedigen om aangifte te doen. Voordat AI wordt ingevoerd, moet de politie 
weten of de burger dit prettig vindt. Het burgerperspectief is overigens lastig om te 
onderzoeken, omdat burgers verschillende behoeften kunnen hebben en ‘de’ burger niet 
bestaat. De emotie kan per aangever verschillend zijn. Burgers kunnen onterecht het gevoel 
krijgen dat ze met een systeem worden afgescheept. Dat is een aspect dat door middel van 
communicatie duidelijk aan hen moet worden uitgelegd, waarom de politie AI inzet en wat 
het oplevert. Ook als het een minder mooi verhaal is, bijvoorbeeld we doen dit vanwege 
bezuinigingen, dan moet dat ook eerlijk worden verteld aan burgers. De concrete behoeften 
van burgers zijn nu nog niet duidelijk. In dat kader is het van belang om inzicht te vergaren in 
behoeften van burgers. Ook burgers zullen meegenomen moeten worden in het 
veranderingsproces.  

In de zevende plaats is gewezen op de impact van kunstmatige intelligentie op het 
huisvestingsbeleid. Mogelijk zijn er minder medewerkers nodig op kantoor en er is als gevolg 
daarvan ook behoefte aan minder kantoorruimte of een flexibele kantoorindeling. Ook kan 
de samenstelling van teams veranderen en dat kan invloed hebben op de omvang van 
benodigde ruimtes binnen kantoren.  

In de achtste plaats is gewezen op de impact op informatiemanagement. De inzet van 
kunstmatige intelligentie kan bijvoorbeeld resulteren in geautomatiseerde invoer- en 
controlechecks en het slim verwerken en hergebruiken van data. 

In de negende plaats heeft kunstmatige intelligentie impact op taken en 
verantwoordelijkheden en daarmee ook op machtsrelaties.  
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Ten slotte heeft kunstmatige intelligentie naar verwachting impact op de communicatie 
tussen de politie en burgers. Mogelijk zullen de communicatiekanalen veranderen.  

 

Gepercipieerde kansen van kunstmatige intelligentie 
De deelnemers hebben verschillende kansen voor het voetlicht gebracht.  

De eerste kans is dat kunstmatige intelligentie minder uitdagende taken overneemt 
(administratieve lastenverlichting) en dat hiermee het werk voor medewerkers uitdagender 
wordt. In een krappe arbeidsmarkt kan het verschuiven van werk van mens naar machine een 
oplossing zijn. Mogelijk komt er ook capaciteit vrij om achterstanden (bijvoorbeeld 
plankdossiers) weg te werken. 

De tweede kans is dat de politie zich kan profileren als een innovatieve organisatie en 
moderne werkgever en hiermee een nieuwe doelgroep kan aanboren bij werving en selectie 
(beter imago).  

De derde kans is dat de politie werkprocessen en de inzet van medewerkers efficiënter kan 
organiseren. Dat kan resulteren in een verhoging van de productiviteit en een verlaging van 
kosten. 

De vierde kans is dat de informatiepositie van de politie dankzij kunstmatige intelligentie 
verbeterd kan worden. Daarbij kan worden gedacht aan het koppelen van meer gegevens, 
betere kennis, kennisdeling en slimmere samenwerking in de veiligheidsketen).  

De vijfde kans is dat kunstmatige intelligentie de kwaliteit van producten, diensten en 
processen kan verhogen (minder fouten maken, objectiever en sneller detecteren van 
afwijkingen, kwaliteitsverbetering van het aangifteproces en het proces verbaal en betere 
besluiten. 

De zesde kans is dat de inzet van kunstmatige intelligentie het lerend vermogen van de 
politieorganisatie kan versterken. Algoritmes helpen de organisatie om dat lerend vermogen 
te ontwikkelen en de ontwikkeling van de bedrijfscultuur te versnellen. Een onderdeel van de 
leercultuur is om relevante kennis en leerervaringen van de politieorganisatie en van externen 
te bundelen en intern ter beschikking te stellen. 

 

Gepercipieerde risico’s van kunstmatige intelligentie 
De deelnemers hebben ook verschillende risico’s voor het voetlicht gebracht. Kunstmatige 
intelligentie roept in de eerste plaats de angst op dat banen en taken gaan verdwijnen. De 
deelnemers hebben de indruk dat dit risico overtrokken is. Bestaande werkzaamheden zullen 
naar verwachting wel veranderen. De verwachting is bijvoorbeeld dat minder uitdagende 
taken worden overgenomen door AI-systemen en dus zullen verdwijnen. De uiteindelijke 
impact van kunstmatige intelligentie op het takenpakket van medewerkers is echter nu nog 
lastig te overzien. Hier moeten mensen wel op worden voorbereid om onrust te voorkomen. 
In dat kader is gewezen op het belang van open en eerlijke communicatie met medewerkers. 
Daarnaast kunnen nieuwe taken ontstaan, bijvoorbeeld het ontwerpen van prototypen. Ook 
het trainen van AI is mensenwerk. Daarnaast zijn in eerste instantie ook meer mensen nodig 
om resultaten te monitoren en waar nodig bij te sturen. 
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Het tweede risico is dat systemen die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie mensen op 
het verkeerde been kunnen zetten. De vraag is hoe moet worden omgegaan met ‘false 
positives’ en ‘false negatives’.  

Het derde risico is dat digitale AI-systemen kwetsbaar zijn voor hacking. Dat kan resulteren in 
manipulatie van data of het platleggen van systemen.  

Het vierde risico is dat de menselijke kant niet meer overeind blijft staan. De politie is van 
oudsher een mensenorganisatie, dus de inzet van technologie heeft in een dergelijke 
organisatie veel impact. 

Het vijfde risico is dat AI-systemen black boxes zijn. Dit raakt de transparantie en de vraag of 
AI-systemen nog te doorgronden zijn. 

Het zesde risico is dat AI-systemen een zekere kwetsbaarheid kennen. De uitkomsten zijn 
gebaseerd op de data waarmee het systeem wordt gevoed. Als deze informatie onjuist of 
onvolledig is, dan kan dat resulteren in verkeerde beslissingen of uitkomsten.  

Het zevende risico is dat AI-systemen kunnen resulteren in ongewenste sturing en 
beïnvloeding. Aangevers kunnen bijvoorbeeld worden beïnvloed wanneer het systeem 
sleutelwoorden aanbiedt. 

 

Relevante uitdagingen 
Een eerste uitdaging betreft de vraag of en in hoeverre de politie zelf AI-systemen moet 
ontwikkelen. Commerciële bedrijven kunnen wellicht betere producten opleveren. Daar staat 
tegenover dat wanneer de politie AI-systemen via de markt verwerft, de politie afhankelijk kan 
worden van commerciële partijen. Dit is het ‘make/buy’ vraagstuk.  

De tweede uitdaging is het personeelsvraagstuk. De inzet van kunstmatige intelligentie kan 
zorgen voor onrust onder medewerkers. De vrees kan ontstaan dat mensen hun functie of 
taken binnen de huidige functie gaan verliezen. Er kan ook een kloof ontstaan tussen 
medewerkers die mee (kunnen) gaan met de veranderingen en ontevreden medewerkers die 
afhaken. De reacties van medewerkers op verandering kunnen dus variëren. 

De derde uitdaging is het professionaliseringsvraagstuk. De effectieve inzet van kunstmatige 
intelligentie vereist andere kennis, competenties en vaardigheden. Huidige medewerkers 
zullen dus moeten worden om- of bijgeschoold en nieuwe medewerkers zullen moeten 
beschikken over andere kennis, competenties en vaardigheden. Het is ook de vraag of het 
juiste personeel geworven kan worden, omdat AI-specialisten in trek zijn bij het bedrijfsleven. 
Daarnaast is het de vraag of huidige medewerkers daadwerkelijk omgeschoold kunnen 
worden en wat de implicaties daarvan zijn voor de huidige functieprofielen.  

De vierde uitdaging is het managen van verwachtingen. De inzet van kunstmatige intelligentie 
door de politie kan hoge verwachtingen oproepen in de maatschappij. Het is de vraag of 
deze verwachtingen binnen de bestaande uitvoeringscapaciteit ingelost kunnen worden. Als 
AI meer signalen en bijvangsten genereert, dan wekt dat mogelijk de verwachting dat ook 
daar iets mee moet worden gedaan. Als kunstmatige intelligentie resulteert in betere 
opsporingsinformatie dan kan dit betekenen dat de politie meer opsporingszaken moet 
verwerken. Als deze signalen niet (kunnen) worden opgepakt, dan kan dit ten koste gaan van 
het imago van de politie. Om verwachtingen van burgers goed te managen, is het ook 
belangrijk om te weten wat hun verwachtingen zijn. 
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De vijfde uitdaging is het technische vraagstuk. Technologie is onvoorspelbaar en complex. 
Het is de vraag of de huidige politiesystemen de inzet van kunstmatige intelligentie 
aankunnen. Er zullen namelijk veel meer gegevens in systemen opgeslagen en verwerkt 
moeten worden. Bij het aangifteproces gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag of het systeem 
geschikt is voor digitale handtekeningen van aangevers en bijlagen kan verwerken. Een risico 
is dat de politieorganisatie bij de inzet van kunstmatige intelligentie te grote stappen in één 
keer wil zetten en de noodzaak van fasering onderbelicht wordt. Dat risico is ook zichtbaar 
bij andere toepassingen, bijvoorbeeld bodycams. De politie heeft besloten om bodycams op 
grote schaal in te zetten, terwijl de bestaande systemen de grote hoeveelheden 
beeldmateriaal niet goed kunnen verwerken (zie onderzoek Flight, nog te verschijnen). Een 
incrementele aanpak is dus wenselijk met afgebakende (schaalbare) opdrachten. Een ander 
risico is dat versnippering optreedt. AI-proeven moeten dus met elkaar verbonden worden. 

De zesde uitdaging is het managementvraagstuk. De inzet van AI vereist een integrale 
benadering en processen moeten op een natuurlijke manier worden ingericht. Ook zal de 
organisatie een strategische visie moeten hebben en in lijn daarmee keuzes moeten maken.  

 

Groepsinterview met medewerkers van het Politie Diensten 
Centrum (PDC) 
 
Verwachte impact 
De respondenten verwachten dat kunstmatige intelligentie een enorme impact gaat hebben 
op de maatschappij en dus ook op de politieorganisatie. Wanneer echter wordt uitgegaan 
van de huidige situatie en concrete toepassingen binnen de politieorganisatie, dan staat 
kunstmatige intelligentie echter nog aardig in de kinderschoenen. 

De respondenten hebben de verwachting dat kunstmatige intelligentie op verschillende 
manieren impact gaat hebben op de politieorganisatie. De verwachting is dat de 
machtsverhoudingen (kunnen) verschuiven binnen de organisatie. Teamchefs zullen 
bijvoorbeeld mogelijk ‘minder mensen’ aansturen en mogelijk ‘meer AI-systemen’. Een 
complicerend gegeven is dat medewerkers de (verwachte) veranderingen in hun werk 
verschillend kunnen benaderen en ervaren. Enerzijds zijn er medewerkers die tevreden zijn 
met het werk wat ze nu doen. “Er zijn medewerkers die komen hier om 7 uur binnen, die 
weten: dit is mijn bakje met werk en aan het einde moet dat bakje van links naar rechts en 
als ik dat gedaan heb is het klaar en ga ik naar huis en ben ik blij” (citaat). Anderzijds zijn er 
medewerkers die veranderingen in hun werk juist zullen ervaren als uitdaging en 
taakverrijking. Dat geldt ook voor medewerkers die aangiftes opnemen. Er zullen 
medewerkers zijn die de gedachte toejuichen dat kunstmatige intelligentie taken van hen 
gaat overnemen, waardoor ze meer tijd hebben voor menselijke contacten en interactie. Er 
zullen ook medewerkers zijn die daar meer moeite mee hebben. Bij het opnemen van 
aangiftes kunnen medewerkers zich nu ook ‘verschuilen achter hun computer’. Nu ligt de 
focus op het invoeren van gegevens in het systeem, terwijl in de toekomst van de 
medewerker de interactie zal moeten opzoeken met de persoon die tegenover hem of haar 
zit. En daarin speelt empathisch vermogen een belangrijke rol. De respondenten hebben de 
indruk dat er veel burgers zijn die aangifte doen, omdat ze “hun verhaal kwijt willen”. 
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Associaties 
De respondenten associëren kunstmatige intelligentie met zelflerende systemen die in eerste 
instantie het ‘simpele werk’ kunnen vergemakkelijken en uiteindelijk ook het ‘ingewikkeldere 
werk’. Mogelijk kan kunstmatige intelligentie uiteindelijk ook op managementniveau 
‘bepaalde afwegingen’ maken en organisatievraagstukken oplossen. In dat geval roept 
kunstmatige intelligentie ook fundamentele vragen op, bijvoorbeeld de vraag in hoeverre 
machines echt belangrijke beslissingen kunnen nemen en de vraag in hoeverre dat wenselijk 
is.  

 

Gepercipieerde voordelen 
Het eerste gepercipieerde voordeel is dat AI-systemen geen vooringenomenheid kennen. 
Wel is daarbij de kanttekening geplaatst dat wanneer dergelijke systemen leren op basis van 
het verleden en er in deze historische data sprake is van vooringenomenheden, dat er op die 
manier wel een bias in het systeem kan sluipen.  

Het tweede gepercipieerde voordeel is dat AI-systemen medewerkers kunnen gaan 
ondersteunen en hen werk uit handen kunnen nemen. Binnen de politie zijn medewerkers 
veel tijd kwijt aan administratieve handelingen. AI-systemen kunnen in dat kader zorgen voor 
‘verlichting’ van het werk. De gedachte is dat AI-systemen papieren processen kunnen 
versimpelen. Wanneer daarbij wordt ingezoomd op functionele gebieden binnen het PDC, 
bijvoorbeeld financiën en budgetten dan is de gedachte dat kunstmatige intelligentie op dat 
terrein de situatie veel beter kunnen overzien en deze taken veel sneller en makkelijker 
kunnen uitvoeren dan mensen. De verwachting is ook dat kunstmatige intelligentie een 
impuls kan geven aan de ontkokering binnen de politieorganisatie, bijvoorbeeld op het 
gebied van de bedrijfsvoering. 

Het derde gepercipieerde voordeel van AI-systemen is dat de informatiepositie van de 
politieorganisatie als geheel, maar ook de informatiepositie van individuele (wijk)agenten 
wordt versterkt. AI-systemen kunnen op informatiegebied namelijk naar verwachting 
automatisch, en dus sneller, verbanden gaan leggen tussen gegevens die de politie 
verzamelt. De gedachte is verder dat AI kan resulteren in een reëler 
verwachtingsmanagement richting burgers. Op basis van AI kan bijvoorbeeld mogelijk beter 
worden bepaald of een aangifte kansrijk genoeg is om door te zetten.  

 

Gepercipieerde nadelen 
Het eerste gepercipieerde nadeel dat veel mensen denken dat kunstmatige intelligentie hun 
baan gaat overnemen. De respondenten verwachten dat dit kan variëren per functie of 
afdeling. Mogelijk dat kunstmatige intelligentie het werk van de afdeling financiën zal 
overnemen, maar (wijk)agenten zullen naar verwachting niet overbodig worden.  

Het tweede gepercipieerde nadeel is dat AI-systemen ook schijnverbanden kunnen 
detecteren en dat kan politiemedewerkers op het verkeerde been zetten. Systemen kunnen 
mogelijk ook verbanden gaan leggen tussen misdrijven en etnische groepen. De politie 
betreedt volgens de respondenten ‘gevaarlijk terrein’ wanneer hier vervolgens harde 
conclusies aan worden verbonden. Menselijke controle en reflectie op dergelijke uitkomsten 
blijft dus noodzakelijk.  
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Het derde gepercipieerde nadeel is dat AI-systemen geen empathie kennen. Bij het 
aangifteproces is empathie belangrijk, omdat het aangifteproces voor burgers een 
emotionele aangelegenheid kan zijn. Het menselijke aspect vraagt dus aandacht, omdat “de 
mensenkant één van de belangrijkste onderdelen van het politievak is”. 

 
Belangrijke uitdagingen 
Tijdens het groepsgesprek zijn ook belangrijke uitdagingen voor het voetlicht gebracht. Een 
eerste belangrijke opgave is dat mensen van de werkvloer bij het veranderingsproces worden 
betrokken. Medewerkers moeten “vanaf stap 1” worden meegenomen in het proces. Men zal 
hen moeten laten zien wat kunstmatige intelligentie is en inhoudt, wat kunstmatige 
intelligentie kan en niet kan en wat de verwachte impact is van kunstmatige intelligentie op 
de organisatie en dat het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de organisatie een 
proces van vallen en opstaan is. Daarbij moet er ook oog zijn voor de menselijke kant, want 

medewerkers kunnen, zoals reeds aangegeven, heel verschillend in het veranderingsproces 
staan. Verder is aangegeven dat men ook oog moet hebben voor de ethische kant van 
kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld de vraag welke conclusies uit AI-systemen getrokken 
kunnen en mogen worden en de vraag welke systemen aan elkaar gekoppeld kunnen en 
mogen worden en hoe zuiver de data in die systemen is (‘datakwaliteit’). 

 

Conclusies 
 
Voor wat betreft de impact van kunstmatige intelligentie op de politieorganisatie in het 
algemeen en de ondersteunende organisatieonderdelen in het bijzonder kan worden 
geconcludeerd dat de impact daarvan door de medewerkers van ondersteunende 
organisatieonderdelen (nog) niet goed te overzien is. De ontwikkelingen op het gebied van 
AI staan nog in de kinderschoenen. Er zijn dus geen uitspraken gedaan over de ervaren 
impact, maar de verwachte impact. De verwachting is dat kunstmatige intelligentie veel 
impact gaat hebben op de maatschappij, de politieorganisatie en de veiligheidsketen. In dat 
kader zijn genoemd: impact op bestaande wet- en regelgeving, impact op de werkvloer, 
impact op het HRM-beleid, impact op de organisatie van primaire en secundaire 
werkprocessen, impact op de veiligheidsketen, impact op burgers/slachtoffers, impact op 
het huisvestingsbeleid, impact op informatiemanagement, impact op taken, 
verantwoordelijkheden en bestaande machtsverhoudingen en impact op communicatie. 

Voor wat betreft de (potentiële) kansen van kunstmatige intelligentie zijn genoemd: 
uitdagender werk en werkverlichting, het versterken van het imago van de politie als moderne 
werkgever, het verhogen van kwaliteit en efficiency, het versterken van de informatiepositie 
van de politieorganisatie (en medewerkers) en het lerend vermogen van de politieorganisatie. 

Voor wat betreft de (potentiële) risico’s van kunstmatige intelligentie zijn genoemd: AI-
systemen kunnen ervoor zorgen dat banen gaan verdwijnen, AI-systemen kunnen mensen 
op het verkeerde been zetten als gevolg van biases of schijnverbanden, AI-systemen zijn 
kwetsbaar voor hacking en manipulatie, AI-systemen kennen geen empathie en kunnen de 
menselijke kant onder druk zetten, AI-systemen kunnen ‘black boxes’ zijn (gebrek aan 
transparantie) en AI-systemen kunnen leiden tot ongewenste sturing en beïnvloeding.  
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De deelnemers hebben verschillende uitdagingen benoemd die kunstmatige intelligentie met 
zich meebrengt. Deze uitdagingen zijn: de vraag of de politie zelf systemen moet gaan 
ontwikkelen of de ontwikkeling daarvan moet overlaten aan de markt, het 
personeelsvraagstuk, professionalisering, het managen van verwachtingen (van zowel 
burgers als de werkvloer), technische uitdagingen, datakwaliteit en 
managementvraagstukken (bijvoorbeeld het belang van leiderschap en een strategische visie 
op AI). Verder is gewezen op het belang van open en eerlijke communicatie om onnodige 
onrust bij medewerkers weg te nemen. Dat laatste is en blijft mensenwerk. 

De deelnemers hebben ook enkele suggesties gedaan ten behoeve van dit onderzoek. De 
eerste suggesties was om in het onderzoek ook aandacht te besteden aan andere 
organisaties in het publieke domein die ervaring aan het opdoen zijn met kunstmatige 
intelligentie. Deze suggestie is overgenomen door verschillende spiegelcases te bestuderen 
(zie deelrapportage 5). 

De tweede suggestie was om de scope van het onderzoek te verbreden, dus niet alleen 
aandacht besteden aan kunstmatige intelligentie in het aangifteproces, maar ook de 
toepassing van kunstmatige intelligentie bij andere processen binnen de politieorganisatie. 
Deze suggesties zal worden neergelegd bij de opdrachtgever. 

De derde suggestie is om het burgerperspectief mee te nemen in het onderzoek. Deze 
suggestie is overgenomen. Het burgerperspectief is belicht in deelrapportage 6. 

De vierde suggestie is om op enig moment aandacht te besteden aan het 
opschalingsvraagstuk. Opschaling is aan de orde wanneer een experiment slaagt en de 
politieorganisatie wil voortbouwen op de geboekte successen en een bepaalde technologie 
breder wordt ingezet. Het opschalingsvraagstuk is momenteel nog niet opportuun, maar zal 
dat op enig moment wel zijn. 
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Fase 4: Kritische perspectieven op kunstmatige 

intelligentie 
 

Inleiding 
 
Een onderdeel van het onderzoek is het bevragen of raadplegen van kritische denkers en 
doeners, omdat zij mogelijk nieuwe inzichten kunnen aanreiken op het gebied van 
kunstmatige intelligentie. In dit document worden de kritische perspectieven voor het 
voetlicht gebracht, die op verschillende manieren zijn opgehaald. 

 

Inzichten uit dialoogsessies 
 

Op 9 april 2019 vond in Den Haag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid de conferentie 
“Hoe politieonderzoek bijdraagt aan de politie van morgen. Beleid, praktijk en wetenschap in 
dialoog over de politie” plaats. Tijdens deze conferentie werden de voorlopige bevindingen 
van het onderzoek tijdens twee dialoogsessies voor het voetlicht gebracht. De deelnemers 
van de dialoogsessies onderschreven het belang om de sociale dimensie van kunstmatige 
intelligentie te onderzoeken. Wel hadden de deelnemers behoefte aan inzicht in de echte 
sociale impact, terwijl het onderzoek zich (vooralsnog) beperkt tot de verwachte sociale 
impact. Voor wat betreft transparantie werd naar voren gebracht dat men kritischer is over 
transparantie bij AI, dan bij menselijke interacties. Menselijke besluitvorming is bijvoorbeeld 
ook vaak niet transparant. Verder zagen de deelnemers het belang in om het 
burgerperspectief mee te nemen in het onderzoek. Ten slotte werd ook gewezen op het 
belang om spiegelcases te bestuderen, zodat inzicht wordt verkregen in ervaringen van 
andere organisaties met kunstmatige intelligentie. 

 

Inzichten uit groepsinterview 
 

Op 19 juli 2019 is een groepsinterview afgenomen bij politieman Ronnie Hessels (werkzaam 
bij het Flexteam) en de studenten Rick Kossen en Jorrit van der Wal. Zij zijn als respondenten 
aangedragen door de opdrachtgever, omdat ze ‘kritische denkers en doeners’ zijn. Rick 
Kossen heeft bij de politie onderzoek gedaan op het gebied van computational linguistics en 
Jorrit van der Wal heeft bij de politie onderzoek gedaan naar blockchain toepassingen. Bij dit 
groepsinterview is dezelfde topic list gehanteerd als bij de interviews die in fase 2 van het 
onderzoek werden afgenomen. 

 

Gepercipieerde voordelen 
De respondenten constateren dat kunstmatige intelligentie een bijdrage kan leveren aan het 
effectiever en efficiënter organiseren van processen. Hoewel dat niet de primaire scope is, is 
daar niets mis mee. “Efficiëntie is echt geen vies woord, want daarmee zorg je juist voor meer 
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blauw op straat”. Uiteindelijk is het ook een kwestie van ‘belastingcenten’, dus is er vanuit dat 
perspectief niets op tegen wanneer de politie kosten bespaart dankzij kunstmatige 
intelligentie. 

 
Gepercipieerde nadelen 
Een respondent herinnert zich een sessie bij de politie waar mensen post-it briefjes konden 
plakken bij de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie. Het viel toen op dat de meeste 
post-it briefjes werden geplakt bij de risico’s, bijvoorbeeld killer robots. “Iedereen was alleen 
maar gefocust op het negatieve gedeelte”. Een mogelijke verklaring is dat de politie een 
risicomijdende organisatie is. “Daardoor zien wij altijd een risico”. De politie kan niet worden 
vergeleken met een commerciële organisatie. “Een bank kan zijn klanten kiezen. Als daar 
wordt gedacht: ik kan dat simpeler doen en ik kan het goedkoper en effectiever, zullen ze 
het absoluut doen want het gaat gewoon om centen. Dat is bij de overheid niet zo. Die moet 
er zijn voor de zwerver om de hoek tot en met de man die miljoenen op zijn bank heeft 
staan”. 

Er wordt geconstateerd dat mensen moeite hebben om fouten van AI te accepteren. Eigenlijk 
is dit best opmerkelijk. “Wie maakt er meer fouten: de mens of AI?” Bij AI wordt de lat dus 
hoger gelegd en een kleinere foutenmarge geaccepteerd. Ook al is de foutenmarge klein, de 
kans is heel groot dat “heel Nederland daar overheen gaat vallen”. Het is heel vervelend 
wanneer de politie onterecht voor iemands deur staat of wanneer iemand onterecht door 
een rechter wordt veroordeeld. 

Bij AI-systemen ligt het risico van discriminatie op de loer, bijvoorbeeld bij systemen die 
werken met gezichtsherkenning. Wanneer vervolgens een huidskleur wordt gekoppeld aan 
een risicoprofiel, dan wordt gevaarlijk terrein betreden. “Het AI-systeem mag nooit en te 
nimmer discrimineren”. Ook ligt het gevaar op de loer dat bepaalde gegevens een eigen leven 
kunnen gaan leiden. Wanneer buren melden dat iemand met een speelgoedpistool in de 
achtertuin aan het spelen is en het AI-systeem verbindt daar de classificatie 
‘vuurwapengevaarlijk’ dan kan dat ingrijpende consequenties hebben. In het eerste geval 
volstaat een gesprek met de wijkagent, terwijl in het tweede geval een gewapend 
arrestatieteam wordt ingezet. 

Een ander risico is dat een AI-systeem aanvankelijk voor een specifiek doel wordt ingezet, 
maar dat er geleidelijk steeds meer doelstellingen aan toegevoegd worden. Het is dus van 
groot belang om een helder beeld te hebben van waarvoor AI concreet wordt ingezet. 

Een ander risico is dat veel mensen het een uitdaging vinden om politiesystemen te kraken, 
te breken, te manipuleren en plat te leggen. Zij vinden het geweldig om “zand in de machine 
van de overheid te gooien”. Wanneer een aangifteproces (tijdelijk) plat ligt, zullen burgers dus 
op een alternatieve manier aangifte moeten kunnen doen.  

 

Paradox 
Een interessante paradox is dat burgers veel data delen via Google, Apple en andere grote 
bedrijven maar dat ze geen data willen delen met overheidsorganisaties als de politie, terwijl 
de politie data in principe alleen gebruikt voor goede doeleinden. Het feit dat burgers data 
niet willen of durven delen met de politie, is een belangrijke reden dat “AI binnen de politie 
nog een heel bijzonder moeilijk onderwerp gaat worden. Uiteindelijk staat en valt een AI-
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systeem en het lerende vermogen met de beschikbaarheid van voldoende en hoogwaardige 
data. 

 
Empathie 
Voor burgers is het een grote stap om naar de politie te gaan. Voor mensen die deze stap 
zetten is het fijn wanneer ze tegenover een politieman of –vrouw zitten die met gevoel hun 
verhaal aanhoort. Empathisch vermogen is daarbij belangrijk. Het is niet de bedoeling dat 
“iemand (tijdens het aangifteproces) staat te huilen, naar een tissue grijpt en dat het AI-
systeem dan vraag: was het ’s nachts over overdag?” Een dergelijk systeem kan mensen het 
al dan niet terechte gevoel geven dat ze niet serieus genomen worden. Het detecteren van 
emoties blijft “één van de moeilijkere dingen van AI”, ook al worden er op dat terrein stappen 
gezet. 

Mensen die naar het politiebureau gaan hebben niet altijd de intentie om aangifte te doen. 
Heel veel mensen hebben behoefte om hun verhaal te doen, omdat hen iets naars is 
overkomen. “Ik denk dat je het hele aangifteboek bijna kan halveren door een goed gesprek”. 
Om die reden is het minstens zo interessant om aandacht te besteden aan de inzet van AI 
tijdens het meldingsproces. Een deel van deze meldingen kan resulteren in een aangifte, 
maar een deel dus ook niet. 

 

Uitsluiting 
Het is belangrijk om te kijken welke doelgroepen bij dienstverleningskanalen onbedoeld 
uitgesloten worden, bijvoorbeeld ouderen. Het is niet ondenkbaar dat bij de politie hetzelfde 
gaat gebeuren als bij banken: dat steeds meer wordt ingezet op digitale dienstverlening met 
als gevolg dat fysieke bankfilialen en politiebureaus gaan sluiten. De vraag is dan: is dit 
verantwoord om te doen? 

 

Ethische waarden 
De respondenten wijzen op het belang om aan de voorkant van het proces oog te hebben 
voor ethische waarden, waaronder transparantie. Ook privacy is een relevant aandachtspunt. 
Hardop wordt de vraag gesteld waarom de overheid/politie niet een ethische commissie 
heeft op het gebied van AI? Een dergelijke commissie kan toetsen welke AI-systemen de 
politie in gebruik mag nemen. 

 

Randvoorwaarden 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat de technische infrastructuur op orde moet zijn. Als dat 
niet het geval is dan kan alsnog sprake zijn van dubbel werk. Als voorbeeld is de digitale 
handtekening genoemd. Veel formulieren kunnen nog niet digitaal ondertekend worden en 
dan moet de politie alsnog burgers om een handtekening vragen. Er zullen veel stappen, 
groot en klein, gezet moeten worden. In dat kader wordt een incrementeel proces bepleit, 
waarin steeds ‘baby-steps” gezet worden. Kortom: een pleidooi voor beredeneerde stappen 
in plaats van een grote sprong in het diepe.  
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Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat de menselijke component niet uit het proces 
wordt gehaald. “We beginnen met een mens en moeten ook eindigen met een mens. Maar 
wat daartussen zit, daar zou AI een behoorlijke rol in kunnen spelen”.  

Verder zal de politie heel erg transparant moeten zijn in de stappen die concreet zijn en 
worden gezet. “Transparantie is cruciaal voor het vertrouwen (…) dit betreft het interne 
vertrouwen van de politieorganisatie in het AI-systeem en het vertrouwen van de burger in 
de politieorganisatie die het systeem inzet.”. Dit betreft een pleidooi voor een “glass box” in 
plaats van een “black box”. 

Het bouwen van een AI-systeem rondom het aangifteproces vereist juridische kennis. Ook 
vanuit dat oogpunt is menselijke input voor een dergelijk systeem van groot belang.  

Ten slotte is vermeld dat het trainen van AI-systemen en het lerend vermogen van AI-
systemen staat en valt met data. Dit betreft zowel de kwaliteit als kwantiteit van data. Voor 
wat betreft de omvang van data is in dat kader opgemerkt dat burgers over het algemeen 
meer moeite hebben om data te delen met de politie dan met bedrijven.  

 
Filosofische bespiegelingen 
Op 17 juli 2019 werd een interview afgenomen bij Anna Garghetti. Zij is als 
programmamanager bedrijfsvoering verbonden aan het Politie Diensten Centrum (PDC). 

In dit gesprek werd naar voren gebracht dat medewerkers goed moeten nadenken over de 
wezenlijke vraag hoe ze de tijd gaan invullen die vrijkomt als gevolg van de inzet van 
kunstmatige intelligentie en automatisering. Zij zullen dus deels op een andere manier 
invulling moeten geven aan het politievak. Als kunstmatige intelligentie ervoor zorgt dat zaken 
effectiever en efficiënter geregeld kunnen worden, dan bespaart de politie tijd. Deze tijd kan 
worden aangewend om bij het aangifteproces het luisterende oor voor de burgers die 
aangifte doen te kunnen zijn en daarmee concreet invulling te geven aan de empathische 
dimensie van het aangifteproces.  

Een andere implicatie van de opkomst van kunstmatige intelligentie is dat de politie nieuwe 
dienstverleningsconcepten moet bedenken. Bij het aangifteproces variëren de behoeften van 
aangevers. Er zijn aangevers die hun verhaal kwijt willen, maar er zijn ook aangevers die het 
aangifteproces zo snel mogelijk willen doorlopen. Dit vereist het ontwikkelen van persona’s, 
zodat de politie bij de dienstverlening rekening kan houden met deze behoefte aan maatwerk 
en de aangever gekoppeld wordt aan de persona die de aangever effectief kan bedienen. Het 
kan zinvol zijn om te onderzoeken hoe burgers reageren op verschillende persona’s. Verder 
is  

 

naar voren gebracht dat kunstmatige intelligentie ook impact heeft op machtsposities en 
functies van medewerkers. Kunstmatige intelligentie kan impact kan hebben op het werving- 
en selectiebeleid, maar daarbij is gewezen op het risico van ‘biases’, zeker wanneer het 
systeem leert op basis van historische data. AI-systemen kennen geen emotie. Dat kan zowel 
voordelen als nadelen met zich meebrengen. AI-systemen kunnen situaties objectiever 
inschatten, omdat ze niet misleid worden door emotie. Deze objectiviteit maakt hen echter 
wel afstandelijk en dat kan bij het aangifteproces een nadeel zijn.  
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Juridische bespiegelingen 
Kunstmatige intelligentie kan impact hebben op de rechtspraak en als gevolg daarvan het 
werk van juristen veranderen. Zo is de verwachting dat kunstmatige intelligentie worden 
ingezet om beslissingen van rechtszaken te ‘automatiseren’. Vanuit de opdrachtgever werd 
een artikel van Prakken aangereikt, omdat in het betreffende artikel de mogelijke rol van AI in 
de rechtspraak op een kritische manier wordt belicht. Prakken (2018) betoogt in zijn artikel 
“Komt de robotrechter er aan?” dat het zo’n vaart niet zal lopen. Voorspelalgoritmes kunnen 
weliswaar worden ingezet om rechters te ondersteunen bij het nemen van juridische 
beslissingen bij ‘routinezaken’, maar het volledig automatiseren van beslissingen in 
routinezaken is volgens Prakken niet mogelijk, laat staan de complexere zaken. De komst van 
een robotrechter berust in zijn beleving daarom op een misverstand. Een robotrechter 
veronderstelt intelligente systemen die juridische kennis kunnen toepassen en juridische 
beslissingen kunnen motiveren, maar dat is een brug te ver. Algoritmes kunnen namelijk 
voorspellingen niet uitleggen en zaken evenmin inhoudelijk beoordelen. Bij de rechtspraak is 
namelijk sprake van het interpreteren van regels en zal rekening gehouden moeten worden 
met bijzondere omstandigheden en specifieke contexten. Dit vereist een zeker 
inlevingsvermogen. Bovendien kunnen algoritmes juridische beslissingen niet motiveren. 
Prakken bepleit daarom om in de rechtspraak in te zetten op AI die mensen ondersteunen 
bij het nemen van juridische beslissingen in plaats van slimme systemen die deze beslissingen 
van mensen overnemen. In dit pleidooi worden mensen niet vervangen door systemen, maar 
presteren mensen en computers samen beter.  

 

Conclusies 
Kritische denkers en doeners kunnen nieuwe inzichten aanreiken op het gebied van 
kunstmatige intelligentie. Hierbij dient te worden benadrukt dat de kritische perspectieven 
(wederom) zijn gebaseerd op verwachtingen en doorgaans (nog) niet zijn gebaseerd op 
concrete ervaringen met AI-systemen. 

De eerste observatie is dat ten aanzien van het functioneren van kunstmatige intelligentie 
doorgaans hogere maatstaven worden gehanteerd dan het functioneren van mensen, 
bijvoorbeeld op het gebied van eisen ten aanzien van transparantie en de acceptatie van 
fouten.  

De tweede observatie is dat kostenbesparingen een oogmerk van kunstmatige intelligentie 
kunnen en mogen zijn. Publieke organisaties worden immers bekostigd vanuit de 
maatschappij en vanuit dat oogpunt is er niets op tegen om (dienstverlenings)processen 
binnen publieke  

 
organisaties zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Een belangrijke nuancering is 
dat bij publieke organisaties, en dat geldt zeker voor de politie, niet alleen efficiency van 
belang is, maar ook zaken als transparantie en kwaliteit. Publieke organisaties opereren dus 
in een andere context dan private organisaties. Zo zijn publieke organisaties sterker gericht 
op het vermijden van risico’s. Daarnaast moeten publieke organisaties alle burgers bedienen 
en mogen ze bij hun dienstverlening geen burgers buiten sluiten. Wanneer AI-systemen bij 
de politie tijdswinst opleveren, dan zal er bij de politie goed moeten worden nagedacht over 
de vraag hoe medewerkers de vrijgekomen tijd op een zinvolle manier kunnen invullen. 
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De derde observatie is dat AI-systemen onbedoeld en onbewust kunnen discrimineren, 
bijvoorbeeld wanneer (historische) data wordt gebruikt om risicoprofielen te maken. 
Wanneer historische data ‘biases’ bevatten dan leren AI-systemen niet op de manier die men 
voor ogen heeft en kunnen biases zelf versterkt worden. In mei 2019 lag de Belastingdienst 
onder vuur vanwege vermeende discriminatie bij het opsporen van fraude.51 

De vierde observatie is dat geleidelijk nieuwe doestellingen aan AI-systemen kunnen worden 
toegevoegd. Dit betekent dat gegevens op een andere manier kunnen worden gebruikt dan 
het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Een ethische commissie zou hierop 
kunnen toezien. 

De vijfde observatie is dat het voor de buitenwereld verleidelijk is om digitale politiesystemen 
te kraken, te manipuleren en/of plat te leggen. De politie moet daarop voorbereid zijn en een 
back-up achter de hand hebben.  

De zesde observatie is dat het lerend vermogen van AI-systemen staat of valt met de 
beschikbaarheid van heel veel hoogwaardige data. Dit betreft zowel de kwantiteit als kwaliteit 
van data. De indruk bestaat dat burgers meer moeite hebben om hun gegevens te delen met 
overheidsorganisaties als de politie dan met bedrijven. Dit kan te maken hebben met het feit 
dat overheidsorganisaties niet alleen dienstverleners zijn (‘care’), maar ook handhavers 
(‘control’). Dat geldt niet alleen voor de politie, maar ook voor de reeds genoemde 
Belastingdienst. 

De zevende observatie is dat aangevers niet altijd de intentie hebben om aangifte te doen, 
maar soms primair hun verhaal kwijt willen en in dat kader behoefte hebben aan een goed 
en empathisch gesprek. De menselijke component kan dus niet volledig uit het 
dienstverleningsproces worden gehaald. 

De achtste observatie is dat de technische infrastructuur op orde moet zijn alvorens AI-
systemen effectief kunnen worden ingezet. De politie kan dus beter kleine beredeneerde 
stappen dan een grote sprong in het diepe wagen. 

De negende observatie is dat het belangrijk is om de mens en technologie niet tegenover 
elkaar te plaatsen, maar om technologie te benaderen als een onderdeel van het menselijk 
bestaan. Een realistisch perspectief is dat machines mensen gaan ondersteunen en dat zij als 
gevolg daarvan gezamenlijk beter presteren. Vanuit dat perspectief dient te worden 
benadrukt dat nieuwe technologie niet determineert, maar dat het gebruik van nieuwe 
technologie ook een sociale component heeft. Er moet dus goed worden nagedacht over 
de inbedding van technologie in de organisatie en de wijze waarop de maatschappij met 
nieuwe technologie bediend wordt.  

  

 

51 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/20/autoriteit-persoonsgegevens-onderzoek-naar-
discriminatie-belastingdienst-a3960846 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/20/autoriteit-persoonsgegevens-onderzoek-naar-discriminatie-belastingdienst-a3960846
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/20/autoriteit-persoonsgegevens-onderzoek-naar-discriminatie-belastingdienst-a3960846
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Fase 5: Spiegelcases 
 

Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden ervaringen belicht die op andere domeinen met kunstmatige 
intelligentie worden opgedaan, omdat ervaringen die bij andere organisaties zijn of worden 
opgedaan met kunstmatige intelligentie kunnen fungeren als waardevolle lessen of 
inspiratiebeelden. In dit hoofdstuk worden vier cases kort belicht, namelijk kunstmatige 
intelligentie in de zorg, kunstmatige intelligentie in het onderwijs, kunstmatige intelligentie bij 
de Belastingdienst en kunstmatige intelligentie bij de gemeente Rotterdam. 

 

Casus kunstmatige intelligentie in de zorg 
 
Inleiding 
Het zorgdomein kampt met verschillende uitdagingen waar kunstmatige intelligentie 
oplossingen kan bieden. Dit betreft onder meer de stijgende zorguitgaven52 en de hoge 
werkdruk onder zorgpersoneel.53 

 

Beleidsbrief 
Op 15 november 2018 bood de minister voor Medische Zorg en Sport de brief “Data laten 
werken voor gezondheid” aan de Tweede Kamer aan.54 In deze brief werden zes thema’s 
onderscheiden, namelijk vertrouwen in de uitkomst van data-analyses, zeggenschap, digitale 
inclusie, de rol en het vertrouwen van de zorgprofessional, datasolidariteit en interoperabiliteit 
en data aan de bron. In de brief wordt geconstateerd dat digitalisering de zorg verandert. 
Deze veranderingen roepen nieuwe vraagstukken op rondom de kwaliteit van data en 
algoritmen, interoperabiliteit, digitale vaardigheden, zeggenschap over (eigen) gegevens, het 
delen van data voor algemeen belang, privacy en allerlei ethische vragen. De minister stelt 
dat burgers en professionals moeten kunnen vertrouwen op de uitkomsten van data-analyses 
en daarom is de aandacht van de minister gericht op het borgen van de kwaliteit en de 
transparantie van algoritmen. Daarnaast moet goed worden nagedacht over ethische 
vraagstukken als het recht op niet weten en het recht op privacy. Voor wat betreft 
zeggenschap is de inzet dat een burger maximale zeggenschap en regie heeft over zijn of 
haar gegevens. Verder zet de overheid in op het verbeteren van digitale vaardigheden van 
burgers en het verhogen van de meerwaarde van het gebruik van gezondheidsdata. Daarbij 
is het essentieel om samen met burgers hun verschillende behoeften in kaart te brengen. 
Goede voorbeelden en mooie initiatieven worden ter inspiratie onder de aandacht gebracht 
van de betrokkenen in het veld. Het delen van data is van belang voor de zorg en dat data-

 

52 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/25/zorguitgaven-stijgen-in-2018-met-3-1-procent 
53 https://www.trouw.nl/zorg/meer-werkdruk-in-zorg-en-minder-werkplezier~b600951f/ 
54 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/15/kamerbrief-over-data-laten-
werken-voor-gezondheid 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/25/zorguitgaven-stijgen-in-2018-met-3-1-procent
https://www.trouw.nl/zorg/meer-werkdruk-in-zorg-en-minder-werkplezier%7Eb600951f/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/15/kamerbrief-over-data-laten-werken-voor-gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/15/kamerbrief-over-data-laten-werken-voor-gezondheid
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analyses die in de zorg worden uitgevoerd. Om data te laten werken voor gezondheid is het 
vertrouwen in data en de uitkomst van data-analyses van groot belang. De minister denkt dat 
te bereiken door het verhogen van de kwaliteit van data, data-analyses en algoritmen. In het 
Nederlandse zorgdomein wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen. Ook in 
het buitenland worden op het zorgdomein ervaringen opgedaan met nieuwe toepassingen. 
Daarbij kan worden gedacht aan de inzet van sociale robots voor specifieke doelgroepen, 
bijvoorbeeld thuiswonende mensen met dementie.55 

 

Onderzoeksrapport van Nictiz 
In januari 2019 publiceerde Nictiz een rapportage over kunstmatige intelligentie in de zorg.56 
In de betreffende rapportage werd aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en 
vraagstukken die op dat terrein leven. In het rapport is aangegeven dat kunstmatige 
intelligentie geen doel op zich is, maar een techniek om bijvoorbeeld processen te 
verbeteren en nieuwe verbanden te leggen (Nictiz, 2019, p. 7). Kunstmatige intelligentie kan 
zorgverleners bijvoorbeeld helpen bij het stellen van diagnoses en het opstellen van 
behandelplannen. Aangezien binnen de gezondheidszorg enorme hoeveelheden data 
worden gegenereerd, leent de zorgsector zich bij uitstek voor het inzetten van kunstmatige 
intelligentie. Radiologie loopt voorop in het gebruik van kunstmatige intelligentie (Nictiz, 
2019, p. 7). In dat kader worden bijvoorbeeld computerprogramma’ gebruikt die 
röntgenfoto’s kunnen lezen.57 In het rapport van Nictiz worden drie hoofdcategorieën van 
kunstmatige intelligentie onderscheiden, namelijk smalle of zwakke kunstmatige intelligentie, 
brede of sterke kunstmatige intelligentie en superintelligentie (Nictiz, 2019, p. 9). De huidige 
toepassingen vallen onder de eerste hoofdcategorie en zijn minder slim dan de mens. 
Toepassingen op het gebied van brede of sterke kunstmatige intelligentie evenaren de 
menselijke intelligentie en worden rond 2040 verwacht. Toepassingen op het gebied van 
superintelligentie overtreffen de menselijke intelligentie en kunnen rond 2060 een realiteit 
zijn.  

 

Belangrijke vraagstukken 
De conclusie van het rapport is dat kunstmatige intelligentie een veelbelovende ontwikkeling 
is. Om kunstmatige intelligentie veilig en verantwoord op grote schaal in te zetten, moet een 
aantal vraagstukken worden opgelost. Het eerste vraagstuk betreft standaardisatie. Om 
bruikbare uitkomsten met kunstmatige intelligentie te genereren, moeten 
gestandaardiseerde data worden verzameld en gebruikt. Het tweede vraagstuk betreft de 
kwantiteit en kwaliteit van data. Voldoende kwantiteit en kwaliteit van zorgdata is 
onontbeerlijk voor een betrouwbaar gebruik van kunstmatige intelligentie binnen het 
zorgdomein. Het derde vraagstuk betreft controleerbaarheid. Transparantie is van groot 
belang, bijvoorbeeld om te bepalen hoe systemen tot een diagnose- of behandeladvies is 
gekomen. Ten slotte kunnen ethische vraagstukken worden onderscheiden, bijvoorbeeld de 
vraag wie eindverantwoordelijk is voor een besluit wanneer een algoritme het niet bij het 

 

55 Visser, G. & T. Vandemeulenbroucke (2018) “Sociale robots voor thuiswonende mensen met 
dementie: plezier of bitter noodzaak? In: Tijdschrift over ouder worden & samenleving, pp. 60-63. 
56 Nictiz (2019) Artificial Intelligence in de zorg. Begrippen, praktijkvoorbeelden en vraagstukken, Den 
Haag. 
57 De Volkskrant, 27 januari 2019, “Computerprogramma's kunnen röntgenfoto's lezen - welkome 
ontwikkeling voor tekort radiologen”, geraadpleegd op 12 augustus 2019. 
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juiste eind heeft en de vraag of en in hoeverre artsen adviezen van systemen (deels) mogen 
negeren (Nictiz, 2019, p. 17). 

 

Verkennend advies van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
In februari 2019 bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een verkennend 
advies uit over de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg.58 In het advies 
“Waarde(n)volle zorgtechnologie” constateert de RVS dat kunstmatige intelligentie de zorg 
veel te bieden heeft. Kunstmatige intelligentie kan zowel de kwaliteit, de toegankelijkheid en 
de pluriformiteit als de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg doen toenemen. Een 
verwachting is bijvoorbeeld dat op basis van kunstmatige intelligentie nauwkeurige en tijdige 
diagnoses gesteld kunnen worden en het aantal foutieve diagnoses mogelijk verlaagd kan 
worden. Een andere verwachting is dat AI-systemen een deel van het werk uit handen van 
zorgverleners kunnen nemen, waardoor zij meer tijd beschikbaar hebben voor zaken als 
duiding, morele overwegingen en ‘er zijn’ voor de patiënt. Kunstmatige intelligentie kan ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld in de zin van (sociale) 
robots die verpleegkundige taken overnemen (RVS, 2019, pp. 14-15). Een belangrijke 
gedachte is dat er dankzij kunstmatige intelligentie steeds beter kan worden ingespeeld op 
de individuele wensen en behoeften van patiënten en aldus ‘gepersonaliseerde zorg’ kan 
worden aangeboden. Niettemin zijn er ook risico’s. Kunstmatige intelligentie is niet 
waardenvrij en kan publieke belangen ondermijnen. Daarnaast ligt het risico op de loer dat 
de zorgsector te afhankelijk wordt van dominante private partijen (RVS, 2019, p. 9). De inzet 
van nieuwe technologie in de zorg zal dus leiden tot nieuwe machtsverhoudingen en kan 
resulteren in monopolievorming door enkele grote spelers op de internationale markt.  

 
Tweesporenbenadering 
De RVS pleit ervoor om tijdig maatregelen te nemen om de ontwikkelingen op het gebied 
van kunstmatige intelligentie in goede banen te leiden. Dat is geen eenvoudige opgave, 
omdat er nog veel onduidelijk is rond de betekenis en impact van kunstmatige intelligentie 
voor de zorg. De RVS bepleit mede in dat kader een tweesporenbenadering, namelijk een 
spoor voor de korte termijn en een spoor voor de lange termijn. Het spoor voor de korte 
termijn omvat vier onderdelen, namelijk (1) kwaliteitseisen stellen, (2) kwaliteitseisen 
afdwingen, (3) datacontinuïteit garanderen en (4) traceerbaarheid voor burgers realiseren. De 
kwaliteit van een AI-systeem valt of staat met het ‘leermateriaal’ waarmee het systeem wordt 
gevoed. Het spoor voor de lange termijn omvat drie onderdelen, namelijk (1) een 
programmatische aanpak, waarbij ontwikkelingen op de voet worden gevolgd, (2) kennis 
genereren en delen en burgers informeren, (3) opleiden (RVS, 2019, pp. 9-10). Net als Nictiz 
besteedt de RVS ook aandacht aan de ethische aspecten van kunstmatige intelligentie. In dat 
kader wijst de RVS op het belang van Europese samenwerking, waarbij ook (samen)gewerkt 
wordt aan het ontwikkelen van uitgangspunten en (ethische) principes voor AI en een 
bindend rechtskader voor AI wordt opgesteld (RVS, 2019, p. 33).  

 

 

58 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2019) Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een 
verkennend advies over de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg, Den Haag. 
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Beleidsreactie 
Op 1 juli 2019 zond de minister voor Medische Zorg een brief aan de Tweede Kamer met 
daarin een reactie op het advies van de RVS.59 De minister onderschrijft dat AI de zorg veel 
te bieden heeft, mits de publieke belangen in de zorg voldoende worden beschermd. 
Daarnaast wijst de minister op de ronde tafel gesprekken die worden georganiseerd om te 
bezien wat de kansen en risico’s zijn bij de ontwikkeling, implementatie en opschaling van 
AI-tools in de zorg. De minister vermeldt verder dat op zeer korte termijn de ‘kabinetsvisie AI, 
publieke waarden en mensenrechten’ wordt opgeleverd. Deze kabinetsvisie bevat een 
beschrijving van de kansen en risico’s van AI voor belangrijke publieke waarden en 
mensenrechten, evenals de beleidsmaatregelen om kansen te versterken en risico’s te 
adresseren. De minister zet in op maximale zeggenschap van burgers over de eigen 
(medische) data. Ten slotte geeft de minister aan dat hij AI een centrale plek zal geven in de 
nationale agenda MedTech 2020-2024. 

 

Conclusies 
Op dit moment wordt kunstmatige intelligentie in de zorg op heel beperkte schaal toegepast. 
Wel zijn er de nodige initiatieven in ontwikkeling, omdat de potentie van AI gezien wordt. Een 
belangrijke aandachtspunt is het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten en baten, 
maar ook andere effecten van inzet van AI, zoals de impact op de grondrechten van burgers. 
Een tweede aandachtspunt is het ontbreken van een integraal kwaliteitskader ten aanzien van 
algoritmes. Een derde uitdaging is het opschalingsvraagstuk omdat zorginstellingen en 
ziekenhuizen allemaal hun eigen systemen gebruiken. Een constatering is verder dat sprake 
is van onbekendheid met wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden op het 
gebied van privacy. Om ervoor te zorgen dat het zorgdomein klaar is voor AI, zullen in het 
zorgveld door de betrokken spelers goede afspraken gemaakt moeten worden. Dit vereist 
een visie, een strategie en duidelijke kaders. 

 

  

 

59 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13913&did=2019D286
34 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13913&did=2019D28634
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13913&did=2019D28634
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Casus kunstmatige intelligentie in het onderwijs 
 

Verkennend onderzoek van Dialogic 
In opdracht van het ministerie van OCW hebben onderzoekers van Dialogic een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het 
onderwijs.60 De betreffende verkenning is grotendeels gebaseerd op een literatuurstudie, een 
workshop en interviews met diverse betrokkenen binnen en buiten het onderwijs. In het 
betreffende onderzoek is niet gesproken met leerlingen en studenten.  

 

Kansen 
In het in 2019 gepubliceerde onderzoeksrapport wordt kunstmatige intelligentie gedefinieerd 
als het automatiseren van cognitieve taken in het onderwijs aan de hand van datagedreven 
methodes (Van der Vorst e.a., 2019, p. 17). Toepassingen van kunstmatige intelligentie 
worden binnen het onderwijsdomein in verband gebracht worden met verschillende 
gepercipieerde kansen. Ten eerste het verminderen van de werkdruk van docenten. De 
toepassing van AI kan hen namelijk ondersteunen bij het uitvoeren van (administratieve) 
taken. Ten tweede biedt AI concrete mogelijkheden om onderwijs te personaliseren. De 
verwachting is dat gepersonaliseerd onderwijs beter aansluit op competenties en behoeften 
van individuele leerlingen en dat komt het leerproces ten goede. Ten derde kan AI docenten 
ondersteunen met holistische, onderbouwde inzichten (‘learning analytics’). Ten vierde kan 
AI de manieren om kennis te toetsen verbeteren. Ten vijfde kan AI de effectiviteit van digitale 
leermiddelen vergroten, ook in synergie met andere technologieën, zoals Virtual Reality en 
serious games. 

 

Risico’s 
Daar staat tegenover dat de inzet van kunstmatige intelligentie in het onderwijs ook risico’s 
met zich mee kunnen brengen. Het eerste risico is dat sommige onderwijsdoelen door AI in 
het geding kunnen raken, wanneer de focus op techniek en het aspect ‘kennisoverdracht’ te 
groot is. Het tweede risico is dat vooroordelen (‘biases’) van mensen worden doorvertaald 
naar data, die vervolgens wordt overgenomen door AI. Het derde risico is een verslechterd 
vooruitzicht op docentschap als beroep. Dit vooruitzicht betreft de huidige en toekomstige 
docenten. Het vierde risico is de afhankelijkheid van black-box modellen (‘unexplainable AI’) 
versus de eigen verantwoordelijkheden van docenten. Het vijfde risico betreft de toepassing 
van AI, terwijl andere basisvoorzieningen nog niet op orde zijn. Het zesde risico betreft een 
machtsverschuiving bij de producenten van lesmateriaal.  

 

Empirische bevindingen 
Het onderzoek leverde verschillende empirische bevindingen op. De eerste bevinding is dat 
het niet eenvoudig is om één definitie te geven van kunstmatige intelligentie wanneer het 
gaat om toepassingen in het onderwijs. De vraagstukken en uitdagingen in het onderwijs 

 

60 Vorst, T. van der e.a. (2019) De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs, 
Dialogic: Utrecht. 
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bevinden zich op het specifieke snijvlak van algoritmes en data. De tweede bevinding is dat 
bij het ontwerp van AI op voorhand moet worden nagedacht over welke informatie het meest 
nuttig is voor de docent en waarbij de leerling het meest tot zijn recht komt. De derde 
bevinding betreft de verwachting dat AI de docent in de nabije toekomst niet volledig kan 
vervangen. De huidige AI kan de leraar zodanig ondersteunen dat deze meer tijd per leerling 
kan besteden of efficiënter te werk kan gaan. De vierde bevinding is dat het bij AI veel lastiger 
is om verantwoordelijkheid te nemen. Een AI-toepassing is vaak niet transparant en kan soms 
‘autonome’ beslissingen nemen. Dit roept de vraag op wie aansprakelijk is. AI is geen 
rechtspersoon en daarmee op zichzelf geen drager van rechten of plichten. Dit betreft één 
van de aspecten op juridisch vlak die aandacht verdienen. AI kan op het onderwijsdomein op 
verschillende niveaus impact hebben, namelijk op het niveau van docenten en leerlingen, het 
niveau van onderwijsinstellingen en het onderwijsstelsel. Bij de toepassing van AI in het 
onderwijs dienen ook ethische afwegingen te worden gemaakt. Belangrijke ethische 
afwegingen hebben betrekking op transparantie, verklaarbaarheid, voorspelbaarheid, 
onomkoopbaarheid, privacy en zelfbeschikking. 

 

Doorwerking van het onderzoek 
Een relevante vraag betreft de doorwerking van het genoemde onderzoek. Hierbij dient te 
worden benadrukt dat autonomie kenmerkend is voor het werkveld van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: De vrijheid van onderwijs is vermeld in de grondwet. De 
vrijheid van kunst is een gevolg van de vrijheid van meningsuiting. De academische vrijheid is 
opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd 
zijn de bewindslieden ‘stelselverantwoordelijk’. Dat wil zeggen dat zij aan de Tweede Kamer 
verantwoording afleggen over de werking van de wetten en de uitvoering daaraan. Er is dus 
niet één knop waar OCW aan kan draaien om te zorgen dat AI effectief landt in het onderwijs. 
In plaats daarvan werkt het ministerie samen met ‘het veld’ aan een slim, vaardig en creatief 
Nederland. 

Op basis van het onderzoek dat Dialogic uitvoerde ontstaat een beeld van de grootste kansen 
en risico’s van een nieuwe technologie. In dit geval ging het onderzoek over AI in het 
onderwijs. Met de organisaties VSNU, Vereniging Hogescholen, MBO Raad, VO-raad en PO-
Raad als vertegenwoordigers van de onafhankelijke onderwijsinstellingen heeft het Ministerie 
van OCW het onderzoek daarom besproken.  

Ten slotte zijn de lessen van dit rapport ook door OCW ingebracht in het rijksbrede 
Strategisch Actieplan voor AI (SAPAI) en zijn opgedane inzichten ook weer uitgedragen via 
een speech over AI die de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf bij UNESCO.61 
AI is nog lang niet af en de verwachting is dat AI ook de komende tijd nog verder zal worden 
besproken. 

 

Aanbevelingen 
Om toepassingen van AI in het onderwijs te stimuleren kunnen, op basis van het genoemde 
onderzoek van Dialogic, de volgende aanbevelingen worden gedaan. De eerste aanbeveling 

 

61 https://www.government.nl/documents/speeches/2019/10/18/speech-by-minister-van-
engelshoven-on-artificial-intelligence-at-unesco 
 

https://www.government.nl/documents/speeches/2019/10/18/speech-by-minister-van-engelshoven-on-artificial-intelligence-at-unesco
https://www.government.nl/documents/speeches/2019/10/18/speech-by-minister-van-engelshoven-on-artificial-intelligence-at-unesco
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is het stimuleren van acceptatie van AI in het onderwijs door leraar, leerling en ouder. Dit 
vereist het ontwikkelen van een visie door scholen ten aanzien van de inzet van AI-
toepassingen binnen het eigen onderwijs. De tweede aanbeveling is het vergroten van de 
digitale vaardigheden van onderwijzend personeel. De derde aanbeveling is het inrichten van 
een data-infrastructuur. De vierde aanbeveling is het faciliteren van experimenten van inzet 
van AI in het onderwijs. De vijfde aanbeveling is het stimuleren van een multidisciplinaire 
aanpak bij de ontwikkeling van AI. De zesde aanbeveling is het ontwikkelen van een keurmerk 
voor verantwoorde toepassing van AI in het onderwijs. De zevende aanbeveling is het 
initiëren van vervolgonderzoek naar AI in het onderwijs, bijvoorbeeld het onderzoeken van 
de acceptatie van AI door leerlingen en ouders en het in kaart brengen van best practices in 
het buitenland (Van der Vorst e.a., 2019, pp. 6-7). 
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Casus kunstmatige intelligentie bij de Belastingdienst 
 
Verbeteren van de dienstverlening 
De Ierse Belastingdienst heeft een chatbot ontwikkeld die mensen moet helpen met al hun 
aan belasting gerelateerde vragen.62 Ook de Nederlandse Belastingdienst volgt en 
onderzoekt of en zo ja, op welke manier technologische ontwikkelingen, waaronder 
kunstmatige intelligentie, kunnen worden ingezet om de realisatie van uiteenlopende 
organisatiedoelstellingen te ondersteunen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan 
het efficiënter te opereren, het inzichtelijk maken van risico’s en het verbeteren van de 
dienstverlening. In dat kader is een gesprek gevoerd met twee medewerkers van de 
Belastingdienst die werkzaam zijn bij de Concerndirectie Innovatie en Strategie en dat heeft 
geresulteerd in de volgende observaties. 

 

Multidisciplinaire aanpak 
Om kunstmatige intelligentie efficiënt en effectief in te zetten binnen een organisatie is het 
van belang om een multidisciplinaire aanpak te hanteren en in dat kader multidisciplinaire 
teams te formeren die concreet met kunstmatige intelligentie aan de slag gaan. Kunstmatige 
intelligentie is namelijk niet alleen een technisch vraagstuk en vereist dus niet alleen 
technische expertise, maar ook expertise op andere domeinen. Daarbij moet worden 
gedacht aan ethici, juristen, gedragswetenschappers en arbeids-psychologen 

 

Juridische kaders 
Bij het toepassen van kunstmatige intelligentie is het belangrijk om oog te hebben voor 
bestaande juridische kaders. De AVG biedt bijvoorbeeld belangrijke waarborgen op het 
gebied van privacy en daar dient rekening mee te worden gehouden bij de toepassing van 
kunstmatige intelligentie. De doelen die aan de informatieverzameling ten grondslag liggen, 
moeten ook kunnen worden gemotiveerd. Informatie kan en mag niet ongelimiteerd worden 
verzameld en ook het koppelen van databestanden is aan regels gebonden, hoewel daar 
voor de werkzaamheden van de Belastingdienst en opsporingsdiensten als de politie 
uitzonderingen op (kunnen) zijn. 

 

Transparantie 
Bij publieke (uitvoerings)organisaties is legitimiteit van groot belang. In dat kader is het 
belangrijk dat besluiten en beslissingen van deze organisaties goed aan burgers kunnen 
worden uitgelegd (transparantie). Als de Belastingdienst systemen gebruikt waar kunstmatige 
intelligentie is ingebouwd, dan is het belangrijk dat de uitkomsten van het systeem, 
bijvoorbeeld het al dan niet toekennen van toeslagen of het plaatsen van bedrijven in 
risicoprofielen, uitlegbaar zijn. Het toepassen van ‘fairness’ principes bij algoritmen kan 
behulpzaam zijn bij het vergroten van de transparantie van systemen. 

 

62 https://www.techzine.nl/nieuws/411154/ierse-belastingdienst-komt-met-chatbot-om-aangifte-te-
vereenvoudigen.html 

https://www.techzine.nl/nieuws/411154/ierse-belastingdienst-komt-met-chatbot-om-aangifte-te-vereenvoudigen.html
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Paradox van automatisering 
Tijdens het gesprek is gewezen op de ‘paradox van de automatisering’. Deze paradox komt 
erop neer dat mensen door verregaande automatisering zelf bepaalde taken niet meer 
kunnen uitvoeren. Het is essentieel dat mensen zelf moeten blijven nadenken en besluiten 
durven nemen (indien nodig) buiten ‘het systeem’ om en dat er een klimaat wordt gecreëerd 
waarin medewerkers kunnen én durven ingrijpen. 

 

Menselijke maat 
De inzet van kunstmatige intelligentie is geen doel, maar een middel. De visie van de 
Belastingdienst is samengevat in de volgende opdracht: “burgers en bedrijven centraal, 
proactief, samen en deskundig”. De Belastingdienst kent daarbij drie basiswaarden, namelijk 
geloofwaardig, zorgvuldig en verantwoordelijk. De realisatie van deze visie vraagt om een 
werkomgeving die medewerkers de kans biedt goed toegerust en gemotiveerd hun taken te 
vervullen. Burgers verwachten van de Belastingdienst een goede dienstverlening, waarbij 
rekening wordt gehouden met de menselijke maat. De uitdaging is een digitale 
dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar 
het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet.63 

 

Ethische vraagstukken 
Kunstmatige intelligentie kan voor medewerkers van de Belastingdienst en burgers een nuttig 
middel zijn om deze visie te realiseren. Kunstmatige intelligentie kan namelijk bijdragen aan 
een werkomgeving die medewerkers in staat stelt om hun taken nog efficiënter en effectiever 
uit te voeren. Daarnaast kan kunstmatige intelligentie de kwaliteit van de (digitale) 
dienstverlening ten goede komen en dat is in het belang van burgers en bedrijven. Hierbij 
dient wel te worden benadrukt dat hier sprake is van verwachtingen en veronderstellingen. 
Kunstmatige intelligentie kan oplossingen bieden voor problemen waar organisaties mee 
worden geconfronteerd, maar kan ook ethische vraagstukken en dilemma’s met zich 
meebrengen. Wanneer daar onvoldoende oog voor is, dan kunnen nieuwe problemen 
ontstaan. Bij geautomatiseerde risicodetectie liggen bijvoorbeeld de risico’s van etnisch 
profileren en discriminatie op de loer.64 

 

Supplementariteit 
Een breed gedeelde vrees is dat de opkomst van kunstmatige intelligentie en robotisering ten 
koste gaat van banen en dat ‘machines’ de mensen gaan vervangen (‘substitutie’). Een 
wenkender perspectief is om de opkomst van kunstmatige intelligentie te benaderen als een 
ontwikkeling waarbij mens en machine samenwerken en elkaar aanvullen 
(‘supplementariteit’). Een concreet voorbeeld waarbij kunstmatige intelligentie medewerkers 
van de Belastingdienst kan ondersteunen, is om informatie uit ongestructureerde teksten 
(zoals binnengekomen brieven) te extraheren en te classificeren en dat bespaart 
medewerkers werk bij het beoordelen van bezwaarschriften. Daar staat tegenover dat 

 

63 https://over-ons.belastingdienst.nl/over-de-belastingdienst/wie-zijn-we/). 
64 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4716831/discriminatie-belastingdienst-
toeslagen-financien-etnisch 
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4716831/discriminatie-belastingdienst-toeslagen-financien-etnisch
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lerende systemen gevoed moeten worden met kennis en die kennis moet door mensen 
worden ingevoerd in het systeem. 

 

Chatbots 
Bij de Belastingdienst worden de ontwikkelingen op het gebied van chatbots nauwgezet 
gevolgd. Uit de Fiscale Monitor is gebleken dat er een mismatch is tussen kanaalvoorkeur en 
kanaalgebruik. Veel burgers en bedrijven willen graag digitaal antwoorden vinden op hun 
belastingvragen, maar bellen voor bevestiging en zekerheid toch de BelastingTelefoon. Vaak 
zijn het ‘standaardvragen’ waarvoor medewerkers hetzelfde antwoord moeten geven. Als 
chatbots deze vragen kunnen overnemen, hebben medewerkers meer tijd voor de 
complexere en uitdagendere vragen én is het voor burgers en bedrijven, die de website als 
voorkeurskanaal hebben, gewoon mogelijk daar in één keer hun belastingvragen af te 
handelen.   

 

Multichannel strategie 
Voor wat betreft de dienstverleningskanalen is en blijft het belangrijk dat aan burgers en 
bedrijven alternatieven worden aangereikt en dat ze op verschillende manieren in contact 
kunnen treden met de Belastingdienst. Op het gebied van dienstverlening moet er dus sprake 
zijn van een ‘multichannel’ strategie. 

 

AI impact assessments 
Bij het verantwoord toepassen van kunstmatige intelligentie zijn ‘AI impact assessments’ 
wenselijk. Daarin worden onder meer de (verwachte) baten van AI-toepassingen beschreven, 
de betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie van de betreffende toepassing inzichtelijk 
gemaakt en antwoord gegeven op de vraag of de toepassing ethisch en juridisch 
verantwoord is. Het ECP, een onafhankelijk platform voor de informatiesamenleving, heeft in 
dat kader een publicatie uitgebracht waarin een stappenplan voor een AI impact assessment 
is beschreven.65 

 

Visie en strategie 
Bij de Belastingdienst worden ook de relevante internationale ontwikkelingen op het gebied 
van kunstmatige intelligentie gevolgd, bijvoorbeeld de activiteiten van de Europese High-
Level Expert Group (HLEG) on Artificial Intelligence. Tot de taken van de HLEG behoren onder 
meer het ontwikkelen van een Europese strategie en het opstellen van ethische richtlijnen 
ten aanzien van het kunstmatige intelligentie. 66 Aangezien de toepassing van kunstmatige 
intelligentie een relatief nieuw fenomeen is, hebben veel organisaties behoefte aan dergelijke 
kaders en zal de inzet van kunstmatige intelligentie moeten worden gekoppeld aan een visie 
en strategie.  

 

 

65 https://ecp.nl/wp-content/uploads/2018/11/Artificial-Intelligence-Impact-Assesment.pdf 
66 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence 
 

https://ecp.nl/wp-content/uploads/2018/11/Artificial-Intelligence-Impact-Assesment.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
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Casus AI in de Gemeente Rotterdam 
 
Inleiding 
Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op lokaal niveau worden momenteel ervaringen 
opgedaan met de inzet van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld in de gemeente 
Rotterdam. Bij bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte in Rotterdam wordt gewerkt 
volgens het principe van data gedreven werken. Slim beheer vraagt om een slim gebruik van 
data en toepassing van nieuwe technieken, zoals het toepassingen van kunstmatige 
intelligentie.67 De ervaringen van de gemeente Rotterdam zijn voor het voetlicht gebracht 
door een respondent die werkzaam is bij het Data Science Team van de gemeente 
Rotterdam. 

 

Data Science Team 
Binnen de gemeente werd in 2019 een Data Science Team opgericht dat algoritmes 
ontwikkelt. Dit team is geplaatst onder de afdeling Onderzoek en Business Intelligence. 
Binnen deze afdeling worden onderzoeken verricht, bijvoorbeeld naar (jeugd)werkloosheid 
in de gemeente Rotterdam. Er worden binnen deze afdeling ook geautomatiseerde 
rapportages gemaakt. Het Data Science Team bestaat uit negen mensen en kan worden 
beschouwd als de uitvoerende tak van kunstmatige intelligentie binnen de gemeente 
Rotterdam.  

 

Kansen 
De gemeente Rotterdam moet uitvoering geven aan verschillende taken, waaronder het 
verstrekken van uitkeringen. Dat proces moet zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. In dat kader 
is een risicomodel voor uitkeringsfraude gemaakt (= ‘control’). Daar zit altijd een menselijke 
hand tussen. Het systeem is ondersteunend en geen grote zwarte doos waar beslissingen 
uitrollen. De cijfers geven beleidsmedewerkers extra inzicht en kunnen het startsein vormen 
voor nader onderzoek. Daarnaast wordt er een project gestart dat erop is gericht om mensen 
duurzaam uit een uitkeringssituatie te laten stromen (= ‘care’). Het mes snijdt dus aan twee 
kanten en is zowel gericht op care en control.  

 

Risico’s 
Systemen zijn niet waterdicht. Modellen die risicokansen verkeerd inschatten, kunnen een 
negatieve impact hebben op de burger. Het is daarom belangrijk het model op de juiste 
manier te implementeren en ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen ‘man and 
machine’ optimaal is. Het algoritme kan het mis hebben. Mensen kunnen fouten maken op 
basis van menselijk gevoel en intuïtie 

 

 

67 Gemeente Rotterdam (2019) Slim beheer. Assetmanagement in Rotterdam, Stadsbeheer: Rotterdam 
(Strategisch Assetmanagementplan), p. 72. 
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Relativerende opmerkingen 
De kans is klein dat software de mens overbodig maakt. Er zijn taken die kunstmatige 
intelligentie waarschijnlijk niet van mensen kunnen overnemen, bijvoorbeeld taken waar 
creativiteit een rol speelt, of onderzoekstaken waar complexe verbanden gelegd moeten 
worden. Het negatieve sentiment rondom kunstmatige intelligentie vindt de respondent een 
beetje overdreven. Mensen worden al geconfronteerd met veel algoritmen, bijvoorbeeld als 
ze iets aan het opzoeken zijn via Google, navigeren met een navigatiesysteem of films kijken 
via Netflix. De automatische piloot in een vliegtuig is ook een algoritme. Ook in koelkasten 
zitten algoritmes. Veel alledaagse toepassingen zijn gebaseerd op algoritmes. Het is belangrijk 
dat deze systemen betrouwbaar zijn en dat deze systemen op betrouwbaarheid 
gecontroleerd worden. 

 

Concrete toepassingen 
Op het gebied van verkeersveiligheid brengen we op specifieke locaties relevante gegevens 
bijeen, bijvoorbeeld het aantal auto’s dat er op een weg rijdt, de breedte van de weg, de 
aanwezigheid van fietspaden en eventuele tramkruisingen. Maar ook zaken als de 
aanwezigheid van scholen. Deze data koppelen we aan elkaar. Op basis van deze gegevens 
maken we scores op ongevalsrisico’s. De afdeling mobiliteit gebruikt deze om de stad veiliger 
te maken.  

 

Daarnaast deden we een pilot met beeldherkenning. Het cluster Stadsbeheer van de 
gemeente Rotterdam deed daarmee een AI experiment met zogenoemde ‘naast 
plaatsingen”. Een naastplaatsing is afval dat naast vuilcontainers wordt geplaatst. Het 
experiment betrof herkenning op basis van ingestuurde foto’s door burgers. Idealiter wordt 
in de toekomst door auto’s gescand waar er naastplaatsingen zijn zodat de routes van de 
vuilniswagens daarop afgestemd kunnen worden en het vuil sneller opgeruimd wordt. Er 
kleven nog de nodige haken en ogen aan, want de gemeente kan niet zo maar beelden 
scannen. Dat moet privacy technisch toegestaan zijn. Daarna moet de techniek gevalideerd 
worden. De haalbaarheid daarvan wordt nu onderzocht. Andere lopende experimenten zijn 
het op basis van beeldmateriaal herkennen van generieke gebreken in de buitenruimte, zoals 
het herkennen van scheuren in de weg en mankementen aan trottoirs. Op basis van deze 
gegevens kan dan gericht onderhoud gepleegd worden. Beheerders van de buitenruimte 
kunnen dan efficiënter werken. De gedachte achter deze pilots is om te zien of bepaalde 
technieken werken en om de technieken te valideren. 

 

Op het gebied van dienstverlening kijken we of we de telefoongesprekken van 14010 (het 
generieke telefoonnummer van de gemeente Rotterdam) kunnen analyseren om 
bijvoorbeeld te achterhalen of klanten tevreden zijn en om hen effectief door te geleiden 
naar de juiste personen of organisaties. Dit materiaal kan ook voor trainingsdoeleinden 
worden gebruikt en komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.  
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Impact 
Binnen de gemeente Rotterdam zijn er nog relatief weinig medewerkers die echt 
geconfronteerd zijn met kunstmatige intelligentie. Dat is inherent aan de pioniersfase waarin 
de gemeente Rotterdam nu verkeert.  

 

Kritische succesfactoren 
De beschikbaarheid van voldoende data is een belangrijke kritische succesfactor om 
systemen werkend te krijgen. Op Google zijn bijvoorbeeld veel meer foto’s van katten en 
honden te vinden, dan foto’s van scheuren in het wegdek. Systemen aanleren om objecten 
te herkennen, gaat dus bij bepaalde objecten makkelijker dan andere. Privacy is ook een 
relevant aandachtspunt. Gemeenten mogen namelijk niet ongelimiteerd data en 
beeldmateriaal verzamelen en koppelen. We moeten ook rekening houden met 
gevoeligheden die kunnen spelen, bijvoorbeeld rondom zaken als efficiency en risico’s van 
risicomodellen, maar processen moeten ook vanuit kwaliteitsoogpunt benaderd worden 
(bijvoorbeeld validatie van algoritmes). Het is van belang duurzame expertise op te bouwen 
in het werkveld data science. Het is een vrij complexe materie die enkele specifieke 
vaardigheden vereist. Data scientists die van universitaire opleidingen afkomen, zijn veelal 
afgestudeerd in Artificial Intelligence, Computer Science, Econometrie, Wiskunde of 
Natuurkunde omdat een data scientist enerzijds statistisch goed onderlegd moet zijn en 
anderzijds vaardig moet zijn in programmeren. Dit is een langdurig traject en met name 
omscholers moet die tijd ook gegund worden. 

 

Conclusies ten aanzien van de spiegelcases 
 

Kunstmatige intelligentie bevindt zich bij de bestudeerde organisaties nog in de pioniersfase. 
In dat opzicht hebben deze organisaties dezelfde uitgangspositie als de politie. Een implicatie 
daarvan is dat het nog te vroeg is om empirisch onderbouwde uitspraken te doen over de 
echte impact van kunstmatige intelligentie. Het lerend vermogen van AI-systemen staat en 
valt met de beschikbaarheid van veel en hoogwaardige data. De kwantiteit en kwaliteit van 
de data zijn dus van groot belang. Tegelijkertijd worden publieke organisaties op dat vlak 
geconfronteerd met een knelpunt, namelijk regel- en wetgeving op het gebied van privacy, 
bijvoorbeeld de AVG. Vertrouwen in en acceptatie van AI-systemen zijn van groot belang. 
Transparantie is in dat kader een noodzakelijke randvoorwaarde. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de inzet van AI geen doel, maar een middel is. Tegen die 
achtergrond kan een visie en strategie worden bepleit, waarin de koers van de organisatie 
duidelijk wordt uitgezet en de rol die AI als middel kan vervullen om organisatiedoelen te 
halen. Daarbij dient technologisch determinisme te worden vermeden. Het gebruik van AI 
heeft namelijk ook een sociale component. Er moet dus goed worden nagedacht over de 
passende inbedding van AI in de politieorganisatie. 

Bij de discussie over de impact van AI zijn verschuivende machtsverhoudingen een relevant 
aandachtspunt. Dit betreft niet alleen interne machtsverhoudingen, maar ook monopolie-
vorming van grote spelers die veel data bezitten (Google, Facebook) en marktpartijen die AI-
toepassingen ontwikkelen. 
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Een gedeelde verwachting is dat AI mogelijkheden biedt om de nationale en lokale 
dienstverlening, het onderwijs en de zorg te verbeteren en te ‘personaliseren’. Privacy blijft 
daarbij wel een belangrijk aandachtspunt. De stap van ‘care’ naar ‘control’ is snel gemaakt. 

Een andere breed gedragen verwachting is dat AI de menselijke professionals niet vervangt, 
maar ondersteunt. Ook menselijke input bij het voeden van AI-systemen (voorkant van het 
proces) en menselijke controle op de uitkomsten van AI-systemen (achterkant van het 
proces) blijven belangrijk.  
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Bijlage 1: Respondenten  
 
• Peter Gouw, beleidsmedewerker programma AI, Directie Informatiebeleid, Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
• Pim Kantebeen, strategisch beleidsadviseur, Directie Kennis, Ministerie van OCW 

• Yvon van den Boer, kennisadviseur, Concerndirectie Innovatie & Strategie, 
Belastingdienst 

• Philip Oomen, kennisadviseur, Concerndirectie Innovatie & Strategie, Belastingdienst 
• Yugesh Raghoenath, medewerker het Data Science Team van de gemeente 

Rotterdam. 

  



Fase 6

Burgerperspectief 

• Dr. Dennis de Kool (Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo)
• Dr. Brenda Vermeeren (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESSB)
• Prof.dr. Bram Steijn (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESSB)
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Fase 6: Burgerperspectief 

 
 

Inleiding 
Tijdens het onderzoek hebben respondenten herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om ook 
het burgerperspectief te onderzoeken om aldus de behoeften en ervaringen van burgers 
systematisch in kaart te brengen. In dit hoofdstuk wordt het burgerperspectief onderzocht 
en de volgende onderzoeksvraag beantwoord: hoe staan burgers tegenover kunstmatige 
intelligentie? Deze vraag is om verschillende redenen lastig te beantwoorden. In de eerste 
plaats omdat ‘de’ burger niet bestaat. In de bestuurskundige literatuur worden doorgaans 
verschillende rollen onderscheiden die burgers in de samenleving vervullen, namelijk kiezers, 
klanten, onderdanen, partners, wijkbewoners/inwoners en belastingbetalers.68  

Burgers die aangifte doen, kunnen in de praktijk uiteenlopende behoeften hebben en delicten 
op hele verschillende manieren ervaren. Waar de ene aangever behoefte heeft aan empathie, 
wil de andere aangever het aangifteproces zo snel mogelijk doorlopen. Een andere 
complicerende factor is dat AI nog geen substantieel onderdeel is van het huidige 
aangifteproces. De online keuzehulp die in september jl. werd gelanceerd, is nog in zeer 
beperkte mate gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Om die reden is een pragmatische 
onderzoeksaanpak gehanteerd, waarbij reeds bestaande onderzoeken zijn bestudeerd die 
(indirect) inzicht bieden in de ervaringen van burgers en opvattingen van burgers over 
kunstmatige intelligentie. Daarnaast zijn de ervaringen die tot op heden zijn en worden 
opgedaan met de keuzehulp meegenomen. 

 

Onderzoek van Kantar Public 
Uit een kwalitatief onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar 
Public in opdracht van het ministerie van BZK blijkt dat kunstmatige intelligentie bij 
Nederlandse burgers zeer uiteenlopende associaties oproepen. De associaties van lager 
opgeleiden hebben vooral betrekking op hardware en automatisering, terwijl bij hoger 
opgeleiden de gevolgen en implicaties van kunstmatige intelligentie wat meer naar voren 
komen, bijvoorbeeld zorgen over privacy en de wijze waarop het zelflerend vermogen 
begrensd kan worden. 

Voor wat betreft de gepercipieerde voordelen van kunstmatige intelligentie denken burgers 
vooral aan toepassingen die de veiligheid van Nederland (kunnen) verhogen, bijvoorbeeld de 
bestrijding van misdaad en terrorisme. Daarnaast wordt gedacht aan toepassingen die de 
kwaliteit van leven vergroten, bijvoorbeeld medische apps of machines die mensen werk uit 
handen nemen. 

Voor wat betreft de gepercipieerde nadelen van kunstmatige intelligentie leggen 
laagopgeleide burgers een sterk verband met automatisering. Zij zijn bang dat mensen op 
termijn worden vervangen door apparaten en robots, als gevolg waarvan banen verloren 

 

68 http://www.arnokorsten.nl/PDF/Gemeente/Burgers%20beoordelen%20hun%20gemeenten.pdf 
 

http://www.arnokorsten.nl/PDF/Gemeente/Burgers%20beoordelen%20hun%20gemeenten.pdf
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gaan. Hoogopgeleide burgers maken zich zorgen over het ontbreken van de menselijke 
maat, het mogelijk verlies van controle en invloed op slimme systemen. Zij noemen de 
rechtspraak als een domein waar kunstmatige intelligentie niet kan worden toegepast. 

 

Burgers zien kunstmatige intelligentie als hulpmiddel en zijn van mening dat de mens het 
laatste woord moet hebben. In de gezondheidszorg is dat de arts, in de rechtspraak de 
rechter en in de marketing moet de consument de eigen regie kunnen voeren. Ze vrezen dat 
het lastig is om eventuele fouten als gevolg van de inzet van kunstmatige intelligentie te 
herstellen. Want het zijn vooral de grote bedrijven en de overheid die kunstmatige intelligentie 
toepassen en het gevoel is dat burgers op het handelen daarvan weinig invloed hebben.  

Burgers vrezen ook dat informatie in deze digitale wereld lang blijft bestaan en tegen hen 
gebruikt kan worden. De deelnemers vinden het lastig om de berekeningen die aan 
kunstmatige intelligentie ten grondslag liggen te doorgronden en dat vergroot de 
onzekerheid over de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor burgers. Kunstmatige 
intelligentie kent geen emoties en dat zou moeten leiden tot een gelijke behandeling van 
mensen. Deels wordt dit uitgangspunt onderkend door de deelnemers. Maar de keerzijde 
daarvan is dat mensen die afwijken van de norm buiten de boot vallen, omdat algoritmes 
daar niet mee om kunnen gaan. En dat vinden de meeste deelnemers een onwenselijke 
ontwikkeling.  

Over het algemeen leeft het onderwerp niet heel sterk onder Nederlandse burgers, omdat 
kunstmatige intelligentie voor de meeste burgers nog niet echt zichtbaar is. Al met al zien 
Nederlandse burgers de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie als een gegeven waar de 
samenleving mee om moet leren gaan. Burgers zien daarbij concrete uitdagingen voor de 
overheid, bijvoorbeeld goede voorlichting over de mogelijkheden, de beperkingen en de 
wet- en regelgeving die in acht genomen worden en de ontwikkeling van een visie van de 
overheid op kunstmatige intelligentie (Kantar Public, 2018). 

 

Onderzoek van Rathenau Instituut 
In 2019 publiceerden onderzoekers van het Rathenau Instituut het onderzoeksrapport 
“Burgers en sensoren. Acht spelregels voor de inzet van sensoren voor veiligheid en 
leefbaarheid” (Snijders e.a., 2019). In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de 
Nationale Politie, zijn perspectieven van burgers op de inzet van sensoren voor het 
bevorderen van leefbaarheid en veiligheid in kaart gebracht. Voorbeelden van sensoren zijn 
camera’s en ‘trackers’ die bewegingen van burgers volgen en vastleggen. De inzichten van 
het rapport zijn gebaseerd op een literatuurstudie en een focusgroep.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat persoonskenmerken, algemene houdingen en de directe 
sociale omgeving een rol spelen bij de meningsvorming van burgers. Zo blijkt dat oudere 
mensen meer geneigd zijn om sensortechnologie te accepteren dan jongere mensen 
(Snijders e.a., 2019, p. 9). Uit de focusgroep blijkt dat het niet mogelijk is om los van de context 
te spreken over de acceptatie van een bepaalde technologie. Twee factoren blijken in het 
bijzonder van belang te zijn, namelijk het type leefomgeving waarbinnen sensortechnologie 
wordt toegepast en de mate van veiligheid die burgers ervaren. Hoe onveiliger burgers een 
situatie inschatten, des te meer ze het geoorloofd vinden om sensoren toe te passen om de 
veiligheid en leefbaarheid te vergroten. De acceptatie is daarnaast afhankelijk van het type 
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leefomgeving. De inzet van sensoren in de privéruimte is minder acceptabel dan de 
toepassing in de (drukke) openbare ruimte (Snijders, e.a., 2019, p. 10).  

Tevens bleek uit de focusgroep dat burgers bij de inzet van sensoren een breed palet aan 
waarden belangrijk vinden. Naast veiligheid en privacy gaat het daarbij om waarden zoals 
democratische rechten, efficiëntie, effectiviteit, innovatievermogen, transparantie, 
leefbaarheid en menselijk contact (Snijders, e.a. 2019, p. 12). Bij het inzetten van sensoren en 
sensordata wordt van de politie verwacht dat ze zich bewust is van het belang van de 
genoemde publieke waarden en dat deze daadwerkelijk worden toegepast.  

 
Op basis van deze inzichten zijn in het rapport acht spelregels geformuleerd voor de 
toepassing van sensoren:   

1. Bij de inzet van sensoren dient de politie zo te handelen dat het vertrouwen wekt bij 
burgers; 

2. Burgers willen graag helder en transparant geïnformeerd worden over de inzet van 
sensoren; 

3. Burgers vinden dat privacy-by-design moet worden toegepast bij de inzet van sensoren; 

4. Burgers willen niet dat de inzet van sensoren ten koste gaat van de aanwezigheid van en 
het 

contact met politieagenten; 

5. Burgers willen dat het innovatievermogen van de politie op orde is en dat de inzet van 

sensoren effectief gebeurt; 

6. De inzet van sensoren mag niet leiden tot discriminatie; 

7. Om de persoonlijke vrijheid te waarborgen, is het belangrijk om de inzet van sensoren voor 

veiligheidsdoeleinden te beperken tot onveilige situaties en drukke publieke ruimtes; 

8. Bovengenoemde spelregels gelden ook voor de samenwerking van de politie met andere 
partijen (Snijders e.a., 2019, p. 12). 

 

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie 
In oktober 2019 publiceerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het 
Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie. In dit plan worden de kansen van AI ook 
vanuit het burgerperspectief belicht. In dit actieplan wordt gewezen op het belang dat 
burgers (en professionals) vertrouwen hebben in AI-toepassingen (Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, 2019, p. 17). Om het vertrouwen in AI te behouden, is het 
cruciaal dat AI mensgericht is en zo wordt ingezet dat het bijdraagt aan welvaart en welzijn. 
Dat vergt een brede aanpak, waarbij iedereen, ook mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend 
is, kan meekomen. Allereerst moet AI worden ontwikkeld en toegepast binnen passende 
ethische en juridische kaders. Vervolgens moet controleerbaar zijn hoe partijen AI hebben 
toegepast, zeker wanneer het gaat om toepassingen met grote impact. Ook moet toezicht 
op naleving van de juridische kaders goed georganiseerd zijn. Ook hier is proportionaliteit 
van belang. En wanneer het ondanks deze waarborgen toch misgaat en schade ontstaat, is 
het belangrijk dat duidelijk is voor wiens rekening die schade komt (Ministerie van 
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Economische Zaken en Klimaat, 2019, p. 43). Daarnaast moeten fundamentele rechten van 
burgers worden beschermd. Dit betreft rechten als privacy, non-discriminatie en autonomie 
(Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019, p. 7). Deze rechten zijn in sommige 
gevallen vertaald in wet- en regelgeving zoals de AWGB en de AVG (Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, 2019, p. 43). 

Impact van chatbots op klanttevredenheid 
Persoonlijke digitale assistenten (‘chatbots’) zijn bezig met een gestage opmars (Brill, 2018). 
Online web shops als Amazon en Bol.com zetten chatbots in om online frequently asked 
questions te beantwoorden. Chatbots maken gebruik van kunstmatige intelligentie en 
naarmate chatbots slimmer worden, zullen ze ook beter in staat zijn om menselijke interactie 
na te bootsen. De mate van acceptatie en klanttevredenheid wordt in belangrijke mate 
bepaald door de interactie en hoe ‘menselijk’ deze interactie wordt ervaren door klanten. Uit 
een promotieonderzoek van Brill (2018) blijkt dat de huidige generatie digitale assistenten 
dankzij AI over steeds meer nieuwe vaardigheden kunnen beschikken. Belangrijke 
aandachtspunten zijn vertrouwen en privacy (Brill, 2018, p. 125). Klanten die communiceren 
met persoonlijke digitale assistenten verwachten dat de persoonlijke gegevens die ze met 
chatbots delen vertrouwelijk blijven. Uit een masterscriptie blijkt dat gebruikers gesprekken 
met echte mensen prefereren boven gesprekken met chatbots (Hendriks, 2019).  

 

Onderzoek Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities 
(2019) 
In 2019 publiceerde het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities de uitkomsten van een 
onderzoeksgame naar de kennis, houding en gedrag van burgers in de slimme stad. In dit 
onderzoek zijn ook opvattingen van burgers ten aanzien van slimme digitale toepassingen 
gemeten. Voor wat betreft de zorgen over privacy, bleek dat deze zorgen mede afhankelijk 
zijn van de situatie. Een ruime meerderheid van de respondenten was bereid om hun 
gegevens te delen voor veiligheids- en gemaksdoeleinden. Wel zijn ze bang voor ‘Chinese 
toestanden’. Hiermee doelen ze op de mate waarin en de wijze waarop de Chinese overheid 
de Chinese burgers in de publieke en virtuele ruimte in de gaten houdt. Uit het onderzoek 
blijkt dat de respondenten meer privacyzorgen hebben naarmate ze meer datakennis 
hebben. In het onderzoek worden Nederlandse burgers geschaard onder vier typen 
datadelers, namelijk argeloze datadelers (36 procent), spaarzame datadelers (19 procent), 
afzijdige datadelers (20 procent) en gulle datadelers (24 procent). De argeloze datadelers 
delen veel persoonlijke gegevens. De spaarzame datadelers bewegen zich weinig 
enthousiast met de digitale ontwikkelingen mee en maken zich zorgen over hun 
persoonsgegevens. De afzijdige datadelers zijn alleen online wanneer het nodig is, hebben 
weinig affiniteit met technologie en maken zich zorgen over de eigen privacy en die van de 
ander. De gulle datadelers zijn pragmatisch voorzichtig en onzeker ten opzichte van de 
digitale wereld, maar ze doen met de ontwikkelingen mee (Van Zoonen e.a., 2019, pp. 35-
40). Het kennisdeel van deze profielen hangt in belangrijke mate samen met sociaal-
demografische kenmerken, namelijk opleiding, leeftijd, gender en inkomen. Het 
onderzoeksrapport bevat ook enkele aanbevelingen. De eerste aanbeveling is om 
datawijsheid als onderdeel op te nemen in de scholing en opleiding van burgers. De tweede 
aanbeveling (voor lokale overheden) is om een visie op de slimme stad, technologie en 
privacy te ontwikkelen. De derde aanbeveling is om de herkenbaarheid en transparantie van 
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dataverzameling te verhogen. De vierde aanbeveling is dat nieuwe technologieën zodanig 
worden ontworpen dat de gebruikers (burgers) onmiddellijk kunnen zien wat er met hun 
gegevens gebeurt, bepalen wat ze ervan vinden en hoe ze ermee willen omgaan. Ook wordt 
een collectief gedragen digitale omgevingsvisie bepleit. Een digitale visie houdt in dat het 
ontwerp van slimme toepassingen altijd samen met burgers en andere betrokkenen wordt 
vormgegeven (Idem, pp. 45-48). 

 

Monitor Brede Welvaart & Sociale Staat van Nederland 
In de Monitor Brede Welvaart 2019 van het CBS is vermeld dat in een kennisintensieve 
samenleving digitale vaardigheden van burgers onmisbaar zijn. Op dit terrein scoort 
Nederland zeer hoog, namelijk tweede van 27 EU-landen in 2017 (CBS, 2019, p. 122). Ruim 
79 procent van de Nederlandse bevolking van 16-74 jaar heeft tenminste een basisniveau in 
2017 (CBS, 2019, p. 123). De keerzijde is dat 21 procent van de Nederlandse bevolking op het 
gebied van digitale vaardigheden (nog) geen basisniveau heeft en dat zij in de digitale wereld 
dus tegen problemen aan kunnen lopen.  

In de Sociale Staat van Nederland 2019 constateert het SCP dat nieuwe media en digitale 
communicatiemiddelen in Nederland terrein winnen (SCP, 2019, p. 189).  

 

Keuzehulp Aangifte Internetoplichting 
De Keuzehulp Aangifte Internetoplichting werd medio september 2019 gelanceerd. Deze 
digitale tool helpt de burger bij het doen van aangifte van internetoplichting. Burgers die 
vermoeden slachtoffer te zijn van aankoopfraude, kunnen bij de Keuzehulp hun verhaal kwijt. 
Indien de Keuzehulp nog niet voldoende informatie heeft om te bepalen of er sprake is van 
oplichting, stelt deze extra vragen aan de burger, bijvoorbeeld hoe lang de burger op een 
product aan het wachten is. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld eventuele vertragingen bij 
de post worden uitgesloten. Op basis van de teksten die de burger heeft getypt, geeft de 
Keuzehulp een onderbouwd advies. Een advies kan bijvoorbeeld zijn om nog even te 
wachten wanneer de kans aanwezig is dat een besteld product te laat geleverd wordt. Een 
advies kan ook zijn om al dan niet aangifte te doen. Een beoogd voordeel van de keuzehulp 
is dat burgers sneller weten waar ze aan toe zijn. Ze vernemen binnen enkele minuten of er 
al dan niet sprake is van een strafbaar delict. Een ander beoogd voordeel is dat de kwaliteit 
van het aangifteproces wordt verhoogd.  

De Keuzehulp gebruikt een combinatie van verschillende technieken om de ingevoerde tekst 
te kunnen analyseren. Vervolgens bepaalt de Keuzehulp met een argumentatiemodule of de 
gevonden beweringen voldoende zijn om te concluderen of er sprake is van aankoopfraude. 
Dat doet de Keuzehulp op basis van regels die zijn gebaseerd op de wettekst (artikel 326 van 
Strafrecht). Daarna wordt het advies getoond aan de burger. Ook worden er andere mogelijke 
vervolgstappen getoond. Vervolgens kan de burger inloggen met DigiD om eventueel 
daadwerkelijk online aangifte te doen. 

Uit de ervaringen die tot nu toe met de Keuzehulp zijn opgedaan blijkt dat ongeveer de helft 
van de beoogde doelgroep geen gebruikt maakt van de keuzehulp en meteen aangifte wil 
doen. Burgers die de Keuzehulp hebben gebruikt zijn over het algemeen behoorlijk positief 
over de Keuzehulp. Wel kunnen burgers ontevreden zijn wanneer het systeem hen adviseert 
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om geen aangifte te doen, terwijl ze wel aangifte willen doen. Deze ontevredenheid zegt dan 
eigenlijk meer over de uitkomsten dan de werking van de Keuzehulp. De betrokken 
medewerkers bij de politie constateren dat de betrokken burgers nu zelf een keuze kunnen 
maken of ze de Keuzehulp al dan niet willen gebruiken. De situatie verandert wanneer burgers 
die keuze niet zouden hebben en verplicht gebruik moeten maken van de Keuzehulp. 
Daarnaast is gewezen op het belang van de menselijke factor bij de Keuzehulp. De huidige 
Keuzehulp voorziet niet in de mogelijkheid van menselijk contact. Burgers moeten hun 
verhaal invoeren in het systeem. De uitkomsten van de Keuzehulp, bijvoorbeeld de verstrekte 
adviezen aan burgers, worden wel bekeken door medewerkers van OIV (Online Informatie 
Verwerking). Er is dus sprake van menselijke controle op de uitkomsten van het systeem. De 
betrokkenen sluiten niet uit dat kunstmatige intelligentie in de toekomst helpt bij het bepalen 
van verschillende strafbare feiten. Ook wordt nagedachte over de toepassing van AI bij andere 
processen, bijvoorbeeld bij rechtshulpverzoeken. 

 

Conclusies  
Burgers kunnen uiteenlopende rollen vervullen en vanuit die hoedanigheid verschillende 
percepties hebben ten aanzien van digitale dienstverlening in het algemeen en de toepassing 
van kunstmatige intelligentie in het dienstverleningsproces van overheidsorganisaties in het 
bijzonder. In algemene zin kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de acceptatie 
van nieuwe technologie (waaronder AI) door burgers. Hun acceptatie hangt af van de context 
waarin deze technologie wordt ingezet. Ook zijn de acceptatie en meningsvorming mede 
afhankelijk van persoonskenmerken. De burger bestaat dus niet. Burgers zijn ontvankelijk om 
gegevens te delen voor veiligheidsdoeleinden. Tevens zijn ze ontvankelijk voor AI-
toepassingen die de veiligheid van Nederland verhogen. Hun zorgen over privacy hangen 
mede af van de situatie en zijn dus contextafhankelijk. De politie doet er dus goed aan om 
de inzet van AI-toepassingen als middel te positioneren om de veiligheid van de Nederlandse 
samenleving te verhogen. Burgers zien AI duidelijk als hulpmiddel, dus (politie)mensen 
moeten het laatste woord hebben. Verder verwachten burgers een goede voorlichting over 
en visie op AI van de overheid, transparantie en dat ze ook vroegtijdig bij digitale initiatieven 
betrokken worden.  

Hoewel digitale communicatiemiddelen terrein winnen in de informatiesamenleving, blijven 
burgers belang hechten aan persoonlijk contact. De digitale vaardigheden van Nederlandse 
burgers zijn relatief hoog in vergelijking met burgers van andere Europese landen, maar er is 
nog steeds een groep (21 procent) die (nog) niet het benodigde basisniveau haalt om 
volwaardig te kunnen participeren in de digitale wereld. Wanneer organisaties als de politie 
inzetten op digitale dienstverleningskanalen dan moet goed worden nagedacht over de vraag 
hoe eventuele (digitale) drempels kunnen worden weggenomen. Dienstverlening door 
overheidsorganisaties moet immers toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is ook een 
belangrijke les bij de doorontwikkeling van de Keuzehulp en AI in het aangifteproces. Om die 
reden is het belangrijk om de ervaringen van burgers bij iedere stap die wordt gezet 
systematisch te monitoren en de feedback die daarbij wordt opgehaald te benutten zodat de 
aangeboden dienstverlening is toegespitst op de behoeften van burgers. 
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