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1 Inleiding 

De informatiesamenleving is volop in ontwikkeling. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in 
rap tempo op. De komende jaren verwachten wetenschappers een substantiële groei in de 
ontwikkeling en adoptie van nieuwe technologieën, zoals robotica, 3D-printing, blockchain en 
augmented reality.1 Deze technologieën staan soms op zichzelf, maar in veel gevallen ontstaan er 
nieuwe informatieverwerkings- en communicatiepatronen, waarin de sociale en technologische 
aspecten van de technologieën nauw met elkaar verweven raken.2  
 
Het Center for Public Innovation (CPI), een afdeling van het onderzoeksinstituut Risbo, heeft de 
afgelopen jaren de nodige onderzoeken verricht naar concrete innovatieve ontwikkelingen in de 
informatiesamenleving en de gevolgen daarvan voor de overheid en samenleving. De gedachte achter 
dit document is om enerzijds de verrichte onderzoeken en de werkwijze van het CPI op een 
toegankelijke wijze voor het voetlicht te brengen en anderzijds om concrete en relevante kennisvragen 
te benoemen die onderzoekers van Risbo graag in samenwerking met potentiële opdrachtgevers 
zouden willen beantwoorden. Het concept is ter commentaar voorgelegd aan verschillende 
overheidsprofessionals in het openbaar bestuur. Dit is in lijn met ons uitgangspunt om theoretische 
kennis en inzichten te verbinden met praktische vragen en kennisbehoeften van potentiële 
opdrachtgevers. 
 
De informatiesamenleving is een breed containerconcept. Op basis van de literatuur kunnen 
verschillende kenmerken van de informatiesamenleving worden onderscheiden. 

Datagedreven samenleving 
In de huidige informatiesamenleving neemt de omvang van (digitale) data in snel tempo toe. In de 
literatuur wordt in dat kader melding gemaakt van een data-explosie.3 De informatiesamenleving is als 
gevolg daarvan een datagedreven samenleving geworden.4 De toenemende betekenis van data in de 
informatiesamenleving wordt in de literatuur ook wel omschreven als ‘dataficatie’ of ‘dataïsme’.5 

Gedigitaliseerde samenleving 
Digitale innovaties ontwikkelen zich razendsnel. Onze analoge wereld wordt geleidelijk vervangen 
wordt door een digitale wereld van ‘bits and bytes’.6 Dit proces van digitalisering heeft tot gevolg dat 
kennis en informatie gemakkelijker transporteerbaar en manipuleerbaar wordt. Daarnaast is digitale 
technologie flexibel en kan dus steeds worden aangepast aan veranderende behoeften. Het proces 
van digitalisering wordt verder versterkt doordat ook de capaciteit om digitale gegevens te verwerken 
en te bewerken steeds groter wordt. Vandaar dat er nog steeds sprake is van een exponentiële groei 
van de gegevensverwerkingscapaciteit door de introductie van steeds nieuwere en geavanceerdere 
geheugenchips. Dit betekent echter niet alleen dat de hoeveelheid gegevens die kan worden verwerkt 
exponentieel groeit, maar dat ook de snelheid waarmee dit gebeurt toeneemt. 

Technologisch georiënteerde samenleving 
In de informatiesamenleving speelt technologie een belangrijke rol. De adoptiesnelheid van nieuwe 
technologieën is groot en het speelveld van de betrokken publieke en private actoren wordt steeds 
complexer. Belangrijk is om bij het invullen van het concept van de informatiesamenleving technologie 
niet alleen te benaderen als een neutraal en waardevrij instrument dat ingezet kan worden om 

                                                      
1  Ballon, 2016; Ford, 2016; Kool, Timmer & Van Est, 2015; Pentland, 2014; WRR, 2016. 
2  Castells, 2009; Webster, 2006; 
3  Manovich, 2011 
4  (Pentland, 2014; Kool, Timmer & Van Est, 2015). 
5  Klous & Wielaard, 2015; Lohr, 2015; Mayer-Schönberger & Cukier, 2017.  
6  Negroponte, 1995 
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bepaalde doelen te realiseren.7 Technologie is namelijk niet waardevrij, maar juist ‘kneedbaar’.8 
Technologie kan dus ook worden benaderd als een machtsbron die gebruikt kan worden om bepaalde 
belangen, visies en claims te beschermen dan wel te ondersteunen. Dit betekent dat bij de 
ontwikkeling en het gebruik van technologie keuzes worden gemaakt en dat verschillende 
stakeholders kunnen worden onderscheiden die invloed willen uitoefenen op de vormgeving van de 
technologie en de effecten die worden beoogd.  

Netwerksamenleving 
Castells heeft getracht de structuur van de informatiesamenleving als netwerksamenleving te 
doorgronden. In die structuur ziet hij allerlei soorten datastromen (woorden, beelden, geluiden, andere 
communicatiestromen) ontstaan die bij elkaar komen in verschillende ‘knooppunten’ van 
hoogwaardige kennis. Kenmerkend voor die stromen en knooppunten is dat zij niet alleen een lokale 
maar vooral ook een globale betekenis hebben. Hij stelt dat de opkomst van netwerktechnologie in 
combinatie met het proces van digitalisering leidt tot een globale informatiesamenleving. In dat kader 
wordt ook wel gesproken van een ’global network society’.9 Netwerktechnologie versterkt aldus 
processen van economische, sociale en culturele globalisering. Tegelijkertijd kan informatie- en 
kennisdeling in globale netwerken ook een lokaal karakter hebben. In dat geval wordt gesproken van 
glocalisering.10 Verder wijst Castells op de dominantie van beelden in de netwerksamenleving. De 
cultuur van de netwerksamenleving is daarmee een beeldcultuur.  
 
Op basis van de hierboven genoemde kenmerken wordt in dit document de volgende werkdefinitie 
geformuleerd voor het begrip informatiesamenleving: 
De informatiesamenleving wordt gekenmerkt door de alomvattende penetratie van verschillende 
soorten van digitale technologieën in alle domeinen en aspecten van onze samenleving die elkaar in 
een steeds sneller tempo opvolgen en steeds verder vervlochten raken. Deze technologieën 
manifesteren zich in de vorm van allerlei toepassingen en leiden tot steeds veranderende 
communicatie- en informatieverwerkings-praktijken die zich steeds minder aantrekken van grenzen 
(organisaties, locatie en tijd). 
 
Second Society III bouwt voort op twee eerdere onderzoeksprogramma’s. In het in 2007 gelanceerde 
onderzoeksprogramma ‘Second Society: over vernieuwing in de straat, de stad en de staat’ werden 
twee ontwikkelingen gesignaleerd die in toenemende mate met elkaar verweven raakten, namelijk 
enerzijds technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en anderzijds de fysieke en de virtuele 
wereld. Daarom stond de vraag centraal op welke wijze de fysieke en de virtuele wereld en 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen met elkaar vervlecht raken en wat deze 
vervlechting betekent voor de relatie overheid-samenleving. Deze vraag is verkend in de vorm van 
uiteenlopende onderzoeken voor verschillende opdrachtgevers.11  
 
In het in 2011 gepubliceerde onderzoeksprogramma ‘Second Society: verankering en verbreding van 
vernieuwing in een netwerkmaatschappij’ stond de vraag centraal op welke wijze noodzakelijke 
vernieuwing en mogelijke technologische innovatie hand in hand kunnen worden opgepakt, zodanig 
dat de voordelen van een dubbele innovatieslag benut worden. In dit kennisontwikkelingsprogramma 
stonden drie aandachtsgebieden centraal die belangrijk zijn voor het behalen van resultaat, namelijk 
het leggen van verbindingen om barrières te slechten bij de toepassing van innovaties, het verankeren 
van veranderingen voor een structurele en zinvolle toepassing van innovaties en het doorgronden van 
de aard van innovaties om goed te kunnen profiteren van de voordelen van de verandering. Ook deze 
vraag is verkend met uiteenlopende opdrachtgevers, veelal in de vorm van meerjarige 
samenwerkingsrelaties. 
 
Dit document met de titel ‘Second Society III: slimme en sociale innovaties in de 
informatiesamenleving’ moet worden gezien als een ‘update’, omdat ontwikkelingen in de 
                                                      
7  Morozov, 2011 
8  Bekkers & Homburg 2005; Dunleavy et al., 2006 
9  Castells, 1996. 
10  Robertson, 1995 
11  Dit betreft onder andere de (toenmalige) ministeries van BZK, VROM, OCW, EZ, Financiën en LNV. 
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informatiesamenleving razendsnel verlopen. Van een dichtgetimmerd onderzoeksprogramma is 
daarom geen sprake. In plaats daarvan fungeert dit document als een ‘open invitatie’ aan 
(semi)publieke overheidsorganisaties om innovatieve vraagstukken gezamenlijk ter hand te nemen, 
waarbij praktijk en theorie een inspirerende verbinding met elkaar aangaan.  

Leeswijzer 
In paragraaf 2 worden actuele technologische ontwikkelingen in de informatiesamenleving belicht die 
naar onze beleving relevant zijn voor het openbaar bestuur. Dit overzicht pretendeert niet om volledig 
te zijn. Bovendien grijpen veel ontwikkelingen op elkaar in. Deze ontwikkelingen kunnen verschillende 
implicaties hebben voor de overheid en de samenleving en uiteenlopende kennisvragen oproepen. In 
paragraaf 3 worden enkele concrete kennisvragen voor het voetlicht gebracht die we graag in 
samenwerking met de beleidspraktijk beantwoorden. In paragraaf 4 zetten we onze theoretische en 
methodologische uitgangspunten nader uiteen. In paragraaf 5 wordt aandacht besteed aan onze 
werkwijze. Bijlage 1 bevat informatie over Risbo, waar het Center for Public Innovation is 
ondergebracht. In bijlage 2 staat een overzicht van de onderzoeken die het CPI de afgelopen jaren in 
het kader van Second Society heeft mogen uitvoeren. Een selectie van onze publicaties is vermeld in 
bijlage 3. In bijlage 4 zijn de belangrijkste kennispartners vermeld. 

2 Relevante technologische ontwikkelingen 

Inleiding 
Doorgaans wordt nieuwe technologie benaderd als een neutraal instrument dat kan worden ingezet 
om vooraf gedefinieerde doelen te bereiken. Nieuwe technologieën kunnen ook een onbedoelde of 
onvoorziene impact hebben. Technologie kan bepaalde problemen oplossen, maar tevens nieuwe 
problemen creëren. Een belangrijk uitgangspunt is dat technologische ontwikkelingen niet 
losgekoppeld worden van menselijk handelen. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de zogeheten 
informatie-ecologische benadering van de informatiesamenleving.12 De kern van deze benadering is 
dat het bij ICT-gedreven innovaties niet in de eerste plaats gaat om de technologie, maar om de 
menselijke activiteiten die gediend worden met deze technologie en dat er dus oog moet zijn voor de 
specifieke ecologische inbedding van nieuwe technologieën. De relaties tussen instrumenten, mensen 
en hun activiteiten moeten worden benadrukt. ICT is dan slechts één van de elementen waar naar 
gekeken moet worden. Ook zaken als strategie, cultuur en structuur en de verdeling van macht spelen 
een belangrijke rol bij technologische innovaties. 
 
Daarnaast moet een sterke nadruk worden gelegd op het belang van de specifieke context, waarin 
technologische ontwikkelingen zich voltrekken. Het is dus van groot belang om niet te vervallen tot 
een technologisch reductionisme, waarbij alleen maar aandacht wordt besteed aan specifieke 
technologische kwaliteiten, zoals intelligentie en koppelmogelijkheden. In de praktijk vermengen 
technologische kwaliteiten zich met sociale praktijken, waardoor sociaal-technologische 
interactiepatronen van informatieverwerking en communicatie ontstaan.13 De publieke context waarin 
surveillerende politierobots opereren is bijvoorbeeld van een geheel andere orde dan de besloten 
context waarin zorgrobots opereren.  
 
Een ander uitgangspunt is dat concrete technologieën specifieke kwaliteiten hebben die bepalend 
(kunnen) zijn voor de impact op fundamentele rechten. We zullen twee voorbeelden ter illustratie 
noemen. Een specifieke kwaliteit van robots is bijvoorbeeld de ingebouwde intelligentie. Deze 
intelligentie kan impact hebben op het fundamentele recht op keuzevrijheid en autonomie van burgers. 
Een specifieke kwaliteit van Internet of Things betreft de koppelingsmogelijkheden en dat kan ten 
koste gaan van het recht op privacy van burgers, omdat hun persoonlijke handelingen, voorkeuren en 
gedragingen steeds transparanter worden.  

                                                      
12  Bekkers & Homburg, 2005. 
13  Castells, 2009; Webster, 2006. 
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De belangrijkste observatie is dus dat technologische ontwikkelingen in de informatiesamenleving 
steeds plaatsvinden binnen specifieke contexten. Bij het meten van de impact van nieuwe 
technologische ontwikkelingen moet verder nadrukkelijk de context en specifieke kwaliteiten van de 
betreffende technologie in ogenschouw worden genomen. 

Robotisering  
In de informatiesamenleving is sprake van een opmars van robots en andere intelligente systemen.14 
Robots doen onder andere hun intrede in het bedrijfsleven, in de zorg, het onderwijs, de landbouw en 
het veiligheidsdomein. Vanwege deze opmars typeren onderzoekers van het Rathenau Instituut de 
hedendaagse informatiesamenleving als robotsamenleving.15 Desondanks heeft Nederland 
momenteel een relatief lage ‘robotdichtheid’.16  

Internet of Things 
Dankzij het digitale karakter van veel nieuwe technologieën kunnen machines en apparaten slim aan 
elkaar gekoppeld worden. De zich ontwikkelende toepassingen op het gebied van machine-machine 
interacties worden veelal geschaard onder de noemer Internet of Things.17 De term Internet of Things 
wordt vaak gebruikt als verzamelterm voor nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de integratie 
van sensoren in ‘intelligente’ objecten en de connectiviteit met het internet en het semantische web of 
web 3.0.18  

Persuasieve technologieën  

Persuasieve technologie maakt onder andere gebruik van inzichten uit de psychologie en 
gedragswetenschappen om systemen te ontwerpen die als doel hebben om het menselijk gedrag te 
beïnvloeden en te veranderen. De methoden hiervoor worden steeds subtieler.19 Mensen die online 
hotels boeken of via webshops als Bol.com producten aanschaffen, worden nadien overladen met 
gerichte marketing in de vorm van attenderingen of ‘aanbiedingen’ die op basis van eerdere 
reserveringen of aankopen aansluiten (of zouden kunnen aansluiten) bij hun behoeften. Dergelijke 
ongevraagde aanbiedingen kunnen verleidelijk zijn en kunnen resulteren in impulsaankopen. Klanten 
worden dan subtiel gestuurd in hun keuzegedrag. In het bedrijfsleven worden al jaren subtiele 
methoden ingezet om klanten te verleiden tot (impuls)aankopen. Dit wordt ook wel ‘nudging’ 
genoemd.20 Nudging is het op een slimme, maar niet dwingende wijze sturen van gedrag, door 
gebruik te maken van de gedragswetenschappelijke kennis over hoe mensen keuzes maken en soms 
ook door in te spelen op hun ‘irrationaliteit’.21 Ook de overheid zet inmiddels nudging teams in om 
gedragingen van burgers te beïnvloeden, bijvoorbeeld om mensen tijdig hun belastingaangifte te laten 
invullen. Een bezwaar van nudging is dat het gedrag van mensen wordt gestuurd, zonder dat ze zich 
er bewust van zijn. Traditionele voorbeelden zijn het plaatsen van snoep in de lage schappen van 
supermarkten, zodat kinderen het snoep kunnen zien en de aanbiedingen in de schappen bij de 
kassa. Nudging wordt daarom door sommigen ervaren als een vorm van manipulatie.22 

Biometrische technologie 

Biometrische technologie zorgt ervoor dat er allerlei informatie, soms zelf van een afstand, van het 
gezicht en het lichaam afgelezen kan worden, met of zonder toestemming van het individu.23 
Voorbeelden van biometrische identificaties zijn DNA, vingerafdrukken (via vingerscans), netvlies (via 
irisscans) en bodyscans die we aantreffen op luchthavens en/of gemeenteloketten. Biometrische 

                                                      
14  Royakkers e.a., 2012; Ford, 2016). 
15  Van Est & Kool red., 2015 
16  (WRR, 2015, p. 18). 
17  (Chaouchi, 2010; Weber, 2010). 
18  (Siep, Kotterink & Kresin, 2012). 
19  (Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 38). 
20  (Thaler & Sunstein, 2008 
21  WRR, 2014, p. 9 
22  WRR, 2014, p. 65). 
23  Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 75). 
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technologie wordt vooral ingezet voor identificatiedoeleinden. De technologie is echter niet onfeilbaar. 
Biometrische systemen kunnen namelijk misleid worden door middel van het vervalsen van 
kenmerken met als doel om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen.24 

Platformisering 
In de informatiesamenleving vervullen digitale platformen een belangrijke rol. Talloze virtuele 
gemeenschappen zijn georganiseerd rondom specifieke interesses, belangen en maatschappelijke 
vraagstukken. Digitale platformen spelen ook een belangrijke rol bij het koppelen van vraag aan 
aanbod. Een ingeburgerd voorbeeld is marktplaats, waar mensen producten en diensten op een 
laagdrempelige manier kunnen aanbieden aan potentiële klanten. Recentere voorbeelden zijn de 
taxidienst Über en Airbnb, de online marktplaats voor de verhuur en boeking van privé-
accommodaties. Beide initiatieven zijn concurrerend voor de traditionele taxi- en hotelbranche, die hun 
broodwinning in gevaar zien komen.  

Digitale organisatiemodellen 
digitale organisatiemodellen die een steeds belangrijkere rol krijgen bij het organiseren en faciliteren 
van transacties in de economie en maatschappij. Een voorbeeld daarvan is blockchain. Blockchain is 
een innovatief concept om transacties virtueel te organiseren, te faciliteren en/of te automatiseren. De 
blockchain kan worden benaderd als een virtueel kasboek dat alle transacties tussen gebruikers 
vastlegt.25 De eerste blockchain was die van Bitcoin. Daarnaast kan blockchain technologie worden 
ingezet om te stemmen bij verkiezingen en referenda. Het uitbrengen van een stem kan namelijk ook 
worden benaderd als een transactie. De verwachte voordelen van een blockchain stemsysteem zijn 
(a) de lagere kosten voor de organisatie (burgers kunnen online hun stem uitbrengen), (b) het feit dat 
de uitkomsten minder gevoelig zijn voor manipulatie en (c) het feit dat de uitslagen bijna real-time 
beschikbaar zijn. Daarmee kan blockchain een impuls geven aan democratie 3.0.26 

Virtualisering 

In de informatiesamenleving is – zoals al eerder aangegeven - sprake van een versmelting van de 
virtuele wereld en de fysieke werkelijkheid. De samenleving is dus aan het virtualiseren. Sociale 
media, virtual reality en augmented reality leveren een belangrijke bijdrage aan de virtualisering van 
de samenleving. Sociale media zijn een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het 
mogelijk is om data (foto’s, filmpjes, muziek, informatie, etc.) op een laagdrempelige, interactieve en 
gebruiksvriendelijke manier te delen met anderen.27 Voorbeelden van specifieke sociale media zijn 
Facebook en LinkedIn. Het delen van informatie, opinies, foto’s, beelden en persoonlijke ervaringen 
via sociale media is dankzij draagbare apparaten als smartphones, tablets en laptops niet meer 
plaats- en tijdgebonden, maar vindt realtime plaats. Door sociale media raken de fysieke wereld en de 
virtuele wereld steeds nauwer met elkaar verweven.28 Sociale media bieden ook inzicht in de handel 
en wandel van burgers, evenals opvattingen van burgers over maatschappelijke- en beleidsmatige 
vraagstukken. Tegen die achtergrond is het voor overheidsorganisaties interessant en relevant om 
sociale media te monitoren, bijvoorbeeld ten behoeve van beleidsvorming of om strategische 
verrassingen te voorkomen. Overheden kunnen ook zelf sociale media inzetten als 
dienstverleningskanaal om vragen van burgers te beantwoorden. Dit wordt ook wel geschaard onder 
de noemer van webcare. Uit onderzoek blijkt naar digitale dienstverlening door gemeenten, blijkt dat 
gemeenten webcare voornamelijk ‘reactief’ gebruiken.29 
 
Tegenwoordig zijn ook augmented reality en virtual reality (VR) sterk in ontwikkeling.30 Virtual reality 
leent zich ook voor verschillende toepassingen. Virtual reality kan bijvoorbeeld nuttig zijn om te laten 
zien hoe geplande winkelgebieden, woonwijken, industrieterreinen en recreatiegebieden eruit gaan 

                                                      
24  Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 59). 
25  Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 40 
26  Hegadekatti, 2016. 
27  Eggers, 2007 
28  Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 33). 
29  https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/dat-gemeenten-webcare-er-een-beetje-bij-doen-is.9597854.lynkx 
30  Kool, Timmer & Van Est, 2017, p. 63). 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/dat-gemeenten-webcare-er-een-beetje-bij-doen-is.9597854.lynkx
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zien. In het leger wordt virtual reality bijvoorbeeld ingezet voor realistische trainingen van militairen. Bij 
de politie worden experimenten met virtual reality gedaan om plaatsen delict in kaart te brengen, zodat 
de rechercheurs de plaatsen delict met een virtual reality bril zo vaak kunnen bekijken als dat nodig is. 
Ook in het bedrijfsleven wordt virtual reality ingezet. Medewerkers in de olie- en gasindustrie worden 
via virtual reality bijvoorbeeld getraind op het gebied van veiligheid. Zo worden ze beter voorbereid op 
hun werk en weten ze hoe ze veilig kunnen handelen. Makelaars zetten virtual reality in, zodat klanten 
woningen kunnen bezichtigen met behulp van een 3D-bril op een plaats en tijdstip dat het hen uitkomt. 
Een ander voorbeeld betreft de opkomst van virtuele supermarkten. Bij de zogeheten 
streepjescodesupermarkten kunnen consumenten boodschappen doen door de streepjescodes van 
de afgebeelde producten te scannen met hun smartphone, waarna de boodschappen op een later 
moment thuis kunnen worden bezorgd of kunnen worden opgehaald bij ophaalpunten. Augmented 
reality is de techniek waarmee digitale informatie wordt toegevoegd aan het werkelijke zicht. Een 
voorbeeld daarvan is het identificeren van een schilderij door dit schilderij te filmen met een mobiele 
telefoon. Dit vereist wel speciale software.  

Kunstmatige intelligentie 

Kunstmatige intelligentie of artificial intelligence (AI) is de intelligentie waarmee machines, software en 
apparaten zelfstandig problemen oplossen.31 De apparaten zijn zich echter niet bewust van de taken 
die ze uitvoeren. Ze volgen algoritmes en leren patronen herkennen (‘machine learning’). De reeds 
genoemde robots kunnen niet worden losgekoppeld van kunstmatige intelligentie. Robots kunnen 
namelijk niet functioneren zonder kunstmatige intelligentie. Andere voorbeelden van toepassingen die 
zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie zijn zelfrijdende auto’s en geautomatiseerde 
beschikkingen. De opmars van kunstmatige intelligentie roept verschillende (ethische) vragen op, 
bijvoorbeeld op het gebied van zeggenschap en autonomie. Ook transparantie ten aanzien van de 
werking en uitkomsten van algoritmes is een aandachtspunt vanuit het oogpunt van legitimiteit van 
overheidsbeleid. Daarbij is het van groot belang dat beslissingen die op AI zijn gebaseerd zijn uit te 
leggen en te reconstrueren. Naarmate kunstmatige intelligentie steeds slimmer wordt, is dit proces, 
zelfs voor experts, steeds moeilijker te doorgronden.  

Big data  
De WRR constateerde in 2016 dat Big Data een ambigue fenomeen is. De term Big Data werd in 
2005 gelanceerd door O’Reilly Media. Vooralsnog ontbreekt het aan een eenduidige en 
gezaghebbende definitie van het begrip. Doorgaans wordt Big Data in verband gebracht met het 
verzamelen, verwerken en analyseren van zeer grote hoeveelheden (ruwe) data. In metaforische zin 
verwijst Big Data naar een onmetelijke ‘databak’, waaruit data kunnen worden geput voor het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken.32 De technische mogelijkheden om zeer grote, deels 
ongestructureerde bestanden te analyseren roepen zowel groot enthousiasme als angstige gevoelens 
op.33 Een optimistische verwachting is dat overheden (en bedrijven) op basis van Big Data een 
gedetailleerd inzicht kunnen krijgen in persoonlijke behoeften, interesses en gedragingen van burgers. 
En dat de overheden (en bedrijven) op basis van die gedetailleerde profielen maatwerk kunnen 
leveren aan burgers (of klanten) ofwel gepersonaliseerde producten en diensten kunnen leveren.34 
Andere verwachtingen zijn dat er door Big Data (a) meer efficiëntie ontstaat bij overheden (en 
bedrijven), (b) er meer sprake kan zijn van maatschappelijk verantwoorde innovaties en economische 
groei, (c) de toekomst beter voorspeld kan worden en (d) dat zelfs oorlogen en financiële crises 
voorkomen kunnen worden.35 Big Data lijkt de gouden graal van de informatiesamenleving te zijn.36  
 
Big Data heeft op zichzelf geen betekenis. De uitdaging bij Big Data is om veelal ongestructureerde 
data op een slimme en creatieve manier te combineren en toe te passen.37 Impliciet veronderstelt het 
zinvol gebruik van Big Data dus het inzetten van geavanceerde data analyse methoden. Daarnaast 
                                                      
31  Kool, Timmer & Van Est, 2017 
32  Yiu, 2012. 
33  WRR, 2016, p. 19 
34  Manyika et al., 2011. 
35  Yiu, 2012; Pentland, 2014; TNO, 2014; Expertgroep Big data en privacy, 2016; WRR, 2016. 
36  Lodder e.a. 2014, p. 7. 
37  Bongers e.a., 2015, p. 11. 
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veronderstelt Big Data het op grote schaal benutten en analyseren van data (‘datamining’). Een ander 
kenmerk van Big Data is dat de geanalyseerde data worden gebruikt voor het opstellen van 
gedetailleerde profielen (‘profiling’). 

3D printing 
Een 3D-printer is een apparaat dat op basis van computerbestanden driedimensionale objecten kan 
produceren. Dit gebeurt door het object laag na laag op te bouwen. Er wordt veel van 3D-printing 
verwacht, vanwege de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de 
traditionele maakindustrie (consumptiegoederen), maar ook voor de creatieve sector kunstobjecten) 
en voor de zorgsector (kunstmatige gewrichten). 

Miniaturisering 

Onder het begrip miniaturisering kunnen verschillende technologieën worden geschaard, namelijk 
microtechnologie en nanotechnologie. De opkomst van microtechnologie zorgt ervoor dat apparaten 
steeds kleiner worden, terwijl ze veel functionaliteiten hebben. Voorbeelden zijn smartphones, tablets 
en bodycams die hun compacte formaat te danken hebben aan microchips. 
 
Nanotechnologie maakt het in de toekomst wellicht mogelijk om microapparaatjes te maken die in 
bloedbanen van mensen kunnen worden gebracht en dus door het menselijk lichaam kunnen worden 
getransporteerd. Daar kunnen patiënten bij de gerichte behandeling van ziekten baat bij hebben. De 
schaduwzijde is dat microtoepassingen in het menselijk lichaam eveneens als inbreuk op de 
lichamelijke integriteit kunnen worden ervaren. 
 
Miniaturisering zorgt ervoor dat technologie steeds dichterbij komt en soms letterlijk onder onze huid 
kruipt.) Het Rathenau Instituut spreekt in dat kader van ‘intieme technologie’.38 Als gevolg van de 
opkomst van nieuwe technologieën op bovengenoemde domeinen is niet langer op voorhand duidelijk 
waar het lichaam, en daarmee de lichamelijke integriteit, begint en ophoudt. 

Impact 
Nieuwe technologieën kunnen op verschillende manieren impact hebben op de 
informatiesamenleving. Daarbij kan worden gedacht aan individuele impact op burgers en 
ambtenaren, maar ook aan sociale impact, waarbij interactiepatronen in de samenleving, binnen 
organisaties en tussen beide een ander karakter krijgen. Deze impact kan positief, negatief of 
onbedoeld zijn. Een belangrijke gedachte achter dit onderzoeksprogramma is om deze impact samen 
met opdrachtgevers nader te verkennen. In de volgende paragraaf zijn in dat kader enkele concrete 
kennisvragen geformuleerd.  

3 Mogelijke kennisvragen 

De belichte technologische ontwikkelingen in de informatiesamenleving kunnen verschillende 
implicaties hebben voor zowel de overheid als de samenleving en kunnen verschillende kennisvragen 
oproepen. In deze paragraaf zijn ter illustratie enkele concrete kennisvragen geformuleerd die wij 
graag in samenwerking met potentiële opdrachtgevers ter hand zouden willen nemen. Deze vragen 
zijn indicatief, want de snelle veranderingen in de informatiesamenleving zorgen er immers voor dat 
informatiebehoeften en kennisvragen aan dezelfde dynamiek onderworpen zijn en dus snel kunnen 
veranderen en zelfs tijdens de uitvoering van onderzoeksprojecten. Dat vereist de nodige flexibiliteit 
van onderzoekers. Hieronder zijn enkele concrete kennisvragen weergegeven. 
 

• Wat zijn de maatschappelijke, sociale en organisatorische implicaties van de inzet van robots 
op specifieke domeinen als zorg en veiligheid? 

• Wat is de gepercipieerde impact van biometrische technologie op de privacy van burgers? 
                                                      
38  Van Est, 2014 
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• Welke impulsen kan blockchain geven aan de democratie?  
• Wat zijn de interactieve en strategische mogelijkheden en beperkingen van webcare voor 

publieke organisaties ten aanzien van dienstverlening en reputatiemanagement? 
• Wat zijn de inhoudelijke, strategische, juridische en maatschappelijke uitdagingen van Big 

Data voor concrete overheidsorganisaties en de doelgroepen die zij bedient? 
•  Onder welke condities kunnen Big Data slim en zinvol worden ingezet bij het slim oplossen 

van maatschappelijk vraagstukken? 
• Hoe kan learning analytics effectief worden ingezet in het onderwijs? 
• Wat zijn de strategische, institutionele en/of organisatorische implicaties van 

gepersonaliseerde dienstverlening? 
• Hoe verhoudt persuasieve technologie zich tot de keuzevrijheid en autonomie van burgers? 
• In hoeverre versterken en ondermijnen concrete nieuwe technologieën de participatie van 

burgers? 
• In hoeverre en op welke wijze versterken of verzwakken sociale media de vrijheid van 

meningsuiting? 
• Wat zijn de ethische implicaties van sociale robots op het zorgdomein? 
• Wat zijn de ervaringen en/of behoeften van gebruikers ten aanzien van (beoogde en/of 

geïmplementeerde) innovaties in het (semi)publieke domein? 
 

 
Het vermelden van dergelijke concrete kennisvragen is niet zonder reden. Onze onderzoeksprojecten 
vloeien doorgaans rechtstreeks voort uit de praktische kennisvragen van onze opdrachtgevers. 
Voorheen werd innovatie vooral benaderd als een manier om de mogelijkheden van nieuwe 
toepassingen nader en soms vrijblijvend te verkennen. Innoveren werd binnen deze context vaak 
eenzijdig geassocieerd meet ‘leuke dingen doen’. In het licht van de zojuist geschetste uitdagingen is 
innovatie binnen het openbaar bestuur niet louter een kwestie van ‘nice to have’, maar van ‘need to 
have’. Waar voorheen bij veel onderzoeken het accent werd gelegd op het verkennen van de 
(on)mogelijkheden van nieuwe toepassingen en het in kaart brengen van bestaande ‘good practices’, 
begint nu langzaamaan het moment te komen om innovatietrajecten structureel te verankeren in de 
organisatie en om gepercipieerde barrières weg te nemen. In dat kader is het belangrijk om te wijzen 
op het feit dat er tegenwoordig vrijwel geen technische barrières meer zijn. De hedendaagse barrières 
moeten vooral worden gezocht op het politiek-bestuurlijke, organisatorische en menselijke vlak. Onze 
onderzoekservaring leert dat bij innovaties altijd oog moet zijn voor de wisselwerking en interactie 
tussen mens en techniek. Innovaties kunnen namelijk weerstand oproepen bij mensen, omdat ze 
geconfronteerd worden met het onbekende. Deze weerstanden worden niet overwonnen door 
innovaties ‘top down’ door te voeren, maar door medewerkers zelf ervaring te laten opdoen met 
nieuwe toepassingen. Digitaal aangifte doen werd bijvoorbeeld aanvankelijk sceptisch ontvangen 
vanuit het idee dat communiceren met een beeldscherm niet werkt. Sinds de smartphone tot onze 
standaarduitrusting is gaan behoren, is communiceren via een beeldscherm bijna vanzelfsprekender 
geworden dan telefoneren.  
 
In de volgende paragraaf zetten we onze theoretische en methodologische uitgangspunten nader 
uiteen. 

4 Onze visie 

Bij het analyseren van de praktijkgerichte vraagstukken en uitdagingen van het openbaar bestuur 
wordt een theoretisch referentiekader ontwikkeld dat aansluit bij het betreffende vraagstuk. Omdat 
ieder vraagstuk uniek is, kan geen sprake zijn van een blauwdruk. Wanneer we onze onderzoeken die 
de afgelopen jaren zijn verricht globaal in ogenschouw nemen, dan worden doorgaans de volgende 
theoretische en methodologische uitgangspunten gehanteerd.  
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Verbinding van technologie met menselijk handelen 
De huidige technologische mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd. Bij innovatie is het belangrijk om 
niet louter te techniek als uitgangspunt te nemen, maar ook de acceptatie van innovaties in de 
dagelijkse praktijk. Innovaties kunnen namelijk grote implicaties hebben voor bijvoorbeeld de 
interacties tussen overheidsorganisaties en burgers, maar ook ingrijpende gevolgen voor interne 
werkprocessen. Om die reden moet er voldoende oog zijn voor de menselijke activiteiten rondom 
innovaties, maar ook voor zaken als strategie, cultuur en (machts)structuren. Bovendien moet er oog 
zijn voor het feit dat iedere innovaties zich in een specifieke context voltrekt. Onze onderzoeken 
kenmerken zich daarom niet door een zoektocht naar blauwdrukken, maar door een maatwerkaanpak, 
waarbij alle betrokkenen in zo een vroeg stadium bij het onderzoekstraject worden betrokken. 

Hanteren van meerdere perspectieven 
De publieke en interbestuurlijke context waarin ambtenaren van overheidsorganisaties opereren is 
complex. Dat geldt voor beleidsmedewerkers op ministeries, maar ook voor professionals van 
uitvoeringsorganisaties. Deze complexiteit betekent dat partijen die bij innovaties betrokken zijn 
verschillende beelden kunnen hebben van de werkelijkheid. Bij het analyseren en duiden van 
innovatievraagstukken in het openbaar bestuur is het daarom wenselijk om verschillende 
perspectieven te hanteren waarmee recht wordt gedaan aan de complexe werkelijkheid. Innovaties 
kunnen bijvoorbeeld worden beschouwd vanuit rationele, maatschappelijke, technische, 
informatiekundige, politiek-bestuurlijke, culturele, strategische, organisatorische, juridische en 
economische invalshoeken. De relevante perspectieven die in de analyse worden betrokken, worden 
uiteraard in belangrijke mate bepaald door de vraagstelling van het onderzoek. Bepaalde thema’s 
zoals big data en het open databeleid van veel overheden zijn dermate breed dat ze doorgaans een 
breed palet van perspectieven omvatten. Aan big en open data kunnen ook verschillende 
perspectieven ten grondslag liggen, bijvoorbeeld het verbeteren van dienstverlening (op basis van 
klantprofielen), maar ook het verbeteren van opsporings- en handhavingstaken (op basis van 
risicoprofielen). 

Oog voor kansen, keerzijden en condities 
Innovaties roepen doorgaans twee tegengestelde reacties op, namelijk de voorstanders die 
doorgaans eenzijdig de kansen belichten. De opkomst van Big Data wordt bijvoorbeeld door de 
voorstanders verwelkomt als een soort van heilige graal die een oplossing biedt voor alle 
hedendaagse uitdagingen. Uiteraard spelen hierbij ook commerciële overwegingen een rol, waarbij 
overheden worden verleid om produkten en diensten af te nemen, om de boot maar niet te hoeven 
missen. Daar staat een kritisch kamp tegenover, die niets moet hebben van vernieuwing en bij iedere 
verandering duizend beren op de weg ziet. Onze werkwijze kenmerkt zich door een genuanceerde 
benadering van innovaties, waarbij realistische verwachtingen moeten worden gekoesterd ten aanzien 
van de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe toepassingen en waarbij rekening moet worden 
gehouden met specifieke condities waarin overheidsorganisaties opereren. Deze condities bepalen 
mede de ontvankelijkheid voor en snelheid waarmee innovaties kunnen worden doorgevoerd.  

Maatwerk bij onderzoekmethoden 
Iedere innovatie is uniek en ook de context waarin deze is ingebed. Bij ons onderzoek naar innovaties 
in het openbaar bestuur is daarom steeds sprake van een maatwerkaanpak. Dit maatwerk heeft niet 
alleen betrekking op het theoretisch referentiekader, maar ook op de gebruikte onderzoeksmethoden. 
Risbo is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en daarmee een wetenschappelijk 
onderzoeksinstituut. De vaste onderzoekers en adviseurs van Risbo hebben verschillende 
academische achtergronden (bestuurskunde, sociologie, onderwijskunde, etc.). Dankzij onze 
academische inbedding zijn de lijntjes kort om daar waar nodig, flexibele en multidisciplinaire 
samenwerkingsconsortia te vormen. Hiermee onderscheiden we ons van commerciële 
onderzoeksbureaus. Onderzoekers van Risbo maken gebruik van verschillende kwantitatieve en 
kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het kan daarbij gaan om traditionele kwantitatieve methoden zoals 
schriftelijke-, telefonische- en online enquêtes maar ook om innovatieve methoden zoals (online) 
dagboekstudies en de benutting (koppeling en analyse) van (zeer omvangrijke) bestaande registers 
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voor onderzoeksdoeleinden. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het Sociaal Statistisch 
Bestand van het CBS, registers van gemeenten, DUO, universiteiten, hogescholen en de politie. 
Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn onder meer het organiseren van interviewrondes, 
kennisateliers en focusgroepen. Bij veel van onze onderzoeksprojecten is sprake van een combinatie 
van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, waarbij cijfermateriaal wordt verrijkt, verdiept 
en geduid. Ook bij de terugkoppeling van de finale onderzoeksbevindingen is sprake van maatwerk, 
waarbij kan worden gedacht aan schriftelijke (generieke) rapportages, digitale maatwerkrapportages 
en infographics, maar ook in de vorm van presentaties tijdens formele en informele bijeenkomsten.  

5 Onze werkwijze: praktijk en theorie hand in hand 

Een rode draad van ons onderzoek is het verbinden van theorie en praktijk. Risbo is daarmee een 
wetenschappelijk onderzoeksinstituut die theoretische kennis en expertise verbindt met praktische 
vragen en kennisbehoeften van opdrachtgevers. Tot de opdrachtgevers van Risbo behoren onder 
andere Europese instellingen, nationale overheidsorganisaties en gemeenten. Dit kunnen organisaties 
zijn die zich bezighouden met beleid, bijvoorbeeld ministeries, maar ook belast zijn met praktische 
uitvoeringsvraagstukken. Daarbij kan gedacht worden aan de politie, onderwijsinstellingen en 
zorginstellingen. Binnen het Center for Public Innovation hebben we hiermee ook de belangrijkste 
onderzoeksdomeinen benoemd, namelijk veiligheid, onderwijs en zorg.  

Drie domeinen: veiligheid, onderwijs en zorg 
De meeste onderzoeken die het Center for Public Innovation de laatste jaren hebben uitgevoerd 
hebben betrekking op de domeinen veiligheid, onderwijs en zorg. Hoewel dit geen bewuste strategie 
is geweest, betreft innovatieve domeinen, waar de ontvankelijkheid voor vernieuwing relatief groot 
(intrinsieke motivatie) is of de noodzaak om te innoveren noodzakelijk is (extrinsieke motivatie). 
Hiermee is nadrukkelijk niet gezegd dat andere beleidsdomeinen buiten de focus van Risbo vallen. 
Andere thema’s van Risbo zijn onder meer grootstedelijke vraagstukken, leefbaarheid, migratie en 
integratie. Andere thema’s van Risbo waarin zijn onder meer vraagstukken op het terrein van 
leefbaarheid, migratie en integratie. Voorbeelden hiervan zijn een casestudy onderzoek naar de 
werking van omslagpunten in de leefbaarheid van wijken, onderzoek naar de positie van 
ongeregistreerde kinderen van EU-migranten in Rotterdam en een monitor waarin wordt ingegaan op 
de woon- en leefomstandigheden van in Nederland woonachtige Roma en Sinti. Een laatste voorbeeld 
is een studie naar uitingen en oorzaken van extremisme van Nederlandse en Belgische 
moslimjongeren. Deze onderzoeken hebben gemeenschappelijk dat veelal innovatieve methoden 
worden ingezet voor meer traditionele onderwerpen. 

Kenniswerkplaats, kennisateliers en microlabs 
Er zijn verschillende manieren om kennis en praktijk met elkaar te verbinden. In dat kader participeert 
Risbo in kenniswerkplaatsen en organiseert Risbo kennisateliers en zogeheten microlabs. Bij 
kenniswerkplaatsen wordt bij het ontwikkelen en toepassen van kennis expliciet gebruik gemaakt van 
de kennis die er in de praktijk aanwezig is (co-creatie).39 Een verschil tussen kenniswerkplaatsen en 
kennisateliers is dat kennisateliers doorgaans geen structureel karakter hebben. Microlabs zijn gericht 
op specifieke vraagstukken en dilemma’s die op een concreet domein spelen. De gedachte achter 
microlabs is dat concrete afgebakende kennisvragen uit de praktijk in een blended variant, dus een 
combinatie van fysieke bijeenkomsten en online activiteiten) worden opgepakt. Daarbij is sprake van 
een korte doorlooptijd en een resultaatgerichte focus, waarbij de betrokkenen leren van elkaar. 

                                                      
39  http://www.kenniswerkplaats-rotterdamstalent.nl/ 
 

http://www.kenniswerkplaats-rotterdamstalent.nl/
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Kwaliteit hoog in het vaandel  
De kwaliteit van ons werk wordt door opdrachtgevers als zeer goed beoordeeld. Toch is het onze 
ambitie om steeds beter te worden. Daarom vragen we onze opdrachtgevers om elk project te 
evalueren. We horen graag wat onze sterke punten en verbeterpunten zijn. Deze informatie gebruiken 
we om ons werk continue te verbeteren. Ook werken we aan perfectionering van de kwaliteit van onze 
interne en externe processen. Om dat te waarborgen zijn we ISO-gecertificeerd. 

Uitnodiging om te participeren 

Het Center for Public Innovation kan het echter niet alleen. Om de benodigde samenhang tussen 
theorie en praktijk in het kennisontwikkelingsprogramma te kunnen waarborgen en de uitvoering te 
kunnen financieren worden publieke organisaties uitgenodigd deel te nemen aan het 
kennisontwikkelingsprogramma. Wij streven daarbij naar een meerjarige samenwerkingsrelatie. 
Idealiter beslaat de deelname minimaal drie jaar, waarbij een jaarlijkse bijdrage van € 30.000 euro 
wordt gevraagd. Eenmalige onderzoeken behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden. Daarnaast is 
het streven om verschillende organisaties aan het kennisontwikkelingsprogramma te verbinden, zodat 
daar waar mogelijk ook onderlinge kruisbestuiving wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. Innovaties 
hebben namelijk doorgaans een domein- en organisatieoverstijgend karakter.  
 
Participatie in het kennisontwikkelingsprogramma levert voor deelnemers verschillende concrete 
baten en produkten op. Allereerst wordt voor elke deelnemende organisatie jaarlijks een eigen 
vraagstuk opgelost. Het vertalen van een behoefte naar een concrete onderzoeksvraag en 
onderzoeksaanpak vereist doorgaans de nodige afstemming. Dat laatste is een noodzakelijke 
voorwaarde om maatproducten op te kunnen leveren aan de opdrachtgever. Daarnaast dragen wij bij 
aan het verankeren van de resultaten in de eigen organisatie. Hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden denkbaar, zoals persoonlijk maatwerkadvies, aanvullend 
onderzoek in kenniswerkplaatsen en interactieve bijeenkomsten (kennisateliers). 
Onderzoeksresultaten worden bij voorkeur ook gedeeld met derden in de vorm van 
wetenschappelijke- of vakpublicaties.  
 
Het is aan de deelnemende organisaties zelf om hier een keuze in te maken en zo de 
samenwerking een voor hen gewenste en passende vorm te geven.
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Bijlage 1: Over Risbo 

Risbo is een zelfstandig onderzoeksinstituut op het gebied van leren en samenleven. Risbo is een 
onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De organisatie is ondergebracht in de EUR 
holding en het is geaffilieerd met de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Risbo is opgericht om de 
wetenschappelijke kennis van de sociale faculteit te valoriseren. Risbo richt zich met name op 
onderzoek en advies binnen drie thema’s:  

1. Grote Steden; 
2. Openbaar Bestuur; 
3. Onderwijs.  

 
Research, training en consultancy 
Dit zijn de instrumenten die Risbo inzet bij de zoektochten naar antwoorden op zeer  
uiteenlopende vragen en inzichten in vaak ingewikkelde vraagstukken. Risbo richt zich intensief op 
alle wetenschappelijke ontwikkelingen die raken aan „leren” en „samenleven” en participeert in 
relevante wereldwijde professionele organisaties. Met elk innovatief project dat Risbo oppakt, neemt 
de kennis en de deskundigheid toe. Naast het werk voor opdrachtgevers, voert Risbo ook 
wetenschappelijk onderzoek uit. Deze onderzoeksvoorstellen dient Risbo in bij de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), SURF en het ministerie van OCW.  
Risbo voert onderzoek uit voor verschillende onderwijsinstellingen in het wo, hbo, mbo en vo. Maar 
ook onderzoek voor gemeenten, schoolbesturen, ministeries, bedrijven, NGO’s en de Europese 
Commissie. Risbo is deskundig, nieuwsgierig en betrokken en de klanten ervaren dat in de 
samenwerking, zowel inhoudelijk als in de relatie. 
 
ISO-certificering 

Risbo staat als organisatie voor kwaliteit, continuïteit en tevreden klanten. Om dit te 
kunnen waarborgen heeft Risbo een managementsysteem waarin alle kritische 
momenten op het gebied van kwaliteit zijn geborgd. Dit managementsysteem voldoet 
aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2008 zodat de werking van dit 
managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en 
worden bevestigd. Deze certificering wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij 

getoetst. Het toepassingsgebied voor het managementsysteem is “het uitvoeren van onderzoeken; het 
verstrekken van adviezen en het geven van trainingen & gastcolleges, in opdracht van derden of op 
eigen initiatief op het terrein van Grote Steden, Openbaar Bestuur en Onderwijs”.  
 

Integriteitsverklaring 
Alle medewerkers van Risbo hebben de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 
ondertekend. Met deze verklaring onderschrijven onderzoekers de principes van Zorgvuldigheid, 
Betrouwbaarheid, Controleerbaarheid, Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid en verklaren zij deze te 
zullen toepassen in hun werk. 

Voor meer informatie: www.risbo.nl 

 

Bezoekadres Postadres 
Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam 
Risbo Risbo (T11-26) 
Burg. Oudlaan 50 (T-gebouw) Postbus 1738 
3062 PA Rotterdam 3000 DR  Rotterdam 
 

email: info@risbo.eur.nl 
tel: 010-408 2124 
 

http://www.risbo.nl/
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Bijlage 2: Onderzoeksrapporten van het Center for Public Innovation 

 
Het Center for Public Innovation maakt deel uit van Risbo. Al onze onderzoeksrapporten zijn, mits de 
opdrachtgever hiermee instemt, openbaar. Dit betekent dat bijna al onze onderzoeksrapporten 
integraal te downloaden zijn via onze vernieuwde website www.risbo.nl. Onderstaande lijst geeft een 
illustratief beeld van de onderzoeken op het gebied van innovaties die in het kader van onze 
onderzoeksprogramma’s voor verschillende opdrachtgevers ter hand zijn genomen. 
 
Ketensamenwerking in het onderwijsveld (2009) 
Een nadere verkenning in opdracht van de directie Kennis van het ministerie van OCW van 
vormgeving en inhoud van het informatiebeleid in het onderwijsveld aan de hand van de casus 
Schakelpunt Veld. 
 
Ondernemers en Web 2.0 (2009) 
Een nadere verkenning in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar het gebruik van 
nieuwe internettoepassingen door ondernemers. 
 
Ambtenaren en sociale media (2010) 
Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar de kansen en de risico’s 
van online activiteiten voor ambtenaren. 
 
Digitale voorzieningen op het justitiedomein (2010) 
Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar het aanbod en het 
gebruik van digitale justitiële diensten door burgers en bedrijven. 
 
Eigendom van informatie in de onderwijsketen (2010) 
Een onderzoek in opdracht van de directie Kennis van het ministerie van OCW met als doel om inzicht 
te vergaren in het thema eigenaarschap van onderwijsgegevens en om deze inzichten te gebruiken 
als handvaten voor de discussie binnen de onderwijsketen over informatiebeleid 2.0. 
 
Spraakmakende burgers (2011) 
Een onderzoek in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst naar de manier waarop burgers gebruik 
maken van sociale media voor mobilisatiepogingen in reactie op overheidsbeleid en het strategisch 
vermogen van de overheid om hier mee om te gaan. 
 
Actieve openbaarheid van informatie in het onderwijsdomein (2011) 
Een verkenning in opdracht van de directie Kennis van het ministerie van OCW van de beoogde 
effecten van het actief openbaar maken van onderwijsgegevens. 
 
Toekomstig Internet (2012) 
Een verkennend onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK naar he toekomstig internet en de 
gevolgen hiervan op de beleidsterreinen van BZK. 
 
ICT in het onderwijs (2012) 
Een verkenning in opdracht van de directie Kennis van het ministerie van OCW van de wijze waarop 
verschillende landen sturing geven aan vernieuwing van het onderwijs. 
 
Big Data bij de Belastingdienst (2013) 
Dit betreft een verkenning in opdracht van het ministerie van Financiën naar kennisvragen die Big 
Data bij de Belastingdienst oproept.  
 

http://www.risbo.nl/
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Filmende burgers en politie (2013) 
Een onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap naar de betekenis van GSM-filmpjes van 
burgers voor de uitvoering van politietaken en de reputatie van de politie.  
 
Gepersonaliseerd onderwijs (2014) 
Een verkenning van de implicaties voor het primair en voortgezet onderwijs, in opdracht van de 
directie Kennis van het Ministerie van OCW. 
 
Architectuurontwikkeling in het onderwijs (2015) 
In dit onderzoek voor de directie Kennis van het Ministerie van OCW werd een reconstructie gemaakt 
van de fasen die tot op heden zijn doorlopen bij architectuurontwikkeling in het onderwijs. 
 
Kansen en dilemma’s van digitale democratie (2015) 
Dit onderzoek werd samen met FSW uitgevoerd in opdracht van het Rathenau Instituut. Centraal 
stond de vraag wat digitale burgerbetrokkenheid kan betekenen voor het Nederlandse parlement. In 
2016 is een Engelstalige versie verschenen van dit rapport. 
 
Vrijwilligerswerk bij de politie (2015) 
Een verkenning in opdracht van het WODC naar een innovatieve omgang met nieuwe vormen van 
vrijwilligerswerk bij de politie. In het kader van dit onderzoek zijn innovatieve voorbeelden op 
verschillende domeinen en sectoren buiten de politieorganisatie nader bestudeerd.  
 
Verandering in leiderschap, leiderschap in verandering (2016) 
Dit onderzoek werd samen met FSW uitgevoerd in opdracht van AO VVT. Het betrof een onderzoek 
naar verandering, zelforganisatie en leidershap in de thuiszorg. 
 
Dummymonitor Staat van de Informatiesamenleving (2017) 
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een dummymonitor 
ontwikkeld op basis waarvan de staat van de informatiesamenleving periodiek gemeten kan worden. 
 
De sociale impact van kunstmatige intelligentie op de politieorganisatie (2018-2019) 
In opdracht van de politie vindt momenteel een onderzoek plaats naar de sociale impact van 
kunstmatige intelligentie op de politieorganisatie. Ten behoeve van dit lopende onderzoek worden 
verschillende onderzoeksmethoden ingezet, namelijk een deskstudie, een interviewronde en 
focusgroepen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met collega’s van de Erasmus School 
of Social and Behavioural Sciences (ESSB). 
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Bijlage 3: Selectie van publicaties 

Naast onderzoeksrapporten hebben wij onze kennis ook verspreid in verschillende wetenschappelijke 
boeken en tijdschriften. Een selectie van publicaties is hieronder weergegeven. 
 
* R. Moody, D. de Kool and V. Bekkers (2010) “Virtual Neighborhoods and E-Government: A Case 
Study Comparison” in: Christopher G. Reddick (ed.) (2010) Politics, Democracy and E-Government: 
Participation and Service Delivery, Information Science Reference: Hershey and New York (ISBN 978-
161692298-6), pp.402-416. 

* D. de Kool (2010) “Learning with GIS-Based Monitors in the Netherlands” in: Christopher G. Reddick 
ed. (2010) Comparative E-Government, Springer: New York (ISBN 978-1-4419-6535-6), pp. 467-482. 

* Kool. D. de (2011) “Ambtenaren en sociale media: kansen, risico’s en dilemma’s” in: Bestuurskunde, 
Jaargang 20, nummer 3, pp. 35-43. 

* Kool, D. de (2012) “Web Monitoring and Strategic Issue Management: Dutch student protests 
against the 1040-hour norm” in: C. Reddick & S.K. Aikins (eds.) Web 2.0 Technologies and 
Democratic Governance: Political, Policy and Management Implications, Springer: New York, pp. 125-
135. 

* Bekkers, V.J.J.M., A. Edwards & D. de Kool (2013) ”Social media monitoring: Responsive 
governance in the shadow of surveillance?” in: Government Information Quarterly, 30, pp. 335-342. 

* Kool, D. de (2014) “The Use of Social Media in the Public Sector: Some Lessons from the 
Netherlands” in: M.P. Rodríguez-Bolívar ed. Measuring E-government efficiency. The opinions of 
Public Administrators and other Stakeholders, Springer: New York, pp. 157-170. 

* Kool, D. de & V.J.J.M. Bekkers (2015) “The Perceived Impact of Open Inspection Data on the 
Quality of Education in Dutch Primary Schools: A Parent Perspective” in: Social Science Computer 
Review, Vol. 33(5), pp. 645-659.  

* Edwards, A., D. de Kool & C. van Ooijen (2015) “The information ecology of parliamentary 
monitoring websites: pathways towards strengthening democracy” in: Information Polity, Vol. 20, No. 
4, pp. 253-268. 

* Kool. D. de (2015) “The Perceived Impacts of Monitoring Activities on Intergovernmental 
Relationships: Some Lessons from the Ecological Monitoring Network and Water in Focus” in: 
Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 187, Issue 11, DOI: 10.1007/s10661-015-4907-6. 

* Edwards, A. & D. de Kool, “Webcare in Public Services: Deliver better with less?” in: S. Nepal, C. 
Paris & D. Georgakopoulos (Eds.) (2015) Social Media for Government Services, Springer 
International Publishing Switzerland, pp. 151-166. 

* Kool, D. de & V.J.J.M. Bekkers (2016). The Perceived Value-relevance of Open Data in the Parents’ 
Choice of Dutch Primary Schools. International Journal of Public Sector Management, Vol. 29, Issue 
3, pp.271 – 287. 

* Edwards, A. & D. de Kool (2016) Digital Democracy: Opportunities and Dilemmas. What could digital 
citizen involvement mean for the Dutch parliament? Rathenau Instituut: Den Haag. 

* Edwards, A. & D. de Kool (2017) “Monitoring van sociale media: op weg naar een Brave New 
Democracy?” in: Bestuurskunde, Jaargang 26, Nummer 2, pp. 31-40. 

* Trigt, M. van, E. van der Spek, C. Bok, J. van Hees, N. van den Brink, K. Stabel en D. de Kool (red.) 
(2018) Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT. Inzicht in de organisatie 
van docentondersteuning, SURF: Utrecht. 

* Kool, D, de & P. Kantebeen (2019) “The Perceived and Potential Impact of Big Data on Education” 
(article, work in progress). 
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Bijlage 4: Onze kennispartners 

 
• Prof.dr. Victor Bekkers 
• Dr. Brenda Vermeeren 
• Dr. Rik Koolma  
• Giovanni Nobre MSc 
• Ing. Peter Hermus 
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