Toolbox voor Ethisch
Verantwoorde Innovatie
12:07
Publieke Waarden Centraal
13:55

11a

autonomie

14:10

8

non-discriminatie

14:35

14b

privacy

4

Wat we doen

NL DIGIbeter
Agenda Digitale Overheid

Over de Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie
Om haar maatschappelijke taken beter te kunnen vervullen, zet
de overheid steeds vaker innovatieve technologieën in. De inzet
van deze nieuwe technologieën kan een grote invloed hebben
op belangrijke publieke waarden, zoals privacy, rechtsgelijkheid
en autonomie. Deze toolbox helpt overheidsorganisaties om op
een ethisch verantwoorde manier te innoveren.
Technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en sensoren kunnen
bijvoorbeeld bijdragen aan stevigere dijken, betere zorg of meer veiligheid op straat.
Maar het experimenteren en innoveren met nieuwe technologieën kan ook leiden tot
ethische dilemma’s.
• Door verschillende (overheids)systemen aan elkaar te koppelen, kunnen we fraude
met aangiften opsporen. Maar ook burgers die per ongeluk één keer verkeerd
aangifte doen, lopen hiermee het risico als fraudeur te worden bestempeld.
• Technologie kan worden ingezet om gedrag en houding van burgers te
beïnvloeden. Met deze persuasive technologies kunnen we bijvoorbeeld een gezonde
levensstijl stimuleren. Maar als we hier te ver in gaan, kan de autonomie van het
individu in gevaar komen.
• Met de inzet van chatbots kunnen we onze dienstverlening verbeteren, maar dit
gaat ten koste van het aantal baliemedewerkers. Mensen die moeite hebben met
lezen en schrijven stellen hun vragen vaak liever aan een persoon. Innovatie kan zo
leiden tot een gebrek aan inclusie.
Zelfs ogenschijnlijk onschuldige technologische toepassingen kunnen impact hebben
op belangrijke publieke waarden. Burgers kunnen een inspectie van dijken met
behulp van drones bijvoorbeeld als een ongewenste inbreuk op de leefomgeving en
de persoonlijke levenssfeer ervaren. Dit gevoel kan nog eens versterkt worden
wanneer die burgers niet voldoende bij zo’n inspectie betrokken worden. Kortom, in
innovatietrajecten moet een overheidsorganisatie altijd rekening houden met ethische
aspecten.

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om innovatie op een verantwoorde wijze
vorm te geven. Dat vloeit voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Om overheidsorganisaties concrete handvaten te geven voor verantwoorde
innovatie, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
deze toolbox ontwikkeld.
Hoe werkt de toolbox?
Het ministerie van BZK heeft zeven kernprincipes opgesteld die overheden helpen op
een ethisch verantwoorde manier te innoveren. Voor het hanteren van deze principes
geeft deze toolbox per principe een aantal concrete adviezen, elk voorzien van
verwijzingen naar diverse ‘tools’. Deels zijn dit modellen, methodieken en leidraden
die overheden direct in hun eigen situatie kunnen inzetten. Deels zijn het inspirerende
praktijkvoorbeelden of rapporten met belangrijke inzichten en ontwikkelingen.
De adviezen en bijbehorende tools zijn niet uitputtend. Ze bieden een beginpunt en
checklist voor iedereen die in de publieke sector nieuwe technologieën ontwikkelt of
toepast. Door de adviezen in deze toolbox op te volgen, borg je belangrijke
uitgangspunten voor behoorlijk (digitaal) openbaar bestuur. Weet je een goede tool
die nog niet in de toolbox staat, mail deze dan aan Bram de Rijk en Noortje Visser via
toolbox@minbzk.nl.

>>Zet publieke waarden centraal
>>Betrek burgers en andere belanghebbenden
>>Zorg dat je relevante wet- en regelgeving respecteert
>>Let op de veiligheid van technologie
>>Gebruik goede kwaliteit data, algoritmes en analysemethoden
>>Wees transparant en leg verantwoording af
>>Monitor, evalueer en stel bij
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Publieke waarden beschrijven wat we als samenleving waardevol
vinden. De overheid versterkt en beschermt deze waarden, bijvoorbeeld
door economische groei te stimuleren en te investeren in veiligheid en
goede zorg. Kwaliteit, efficiëntie en de verbetering daarvan wordt in
innovatieprocessen vaak al automatisch meegenomen. Maar juist de
overheid dient ook aandacht te besteden aan zaken als keuzevrijheid,
privacy en transparantie. Soms kunnen publieke waarden met elkaar
botsen. Het is dan ook belangrijk om verschillende belangen te kennen,
te wegen en te bespreken.

>>Wees je bewust van verschillende soorten waarden
>>Breng de effecten van innovatie op publieke waarden in beeld
>>Neem publieke waarden mee in het ontwikkelproces
>>Maak waardendilemma’s expliciet en bespreekbaar
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>>Wees je bewust van verschillende soorten waarden
Publieke waarden zijn heel divers. Ze gaan bijvoorbeeld over dienstverlening; dat je
netjes en efficiënt geholpen wordt aan een gemeentebalie. Maar publieke waarden
gaan ook over kwaliteit van leven, en daarvoor is de bescherming van autonomie en
privacy bijvoorbeeld belangrijk. Waarden kunnen gaan over het doel dat bereikt
moet worden, maar ook over de wijze waarop dit doel bereikt moet worden.
Om verschillende soorten waarden tijdens het gehele innovatieproces te kunnen
betrekken en wegen, is het belangrijk je bewust te zijn van deze verschillen.
Wetenschappelijke indeling van waarden
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) maakt onderscheid
tussen stuwende, verankerende en procesmatige waarden. Stuwende waarden zijn
verbonden met de drive van organisaties om technologie in te zetten voor verbetering
en kwaliteitswinst. Verankerende waarden staan voor het borgen van fundamentele
beginselen, zoals vrijheid en privacy. Procesmatige waarden geven aan hoe een
innovatie idealiter tot stand zou moeten komen, bijvoorbeeld op een transparante
manier.

Indeling van waarden
• Rapport ‘iOverheid’
Indeling van publieke waarden in stuwende, verankerende en procesmatige
waarden (zie blz 73-87). Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)
• Rapport ‘Algoritmes en grondrechten’
Overzicht van de impact van algoritmes op privacyrechten, vrijheidsrechten,
gelijkheidsrechten en procedurele rechten. Universiteit van Utrecht /
Janneke Gerards

>>Breng de effecten van innovatie op publieke waarden
in beeld

Veel publieke waarden worden al geborgd door wetgeving. Maar bij innovatie is het
belangrijk om de effecten van innovatie op publieke waarden ook per project expliciet
te maken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld sensoren inzetten om zakkenrollers op te
sporen; wat doet dit precies met het gevoel van onschuldige mensen, die ook
gemonitord worden? Het is belangrijk om een verkenning te doen naar mogelijke
ongewenste effecten van de innovatie. Daarnaast moet al in de beginfase van het
innovatietraject duidelijk zijn welke publieke waarden de innovatie nastreeft.
Tools om impact concreet te maken
‘Ethical Impact Assessments’ (EIA) helpen ontwikkelaars van een technologie of
technologische toepassing om ethische effecten in kaart te brengen en (wanneer
nodig) bestaande ideeën daar op aan te passen. Er bestaan ook impact assessments
die zich richten op specifieke waarden (zoals gegevensbescherming) of specifieke
technologieën (zoals kunstmatige intelligentie).

Effecten in beeld
• ‘Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving’
Werkwijze om nieuw beleid te toetsen aan de hand van zeven centrale vragen
over relevante kwaliteitsaspecten. Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
(KCWJ)
• SATORI-model (Ethics Impact Assessment)
Stappenplan voor het doen van een ethics impact assessment en
aanbevelingen voor de inzet van een ethisch comité. Europees
samenwerkingsproject, ontwikkeld door o.a. NEN
• ‘Artificiële Intelligentie Impact Assessment’
Stappenplan dat aan de hand van concrete vragen bepaalt wat binnen een
project de impact is van de inzet van kunstmatige intelligentie.
ECP – Informatieplatform voor de InformatieSamenleving
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>>Neem publieke waarden mee in het ontwikkelproces

>>Maak waardendilemma’s expliciet en bespreekbaar

In een innovatietraject kunnen belangrijke waarden het best direct worden meege
nomen in het technisch ontwerp. Via het concept Privacy by Design kun je bijvoorbeeld
een webpagina ontwikkelen waarvoor een gebruiker zich kan identificeren met één
eigenschap (bijvoorbeeld: ik ben 18 jaar), zonder dat hij/zij andere, niet-relevante
informatie hoeft te geven. Een verantwoord technisch ontwerp kan echter nog steeds
tot onverantwoorde praktijken leiden. Daarom verdienen publieke waarden een rol in
het volledige ontwikkelproces: van conceptvorming tot implementatie.

In een innovatietraject kan het voorkomen dat publieke waarden met elkaar botsen.
Algoritmes maken het bijvoorbeeld mogelijk om iemand als fraudeur te ontmaskeren.
Wanneer je dit detectiealgoritme openbaar maakt, kunnen fraudeurs ervoor zorgen
dat ze altijd net onder bepaalde grenswaarden blijven. Transparantie staat dan op
gespannen voet met rechtvaardigheid. Het is belangrijk om dat soort dilemma’s en de
bijbehorende afwegingen expliciet te maken. Zo kun je per project bepalen hoe je
maximaal rekening kunt houden met de verschillende waarden. Er zijn verschillende
manieren om waardendilemma’s expliciet en bespreekbaar te maken.

Methoden en theorieën
Er zijn verschillende methoden en theorieën die kunnen helpen om publieke waarden
mee te nemen in de ontwikkeling van een technologie. Data-minimalisatie, dataseparatie en data-abstractie kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het borgen
van privacy. Er zijn ook concepten waarmee je meerdere publieke waarden kunt
meenemen in een innovatietraject. Sommige daarvan richten zich op specifieke
(toepassingen van) technologieën, zoals het Internet of Things.

Publieke waarden meenemen in ontwikkelproces
• Boek ‘Privacy Design Strategies’
Compact boekje dat het concept ‘privacy by design’ concreet en toepasbaar
maakt aan de hand van acht verschillende strategieën. Jaap-Henk Hoepman
• ‘Handbook of Ethics, Values and Technological Design’
Uitgebreid overzicht van onderzoek op het snijvlak van technologie en ethiek,
ingedeeld in waarden, domeinen en perspectieven. TU Delft
• Visie op Ethically Aligned Design
• Visiedocument waarmee thought leaders van over de hele wereld een publieke
discussie op gang willen brengen over de impact van autonome en
intelligente technologieën en systemen. Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)
• IoT Design Manifesto
Tien principes voor de ontwikkeling van Internet of Things technologieën die
gezamenlijk fungeren als ‘gedragscode’ voor zowel ontwerpers, ingenieurs als
ondernemers. IoT Design Manifesto

Brainstorms
De meest eenvoudige manier om waardendilemma’s expliciet en bespreekbaar te
maken is een brainstorm. Hiermee kun je gezamenlijk en stap voor stap nadenken
over de betrokkenen, hun belangen en de waarden die in het gedrang kunnen komen.
Moreel beraad
Een moreel beraad is een gestructureerd en methodisch groepsgesprek over een
morele vraag naar aanleiding van een concrete situatie. Deze methodiek is afkomstig
uit de gezondheidszorg en kan helpen om een evenwichtige belangenafweging te
maken. Door middel van een gestructureerde dialoog onder leiding van een
gespreksleider kun je expliciet maken waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.
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Serious Gaming
Serious Gaming is een spelende vorm van leren. De combinatie van realiteit en
spanning maakt dat leerpunten beter blijven hangen. Er zijn serious games
beschikbaar die kunnen helpen bij het in kaart brengen van belangenafwegingen.

Waardendilemma’s en beraad
• Beschrijving Moreel beraad
Korte beschrijving van de functie van een moreel beraad in de
gezondheidszorg en voorbeelden van ethische kwesties die hier besproken
worden. Centrum voor Ethiek en Gezondheid
• VKW beleidsnota
Stappenplan voor het herkennen van waardendilemma’s en vervolgens het
maken van afwegingen bij die dilemma’s. VWK Metena / Etion
• Serious game Omgevingswet
Voorbeeld van een serious game over de implementatie van de
omgevingswet. Den Haag
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Betrek burgers en andere
belanghebbenden
Het identificeren en betrekken van belanghebbenden is een belangrijk
onderdeel van ieder innovatietraject. Door technologieën op een
democratische wijze te ontwikkelen en implementeren, kunnen waarden,
belangen, verwachtingen en zorgen beter in het ontwerp worden
meegenomen. Bovendien kan participatie van gebruikers bijdragen
aan hun begrip van de technologie (en bijbehorende regelgeving).
Het verstevigt de kennisbasis van beleidsmakers en ontwikkelaars en
bevordert de acceptatie en legitimiteit van overheidsbeslissingen.

>>Wees je bewust van betrokkenen en hun belangen
>>Ga actief en tijdig de dialoog aan
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>>Wees je bewust van betrokkenen en hun belangen

>>Ga actief en tijdig de dialoog aan

Nieuwe technologieën hebben niet voor iedereen dezelfde voordelen en effecten.
Gemeenten kunnen bijvoorbeeld WhatsApp inzetten om met burgers te
communiceren, maar niet iedere burger maakt (altijd) graag gebruik van deze tool,
bijvoorbeeld vanwege privacyrisico’s. Ambtenaren kunnen druk ervaren van de
verwachting dat ze via WhatsApp wel snel zullen reageren. En gemeenten weten
minder zeker of achter een telefoonnummer de juiste persoon schuilt. Om een
compleet beeld te krijgen van verschillende belangen, kan het ook helpen om externe
deskundigen in te zetten, zoals economen, filosofen of innovatiemanagers.

Het betrekken van belanghebbenden in het innovatieproces vergroot de slagingskans
en het effect van een innovatie. Bijvoorbeeld wanneer je data over uitkerings
gerechtigden wilt gebruiken: uitkeringsgerechtigden kennen als geen ander de
organisatorische knelpunten bij de betreffende uitvoeringsinstantie. Voor het
aanvragen van een uitkering heb je bijvoorbeeld een vast adres nodig. Maar mensen
die geen woonruimte kunnen betalen en zich tijdelijk inschrijven bij familie, hebben
volgens ‘het systeem’ misschien geen recht op een uitkering. Zo’n voorbeeld laat het
belang zien van een dialoog met direct betrokkenen.

Praktijkvoorbeelden van risico’s
Als de overheid te veel vanuit het eigen perspectief technologie inzet, brengt dat
risico’s met zich mee. Het delen van voorbeelden van die risico’s kan
overheidsorganisaties helpen bij het creëren van bewustwording.

Interviews en groepsdiscussies
In een innovatietraject zijn er verschillende methoden om op een systematische
manier gewenste effecten en belangrijke randvoorwaarden op te halen bij
belanghebbenden. Hierbij kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van (anonieme)
vragenlijsten, interviews, focusgroepen en/of workshops.

Checklist met voorwaarden
Ook als de doelgroep van een innovatie bekend is, kan het een uitdaging zijn om te
bepalen wie je precies bij het innovatietraject moet betrekken. Het kan dan helpen
om van een aantal basisprincipes uit te gaan.

Tools om belanghebbenden te betrekken
• Boek en weblog ‘De Digitale Kooi’
Voorbeelden hoe gegevensuitwisseling bij de overheid leidt tot onbedoelde
gevolgen voor burgers (die vaak niet te herstellen zijn). Stichting Kafkabrigade
• SHARED principes
Zes uitgangspunten die overheden kunnen helpen om het perspectief van de
burger mee te nemen bij de ontwikkeling en analyse van smart cities.
Centre for BOLD Cities

Online platforms om burgers actief te betrekken
Er zijn verschillende tools waarmee je burgers op een digitale wijze actief kunt
betrekken bij innovatie en beleidsvorming. Voorbeelden hiervan zijn polls, apps,
sociale media en ‘digitale dialogen’. Een interactieve aanpak zorgt ervoor dat burgers
niet alleen geïnformeerd worden, maar ook kunnen meebeslissen en coproduceren.
Fysieke experimenteerlocaties
Overheden, kennisinstellingen en commerciële organisaties maken steeds meer
gebruik van living labs: fysieke locaties waarin verschillende partijen experimenteren,
co-creëren en testen in een levensechte omgeving. Vaak wordt hierbij gebruik
gemaakt van dataverzamelende sensoren. Meestal is er ook aandacht voor niettechnologische aspecten van de innovatie, zoals gedrag van gebruikers, regulering en
organisatie. Een belangrijk ethisch uitgangspunt bij het werken in zo’n lab, is dat
mensen niet zonder hun medeweten worden blootgesteld aan experimenten.
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Gezamenlijke onderzoeksagenda
De overheid werkt vaak samen met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden
aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het kan dan helpen om een
gezamenlijke onderzoeksagenda op te stellen. Daarin kun je samen met verschillende
stakeholders (zoals studenten, gemeenten en belangenorganisaties) afspraken maken
over sociale, fysieke, economische en/of politiek-bestuurlijke vraagstukken. Hier zijn
verschillende voorbeelden van, die vind je in het toolblok.

Interviews en groepsdiscussie
• Delphi-methode
Manier van brainstormen die ervoor zorgt dat de meningen van alle
deelnemers worden meegenomen, ook van degenen die minder dominant
zijn of minder goed durven. Groepsdynamiek.nl
• Datadialogen BOLDcities
Praktijkvoorbeeld van een datadialoog, waarin uitkeringsgerechtigden is
gevraagd hoe zij denken over het gebruik van persoonlijke data voor het
personaliseren van re-integratie. Kenniswerkplaats Urban Big Data

Online platforms om burgers actief te betrekken
• ‘Bericht aan het Parlement: ‘Zo laat je burgers online meebeslissen’
Zes voorwaarden voor digitale burgerparticipatie, waarmee je ervoor kunt
zorgen dat digitale betrokkenheid van burgers daadwerkelijk leidt tot betere
besluitvorming. Rathenau Instituut
• Overzicht van online platforms
Blogpost waarin tools worden beschreven waarmee gemeenten hun burgers
meer kunnen betrekken bij het beleid en de leefomgeving. Frankwatching
• Keuzewijzer E-tools voor online burgerbetrokkenheid
Overzicht van bestaande e-tools voor burgerbetrokkenheid, hun
toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al
gebruiken. Movisie

Fysieke experimenteerlocaties
• Rapport over living labs in Nederland
Breed onderzoek naar living labs in Nederland, gericht op een effectieve inzet
van dit concept door beleidsmakers en besluitvormers. Rathenau instituut
• HvA over Fieldlabs
Praktijkvoorbeeld: gebieden in Amsterdam waarbinnen met stakeholders
langlopende afspraken zijn gemaakt over een concrete onderzoeks- en
innovatieagenda. Gemeente Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam
• Living lab Rijswijk
Praktijkvoorbeeld: in de wijk Vrijenban zoeken gemeente en bedrijven samen
oplossingen voor de problemen van deze tijd (aangesloten bij het Nationale
programma Smart City Living Lab). Gemeente Rijswijk
• Living labs Eindhoven
Praktijkvoorbeeld: binnen het TU/e Smart Cities Program zijn meerdere living
labs actief; vier in de stad en diverse labs op de campus van TU Eindhoven,
ieder met hun eigen aandachtsgebied. Gemeente Eindhoven
• Amsterdam Sounds
Praktijkvoorbeeld: samenwerkingsproject tussen Ombudsman Metropool
Amsterdam, gemeente Amsterdam, Sensing Clues en Waag, gericht op het
tegengaan van geluidshinder in de stad. Waag technology & society
• Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda
Onderzoeksagenda die ingaat op technologie, juridische vraagstukken,
economische impact en ethiek en dient als bron van inspiratie voor iedereen
die zich met blockchain bezighoudt. Dutch Blockchain Coalition
• Interbestuurlijk Programma (IBP)
Gezamenlijke aanpak van negen grote maatschappelijke opgaven door het
Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG)
• Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit
Samenwerking tussen Drentse landbouw- en natuurorganisaties: agenda met
acties waarmee zij samen met provincie, waterschappen en andere
betrokkenen aan de slag willen. Natuurmonumenten
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Zorg dat je relevante wet- en
regelgeving respecteert
Wanneer de overheid innoveert met technologie, moet zij zich uiteraard
aan bestaande wet- en regelgeving houden. De verantwoordelijkheid
van de overheid gaat echter verder dan dat. De algemene beginselen van
behoorlijk bestuur horen centraal te staan. Dat betekent niet alleen naar
de letter, maar ook naar de geest van de wet handelen. Technologieën
mogen bijvoorbeeld niet ongerechtvaardigd discrimineren, moeten
zelfbeschikking respecteren en een eerlijk proces garanderen. Dat iets
binnen de regels past, wil dus niet zeggen dat het per definitie op alle
vlakken in orde is.

>>Respecteer de grondwet en algemene mensenrechten en waarden
>>Werk binnen de juridische kaders voor datagebruik
>>Bepaal tijdig welke specifieke wet- en regelgeving van belang is
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>>Respecteer de grondwet en algemene mensenrechten
en waarden

Innovatie kan op verschillende manieren conflicteren met belangrijke mensenrechten.
Zo kunnen zelflerende algoritmes onbedoeld tot discriminatie leiden. Ook geestelijke
en lichamelijke integriteit kunnen door innovatie in het geding komen, bijvoorbeeld
wanneer algoritmes gebruikt worden om mensen te stimuleren om bepaald gedrag te
vertonen. Ook hierbij verdient de burger bescherming. De grondwet en internationale
mensenrechtenverdragen gelden in digitale omgevingen in dezelfde mate als in de
fysieke leefomgeving.
Belangrijke aspecten van de Grondwet
De Nederlandse Grondwet kent grofweg drie typen grondrechten: privacyrechten,
gelijkheidsrechten en vrijheidsrechten. Er zijn ook rechten die weliswaar niet als
specifiek grondrecht worden gezien, maar wel gaan over wat het betekent om mens
te zijn. Voorbeelden hiervan zijn menselijke waardigheid en persoonlijke autonomie.
Diverse verdragen en afspraken
Behalve de Grondwet zijn er nog meer (internationale) mensenrechtenverdragen die
juridische kaders stellen voor innovatie. Daarnaast zijn er wetten, beginselen en
voorwaarden met een specifieker aandachtsgebied:

De grondwet en mensenrechtenverdragen op een rij
• De Nederlandse Grondwet
Website die iedereen in staat stelt kennis te maken met de inhoud en de
betekenis van de Grondwet, inclusief een actueel overzicht van de
ontwikkeling van de artikelen sinds 1798. Montesquieu Instituut
• Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
Verdrag geïnitieerd door de Verenigde Naties, gebaseerd op de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
• Europees Handvest van de Grondrechten
Grondrechten van burgers van de Europese Unie, in 2007 formeel
aangenomen door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en
de Europese Commissie.
• Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de lidstaten
van de Raad van Europa zijn geregeld, in 1950 ondertekend in Rome.
• Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Geschreven en ongeschreven normen die een bestuursorgaan binden bij het
verrichten van (rechts)handelingen, deels vastgelegd in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
• Archiefwet
Nederlandse wet uit 1995 die het beheer en de toegang van
overheidsarchieven regelt; een aantal eisen uit de archiefwet zijn verder
uitgewerkt in het Archiefbesluit en de Archiefregeling.
• Voorwaarden voor inkoop van Rijksopdrachten
Regels voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, facturering en levering die gelden
voor zowel het Rijk als de leverancier (met specifieke voorwaarden voor
dienstverlening, IT en de bouw).
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>>Werk binnen de juridische kaders voor datagebruik

>>Bepaal tijdig welke specifieke wet- en regelgeving

De inzet van nieuwe technologie gaat vaak gepaard met het verzamelen en gebruiken
van (grote hoeveelheden) data. Apparaten die verbonden zijn met het internet
leveren bijvoorbeeld veel data op. En kunstmatige intelligentie heeft data nodig om
te kunnen leren. Op het gebruik van data is specifieke wet- en regelgeving van
toepassing. Eén van de belangrijkste juridische kaders is de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG) die in mei 2018 van kracht is geworden. De AVG is van
toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie en kent een aantal belangrijke
nieuwe rechten, zoals inzage- en correctierechten in een geautomatiseerde
omgeving.

Afhankelijk van het proces waar een innovatie invloed op heeft, kunnen heel
verschillende kaders van toepassing zijn. Soms staan die op gespannen voet met de
wens om te vernieuwen. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe, digitale wijze van
democratische besluitvorming wilt introduceren, kun je beperkt worden door de
Kieswet. Voor sectorspecifieke wetgeving is het onmogelijk om een algemene aanpak
te formuleren. Daarom is het belangrijk om in elk project al bij de start goed na te
denken over relevante wetten en regels.

Handleidingen en tips voor toepassing privacywetgeving
De invoering van de AVG roept bij zowel bedrijven als overheden veel vragen op.
Hiervoor zijn verschillende handleidingen en tips beschikbaar.

Handleidingen en tips
• Handleiding AVG ministerie van Justitie en Veiligheid
Handleiding die uitlegt wat de AVG betekent voor partijen die
persoonsgegevens verwerken en beschrijft aan welke regels de
gegevensverwerking moet voldoen. Ministerie van Justitie en Veiligheid
• Model Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst
Onderzoek naar de effecten van nieuwe wetgeving op de
gegevensbescherming van burgers; verplicht bij de ontwikkeling van nieuwe
wetgeving. Ministerie van Justitie en Veiligheid
• Data protection impact assesment (DPIA) (Autoriteit Persoonsgegevens)
Instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart
te brengen en om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te
verkleinen. Autoriteit Persoonsgegevens

van belang is

Experimenteerwetten
• Meer informatie over experimenteerwetgeving
Overzicht van berichten over experimenteerwetgeving. Kenniscentrum
Wetgeving en Juridische Zaken
• Experimenteerwet zelfrijdende auto’s
Een voorbeeld van een experimenteerwet. Dit (inmiddels aangenomen)
wetsvoorstel maakt het in de Wegenverkeerswet 1994 mogelijk om met een
vergunning te experimenteren met de ‘zelfrijdende auto’ waarbij de
bestuurder zich op afstand buiten het voertuig bevindt. Eerste Kamer
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Let op de veiligheid van technologie
Technologie moet op drie niveaus veilig zijn: de fysieke veiligheid in
onze openbare ruimte, de persoonlijke veiligheid van het individu en
de veiligheid van sociale groepen. Goede beveiliging gaat niet alleen
over bescherming tegen kwaadwillenden, maar bijvoorbeeld ook over
onvolkomenheden in veiligheidsprocessen en over veiligheidsbewustzijn
onder medewerkers. Daarom is het van belang dat bij innovatie
veiligheidsmaatregelen worden getroffen op het niveau van de
organisatie, werkprocessen, technische infrastructuur en software.

>>Maak informatiebeveiliging onderdeel van het proces
>>Werk aan bewustwording van veiligheidsprincipes
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>>Maak informatiebeveiliging onderdeel van het proces
Kwetsbaarheden in technologie kunnen ernstige gevolgen hebben. Een cyberaanval
op de deltawerken kan bijvoorbeeld de algemene veiligheid in gevaar brengen. Maar
onveilige technologie kan ook leiden tot persoonlijke inbreuken, bijvoorbeeld via
ongemerkte beïnvloeding van besluitvorming. Niet alleen de technologie moet veilig
zijn, maar ook de manier van werken. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat elke
‘module’ (een proces, gebruiker of programma) alleen toegang krijgt tot de informatie
en bronnen die noodzakelijk zijn voor het legitieme doel.
Normen en handreikingen voor informatiebeveiliging
Baselines Informatiebeveiliging beschrijven wat overheidsorganisaties moeten doen
om hun informatiebeveiliging op orde te houden. Op dit moment bestaan er voor de
verschillende lagen van de overheid nog aparte baselines informatiebeveiliging. Vanaf
1 januari 2020 is er een overkoepelende baseline voor de overheid van kracht: de
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast zijn er specifieke producten
en diensten voor informatiebeveiliging beschikbaar:
Concepten om veiligheid direct mee te nemen in ontwerp
Met de uitgangspunten van het concept Security by Design zet je veiligheid al tijdens
de ontwerpfase van een technologie centraal. Hiermee maak je het gebruikers
makkelijk om veilig gebruik te maken van die technologie. Er zijn diverse instanties en
bedrijven die Security by Designconcepten en/of -principes hebben geformuleerd:

Normen, handreikingen en concepten
• Basistoets voor benodigd beveiligingsniveau BIO
Toets om te bepalen of een proces, informatiesysteem en/of informatie een
bepaald Basis Beveiligings Niveau (BBN) heeft binnen de Baseline
Informatiebeveiliging (BIO), of meer maatregelen nodig heeft.
Informatiebeveiligingsdienst
• Webinar over BIO
Toelichting op de Baseline Informatiebeveiliging (BIO) door Jeanne-Marie
Langen van ENSIA en Kees Hintzbergen van de Informatiebeveiligingsdienst
(IBD) in een video van 41 minuten. Informatiebeveiligingsdienst
• Operationele kennisproducten en implementatieondersteuning BIO
Overzicht van diverse handreikingen, factsheets, formats en voorbeelden,
ingedeeld volgens de hoofdstukken van de Baseline Informatiebeveiliging
(BIO). Informatiebeveiligingsdienst

Concepten voor ontwerp
• Secure Coding Practices
Checklist met praktische tips en adviezen om op een veilige manier nieuwe
software te ontwikkelen, ingedeeld op thema. Open Web Application Security
Project (OWASP)
• Handreiking ‘Grip op Secure Software Development’
Handleiding voor het werken met de methode Secure Software Development
(SSD), een methode die voorafgaand aan de ontwikkeling al eisen voor
informatiebeveiliging meegeeft aan de leverancier. Centrum voor
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
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>>Werk aan bewustwording van veiligheidsrisico’s
Menselijke fouten zijn nog steeds de belangrijkste bron van veiligheidsincidenten.
Bewustzijn van veiligheidsrisico’s kan fouten voorkomen, maar honderd procent
veiligheid bestaat niet. Daarom is het belangrijk om het risico op fouten bespreekbaar
te maken en te bepalen hoe je gemaakte fouten nog kunt corrigeren. Wanneer een
bestand met medische gegevens bijvoorbeeld per ongeluk naar een verkeerd
mailadres wordt verstuurd, is dat moeilijk te herstellen. Zo’n vergissing is menselijk,
maar kan het vertrouwen van de burger in de overheid ernstig schaden.
Instrumenten om te werken aan veiligheidsbewustzijn
Het veiligheidsbewustzijn van medewerkers is belangrijk voor zowel het ontwerp- en
implementatieproces als voor het gebruik van een innovatie. Online zijn vele
instrumenten te vinden die hierbij kunnen helpen. Een deel hiervan richt zich specifiek
op managers en bestuurders.

Voorbeelden bij bewustwording
• Voorbeelden van bewustwordingscampagnes van gemeenten
• Overzicht van bewustwordingscampagnes van gemeenten die zich richten op
inwoners en bedrijven. Informatiebeveiligingsdienst
• Voorbeelden van producten voor bewustwording
Producten die vrij kunnen worden gedownload en gebruikt, waaronder
voorbeelden van e-learning modules en campagnes, inclusief tips om deze
effectief in te zetten. Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
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Zorg voor biasvrije data, algoritmes
en analysemethoden
Algoritmes en analyses door computers worden vaak als objectief
gezien. Maar wanneer je vragen stelt aan een systeem, kunnen die
vragen (onbewust) leiden tot bevooroordeling. Ook de kwaliteit van data
kan veel impact hebben op besluitvorming. Dat is voor een machine
niet anders dan voor een mens. Kortom, in een besluitvormingsproces
moeten gegevens, beslisregels en analysemethoden allemaal van
voldoende kwaliteit zijn. Nu er steeds meer wordt geëxperimenteerd met
(deels) zelflerende systemen, wordt dit alleen nog maar belangrijker.

12:07
Publieke Waard

>>Zorg voor goede data
>>Stel de juiste vragen
>>Bepaal het gewenste type output
>>Kies de juiste methode van analyseren
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>>Zorg voor goede data

>>Stel de juiste vragen

Data moeten juist, volledig, consistent en actueel zijn. Wanneer data niet aan die
voorwaarden voldoen, zullen ze geen optimale resultaten opleveren. Sterker nog, de
uitkomst van een geautomatiseerd besluit kan zelfs discriminerend zijn. Er worden
bijvoorbeeld schoonheidswedstrijden georganiseerd op basis van algoritmes.
Wanneer de ingevoerde data niet voldoende divers zijn, kan het gevolg zijn dat
mensen met een donkere huidskleur structureel als minder mooi worden beoordeeld.
Dit laat zien hoe belangrijk het is om met een representatieve dataset te werken.

Een van de moeilijkste onderdelen van het ontwerpen van een algoritme is het (laten)
stellen van de juiste vragen. De kwaliteit van docenten kun je bijvoorbeeld meten aan
de testresultaten van hun leerlingen. Maar daarin zit al de aanname dat testresultaten
een goede graadmeter zijn voor de kwaliteit van een docent. Ook self-fulfilling
prophecies liggen op de loer. Bijvoorbeeld wanneer je in bepaalde wijken naar
bijstandsfraudeurs zoekt. Door daar steeds meer data over en inzicht in te krijgen,
zullen in vergelijkbare wijken ook meer fraudeurs worden gevonden.

Tools om datakwaliteit te bepalen
De kwaliteit van data kan op verschillende manieren worden gedefinieerd.
De benodigde kwaliteit is bovendien afhankelijk van de toepassing van de data en
van de context. Omdat kwaliteit zelf geen meetbare grootheid is, is het belangrijk om
andere (wel meetbare) indicatoren voor kwaliteit vast te stellen.

Methoden om de juiste vragen te stellen
Inhoudelijke domeinexperts kennen vaak al belangrijke oorzaken en gevolgen van
een problematiek. Daarmee kunnen zij helpen de juiste vragen te formuleren.

De juiste vragen stellen
Datakwaliteit
• Big data: Waarborgen voor datakwaliteit
Compacte checklist met adviezen over datakwaliteit en de controle hiervan
aan de hand van vier concrete vragen. Ministerie van JenV
• Artikel ‘Hoe controleer je de betrouwbaarheid van data’
Visie van TNO op datakwaliteit en methoden om de betrouwbaarheid van
data te verbeteren, inclusief twee voorbeeldcases. TNO
• Code voor informatiekwaliteit 2016
Set richtlijnen die managers kunnen gebruiken om de kwaliteit van informatie
te organiseren en in te regelen, bruikbaar als normenkader voor audits.
Stichting DAMA NL

• Visgraatdiagram
Hulpmiddel om tijdens een brainstormsessie op een visuele manier de
mogelijke oorzaken van een effect of probleem op te sporen. Sigma
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>>Bepaal het gewenste type output

>>Kies de juiste methode van analyseren

Analyses van data kunnen verschillende soorten output hebben. Welke vorm de
output heeft, kan grote gevolgen hebben voor verdere interpretatie door mens of
machine. De uitkomst van een analyse naar fraude kan bijvoorbeeld zijn ‘mogelijke
fraudeur’, maar ook een numerieke waarde, zoals regressie. In dat tweede geval is de
indeling minder ‘hard’. Je werkt dan nog steeds met grenswaarden, maar ziet ook nog
in hoeverre deze persoon over de waarden heen zit. Een inspecteur die de output
moet beoordelen, kan dan nog een eigen afweging maken.

De keuze voor een analysemethode is van fundamentele invloed op de impact die een
algoritme heeft. Bij supervised learning probeer je een algoritme bijvoorbeeld een
algemene regel te leren die input vertaalt naar gewenste output. Bij unsupervised
learning moet het algoritme zelf structuren in de data herkennen. Beide methoden
kunnen met eenzelfde dataset een heel ander beeld geven. Het is daarom belangrijk
dat de analysestappen en het proces goed te auditeren zijn. Bovendien moet een
algoritme zo nodig kunnen worden herijkt op basis van resultaten en voortschrijdend
inzicht.

Verschillende typen output
Er zijn verschillende categorieën output: naast een harde indeling in klassen of
numerieke waarden, kan de output ook zijn dat items vergelijking vertonen. Dit kun
je bijvoorbeeld gebruiken om gerelateerde producten of diensten aan te raden.

Analysemethoden
• ‘Het gebruik van datagedreven analysemethoden in de (beleids)praktijk’
Rapport over kansen, uitdagingen en handreikingen bij het toepassen van
data-analysemethoden in de (beleids)praktijk. Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC)
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Wees transparant en leg
verantwoording af
Wat we doen

Transparantie en het afleggen van verantwoording zijn essentieel voor
goed openbaar bestuur. Dit geldt zeker ook bij de inzet van nieuwe
technologie. Transparantie over innovatie zorgt er onder andere voor
dat burgers voor hun rechten kunnen opkomen. Alleen wanneer zij goed
inzicht hebben in een innovatie, kunnen zij controleren of deze in lijn is
met wat zij belangrijk vinden. Transparantie kan deels al worden geborgd
in het ontwerp. Afhankelijk van de technologie moet over verschillende
zaken en op de juiste manier verantwoording kunnen worden afgelegd.

>>Houd in het ontwerp al rekening met transparantie
>>Leg verantwoording af over de juiste zaken
>>Zorg voor effectieve communicatie

Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie | Wees transparant en leg verantwoording af | 20 |

>>Houd in het ontwerp al rekening met transparantie
Systemen en processen moeten in de basis al uitlegbaar en te verantwoorden zijn.
Dit kan worden geborgd in het ontwikkelproces. Technisch is het bijvoorbeeld
mogelijk om een systeem keuzes in ‘normale mensentaal’ te laten verwoorden.
Wanneer een systeem dit voor bepaalde keuzes niet kan, kan dit aanleiding zijn om
die keuzes niet door het systeem te laten maken. Open source software zorgt bij uitstek
voor transparantie. Dit is software waarvan de broncode door de ontwikkelaar voor
iedereen beschikbaar wordt gesteld.
Concepten om transparantie direct mee te nemen in ontwerp
De concepten explainable by design en accountable by design maken het mogelijk om
transparantie direct mee te nemen in een ontwerp. Zo kun je er bijvoorbeeld helder
mee maken wie voor welk onderdeel verantwoordelijk gehouden kan worden, en
welke belangenafwegingen gemaakt zijn bij de inrichting van een systeem.
Tips voor het gebruik van open source software
Bij open source software zien meerdere specialisten de broncode. Dit vergroot niet
alleen het innoverend vermogen, maar kan ook extra maatschappelijke kansen
bieden. Andere specialisten kunnen bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s opmerken, of
foutieve of bevoordeelde patronen of processen identificeren. Het uitgangspunt is
dan ook dat de overheid – indien de situatie zich daarvoor leent – open source
software ontwikkelt of laat ontwikkelen.

Transparantie en open source
• Artikel ‘Explainable AI Is An Interaction Design Issue – Not Just A Data
Science Issue’
Achtergrondartikel over de uitdaging om de werking van (systemen met)
kunstmatige intelligentie uit te leggen, inclusief drie aanbevelingen. Forbes
• 8 Open Source Big Data Tools to use in 2018
Overzicht van populaire open source toepassingen die geschikt zijn voor
(verschillende stadia in het proces van) verwerking van big data. Towards Data
Science
• 67 open source tools and resources for IoT
Overzicht van open source tools voor Internet of Things toepassingen,
ingedeeld in categorieën en inclusief algemene inleiding. Tech Beacon

>>Leg verantwoording af over de juiste zaken
Transparantie is niet hetzelfde als volledige openbaarheid over hoe een systeem
werkt. Hoewel voor de overheid openbaarheid de standaard zou moeten zijn, kunnen
er zwaarwegende redenen zijn om de werking van een technologie niet openbaar te
maken. Bij het werk van de inlichtingendiensten en de technische inrichting van de
‘Rijkscloud’ heeft de bescherming van de nationale veiligheid bijvoorbeeld voorrang
op transparantie. Ook de AVG geeft een aantal belangrijke kaders voor de mate van
transparantie.
Wettelijke eisen
Enerzijds kan privacywetgeving verplichten tot openbaarheid. Als een organisatie
bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerkt voor een proces waarin sprake is van
geautomatiseerde besluitvorming, schrijft de AVG voor dat de betrokkene daarover
geïnformeerd wordt. Anderzijds kan de AVG openbaarmaking verhinderen,
bijvoorbeeld wanneer hiermee verwerkte persoonsgegevens worden vrijgegeven.
Het is dan ook belangrijk om de relevante wetten en regels te kennen.
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Methoden om inzet van technologie te verantwoorden
Overheidsorganisaties moeten over steeds meer zaken verantwoording afleggen;
de inzet van technologie kan hier een vast onderdeel van zijn. Soms is het effectief
om bewust informatie te delen over zaken die juist niet zo goed liepen. In plaats van
geconstateerde kwetsbaarheden in een systeem binnen de eigen organisatie te
verhelpen en stil te houden, kan goede verantwoording en informatiedeling zorgen
dat de gehele overheid weerbaarder wordt.

Eisen en methoden
• Informatie over verantwoordingsplicht AVG
Toelichting op de verplichting vanuit de AP dat organisaties moeten kunnen
aantonen dat hun verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.
Autoriteit Persoonsgegevens
• Academic database Integrated Reporting
Database van (gepubliceerde en ongepubliceerde) wetenschappelijke boeken,
artikelen en papers over het gebruik van Integrated Reporting.
<IR> Academic Network
• Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure
Hulpmiddel om CVD-beleid (verbetering van ICT-systemen door het delen van
kwetsbaarheden) vorm te geven, bijvoorbeeld via afspraken over
berichtgeving, oplossingstermijnen en beloningen aan melders.
Nationaal Cybersecurity Center

>>Zorg voor effectieve communicatie
Transparantie gaat verder dan openbaarheid over de technische werking van een
systeem. Een algoritme kan bijvoorbeeld bepalen dat een burger een bepaalde
vergunning niet krijgt. Die burger heeft dan niet altijd iets aan de broncode van het
algoritme, maar wel aan een begrijpelijke uitleg over de genomen beslissing. Ook de
redenen om technologie in te zetten moeten in begrijpelijke taal worden gedeeld.
Het afleggen van verantwoording moet niet worden gezien als het einde van een
beleids- of jaarcyclus, maar als het begin van een maatschappelijke discussie.
Praktijkvoorbeelden van verantwoording
Overheidsorganisaties kunnen op verschillende manieren communiceren over hun
keuzes, bijvoorbeeld door informatie over beleid en de thema’s waar ze aan werken
op hun website te plaatsen. Hier kan ook verantwoording worden afgelegd over
technologieontwikkeling en -gebruik. Een andere mogelijkheid is om een fysieke
bijeenkomst te organiseren. Voor elke vorm geldt dat informatie in duidelijke en
eenvoudige taal moeten worden gedeeld, rekening houdend met (het niveau van)
de doelgroep.
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Monitor, evalueer en stel bij
Tijdens een ontwikkelproces zijn de effecten van innovaties (op publieke
waarden) niet altijd goed te voorspellen. Het is daarom belangrijk om
de kwaliteit van het innovatieproces en de opbrengsten continu te
monitoren en te evalueren. Aan het begin van een ontwikkeltraject
moet je al goed nadenken over hoe je dat kunt doen. Wanneer er
onvolkomenheden worden geconstateerd, is het van belang dat die
gecorrigeerd kunnen worden en/of leiden tot een benodigde aanpassing.

>>Maak monitoring onderdeel van het ontwikkelproces
>>Bouw correctiemogelijkheden in
>>Beschouw een evaluatie niet als een eindpunt
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>>Maak monitoring onderdeel van het ontwikkelproces

>>Bouw correctiemogelijkheden in

Iemand die zich bezighoudt met innovatie, moet zich herhaaldelijk de vraag stellen
of de innovatie publieke waarden zal versterken of juist aantasten. Het gebruik van
sensoren op straat kan mensen bijvoorbeeld een onprettig gevoel geven, waardoor zij
een andere route nemen. Om een technologie zo nodig nog te kunnen verbeteren of
aanscherpen, is het belangrijk om monitoring onderdeel te maken van het ontwikkel
proces. Vaak is het belangrijk om ook de feedback van andere betrokken partijen te
kunnen verwerken.

Het maken van verkeerde keuzes is in een innovatietraject nooit helemaal te
voorkomen. Daarom is het essentieel dat gemaakte fouten snel gecorrigeerd kunnen
worden. Wanneer dit niet meer mogelijk is, kan automatisering tot grote problemen
leiden. Eenmaal verkeerd ingevoerde data blijkt dan bijvoorbeeld niet meer te
kunnen worden aangepast. Een bekend voorbeeld hiervan is de mevrouw die door
verschillende instanties boetes kreeg opgelegd voor het niet betalen van premies
voor een gestolen auto. Burgers mogen nooit het slachtoffer worden van dit soort
rigide processen.

Methoden om effecten van innovatie te monitoren
Er zijn vele methodieken om tijdens een innovatieproces de effecten van de innovatie
op waarden te monitoren. Development evaluation-methodieken helpen bijvoorbeeld
grip te houden op innovatietrajecten in een complexe context. En impact evaluations en
impact assessents maken het mogelijk om de impact van een innovatie ook tijdens het
innovatieproces in beeld te brengen. Voor het betrekken van meerdere (externe)
belanghebbenden kunnen participatieve methodieken worden ingezet.

Tools monitoring
• De Ethische Data Assistent (DEDA)
Toolkit die data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers helpt om
ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te
herkennen. Universiteit Utrecht
• Methoden voor monitoring en evaluatie van innovatieprojecten
Werkdocument dat projectleiders helpt nadenken over monitoring en
evaluatie, over het bepalen van hun behoefte hieraan, en uiteindelijk over het
kiezen van relevante methoden en instrumenten. Wageningen UR
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>>Beschouw een evaluatie niet als een eindpunt
Te vaak zien organisaties een evaluatie als het einde van het ontwerpproces.
Zij vergeten dat een evaluatie het begin vormt van een nieuwe cyclus. Een voorbeeld:
Een systeem waarmee burgers digitaal zaken kunnen doen met je organisatie, maar
waarbij zij dit alleen voor zichzelf kunnen. Dan blijkt dat veel mensen dit ook voor hun
oude vader of verstandelijk beperkte dochter deden, en dit in het nieuwe systeem niet
meer kunnen. Daarmee valt een hele groep gebruikers buiten de boot en moet later
met veel extra inzet deze functionaliteit alsnog worden toegevoegd. Dat gaat lastiger
omdat het systeem vanuit privacy en veiligheidsoverwegingen daar nou nét niet op
ingericht was. Dit voorbeeld laat zien waarom het een voordeel is om innovatie
trajecten op een iteratieve manier vorm te geven. Je verkleint hiermee het risico dat
noodzakelijke verbeteringen worden beoordeeld als ‘buiten scope’, omdat er geen
middelen meer zijn om die verbeteringen door te voeren. Met een filosofie van
permanent bèta kun je dit soort onverantwoorde situaties voor zijn.

Permanent Bèta
• Toelichting Permanent Bèta
Achtergrondartikel over Permanent bèta, waarin staatssecretaris Knops van
BZK uitlegt wat het is en hoe de overheid het in de praktijk kan toepassen.
Ministerie van BZK
• Scrum/agile
Een inmiddels bekende methode voor iteratief ontwikkelen is scrum/agile.
Het uitgangspunt is: beter al doende met kleine stapjes succes boeken dan na
veel werk het systeem implementeren en falen. Managementsite
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