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“Technologie vormt onze huidige samenleving. Ze vormt onze
producten, ze vormt een aanzienlijk deel van onze vraag, ze vormt
onze kijk op de wereld en ze beïnvloedt in hoge mate onze democratie.”
(Margaretha Vestager, EU Commissioner Competition)

“The biggest global issue is the continued erosion of trust.”
(Klaus Schwab, founder and executive chairman World
Economic Forum)
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Innovatie en vertrouwen – Leeswijzer

Indeling van de paper
Voor u ligt de rapportage van de DenkTank ‘Innovatie en Vertrouwen’. Dit project is
een initiatief van vier grote Nederlandse organisaties (Achmea, KPN, Rabobank en
Schiphol Group) die, elk voor zich, zien hoe het tempo van innovaties steeds sneller
toeneemt en het klantvertrouwen daarin niet altijd evenredig meegroeit.
Deze rapportage is de verslaglegging van het onderzoeksproject tot nu toe en is
als volgt opgebouwd:
Het Voorwoord schetst de aanleiding van het project in hoofdlijnen.
Hoofdstuk I, het Manifest, biedt een korte samenvatting van de achtergrond,
overwegingen en bevindingen met bijbehorende oproep tot (vervolg)actie.
Het Manifest komt ook als separaat document beschikbaar.
Hoofdstuk II, Methodologie, geeft inzicht in de wijze waarop de bevindingen tot stand
zijn gekomen. U vindt een korte uiteenzetting over doelen, gehanteerde invalshoeken
alsmede de fasering van het project.
Hoofdstuk III, Vertrouwen en Innovatie, bevat de kern van de verkenning. Het
geeft een formele definitie van vertrouwen en zet het belang van vertrouwen
tegenover de concrete bedreigingen waaraan Innovatie en Vertrouwen bloot staan.
Vanuit verschillende invalshoeken worden deze bevindingen uitgewerkt naar
aanknopingspunten voor het behouden of uitbouwen van vertrouwen in innovatie.
Hoofdstuk IV, Bouwen aan vertrouwen, vertaalt deze aanknopingspunten naar
concrete gezamenlijke vervolgstappen, alsook eerste concrete handvatten voor
individuele organisaties.
Hoofdstuk V biedt verdieping van het thema ‘Innovatie en Vertrouwen’ vanuit de
gehanteerde inhoudelijke perspectieven. Het is als het ware een naslagwerk voor
meer en gerichte verdieping. De verschillende experts belichten het thema vanuit
hun vakgebied: Trendwatching, Technologie, Ethiek, Merk- en organisatiestrategie,
Persoonlijke ontwikkeling en Recht.
Naast deze paper is een
korte animatievideo
ontwikkeld. Deze geeft in
ongeveer 2 minuten op
onderhoudende wijze de
belangrijkste achtergronden
en bevindingen van de
DenkTank ‘Innovatie en
Vertouwen’ weer. U vindt
deze video op YouTube1.

1  www.youtube.com/watch?v=CnN8zEUOJSc
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Innovatie en vertrouwen – Voorwoord

Verkenning voor duurzame waardecreatie
De noodzaak van innovatie voor organisaties behoeft weinig betoog: zonder
vernieuwing geen vooruitgang. Het moordende tempo van vernieuwing brengt
evenwel ook nieuwe dilemma’s. Zo zet juist het tempo van innovatie de bestaande
verdienmodellen sterk onder druk en zorgt technologische vooruitgang ook voor
het verdwijnen van grote aantallen arbeidsplaatsen. Vele bedrijven worstelen met
de positie van hun klanten: we zeggen dat we onze klant centraal hebben staan,
maar in hoeverre durven we daar als organisatie ook naar te handelen? En dan de
nieuwe ethische dilemma’s: hebben we de gevolgen van al die innovatie eigenlijk
wel in de hand? Denk aan authenticiteit en identificatie, feiten en fact checking, de
impact van kunstmatige intelligentie, de exponentiële groei van verbindingen tussen
databestanden, onbedoelde kwetsbaarheden in bijvoorbeeld zorg-, transport-,
energie-, voedsel- en communicatieketens.
Deze overwegingen stellen hoge eisen aan het vertrouwen dat de samenleving heeft
in de bedrijven die deze vernieuwingen brengen. Immers, als ik bedrijf (of merk) X
niet vertrouw, dan laat ik hun nieuwe technologieën, producten en diensten ook links
liggen. Zonder vertrouwen dus geen vernieuwing.
“Zonder vertrouwen geen innovatie. Zonder innovatie geen vooruitgang.”
Marcel Kuil
Paradoxaal genoeg lijken we in onze samenleving de vertrouwensvraag vooral
vanuit wantrouwen aan te vliegen: een Amerikaans aandoende adversarial
benadering die innovatie lijkt te zien als een onbetrouwbaar, veelkoppig monster
dat we met nieuwe wet- en regelgeving voortdurend moeten temmen.
Wij hebben gemeend te moeten zoeken naar wat wellicht een onderscheidende
Europese tegenhanger daar van is: een aanpak gebaseerd op vertrouwen zelf. Vier
grote innoverende bedrijven en een aantal experts uit verschillende vakgebieden
hebben veschillende dagen intensief met elkaar van gedachten gewisseld over
drie kernvragen:
• Wat zijn voorwaarden voor (maatschappelijk) vertrouwen in innovatie?
• Kunnen we dit maatschappelijk vertrouwen vergroten?
• Welke concrete handvatten kunnen we daartoe aanreiken aan overheid
en bedrijfsleven?
Deze rapportage is de verslaglegging van de DenkTank tot nu toe en is bedoeld
als het startschot voor een maatschappelijke discussie en eerste gezamenlijke
vervolgactiviteiten rond het thema Innovatie en Vertrouwen.
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Innovatie en vertrouwen – Manifest

Stellingname
Wij zien dat:
• steeds snellere technologische innovatie zorgt voor spanning tussen innovatie
en het vertrouwen dat we daar als publiek in hebben;
• het vertrouwen van consumenten in organisaties steeds sterker afhangt van
de waarde die organisaties creëren voor mens en maatschappij;
• er zonder publiek vertrouwen überhaupt geen ‘license to operate’ is.

Wij vinden dat:
• publiek vertrouwen noodzakelijk is voor succesvolle technologische innovatie;
• organisaties op de lange duur alleen winstgevend zijn als zij groei zien als
resultaat van innovatie, en niet als doel daarvan;
• organisaties een morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen
voor de betekenis die hun innovaties voor de mens hebben, en daarom helder
moeten zijn over hun morele kaders en kernwaarden en hun innovatie daar
steeds aan moeten toetsen.

Noodzaak tot verandering
‘Data’ en technologie zijn niet neutraal; innovatie is geen amorele activiteit.
Integendeel: zoals bij de meeste uitvindingen (auto’s, broodmessen, dynamiet) is het
de toepassing die bepaalt welke gevolgen data en technologie hebben voor burger
en samenleving. Zolang we blijven doen alsof innovatie geen ethische toetsing aan
morele kaders en kernwaarden nodig heeft, is het niet de vraag of we ooit een digital
disaster gaan meemaken, maar alleen wanneer. Een paar onderwerpen tekenen zich
daarbij nu al scherp af.

Onvoorziene gevolgen
Elke vernieuwing kan leiden tot onvoorziene effecten. De grote complexiteit en schaal
van technologische innovatie tegenwoordig maken dat die onvoorziene effecten
enorme gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. De vraag is wie daar dan voor
verantwoordelijk is? Organisaties dienen daar een antwoord op te formuleren.

Privacy
Onbelemmerde vrijhandel in data legt een druk op het vertrouwen dat we hebben
in grote organisaties. Ook privacy, individuele vrijheid (‘Big brother is watching you’)
en uiteindelijk de democratische rechtstaat kunnen daardoor onder druk komen te
staan.

Maatschappelijke kloven
Het hoge tempo van innovatie vergroot de verschillen in de samenleving: tussen
have’s and have nots; digital savvies and digibeten; hoog- en laagopgeleiden. Privacy
discriminatie ligt op de loer.
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Innovatie en vertrouwen – Manifest

Race to the bottom
Technologie wordt steeds sneller gekopieerd. Hoe hoger het tempo van innovatie,
des te kleiner de mogelijkheid van organisaties zich daarmee duurzaam te
onderscheiden in de markt. Teruglopend onderscheid zorgt voor een ‘race to the
bottom’ en prijsvechtersmarkten. Waar technologie of de toepassing daarvan
niet simpel te kopiëren zijn dreigt het gevaar van monopolies. Ook dat lijkt
maatschappelijk niet acceptabel.

Barrières bij vertrouwen
De weg naar vertrouwen in relatie tot innovatie kent een aantal flinke hobbels, die
organisaties stuk voor stuk dienen te adresseren.

Controlebehoefte in cultuur en samenleving
Het culturele taboe op het maken van fouten en de bijbehorende angst voor
gezichtsverlies versterken elkaar. Het resultaat is controlebehoefte vanuit
wantrouwen. Dit leidt weer tot een verslaving aan de (schijn)zekerheid van steeds
meer regels. Die laatste verhogen gek genoeg het vertrouwen niet, maar verlagen
het juist. Ook disclaimers -in plaats van bijvoorbeeld proclaimers- zorgen voor
afnemend vertrouwen.

Aarzeling het bekende los te laten
De aanzwellende stroom winstgevende innovaties zet de verleiding van ‘snel
geld’ steeds vaker tegenover afgesproken missie en kernwaarden. Het belang
van aandeelhouderswaarde maakt het moeilijk om eens ‘nee’ te zeggen. Daarbij:
hoewel klanten steeds hogere ethische eisen stellen aan organisaties, vrezen vele
organisaties juist klanten te verliezen als ze hun missie en kernwaarden tot bindende
richtlijn voor gedrag maken.

Onduidelijkheid over waarde van vertrouwen
Om Oscar Wilde te parafraseren: we drukken alles uit in geld en niets meer in
waarde. Helaas is de waarde van vertrouwen lastig in geld uit te drukken en dat
maakt het voor bedrijven moeilijk om een zakelijke discussie over het belang
van vertrouwen te voeren. Onderzoeken hoe we vertrouwen wél in economische
waarde kunnen uitdrukken zou deze discussie zeer vooruithelpen. Om te bouwen
aan vertrouwen dienen we evenwel ook te leren hoe je waarden in ‘zachte’ termen
kunnen uitdrukken.

Onvoldoende absorberend vermogen in organisaties:
Grote, complexe organisaties zijn vaak onvoldoende in staat de consequenties van
de snelle technologische veranderingen vlot te absorberen. De kans op wildgroei
met alle risico’s van dien (intern verlies van motivatie en talent, extern vervagende
marktpositionering, etc.) vraagt om een heldere focus voor innovatie en eenduidig
management van verandering.
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Innovatie en vertrouwen – Manifest

Uitdagingen
Het vraagstuk van Innovatie en Vertrouwen geeft organisaties en hun omgeving twee
essentiële uitdagingen:
1. De menselijke maat
Hoe sturen we technologische vernieuwing richting verbetering voor mens en
maatschappij?
2. Vertrouwen als uitgangspunt
Zonder vertrouwen is er geen ruimte voor essentiële vernieuwing. Hoe geven
we vertrouwen een dusdanig fundamentele plek in onze organisaties dat deze
ruimte behouden blijft en kan groeien?

Eerste vervolgstappen
Tijdens het onderzoek naar de relatie tussen Vertrouwen en Innovatie werd duidelijk
dat het handhaven cq uitbouwen van vertrouwen in innovatie een aantal concrete
eerste acties vergt. Een eerste voorzet hiervoor staat in hoofdstuk IV Bouwen aan
Vertrouwen.
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Innovatie en vertrouwen – Methodologie

Doelstelling DenkTank
Ontwikkelen van een visie op het belang en de rol van vertrouwen bij versnellende
technologische innovatie.
Deze doelstelling is geformuleerd in drie kernvragen:
• Wat zijn voorwaarden voor (maatschappelijk) vertrouwen in innovatie?
• Kunnen organisaties maatschappelijk vertrouwen vergroten?
• Welke concrete handvatten kunnen we daartoe aanreiken aan overheid en
bedrijfsleven?

Deelnemers DenkTank
De volgende experts hebben zitting genomen in de DenkTank:
Louis Huyskes – Ahelpingbrand, merk- en organisatieontwikkeling
Dr Luca Consoli – Universitair docent Wetenschap en Samenleving; Bestuurslid
Institute for Science, Innovation & Society, Radboud University
Roel van As – Trace Groep, leadership coach voor individuele, team- en
organisatieontwikkeling
Mr Sylvia Huydecoper – Huydecoper IT en Recht, ICT jurist
Tony Bosma – ExtendLimits, futurist en trendwatcher
Vincent Hoek – UBR/i-interimrijk Ministerie van Binnenlandse Zaken,
enterprise architect
Vanuit de Essence of Knowing was Robert de Snoo de projectinitiator en coördinator.
De volgende personen hebben vanuit de bedrijven deelgenomen aan de DenkTank:
Achmea – Stefan Taubert – sr manager klantbelang Centraal
KPN – Dennis Groot – product owner Data Services Hub
Rabobank – Marcel Kuil – Rabo Fintech & Innovation
Schiphol Group – Jeanne Jacobs – data protection & compliance officer

Projectfasen DenkTank
Het project is opgezet als een multidisciplinair, explorerend onderzoek.

1 Formuleren doelstelling en kernvragen
Als eerste stap hebben we een inventarisatie gemaakt van de concrete vragen
die er momenteel leven rondom vertrouwen en innovatie binnen de deelnemende
organisaties. Uit deze vragen zijn de onderzoeksdoelstelling en kernvragen
geformuleerd.
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Innovatie en vertrouwen – Methodologie

2 Ontwikkeling visie op vertrouwen en innovatie
We hebben verschillende experts uit maatschappelijke en commerciële hoek
gevraagd om vanuit relevante literatuur en eigen vakgebied te reflecteren op de
kernvragen. Het ging om de volgende vakgebieden:
• Trends en ontwikkelingen
• Technologie en architectuur
• Ethiek
• Wet- en regelgeving
• Merk- en organisatiestrategie
• Persoonlijk leiderschap
Kernvragen en reflecties vormden de input voor twee tweedaagse werksessies,
waarin bedrijven en experts in een gestructureerde discussie werkten van abstractie
(‘Wat is vertrouwen?’) naar praktische handvatten (‘Waarmee kunnen we morgen in
onze organisaties aan de slag?’). Resultaat van deze fase is een duidelijke visie op
vertrouwen en innovatie, ondersteund met praktische handvatten voor bedrijven en
bedrijfsoverstijgende activiteiten.

3 Toetsing en verbreding
We hebben deze resultaten in een kennissessie voorgelegd aan een bredere kring
betrokkenen binnen de vier deelnemende bedrijven. De input van deze groep is
meegenomen in de finale conclusies en aanbevelingen.

4 Finale conclusies en aanbevelingen
Deze leest u in de rapportage die u nu voor u hebt.
“Het product van deze DenkTank is bezieling.”
deelnemer van de DenkTank
Volgende fasen:

5	Uitvoering gedefinieerde projecten i.s.m. derden
Op het moment van schrijven is een start gemaakt met de eerste projecten.

6 Verbreding van maatschappelijke discussie
Op het moment van schrijven hebben verschillende volgende grote bedrijven en
organisaties reeds toegezegd een actieve rol te willen spelen in de verdieping van de
visie omtrent Vertrouwen en Innovatie. Ook willen zij bijdragen aan de realisatie van
daaruit voortvloeiende projecten.
Organisaties of personen die zich daar bij willen aansluiten kunnen contact opnemen
met Essence of Knowing.
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Innovatie en vertrouwen – Methodologie

Essence of Knowing
Essence of Knowing organiseert DenkTank sessies die inzicht geven in de
maatschappelijke uitdagingen van organisaties. Ons team van bevlogen
professionals stopt niet bij het verdiepen van kennis, maar kiest juist voor een
praktische aanpak.
Via een dialoog met experts en een uitgekiend systeem van inbedding van nieuwe
informatie komt u tot een blijvende oplossingsrichting. We brengen de juiste experts
bij elkaar, en komen tot daadwerkelijke verandering.
Tijdens onze ontmoetingen met een select team van bedrijven en professionals
ontstaat de juiste chemie waardoor concrete nieuwe kennis en inzichten op tafel
komen.
Wij zien onszelf als een gids en eigenaren van de uitdaging, in plaats van simpele
kennisdelers of puur zenders van een boodschap. Wij bieden uw organisatie daarmee
een strategische voorsprong en verbinden hoofd en hart op weg naar een betere
wereld.
Essence of Knowing
Denktank en Incubator voor Sociale Innovatie
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
robert@essence-of-knowing.com
+31 (0)6 502 846 09
www.essence-of-knowing.com
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Innovatie en vertrouwen – Vertrouwen en innovatie

Inleiding
‘De snelheid waarmee essentiële uitvindingen elkaar opvolgen, neemt exponentieel
toe’, schreef Alvin Töffler in de jaren ’70 al. We zaten volgens hem toen al in de knik
van de grafiek. En inderdaad: wie uit het raam kijkt, ziet dat het tempo waarmee
technologische innovatie maatschappelijke verandering teweegbrengt, niet alleen
hoger is dan voorheen maar zelfs sneller dan ooit accelereert.
“In de hedendaagse wereld is wantrouwen een
succesvoller businessmodel dan een model op basis
van vertrouwen. Dat noem ik geen vooruitgang.”
Tony Bosma

CASE 1

New York City – ID-kaart voor
illegalen

Nu vraagt innovatie om een onderling vertrouwen tussen
maatschappij en innovator. Vertrouwen is nodig om
vernieuwingen te willen (en kunnen) accepteren. En zonder
vernieuwing komt de samenleving -in elk geval economischtot stilstand. Het immer versnellende tempo van innovatie
zet dit vertrouwen onder druk. Dat maakt het begrijpelijk dat
vertrouwen en technologische innovatie als onderwerp zo
vol in de maatschappelijke schijnwerpers staat.

Kernvraag
Ontwikkelingen gaan razendsnel. Zo
kan een veranderende omgeving leiden
tot vraagstukken op ethisch gebied.
Wie draagt de verantwoordelijkheid
voor onbedoelde gevolgen van datainnovaties?

Omschrijving Casus

“Handelen vanuit wantrouwen kost veel tijd
en energie.” Roel van As

De burgemeester van New York City,
Bill de Blasio, zorgt er in 2015 voor dat
illegalen een ID-card krijgen. Zo hebben

Vertrouwen is evenwel een vrij algemeen begrip. Er is
maatschappelijk vertrouwen dat iets zegt over het
functioneren van de samenleving. Dat is iets heel anders dan
vertrouwen in een geliefd auto- of kledingmerk. Wat weer
niet vergelijkbaar is met het vertrouwen binnen persoonlijke
relaties. Laat staan met het vertrouwen dat we hebben in
onszelf.

zij toegang tot zorg, huisvesting en een
bankrekening. Hij begrijpt heel goed
dat dit in theorie tot privacy-issues kon
leiden. Zijn antwoord:
“I do understand the theoretical
argument about what some downsides
might be, but I am much more focussed
on the here-and-now reality that
hundreds of thousands of New Yorkers
are suffering for lack of ID — that’s the
problem we have to solve.”
En toen werd Trump gekozen en
veranderde het beleid ten aanzien van
illegalen. De vastgelegde gegevens
blijken ineens het gevaar van uitzetting
sterk te verhogen. Data zijn blijkbaar niet
neutraal en kunnen bij veranderende
omstandigheden ineens ‘van kleur
verschieten’. Bepaalde doelgroepen
worden dan opeens uitgesloten, mogen
de VS niet meer in. Dat is iets om vooraf
in overweging te nemen en regelmatig te
heroverwegen.

Figuur 1: Krachten van Vertrouwen
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Innovatie en vertrouwen – Vertrouwen en innovatie

Als we het hebben over vertrouwen en innovatie zal het duidelijk zijn dat het
vertrouwen betrekking heeft op aspecten van ethiek, wet- en regelgeving,
psychologie, maatschappij en organisatie (zie figuur 1). Het lijkt raadzaam eerst
scherp te krijgen waar we eigenlijk over praten als we over ‘vertrouwen’ spreken.

Wat is vertrouwen?
Wanneer vertrouwen we een mens, bedrijf of de keukentrap ? Simpel gezegd: als ze
doen wat ze beloven. Dat lijkt gemakkelijk: een automerk dat belooft dat haar nieuwe
motoren niet meer dan zoveel gram CO 2 uitstoten, ervaren we als betrouwbaar als
blijkt dat haar motoren inderdaad zo schoon zijn als beloofd.
Toch zijn er in deze definitie twee problemen: allereerst geldt dat ook voor een
automerk dat gewoon niets belooft op gebied van CO 2 -uitstoot en dus geen beloften
breekt. Sterker, een merk dat zelfs openlijk aankondigt het juist niet zo nauw te
nemen met die uitstootregels is volgens deze definitie óók betrouwbaar.
We ervaren dat toch anders: we vinden iets of iemand
pas betrouwbaar als we menen dat deze of gene altijd zal
handelen in ons belang - ook als hij eigen doelen nastreeft.
Vertrouwen is daarmee een attitude die we aannemen op
basis van ervaringen: als mijn aannemer zonder meerkosten
een onvoorzien probleem met de isolatie oplost en daarmee
levert wat hij oorspronkelijk beloofde, dan stijgt mijn
vertrouwen in zijn bedrijf. De volgende keer zal ik zonder
aarzelen zijn offerte tekenen, in het vertrouwen dat zijn
bedrijf zal leveren wat het belooft.

CASE 2

Alice – Verificatie van goede
doelen
Kernvraag
Kan technologie ons vertrouwen ook
vergroten?

Omschrijving Casus
Alice is een online platform waar

Meer openheid, meer vertrouwen?

donoren kunnen zien wat er gebeurt met

Maar weet ik dan eigenlijk wel zeker dat die aannemer
wederom te vertrouwen is? Nee, natuurlijk niet. En dat brengt
ons aan de essentie van vertrouwen: er is pas sprake van
vertrouwen als we géén behoefte aan verificatie voelen.
Vertrouwen en verificatie liggen niet in elkaars verlengde:
het één gaat juist ten koste van het ander. Méér openheid van
zaken geven leidt niet tot méér vertrouwen. Sterker, hoe meer
details, hoe ingewikkelder de gemiddelde gebruiker het vindt.
En blijkbaar kan een incomplete simpelheid méér vertrouwen
genereren dan complexe volledigheid.

het geld dat ze gedoneerd hebben aan
liefdadigheidsinstellingen. De nieuwe
tool van Alice toont -door blockchaintechnologie- wat de impact is van je
gedoneerde geld. Pas als het goede doel
haar belofte heeft ingelost, komt jouw
gedoneerde geld beschikbaar. Tot die
tijd bevriest Alice het geld. Dit zorgt voor
meer controle over je donaties.
Vertrouwen staat onder druk, we
geven ons steeds meer over aan de

“Twijfel groeit met kennis.” Goethe

technologie. Er is sprake van vertrouwen
als we géén behoefte aan verificatie

Dit wordt wel het ‘Deficit Model’ genoemd: wat we te
moeilijk vinden, dat vertrouwen we niet. Dit lijkt zonder
meer relevant voor dataverwerkende bedrijven: blijkbaar
kun je beter zorgen dat mensen je organisatie als geheel
vertrouwenswaardig vinden dan uitputtend transparant te
zijn in alles wat je doet.

voelen. We kunnen vertrouwen in iets
hebben als we niet tegelijkertijd ook
de drang hebben om dit te controleren.
Deze casus geeft aan dat er ook
innovatie is met het doel vertrouwen te
kweken.
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Innovatie en vertrouwen – Vertrouwen en innovatie

De cirkel van Vertrouwen
Vertrouwen ontstaat als we ervaren dat iets of iemand
consequent in ons belang handelt. Een keer een belofte
nakomen is daarvoor niet genoeg: zodra er vertrouwdheid is
met de ander en we hebben ervaren dat hij of zij consequent
ons belang voor ogen heeft, ontstaat vertrouwen.
En dat willen we allemaal graag, want vertrouwen is
efficiënt: het scheelt de inspanning van voortdurende
controle. Bovendien leidt vertrouwen tot trouw, want als
we iemand als vertrouwenswaardig beoordelen, zullen we
diegene graag onderdeel maken van ons leven. Daarmee
genereert trouw frequente interactie, hetgeen op zijn beurt
de vertrouwdheid weer verhoogt. Een versterkende cirkel die
leidt tot diepe relaties.

Figuur 2: Vertrouwenscirkel

“Vertrouwen is stoppen met zoeken naar zekerheid.”
Tony Bosma
Dit werkt trouwens helaas ook andersom. Onderzoekers aan Harvard keken in
2010 naar de relatie tussen overheidsregulering en maatschappelijk vertrouwen
en vonden een negatieve correlatie: hoe meer regulering, hoe minder vertrouwen.
Je vraagt je af waar zoiets misgaat. Het model dat de onderzoekers daarvoor
suggereren is simpel en begrijpelijk: “In a simple model explaining this correlation,
distrust creates public demand for regulation, whereas regulation in turn discourages
formation of trust…”1. De benadering vanuit wantrouwen lijkt daarmee ook een
vicieuze cirkel te genereren, maar dan de verkeerde kant op.

Maatschappelijk vertrouwen onder druk
Onderzoek suggereert dat 60-70% van de ondervraagden nog steeds “ja” zeggen
op de vraag “zijn andere mensen te vertrouwen?” 2 . En hoezeer krantenkoppen ook
hun best doen het tegendeel te suggereren, het vertrouwen in de politiek is in ons
land vergeleken met andere landen zonder meer hoog te noemen. Ook economisch
gaat het ons voor de wind. Klanten switchen relatief weinig van bank, verzekeraar of
energieleverancier. Niks aan de hand met dat vertrouwen dus, zou je zeggen.
Toch geeft bijna 40% van de mensen nu aan ‘weinig tot geen vertrouwen in grote
bedrijven’ te hebben, tegen een kwart in 1976 3. Tegelijkertijd is het vertrouwen in
de massamedia (als gezamenlijk geraadpleegde bron van informatie) de laatste 10
jaar gedaald van 47% naar 32% 4 . All is not well, blijkbaar. Als we het blikveld iets
verbreden, doemt inderdaad een ander beeld op.

1

scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/regulation_trust_qje.pdf

2

ourworldindata.org/trust (chart: Trust vs GDP per capita 2014)

3

Schumpeter, The Economist, 12 augustus 2017

4

Gallup, Americans’ Trust in Mass Media Sinks to New Low’, 14 sep 2016
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Technologie als bedreiging
In het nieuws verbreedt het onderwerp ‘technologische
innovatie’ zich naar zorgen over identity theft, privacy invasion
en bijvoorbeeld cyberwar als de volgende incarnatie van
oorlogsgeweld. Artificial Intelligence (AI) staat te boek als
de volgende disruptieve technologie in het rijtje vuurwiel-stoom-stroom-computer-internet. Bedrijven als
Palentir doen op dit moment op basis van beschikbare data
al dermate ingrijpende voorspellingen over gedrag van
individuen, dat films als Minority Report volgens dagblad
The Guardian hier en daar al werkelijkheid lijken5.

CASE 4

China – Experimenten met
gezichtsherkenning
Kernvraag
Wat bepaalt de grens tussen mogelijk en
gewenste technologie?

Omschrijving Casus
Zou je willen dat je gevolgd wordt door
altijd aanwezige camera’s, zodat anderen

“Innoveren vergt een onderling vertrouwen tussen
maatschappij en innovator.” Luca Consoli

je identiteit en verblijfplaats weten? In
het Westen is het antwoord op deze
vraag waarschijnlijk voor velen negatief,

The Economist voorspelt dat na de blauwe boorden nu ook
witteboordenbanen overbodig worden. De kloof tussen have’s
and have nots neemt dan hard toe. Hoe gaan we de gestegen
welvaart verdelen vóórdat de have nots voor de zoveelste
keer in de geschiedenis van de mensheid in opstand komen en
deze voorspoed gewoon komen halen bij de nieuwe have’s’?
Onderwerpen we ons gewillig aan preventieve maatregelen
die een algoritmische voorspelling ons oplegt? Hoe weten
we zeker dat huidige en volgende generaties machtshebbers
niet zullen bezwijken voor de verlokkingen van big data? En
wat vinden we uiteindelijk als individu belangrijker: gemak of
privacy?

in de volksrepubliek China is dit scenario
een realiteit.
In China zijn er momenteel groot
schalige experimenten gaande om
gezichtsherkenning in te zetten tijdens
politieke bijeenkomsten. Kan een
democratische rechtsstaat functioneren
als we nergens meer ons gezicht durven
te laten zien?
De grote internetbedrijven hebben
toegang tot honderden miljoenen foto’s
door het gebruik van social media. Met

“Privacy wordt een luxegoed.” Stefan Taubert

deze foto’s leren ze computers om de
gelaatstrekken te analyseren. Zo kan

En dan Facial recognition: momenteel doet China al
grootschalige experimenten met gezichtsherkenning tijdens
politieke bijeenkomsten6 . Dat roept een vraag op: kan een
democratische rechtstaat functioneren als we nergens meer
ons gezicht durven laten zien?

de Chinese regering, via het gebruik
van kunstmatige intelligentie, nog beter
toezicht houden. Zo kun je de identiteit
van klanten controleren maar ook kunnen
gebruikers bij betalingen hun transacties
uitvoeren met gezichtsherkenning.

Het Rathenau-rapport (2017) stelt voor om twee nieuwe
mensenrechten op te nemen in een nieuw Europees Verdrag:
het recht om niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed
te worden en het recht op betekenisvol contact 7. Folkert
Jensma vatte dat ongevraagd samen met de stelling dat
“…software ontwikkelaars net als medici een eed moeten
ontwikkelen, waarin ze beloven burgers niet aan te tasten in
hun autonomie.8 ”

5

In een wereld waarin staatshoofden met
elkaar praten over het vergroten van
maatschappelijk vertrouwen, is er ook
sprake van Facial Recognition. Dit roept
vragen op als het gaat om het existentiële
recht om met rust te worden gelaten.

w ww.theguardian.com (Palentir)

6 
w ww.forbes.com (Facial recognition China)
7 Van Est, R. & J.B.A. Gerritsen, with the assistance of L. Kool, Human rights in the robot age: Challenges
arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality – Rathenau
Instituut 2017
8

NRC 3 juni 2017, Folkert Jensma: Het recht om met rust te worden gelaten
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Machtsconcentratie in systeemmonopolies
De mondiale concurrentie via aandelenkoersen op de
financial markets heeft geleid tot een indrukwekkende
jacht op kortet ermijnmarge, vaak ten koste van de lange
termijnrelatie met de consument, die die marge betaalt.

CASE 4

Google / Facebook Machtsconcentratie in
systeemmonopolies

“Korte termijn succes is lange termijn ellende.”
Tony Bosma

Kernvraag

De kroon daarop is vooralsnog de monopoliepositie van
‘The Big Five’ internetbedrijven die samen de key platforms
van internet bezitten: Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet
en Amazon, gezamenlijk goed voor een dikke $ 2.800
miljard. Google (onderdeel van Alphabet) tikte recent een
miljardenboete wegens privacyschending gewoon af uit de
kwartaalresultaten, hetgeen suggereert dat bedrijven van
deze omvang zich minder van wet- en regelgeving hoeven
aan te trekken dan de rest.

Zijn the Big Five nog onderhevig aan de
wet?

Omschrijving Casus
De Europese Commissie is van mening
dat Google de grote populariteit van
zijn zoekdienst misbruikt om andere
diensten een voorsprong te geven op
de concurrentie. We praten hier over
een wereld van grote belangen, grote
spelers en grote bedragen. De Europese

Ongrijpbare data

Unie legt fikse boetes op. Google moest

Eigendom van data bestaat niet, je hebt alleen bepaalde
(juridische) rechten om data in te zien of te gebruiken.
De privacywetgeving creëert onder andere rechten op
persoonsgegevens, maar ook plichten voor diegenen die
persoonsgegevens verwerken.
De wet- en regelgeving waar organisaties zich aan hebben
te houden, wordt daarbij steeds complexer. En dwingender:
de GDPR (General Data Protection Regulation) waaraan
Europese organisaties vanaf mei 2018 moeten voldoen
is vooral bekend vanwege de enorme boetes die bij noncompliance kunnen worden opgelegd (tot 4% van de
wereldwijde omzet).
De onderliggende zorg is op zich zeer gerechtvaardigd:
privacy is een voorwaarde voor vrijheid en vormt een
hoeksteen van onze samenleving. Met de explosief
groeiende mogelijkheden om datasets in steeds creatiever
toepassingen te verbinden, bestaat het risico dat privacy
òfwel verdwijnt òfwel een luxegoed wordt. Beide zijn
onwenselijk dan wel onverenigbaar met de democratische
rechtstaat.

2,4 miljard betalen vanwege misbruik
van zijn dominante marktpositie.
Facebook neemt WhatsApp over
en gebruikt de data. De Europese
mededingingsautoriteit bestraft dit met
110 miljoen euro.
Google tikte recent deze miljardenboete
wegens privacyschending gewoon af uit
de kwartaalresultaten, wat suggereert
dat bedrijven van deze omvang zich
minder van wet- en regelgeving hoeven
aan te trekken dan de rest. De uitdaging
is het naleven van juridische uitspraken.
Het is een overweging om even stil
te staan bij de juridische en ethische
vraagstukken die deze acties oproepen.

“Perceptie van privacy is veranderd in de afgelopen jaren.” Luca Consoli
De begrijpelijke angst voor recordboetes drijft organisaties evenwel weg van de
discussie over wat we eigenlijk op gebied van data en privacy zouden willen. In
plaats daarvan is compliance de doelstelling. Want dan ben je veilig als organisatie.
Bovendien: als je die administratie op orde hebt, dan mag er best veel. De wet is
vaak zelfs ruimer dan menig burger wenselijk acht. Daarmee is de discussie over wat
we als samenleving willen met privacy en dataveiligheid al verworden tot ‘vinkjes
zetten’ vóór zij goed en wel van de grond is gekomen.
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Tevens geven die hoge boetes een tegengesteld signaal aan de samenleving:
blijkbaar zijn sommige bedrijven zelfs met de zwaarst mogelijke (financiële) middelen
niet in het gareel te houden.

Verhouding tussen individu en leefomgeving
Het wordt steeds moeilijker om onze leefwereld te overzien. Allereerst omdat deze
groter wordt. Naast onze eigen kring van familie, vrienden, straat, club en wellicht
het land waar we wonen, omvat deze nu immers ook 24/7 alle details van gewapende
conflicten, politieke en militaire bedreigingen in alle uithoeken van de wereld
alsmede in hun ondoorgrondelijke onderlinge samenhang. En als we onze auto
starten, horen we op de radio dat de immense arctische ijsplaat Larsen C afbreekt als
gevolg van global warming. Schaal en complexiteit van onze nieuwe leefwereld zijn te
groot om geheel te bevatten en dat maakt dat we er ook maar moeilijk vertrouwen in
kunnen hebben.
Met de opkomst van het begrip ‘fake news’ is er bovendien een belangrijk
maatschappelijk anker aan het krabben geslagen. Zoals Hannah Arendt stelde, is
het verdwijnen van een gedeelde waarheid funest voor het functioneren van een
samenleving9. Gedeelde feiten zijn de noodzakelijke basis voor maatschappelijke
discussie en als deze basis vervalt, dan kan alles waar zijn en is er geen objectieve
discussie meer mogelijk.
Social media hebben verschillende groeperingen daarbij niet nader tot elkaar
gebracht, maar ons eerder opgesloten in ‘bubbels’ waarin we alleen nog
soortgenoten tegenkomen. En toch is de eenzaamheid onder burgers hoger dan ooit
tevoren10.

Grenzen aan de rechtstaat
Maar we hebben toch de wet- en regelgeving om ons te beschermen? Jazeker, maar
die is voornamelijk per land georganiseerd. En uitgerekend technologie doet grenzen
vervagen: wat in de EU niet mag, mag elders mogelijk wel en via internet is het dan
toch deel van onze realiteit.
Datasets uit verschillende rechtsgebieden koppelen is een fluitje van een cent.
Maar onder welke wetgeving valt die nieuwe set? Hoe controleer je dat? En
hoe regel je zaken als identificatie en verificatie? Denk aan aanprijzingen van
farmaceuten richting consumenten (mag in de USA, niet in de EU), aan kansspelen
en aan de verschillende opvattingen die landen over de hele wereld hebben over
privacybescherming en dataveiligheid.
“De traditionele (Natie) Staat verliest in hoog tempo aan legitimiteit.”
Vincent Hoek
Wet- en regelgeving blijken steeds minder in staat om het noodzakelijke vertrouwen
in digitale diensten te borgen. Daardoor kunnen we de snel gegroeide voordelen van
onze digitale economie ook in hoog tempo weer verliezen.

9

Hannah Ahrendt, The Origins of Totalitarianism, 1951

10 More social connection online tied to increasing feelings of isolation, University of Pittsburgh Schools
of the Health Sciences, 6 maart 2017
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Voorwaarden aan vertrouwen in innovatie
Aan krachten die het vertrouwen in innovatie bedreigen is derhalve geen gebrek.
Rijst de vraag: wat zijn de krachten die het vertrouwen behouden of zelfs vergroten?
Onder welke voorwaarden zijn die krachten effectief? En wie neemt daarvoor
verantwoordelijkheid?

Acceptatie van verantwoordelijkheid door de innovator
Bij maatschappelijke onderwerpen kijken we vaak als eerste naar de overheid. Deze
kan met voorlichting en financiële impulsen enigszins sturen, maar haar grootste
invloed ligt toch in het domein van wet- en regelgeving. En zonder die nu te willen
afschaffen moeten we wel opmerken dat regels an sich geen vertrouwen genereren.
“Bedrijven en organisaties moeten laten zien
waar ze voor staan. Normatief zijn.” Louis Huyskes
Dan hebben we de burger zelf, die enerzijds moord en brand
roept bij elke mogelijke bedreiging van dataprivacy en
-beveiliging door organisaties maar anderzijds klakkeloos
klikt op alles wat Facebook cum suis hem of haar voorhoudt.
Zeker, zoals oma altijd zei: ‘Vertrouw op God maar zet wel
je fiets op slot’. Natuurlijk heeft de burger een individuele
verantwoordelijkheid. Door een moreel kader te formuleren
en daarbinnen te opereren neemt het bedrijfsleven ook haar
verantwoordelijkheid.

CASE 5

Target Supermarkt Verantwoordelijkheid nemen
Kernvraag
Waar houden data op onschuldig te zijn?

Omschrijving Casus
Een Amerikaanse supermarktketen,
Target, had op basis van big data-

Technologie is bovendien niet neutraal. Wie dynamiet
uitvindt, kan zelf bedenken dat je met dat spul meer kunt
dan mijngangen maken alleen. Zo zijn ook data niet neutraal
maar afhankelijk van de toepassing die we ervoor bedenken.
Innovatie is derhalve geen amorele activiteit: wat je verzint,
heeft gevolgen. Gezien de immense schaalbaarheid van data
en toepassingen kunnen die gevolgen enorm zijn en vaak zó
snel, dat aanpassingen in wet- en regelgeving te laat zijn om
schade te voorkómen.

analyse uitgevonden dat vrouwen die
ineens geurloze cosmeticaproducten
gaan kopen waarschijnlijk zwanger
zijn. Daarop kreeg een tienermeisje
ineens allerlei aanbiedingen voor
babyproducten in haar mailbox. Haar
vader ontdekte dit en maakte op hoge
poten bezwaar tegen deze onzinnige
reclame-uitingen. Later bleek dat het
meisje inderdaad zwanger was, maar dit

Neem de veelbesproken algoritmen-samenleving. Feiten
liegen niet, maar algoritmen leveren juist interpretaties van
feiten. Voor je het weet is een goedbedoelende algoritmeprogrammeur op de stoel van de wetgever terechtgekomen.
Zo zorgt technologie voor nieuwe ethische vragen. Het
ontwikkelen van die toepassingen kan derhalve niet zonder
ethische toetsing, bijvoorbeeld aan kernwaarden en moreel
kader van de innoverende organisatie.

verzwegen had voor haar vader.
Big data leveren big info op. De vraag
is hoe ga je met deze data om, en
met de informatie die ze opleveren?
Welke ethische vragen stel je jezelf
als bedrijf en hoe leef je ernaar? Deze
kwestie raakt aan privacywetgeving.
Want onschuldige data kunnen leiden
tot gevoelige situaties. Target heeft

Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat de innoverende
bedrijven en organisaties zich zelf buigen over het behouden
en vergroten van vertrouwen in hun innovatie.

niet de wet overtreden, maar wel het
klantvertrouwen geschonden.
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Gemeenschappelijk begrippenkader
Communicatie is een randvoorwaarde om te kunnen bouwen aan vertrouwen. En dat
is lastig genoeg in een complexe samenleving als de onze, waarin zeer verschillende
groepen steeds verder van elkaar wegdrijven in moeilijker doordringbare ‘bubbles’.
Communicatie is ook een hobbel voor het kunnen bespreken van vertrouwen binnen
bedrijven en organisaties. Innoverende bedrijven zijn vooral gericht op het realiseren
van een return on investment die in verhouding staat tot een duidelijk risico. De
gebezigde taal is vooral kwantitatief van aard en gericht op het onderwerp ‘risicobeheersing’. Zachte onderwerpen als vertrouwen, identiteit en welbevinden laten
zich in die taal lastig bespreken.
“Het meten van vertrouwen is een moeilijk onderwerp, wie pakt dit op?”
Dennis Groot
Een duidelijke volgende voorwaarde aan het uitbouwen of het herstel van
vertrouwen in innovatie is dan ook dat we het onderwerp ‘vertrouwen’ in een
begrippenkader vatten zodat het aansluit op directie-overleg en boardroombesluiten.

Ruimere definitie van Prosperity
In onze sterk vercommercialiseerde samenleving draait alles om economische
groei. Het BBP (Bruto Binnenlands Product of Gross Domestic Product) is ooit
bedacht om een eerste handvat te hebben bij economisch herstel na The Great
Depression. Bedenker Simon Kutznets gaf daarbij direct aan dat dit nieuwe getal
vooral niet misbruikt mocht worden als maat voor welvaart 11, omdat bijvoorbeeld
de bijbehorende intensity and unpleasantness of effort niet wordt meegenomen.
De bedenker van ons GDP lijkt daarmee al bij de geboorte van het begrip te
waarschuwen dat welvaart niets betekent zonder welbevinden.
De waarde van een innovatie is dus niet alleen maar uit te drukken in bottom line
value. In plaats daarvan zou het verstandiger zijn om te komen tot een definitie
van totale maatschappelijke waarde, waarin we ook factoren opnemen die het
welbevinden beïnvloeden.
“Vertrouwen is weten wat je aan elkaar hebt.”
Roel van As
McKinsey ging in september 2014 ons allen daarbij vóór in het artikel Redefining
Capitalism. De consultancy stelt daarin: Prosperity in a society is the accumulation of
solutions to human problems.12 Deze definitie meet niet hoeveel een innovatie aan
de bottom line van de bedenker heeft toegevoegd, maar de mate waarin deze een
aanwijsbaar probleem van mens en maatschappij heeft opgelost. De vraag op
borrels is dus niet langer ‘What business are you in?’, maar ‘What problem are you
solving?’ In een soundbite: winst is niet langer het doel, maar het gevolg van innovatie.

11 
f raser.stlouisfed.org/scribd/?title_id=971&filepath=/files/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf (pag 5-8)
12

www.mckinsey.com/global-themes/long-term-capitalism/redefining-capitalism
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En is die maatschappelijke meerwaarde dan meetbaar? Ja en nee, we zijn als
westerse maatschappij nog niet goed ingesteld op het omgaan met niet-economische
factoren. We kennen wel MKBA’s (Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyses), een
benadering die elk facet van een plan of innovatie probeert
te vertalen naar uiteindelijke economische weerslag.
Heel handig als de minister zegt dat het geen zin heeft om
woningcorporaties geld te laten besteden aan het verbeteren
CASE 6
van leefomgevingen in woonwijken en die corporaties menen
Mobotiq - Autonome
technologie, humanless
dat het wel uit kan (wat zo was). Ook lijken organisaties als
trueprice.org in opkomst. Deze organisatie startte een service
die voor producten en organisaties klip-en-klaar uitrekent
Kernvraag
wat de werkelijke impact (financieel en maatschappelijk) van
Mag een machine geld verdienen?
organisaties en producten is.
Omschrijving Casus
Het peer-to-peer mobiliteitsconcept

Bouwen aan gedistribueerd vertrouwen

Mobotiq werkt volledig zonder mensen.

Vertrouwen is niet te vergroten door vermeende zorgen
over dataprivacy en beveiliging met logica en feiten te
weerleggen. Integendeel. Perception is nu eenmaal reality.
Wat betekent dat het kansrijker is om met innovatie wegen in
te slaan die integraal wegleiden van die zorgen.

Het werkt volgens het principe van
een DAO, een Decentrale Autonome
Organisatie. Dit principe past precies in
een tijdsgeest waarin we organisaties
en hun menselijke bestuur niet meer
vertrouwen. Technologie lijkt in dit gat te

“Wat onstuitbaar opkomt is het vooraf zeker stellen
van voorwaarden.” Vincent Hoek

springen.
Een DAO is software die zelfstandig
kan werken op een blockchain netwerk.

Een belangrijke ontwikkeling daarin is gedistribueerd
vertrouwen. Systemen die voor hun onkreukbaarheid niet
afhankelijk zijn van een aanwijsbare organisatie, maar zo
ontworpen zijn dat ze autonoom en inherent betrouwbaar
functioneren. De Blockchain, de technologie achter de bekende
Bitcoin, is een goed voorbeeld: een gedistribueerde database
waarin de betrouwbaarheid van transacties (lees: mutaties)
niet afhankelijk is van een derde partij. Een andere belangrijke
ontwikkeling is veronimiteit, of geverifieerde identiteit,
waarin de zekerheid over identiteit stijgt met het aantal
overeenkomende gegevens in verschillende databronnen.
Simpel gezegd, als 20 verschillende mensen in dezelfde vent
allemaal jouw buurman herkennen, dan is het waarschijnlijk je
buurman. In dat licht verdienen e-ID ecosystemen een centrale
plek op de agenda: systemen die inzetten op identiteitmanagementtechnologieën die het vertrouwen van gebruikers
in systemen en in elkaar waarborgen.

Er is dus geen computer, bedrijf of
mens dat aangewezen kan worden als
eigenaar of zelfs verantwoordelijke.
De software is te gebruiken voor
iedereen in het blockchain netwerk.
Doordat de blockchain onveranderlijke
eigenschappen heeft is fraude
uitgesloten. Het unieke decentrale
model zorgt voor een zeer hoge mate
van stabiliteit en betrouwbaarheid.
Dit maakt het revolutionair omdat het
daadwerkelijk breekt met de bestaande
aannames en manieren van organiseren
en structuren.
Mobotiq is een voorbeeld van hoe
technologie daadwerkelijk de bestaande
wereld radicaal kan herdefiniëren. De
vraag is alleen of wij mensen er aan toe
zijn. Nog teveel denken en handelen

De wet als juridisch minimum

we, als we denken aan innovatie op

De wet- en regelgeving aangaande dataprivacy en
-veiligheid is complex. Zo bestaat er om te beginnen
geen eigendomsrecht op ‘jouw data’. Wel andere rechten,
waarbij per geval eerst uitgezocht moet worden welk recht
precies: databankrecht, auteursrecht, mededingingsrecht,
privacyrecht, etcetera.

het gebied van mobiliteit, in bestaande
structuren. We zijn hierdoor teveel bezig
met het verleden efficiënter maken in
plaats van radicaal te breken met dat
verleden. Als we dat doen zullen we pas
echte vooruitgang realiseren. Of niet?
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Data zijn bovendien niet neutraal. Het is het feitelijk gebruik van data dat de impact
bepaalt op individu en samenleving. Betekent zulks dat organisaties die hun (klant)
data openstellen voor derden verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat die derden
ervan maken? Juridisch hoeft dat niet zo te zijn. Maatschappelijk ligt dat anders:
de boze burger zal ook degene die zijn of haar gegevens doorverkocht aan de
schandpaal willen zien.
Dit plaatst de nieuwe GDPR (General Data Protection
Regulation) in een bijzonder licht. Organisaties zetten
momenteel alles op alles om op tijd hun bedrijfsvoering
aangepast te hebben. Maar ben je er dan? Eigenlijk niet. Want
compliancy betekent niet dat je het belang van de consument
als heiligst voor ogen hebt. Het betekent hooguit dat je
voldoet aan overheidsregels.

CASE 7

Belastingdienst - de
Broedkamer
Kernvraag
Wanneer is het innovatieproces zelf
afdoende beveiligd?

“Met toestemming van het datasubject
mag je in principe alles.” Sylvia Huydecoper

Omschrijving Casus
De Zembla-uitzending van 1 februari

Kort door de bocht: er mag ook binnen de nieuwe GDPR heel
veel, zolang je maar aantoonbare toestemming hebt van
je klant. Maar als je ook het vertróuwen van die klant wilt,
zul je iets heel anders moeten doen. Allereerst handelen
vanuit een heldere, eigen visie op dataprivacy en -veiligheid,
liefst gebaseerd op klantbelang. En daar vervolgens aan
vasthouden, come hell or high water.

2017 meldt dat de Belastingdienst
tussen 2013 tot 2016 de gegevens van
belastingbetalers onvoldoende zou
hebben beveiligd.
In 2013 werd een nieuw onderdeel van
de Belastingdienst, de Broedkamer (later
Data & Analytics), verantwoordelijk
voor het koppelen van analyseren van

Advocaat van vertrouwen

gegevens als financiële data, adressen,

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman meldde reeds dat
de menselijke psyche de kans op falen overschat en die op
slagen onderschat. Ook hebben we volgens hem een hekel
aan verrassingen. Geen wonder dat gedrag in samenleving,
organisaties en intermenselijke relaties vaak is gericht op het
voorkómen van fouten. Managers sturen in de regel liever op
voorspelbaarheid van resultaat dan op maximaal resultaat.
13

telefoonnummers en reisgedrag. De
documentaire liet zien dat deze data
onvoldoende waren beveiligd; de
data-analisten van de Broedkamer zelf
hadden te eenvoudig toegang tot deze
gegevens.

Overweging

“Veel juridisch geneuzel is een uiting
van gebrek aan vertrouwen.” Sylvia Huydecoper

Zembla toonde aan dat de data niet
alleen onvoldoende beveiligd waren,
maar dat er ook niet achterhaald kon

Dat helpt wellicht te verklaren waarom contracten tussen
partijen in een (innovatie)project vaak zijn geformuleerd als
een spelletje zwartepieten: we omschrijven nauwkeurig wie
er de klos is als het misgaat. We werken dus liever vanuit
wantrouwen dan vanuit vertrouwen. Dat roept de vraag op of
dat terecht is. Scherper geformuleerd: wat kost wantrouwen
eigenlijk?

worden wie er tussen 2013 en 2016 de
data heeft ingezien en wat er met de
data is gebeurd.
Deze case is afkomstig uit het DEDA Booklet
Dringende Dataverhalen, Bewust w ording
van knelpunten in dataprojecten van de
Utrecht Data School.

13   D. Kahneman, Thinking fast and slow, ISBN10 0141033576

<<

Inhoudsopgave

<< 27 >>
		

Innovatie en vertrouwen – Vertrouwen en innovatie

Feitelijk is het net zo gemakkelijk (wellicht zelfs makkelijker) om een positief contract
op te stellen, waarin we afspreken wat we samen gaan doen en willen bereiken.
In het vakgebied spreken we van de transitie van contracten met disclaimers naar
contracten met proclaimers.

De organisatie als ‘de betrouwbare ander’
We prijzen ons gelukkig in een land te wonen waar we vinden dat we ‘de ander’
best kunnen vertrouwen. Maar hoe zorgen we nu dat we bedrijven en organisaties
ook als zo’n ‘betrouwbare ander’ zien? Vertrouwen zien als cyclisch proces en
vertrouwenswaardigheid nastreven als deugd bieden
daarvoor praktische handvatten.
CASE 8

Apple vs FBI - Vasthouden
aan principes

Laten zien waar je staat
Vertrouwenswaardigheid als deugd betekent dat vertrouwen
niet bij de ander begint maar bij jezelf, of je nu een mens
bent of een organisatie. Alleen consequent bewijzen dat jij
uit jezelf het belang van de ander (klant en samenleving)
strak voor ogen hebt, kan vertrouwdheid, vertrouwen en
trouw creëren. Dit blijkt voor veel organisaties in de praktijk
heel lastig. Een goed startpunt voor verbetering is Value
Sensitive Design14 , te zien als een hulpmiddel in het verlengde
van Responsible Research & Innovation (RRI) 15: een Europees
raamwerk voor innovatie vanuit maatschappelijke waarden.

Kernvraag
Wat is belangrijker: de privacy van je
klant of boeven vangen?

Omschrijving Casus
In 2015 pleegden twee mannen een
aanslag in Californië, waarbij 14 doden
vielen en 22 gewonden. De daders zelf
kwamen om. In hun auto vindt de politie
een iPhone 5, met mogelijke gegevens

“Zonder vastigheid in de organisatie geen
flexibiliteit in de markt.” Louis Huyskes

van andere terroristen. De FBI eist van
Apple een softwarematige omzeiling van
de uitstekende beveiliging. Apple weigert.

Mensen lukt dat alleen als zij bereid zijn te tonen waar
zij voor stáán: een normatieve opstelling. Organisaties
die ook bij tegenwind vasthouden aan een heldere set
morele overtuigingen (moreel kader), laten zien dat zij
vertrouwenswaardig zijn. Of, zoals J.K. Rowling ooit zei, “er
zijn weinig zaken die het karakter zo vormen als tegenwind” 16.
Denk maar aan je moeder die je leerde dat afspraken er
zijn om na te komen en daarin niet bezweek onder het
geprotesteer van haar puberende kinderen. Met organisaties
is het niet anders. Alleen organisaties met een duidelijke,
morele ruggengraat kunnen consequentie en standvastigheid
laten zien, no matter what. Zo worden ze in de ogen van de
klant vertrouwenswaardig.

Apple CEO Tim Cook geeft als reden
voor de weigering dat Apple niet zal
meewerken aan een technologie die zou
neerkomen op een “master key, capable
of opening hundreds of millions of locks.”
In feite zegt Apple dat het de privacy
van haar klanten belangrijker vindt dan
boeven vangen.
Daarmee nam het bedrijf een
onmiskenbaar standpunt in en liet zij haar
omgeving zien dat zij standvastig haar
beloften nakomt.
Apple bleef bij dat standpunt, ook toen
bleek dat de helft van de Amerikanen het
niet met Apple eens was. Dit vasthouden
aan eigen moreel kader draagt bij aan de
vertrouwenswaardigheid van het bedrijf:
je kunt het oneens zijn met Apple, maar je

14

en.wikipedia.org/wiki/Value_sensitive_design

15

www.rri-practice.eu/

16

Harvard Commencement Address 2008

weet wel wat je aan ze hebt.
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Een recent voorbeeld daarvan is Apple en de San Barnardino case, waarin CEO
Tim Cook namens Apple stelde dat het bedrijf privacy belangrijker vindt dan boeven
vangen17.
De consument vraagt tegenwoordig om die normatieve stellingname. Sterker, ze eist
dat: het luide tromgeroffel waarmee de consument Albert Heijn de laatste plofkippen
uit de schappen liet verwijderen, is ook in andere sectoren gehoord.

Opereer vanuit een verbindende (merk)identiteit
Die normatieve stellingname vloeit direct voort uit de (merk)identiteit van de
organisatie: in feite niets anders dan het helder geformuleerde bestaansrecht dat
iedereen binnen (en buiten) de organisatie als authentiek, motiverend en verbindend
beleeft.
“Merkstrategie gaat over het operationaliseren
van vertrouwen.” Louis Huyskes
Tot aan de jaren tachtig lag dat bestaansrecht eenvoudig in
‘winst maken zonder de wet te overtreden’. Daar is sindsdien
de eis van duurzaamheid bijgekomen. Tegenwoordig is die
duurzaamheid alweer verworden tot een randvoorwaarde.
We willen dat bedrijven laten zien wat zij concreet bijdragen
aan een betere maatschappij: betekenisvolle merken. Die
merkbetekenis mag een glimlach zijn (CoolBlue), een streven
naar slavernij-vrije chocolade (Tony Chocolony) of een
uitzicht op schone mobiliteit (Tesla).

CASE 9

Johnson & Johnson Pijnstiller Tylenol vergiftigd
Kernvraag
Hoe borg je de gewetensfunctie van een
organisatie?

Omschrijving Casus
Tylenol was in de VS jarenlang een zeer
succesvolle pijnstiller, met meer dan 100
miljoen gebruikers. In 1982 wist iemand
opzettelijk een paar doosjes van een gif

“We know how precious every minute is, so we won’t waste
any of yours.” Belofte van Dial Direct, wordt door alle
medewerkers doorleefd.

te voorzien. Zeven mensen stierven een
afschuwelijke dood.
Zodra dit nieuws bekend werd, nam een
medewerker van fabrikant Johnson &

“Strong brands increasingly outperform
financial markets index” Jesko Perrey,
Tjark Freundt and Dennis Spillecke (McKinsey)

Johnson direct, zonder nader overleg
met superieuren, de beslissing het
middel massaal terug te roepen. Deze
beslissing nam hij op grond van de

Dat wijst naar merkontwikkeling als de gewenste
gereedschapskist voor duurzaam succes. En dat is niet
onlogisch, want merkidentiteit biedt organisaties de
interne stevigheid die nodig is voor flexibiliteit in de markt:
een organisatie die glashelder kan vertellen waar zij in
haar omgeving voor stáát, kan consequent, herkenbaar
en authentiek reageren op de vele veranderingen in die
omgeving. Niet voor niets presteren organisaties, die
opereren vanuit een verbindende merkidentiteit, duurzaam
bovengemiddeld in hun branche.18

kernwaarden van het bedrijf, waarin het
belang van patiënten bovenaan stond. De
CEO van Johnson & Johnson reageerde
achteraf met: “Zo moet het dus”.
Vertaald naar de mens gaat deze casus
over een gewetensfunctie: de set
geïnternaliseerde waarden die jouw
gedrag sturen. Die dient het richtsnoer
voor handelen te vormen, op alle niveaus
van de organisatie

17 
e n.wikipedia.org (San Barnardino case)
18

hbr.org/resources/pdfs/comm/ey/19392HBRReportEY.pdf
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Vertrouwen in start ups
Een ander aspect dat hier wellicht belicht mag worden: start ups. Naar blijkt
genereren start ups (bedrijven die nog geen reputatie hebben kunnen opbouwen)
soms méér vertrouwen bij consumenten dan hun moederorganisatie. Dit is voor grote
organisaties mede een reden om radicale innovaties via een start up company te
lanceren. Andere redenen zijn schadebeperking aan het merk van het moederbedrijf
in geval van mislukking en aansluiting bij een doelgroep die voor het moedermerk
minder goed bereikbaar is. In alle gevallen dienen de start ups naadloos voort te
vloeien uit dezelfde merkidentiteit en hetzelfde morele kader te onderschrijven. Op
het niveau van positionering (wat willen we zijn voor wie?), rol in het merkportfolio
en afstand tot het hoofdmerk is er dan alle vrijheid.

Maak vertrouwen wederzijds
Een vertrouwensrelatie is te zien als een verhaal dat we gezamenlijk maken. Of dat
nu het verhaal van een huwelijk is, van een sportclub of van de vluchtvertraging door
een vulkanische aswolk waarmee KLM en haar klanten zich in 2010 geconfronteerd
zagen.
Dat maakt gelijkwaardigheid en wederkerigheid belangrijke aspecten van
vertrouwen. Natuurlijk willen bedrijven dat hun klanten hen vertrouwen. Maar
vertrouwen zij hun klanten in gelijke mate? Als vertrouwen een belangrijk thema is
voor een bedrijf, dan moet het bedrijf bereid zijn om vertrouwen als sociale waarde
belangrijk te maken. Dit vergt een normatieve stellingname van het bedrijf: dit vinden
we belangrijk en daar handelen we naar.
“Vertrouwen jullie als bedrijf de klanten wel?”
Luca Consoli
Vertrouwen gaat over aandacht, oprechtheid en engagement. Over waarde
toevoegen die door de ander ook als waarde wordt ervaren. Niet alleen op papier
maar echt een gezamenlijk verhaal maken. Het gaat om tijd steken in de ander en
aandacht hebben voor de ander om het vertrouwen te kweken. Zonder dat de klant er
om vraagt zijn of haar situatie te verbeteren.
Een belangrijk onderwerp is ‘over promising’. Het verwijt dat marketingcommunicatie
(reclame) de voordelen van producten en diensten altijd fraaier voorstelt dan ze zijn.
Om het even bot te stellen: daar zit iets respectloos in jegens de klant. Er is natuurlijk
niets op tegen om jezelf en je producten goed te profileren. Zoals McCann (een
reclamebureau) het ooit treffend stelde: ‘The truth well told’. Maar in een tijd waarin
vertrouwen een steeds belangrijker rol speelt in het selectieproces van de klant, zou
de aandacht verlegd mogen worden van over promising naar relevant promising: wie
laat zien de individuele klant echt te willen begrijpen, wint het vertrouwen.

Decodeer de Code of Conduct
Organisaties die werken vanuit morele doelen en overtuigingen, beschikken
daarmee automatisch over een consistente leidraad voor alle fasen van het
innovatieproces. Merkidentiteit biedt de strategische rode draad voor (interne)
organisatieprogramma’s en (externe) marktbewerking. Kortom: de complete richtlijn
voor gedrag.
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Maar daar hebben we toch de Code of Conduct voor? Ja en nee. Motivatie en moreel
kader vormen eigenlijk het inspirerende verhaal dat we vervolgens voor een Code of
Conduct vastspijkeren in regels. Maar gezien de vele bedrijfsschandalen die elk jaar
weer de krant halen, gaat er tussen die goed bedoelde regels en de uitvoering in de
praktijk nog wel eens wat mis. Dat is niet verwonderlijk.
“Compared with people at low-trust companies, people at high-trust
companies report: 74% less stress, 106% more energy at work, 50%
higher productivity, 13% fewer sick days, 76% more engagement, 29%
more satisfaction with their lives, 40% less burnout.
Paul. J. Zak 19
Allereerst is er de druk van kwartaalresultaten, zeker in grote, beursgenoteerde
bedrijven, om de vastgelegde principes eventjes iets ruimer te interpreteren om
gauw nog een procentpuntje marktaandeel mee te pikken. De complexiteit van
organisaties maakt bovendien dat ze het belang van het naleven van de Code
verdunnen met de belangen van de business unit, afdeling, leidinggevende en
eigen toekomst. Belangen die zich allemaal gemakkelijker in iets tastbaars als
geld laten vertalen dan een soft begrip als ‘vertrouwen’. En omdat we alle waarde
tegenwoordig in ketens creëren, zijn er ook nog de belangen buiten de eigen
organisatie die meespelen. Ook kun je opmerken dat regels en vertrouwen haaks
staan op elkaar. En natuurlijk dat regels bij veel mensen de onstuitbare wens wakker
maken om de rand ervan op te zoeken.
“Maatschappelijke doelen zijn een keuze, dat is moeilijk.
Technologieën kun je kopiëren, dat is makkelijk.” Tony Bosma
Opereren vanuit een maatschappelijk relevante merkidentiteit geeft een handvat aan
een effectievere organisatie: eentje waar de krachten die medewerkers verbinden,
groter zijn dan de krachten die medewerkers verdelen.

Begin bij jezelf
Organisaties zijn feitelijk groepen mensen die om één of meer redenen met
elkaar samenwerken. Daarin is een sterke wisselwerking tussen individuele en
groepspsychologie. Samen bepalen wij hoe jij en ik ons gedragen.
Daarbij geldt: zo binnen, zo buiten. Hoe we binnen de organisatie met elkaar omgaan
is bepalend voor het vertrouwen dat we buiten uitstralen naar klanten en omgeving.
“Bij contact van mens tot mens groeit het vertrouwen
en krijg je samen dingen voor elkaar.” Jeanne Jacobs
Dat maakt het persoonlijke fundamenteel in het zakelijke. Hoe gaan wij met elkaar
om? Durven wij in alle oprechtheid te laten zien waar we zelf voor staan? En wat we
als mens belangrijk vinden?

19

HBR jan-feb 2017:“The Neuroscience of Trust”, hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust
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Het vergt moed om het persoonlijke bespreekbaar te maken en sensitiviteit weer
een stem te geven. Die moed begint bij het individu. Waar sta je zelf eigenlijk voor?
Hoe dieper je kunt doordringen tot het niveau van drijfveren, motieven, behoeften
en wensen, hoe groter ook de gelegenheid om de ander echt te ontmoeten en zo de
basis voor vertrouwen te versterken.
“Maak gebruik van je gevoel, daarmee ga je veel sneller naar waarden.”
Roel van As
In vele organisaties geldt dit soort onderwerpen als softe praat waar vaak wat
lacherig over wordt gedaan. Maar als ethische aspecten een steeds grotere rol
spelen bij innovaties, wordt je eigen ethisch kompas even belangrijk als dat van de
organisatie als geheel. Dat kompas delen binnen je eigen organisatie is daarmee
niet langer een softe wens van wereldverbeteraars op inspraaksandalen, maar een
zakelijke voorwaarde voor duurzaam succes en een inspiratiebron voor leiderschap.
Dus verbeter de wereld, ...
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Eerste vervolgstappen
Tijdens het onderzoek naar de relatie tussen Vertrouwen en Innovatie werd het
duidelijk dat het handhaven cq uitbouwen van vertrouwen in innovatie een aantal
concrete eerste acties vergt. We geven de eerste lijst hier kort weer. Met een aantal
projecten is inmiddels een start gemaakt.
Om Elon Musk te citeren betreft het hier de ‘babysteps’ naar een hoger doel:
bedrijven en organisaties helpen om voor zichzelf en de omgeving waarin zij
opereren effectieve antwoorden te vinden op de ‘erosion of trust’ in bedrijven en
technologie 20 ’.
We denken dat we als organisaties een aantal concrete stappen kunnen zetten om
Vertrouwen in relatie tot Innovatie meer handen en voeten te geven:

1. De maatschappelijke en economische waarde van vertrouwen:
• Ontwikkelen van een model voor het kwantificeren van vertrouwen en de
(maatschappelijke en economische) waarde daarvan. Welke disciplines,
meetpunten etc. horen daarbij?
• Meetpunten ontwikkelen: Wat kost wantrouwen c.q. wat levert vertrouwen
op aan economische en maatschappelijke waarde? Welk verband is er tussen
(acceptatie van) innovatie en vertrouwen?

2.	Gedragscode voor omgang met data in het algemeen en in
innovatieprojecten:
• Een industry charter opstellen met ethische, morele, juridische toetsen vooraf
en borging daarvan in alle fasen van het innovatieproces;
• Data principles opstellen: zo gaan wij tussen organisaties met data om;
• Visie op privacy en benadering daarvan bij een organisatie maken: wat is onze
definitie van privacy anno nu en hoe gaan we daarmee om?

3. Handvatten aan vertrouwen:
• Organisaties: doorvertaling naar managementstijlen, bedrijfsvoering en
samenwerking met aandacht voor harde en zachte kanten van beoordeling;
• Omgeving: hoe kan wet- en regelgeving bijdragen aan toename van
vertrouwen?

4. Start van een beweging voor Innovatie en Vertrouwen:
• Meer bedrijven aansluiten bij ethische discussies;
• Openlijke dialoog over innovatie en vertrouwen voeren;
• Bekendheid en bezieling hiervoor genereren in eigen organisaties en
daarbuiten.

20

Klaus Schwab, executive chairman World Economic Forum
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Handreikingen aan organisaties
In deze paper zijn vele suggesties gegeven hoe je vertrouwen kunt integreren in het
innovatieproces. Hieronder een overzicht van de belangrijkste stappen die te zetten
zijn om vertrouwen in relatie tot innovatie praktisch handen en voeten te geven:

Bouw vertrouwen in het innovatieproces
• Baseer het generen van ideeën niet op technologie maar op eigen (unieke)
merkidentiteit: wat is onze unieke wijze om klantwaarde te creëren? Identiteit
dus niet toevoegen aan innovatieprocessen, maar innovatieprocessen als
logisch uitvloeisel van identiteit.
• Gebruik technologie als facilitator van de menselijke maat. Monitor
technologische ontwikkelingen die waarde creëren voor mens en
maatschappij. Blockchain technologieën zijn behulpzaam bij het bouwen aan
vertrouwen en zijn nog lang niet gestandaardiseerd. Werk mee aan nieuwe
internationale standaarden, participeer in ecosysteem van identiteit en
verificatie.
• Voer de ethische discussie vóór het innovatieproject wordt gestart. Liever
wanneer het nog kan dan wanneer het alsnog moet. Leer van tools als De
Ethische Data Assistent (DEDA van de Utrecht Data School). Bestudeer in dit
kader zeker ook Responsible Research en Innovation (RRI) als framework voor
innovatie.

Bouw aan vertrouwen in een gezamenlijk verhaal
• Toets innovatie-concepten op werkelijke verbetering voor mens en
maatschappij. Pas technologie toe vanuit de nieuwe tijdsgeest van
betekenisvol te ondernemen.
• Betrek de omgeving (klanten, partners, stakeholders) actief in co-creatie.
Gebruik tools als Value Sensitive Design. Ontwikkel bijbehorende nieuwe
verdienmodellen.
• Maak vertrouwen wederkerig: zorg niet alleen voor meer vertrouwen van
de klant, maar ook voor meer vertrouwen in de klant. Maak engagement tot
sociale waarde in de organisatie.

Bouw aan vertrouwen in cultuur en organisatie
• Samenwerken vanuit vertrouwen in eigen kracht. Ga niet voor compliance (aan
de regels houden) maar voor vertrouwen (vergt normatief gedrag). Zie daartoe
de wet als startpunt en de eigen visie op data en privacy als norm.
• Richt contracten in vanuit proclaimers (wat willen we samen doen en
bereiken?) in plaats van disclaimers (wie is er de klos als dat niet lukt?).
• Stimuleer gedrag vanuit persoonlijk waarden zodat het ethische kompas in de
organisatie en het interne vertrouwen vergroot wordt.
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Trends en tijdgeest
Tony Bosma
De ‘Ondertussenheid’
We leven in een tijdperk waarin veel van onze bestaande aannames en modellen
onder druk staan. Dit wordt ook wel ‘ondertussenheid’ genoemd. We zijn als
samenleving altijd in verandering en ontwikkeling maar nu domineert bij mensen het
gevoel dat onzekerheid de nieuwe zekerheid is. Dat is moeilijk want we zijn gewend
geraakt aan een wereld van ‘schijnzekerheden’.
De aanjagers van de verandering zijn onder andere nieuwe technologie maar vooral
ook een veranderende mindset. Mensen hebben het gevoel dat ze de verbinding met
de instituten, organisaties en soms zelfs met elkaar kwijt zijn. Wat is nog solidariteit?
Onze gevestigde autoriteiten en instituten kunnen daarbij ook het gevoel van
zekerheid, en zelfs bescherming, niet meer bieden.
Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst de jarenlange nadruk
op groei en winst. Hadden vroeger organisaties ook een duidelijke maatschappelijk
of sociale functie, tegenwoordig lijkt deze verder weg dan ooit en zijn organisaties
uitgegroeid tot rendementsmachines. Elke uiting van klantgerichtheid ligt steevast
in de slagschaduw van economische belangen. De echte grote (maatschappelijke)
uitdagingen zijn uit het oog verloren. Het is groei als doel geworden in plaats van
groei als resultaat, waarbij menig grote organisatie haar bestaansrecht paradoxaal
genoeg lijkt te ontlenen aan eigen complexiteit.

Technologie vs vooruitgang
Technologie wordt nu veelal gezien als het voornaamste middel tot onderscheidend
vermogen. Dat is evenwel maar de vraag. Technologiebedrijven krijgen ook meer en
meer het karakter van diep in de samenleving gewortelde monopolies. Google, Apple
en Facebook zijn slechts de drie meest bekende organisaties die een steeds grotere
stempel drukken op ieder facet in ons leven. De steeds dominantere vraag die we ons
kunnen stellen is: creëren we de vooruitgang die we wensen met de hedendaagse
technologische expansiedrang?
Organisaties zetten tegenwoordig technologie veelvuldig in vanuit het oude
groeidenken waardoor het gat tussen klant en organisatie alleen maar groter wordt.
Consumenten haken af en richten zich op eigen cirkels van gelijkgestemden, met het
internet als woedeventiel. Technologie ligt zeker niet zomaar in het verlengde van
vooruitgang.
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Nieuwe tijdsgeest
De toekomst lijkt meer voor betekenisvolle organisaties. Die partijen die verbinden
met de mensen voor wie zij ertoe doen. Organisaties met een visie en die deze
weten te vertalen naar concreet en betekenisvol handelen en daarbij reductie van
complexiteit nastreven. Groei is voor hen niet het eerste doel, maar een logisch
gevolg van betekenisvol handelen. Men noemt dit ook wel de opkomst van de
betekeniseconomie.

Flexibilisering en zelfregie
Technologie zorgt voor verregaande flexibilisering op vele terreinen. Back-office is
front-office en andersom. En hoe lui we wellicht ook zijn als consument en burger,
we willen niet langer afhankelijk zijn van het efficiencydenken van bedrijven met hun
vele managementlagen, maar zelf de (mogelijkheid van) regie hebben over ons leven,
onze data en onze toekomst.

Nieuwe autoriteiten en vertrouwen
Er ontstaat een behoefte aan nieuwe autoriteiten. Ons vertrouwen in instituten
en organisaties is versplinterd en verschuift naar een gedistribueerd vertrouwen
(techniek) en een vertrouwen in elkaar (reviews). Je moet als organisatie onderdeel
worden van het netwerk van de consument. De omslag van command & control
naar connect en engage. Autoriteit winnen door te doen wat je zegt. Of liever: dat te
overtreffen.
In een onderzoek van PWC geeft bijna 70% van de CEO’s aan dat de hedendaagse
digitalisering het vertrouwen richting organisaties toenemend onder druk zet.
Vertrouwen moet je winnen en dat gebeurt alleen als je als organisatie ook
daadwerkelijk anders in de samenleving staat en technologie gebruikt om menselijke
maat terug te brengen.

De technologie van de menselijke maat
We zien een samenleving waarin het algoritme in steeds meer alledaagse
bezigheden ons begeleidt. Alles vanuit de achtergrond, ambient met haar omgeving.
Want anno 2017 is technologie pas echt succesvol als deze als niet aanwezig door de
mens wordt ervaren. We communiceren onbewust met algoritmes van klantcontact
tot financieel of juridisch advies. Ons vertrouwen leggen we in gedistribueerde
systemen die elke mutatie volgbaar bijhouden.
Met de toenemende connectiviteit tussen apparaten ontstaat er een wereld waarin
de slimste persoon in de kamer de kamer zelf is. Spraak wordt tot de voornaamste
interface tussen mens en machine en is de voorloper van emotionele connectie
tussen mens en machine. De voortdenderende drang tot het verbinden van alles
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en iedereen maakt dat we een wereld vormen waarin alles voorspelbaar en
analyseerbaar lijkt. Het voedt tevens het menselijk en organisatorisch denken dat
we iedereen kunnen kennen, beheersen en voorspellen. Het gebruik van de term
predictive is in de afgelopen jaren explosief toegenomen en zal de komende jaren als
trend doorzetten.
De grens tussen fysiek en virtueel verdwijnt volledig. De blended wereld heft de
grenzen tussen beide op en verrijkt de virtuele wereld met de zo broodnodige
tastbare elementen uit de stoffelijke wereld. ‘The best of both worlds’ is wat het
resultaat moet zijn van de een transreële wereld. Ziekenhuizen gebruiken virtual
reality (VR) als pijnstiller en ouderen fietsen door hun dorp via VR terwijl ze in het
verzorgingsstehuis op de bank zitten.
De ultieme techdroom is humanless. De machine in dienst van de mens. Denk aan
Mobotiq 21 dat als mobiliteitssysteem op basis van blockchain uiteindelijk volledig
zelfstandig moet handelen. De signalen van de trend zijn er al en de cases zijn in
ontwikkeling. In een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar vinden en
versnellen blijken de technologische ambities van organisaties voor 1 jaar te groot en
voor tien jaar te klein.

Digitale ethiek
Zoals de Europese commissie in 2015 al aangaf is vertrouwen de meest essentiële
driver voor het slagen van technologische innovatie. Het betekent dat organisaties
meer dan ooit moeten kunnen aanvoelen, inleven en begrijpen. Puur menselijke
kernkwaliteiten die mogelijk met technologie versterkt kunnen worden. Het betekent
dat digitale ethiek voor organisaties belangrijker is dan ooit. Is het ethisch wat er met
persoonlijke data gebeurd? Ook al past het binnen de wet- en regelgeving.
Zijn organisaties daadwerkelijk bezig met de klant of innoveren ze gedreven
vanuit de drang van groei als doel? Is technologische innovatie ingegeven vanuit
maatschappelijke behoefte of vanuit technologische expansiedrang? Hoe ethisch
zijn de drijfveren van technologische vooruitgang? Door ethisch te kijken naar
technologische vernieuwing zal vertrouwen worden gevoed. Niet op de korte termijn
want daar zal vaak het technologische gemak bij de consument overwinnen. Op de
lange termijn zal dit wel voor succes zorgen.
We zitten tussen het falen van traditionele autoriteiten en een nieuw houvast. De
technologie wereld zet inmiddels grote stappen om dat nieuwe utopische houvast te
geven. Technologie als oplossing voor alles. Als doel op zich. Voor mens, instituut en
organisatie. Het laat ons immers zien hoe wij als mens in staat zijn om te evolueren.
Dat we boven alles staan.
Maar met onze focus op technologische vernieuwing leggen we de daadwerkelijke
verandering buiten onszelf. De uitdaging ligt evenwel niet in de technologie maar
in het verbinden. Het ligt in het terugkeren naar het mens zijn. De menselijke maat

21

www.youtube.com/watch?v=ny9ivgstgag
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als voornaamste drijver van technologische en menselijke vooruitgang. Dit voedt
vertrouwen en biedt organisaties houvast in een zestal basisregels:
• Laat technologische mogelijkheden nooit het startpunt zijn van
organisatorische of productvernieuwing.
• Gebruik aanwezigheid in de fysieke wereld om het toenemende
vertrouwensgat in de virtuele wereld weg te nemen
• Richt je op het wegnemen van beveiligings- en privacyzorgen bij de consument
• Gebruik technologie om de consument het gevoel van controle te geven
• Gebruik technologie om efficiënter te worden zodat er tijd, geld en aandacht
ontstaat voor de menselijke aspecten van een klantrelatie
• Pas technologie toe vanuit de nieuwe tijdsgeest van betekenisvol ondernemen
en organiseren.

Trends en trendwatching
Trends geven aan waar de samenleving zich naartoe lijkt te ontwikkelen. Iedere trend
kent ook weer een tegenontwikkeling. Het zijn geen rechtlijnige ontwikkelingen.
Trends versnellen en vertragen en individuele trends zijn hierin minder interessant
dan het samenspel van trends. Het samenspel geeft daadwerkelijk een veranderend
speelveld en tijdsgeest weer.
Bij trends en trendwatching gaat het niet om voorspellen maar om te anticiperen.
Trends zijn kansen voor organisaties en instituten die wachten om te verzilveren.

Tony Bosma is oprichter en boegbeeld van Extend
Limits. Zijn jarenlange ervaring, brede klantreferenties
en unieke manier van werken maakt dat hij
internationaal bekend is als een gerenommeerde futurist en trendwatcher. Hij
is meerdere malen genomineerd voor trendwatcher of the year (TWOTY) in
verschillende categorieën en behoort tot de top 100 beste en meest invloedrijke
futuristen in de wereld. Vanuit Extend Limits ondersteunt hij organisaties,
instituten en overheden bij het in kaart brengen van toekomstbeelden
(scenarioplanning) en doet hij strategie- en innovatie challenges.
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Technologie en
gedistribueerd
vertrouwen Vincent Hoek
Met het loslaten van tijd, lokatie en systeemstandaarden bewegen we in snel tempo
naar een mondiale samenleving waarin alles real time plaatsvindt. De menselijke
reflectie over (gevolgen van) handelen, zoals we die sinds de uitvinding van het
wiel al gewend zijn, komt achter de beslissing van een algoritme aan. Welke
aanknopingspunten biedt technologie om als mens en maatschappij vertrouwen te
hebben in de momentane samenleving?

Historisch perspectief
Mensen hebben altijd in een wereld geleefd van atomen, tijd en ruimte.
Als je iets wilde pakken, dan moest je je er fysiek naartoe bewegen om het aan te
kunnen raken.
Je moest spierkracht inzetten op het object op te pakken en dit alles kostte tijd.
In de vorige eeuw werd het mogelijk om informatie te versturen over fysieke en later
draadloze netwerken. Sindsdien kunnen wij zaken op afstand bedienen.
Objecten werd apparaten en symbolen die stonden voor een functie of een actie.
Gaandeweg kregen niet alleen mensen een identiteit, maar ook de apparaten
(persona).
Met de verfijning van digitalisering en logische verbinden ontstonden er ook digitale
relaties en hiërarchieën tussen de persona. Sociale relaties waren niet langer
beperkt tot mensen.
Met de stand van de techniek veranderde de vorm en functie van de
informatieverwerkende machines. Halverwege de vorige eeuw waren machines
nog sterk gespecialiseerd. Specifieke industrieën kenden hun eigen machinerie, die
doorgaans ook maar één ding konden en ook maar één ding tegelijk. Er waren sterkte
verschillen tussen producenten en consumenten.
Handelsconcurrentie tussen landen (mercantilisme) en bedrijven was moordend.
De focus lag sterk op het vastleggen en vasthouden van de gebruikerspopulatie op
de gebruikte hardware. Data waren strak met deze hardware en de applicaties die
erop draaiden verknoopt.
Als een gebruiker data wilde ontsluiten, dan had hij doorgaans dezelfde hardware en
software nodig waarmee de data was geproduceerd en vastgelegd. Content had een
duidelijke eigenaar en als een gebruiker content wilde hebben, dan moest hij deze
kopen.
Mettertijd echter ontstonden meer open standaarden. Data kwamen steeds meer
los te staan van de software waar ze mee waren gemaakt en waarin ze waren
opgeslagen. De hardware evolueerde van open naar gevirtualiseerd. Data werd niet
alleen gemaakt om te ontsluiten, maar om te verrijken.

<<

Inhoudsopgave

<< 41 >>
		

Innovatie en vertrouwen – Inhoudelijke perspectieven

Hardware kwam open te staan voor allerlei software die tegelijk kon draaien en
totaal verschillende taken uit kon voeren. Data werden van product tot grondstof.

Nieuwe mogelijkheden…
Dankzij real time communicatie met email, instant messaging, presence
indicatoren, Voice over Internet Protocol (VoIP) telefonie, twee-weg interactieve
video verbindingen, blogs en vlogs, sociale media fora en nieuwe vormen van
betaling en samenwerking werd iedereen publicist en prosument. Identiteiten
konden vermenigvuldigen en er ontstonden handelsecosystemen, waarbinnen
vraagbundeling, productontwerp, realisatie, transport en verkoop wereldwijd
versmolten.
In onze tijd zijn al deze ontwikkelingen samengekomen in een perfecte storm.
Sociale relaties laten zich dankzij sociale media moeiteloos en wereldwijd
ondersteunen.
Data laten zich via allerlei apparaten digitaal ontsluiten en combineren. De ooit
onbetaalbare opslag- en rekencapaciteit past zich vrijwel gratis en traploos aan
en ook data analyse zit in je binnenzak als je wilt. Zoals de boekdrukkunst de
vastlegging en daarmee uitwisseling van ideeën versnelde, zo vergroten deze
ontwikkelingen het aantal conceptuele en concrete combinaties die mensen nu
wereldwijd kunnen maken tussen vraag en aanbod, idee en realisatie.
In de kracht van deze ontwikkelingen zit direct haar zwakte besloten.

…nieuwe risico’s
Data worden klakkeloos gekopieerd, opgeslagen in databases en weer gekopieerd,
met alle gevolgen voor eigenaarschap, waarheidsvinding, authenticiteit en
toenemende fraude kansen.
Het is bijna onmogelijk geworden om wet- en regelgeving te handhaven over de
grenzen van landen heen, want het Internet kent en erkent in principe geen grenzen.
Als je data verrijkt, kan de beveiliging beïnvloed worden, tot data te slecht beveiligd
is voor het belang van haar betekenis.
Data lekkage is dan ook een grote zorg, om redenen van privacy en kennisbehoud.
De vrije flow van data vergroot het risico dat mensen met schimmige figuren te
maken krijgen.
Het is beangstigend eenvoudig om de publieke opinie van grote groepen mensen
digitaal te beïnvloeden, wat concrete gevolgen heeft voor democratische
machtsverhoudingen en daarmee voor de legitimiteit van en het vertrouwen in de
Rechtsstaat. De traditionele (Natie)Staat verliest in hoog tempo aan legitimiteit
en transnationale krachten van Anonymous tot IS nemen de aandacht over. Voor
de industrie wordt het vrijwel onmogelijk om nog aan alle wet- en regelgeving
te kunnen voldoen. Banken zuchten onder duizenden regels wetgeving voor
tienduizenden applicaties; van Anti Money Laundering (AML) tot data bescherming
en van Open Finance regelingen (PSD2) tot het kunnen aanhaken bij gefedereerde
handtekeningen en transnationale cyber security afspraken.

<<

Inhoudsopgave

<< 42 >>
		

Innovatie en vertrouwen – Inhoudelijke perspectieven

Kortom: het wordt steeds moeilijker om de eigenheid te bewaken in een steeds
transparantere wereld, waarbij steeds meer instanties bewijs willen hoe een entiteit
zijn zaken geregeld heeft om het vertrouwen te kunnen verdienen, waarbinnen
legitiem handel gedreven mag worden.
Een legitimiteit die hard nodig is om de belastingen te kunnen innen om collectieve
goederen te kunnen blijven garanderen, of om de zekerheid te hebben dat
voedselveiligheid of medicijn integriteit op orde zijn.

Oplossingsrichtingen vanuit de technologie
Blockchain
Blockchain technologie belooft een van de instrumenten te zijn, waarmee de
patstelling doorbroken kan worden. De slimme combinatie van vertrouwde
technologieën laat ons data kopiëren, waarbij het eigendom van bepaalde gegevens
onvervreemdbaar en transparant kan worden overgedragen.
Hierdoor kunnen de voordelen van digitalisering en de nadelen van digitalisering
elkaar opheffen.
In principe wordt het nu mogelijk om programmeerbare contracten, Smart Contracts,
te kunnen maken, waarin strikte logica, glasheldere en verifieerbare juridische en
operationele afspraken, kunnen leiden tot een ecosysteem waarbinnen informatie
uiterst gecontroleerd kan worden vrijgegeven.
Dit vergt wel een mentale stap van alle betrokkenen naar een nieuw beeld van
informatie technologie. Er is echt sprake van een nieuwe generatie informatie
voorziening, die leunt op het strak modelleren van processen en begrippen,
het strak inregelen van doelbinding en privacy, het automatisch genereren van
toegangsregels die over federatieve lijnen vertrouwd kan en mag worden door alle
betrokkenen. Ook als deze zich in andere landen en/of organisaties bevinden.

Veronimiteit
Context begint het te winnen van content met als resultaat dat een gebruikers
ecosysteem ‘zichzelf’ begint schoon te wassen. Net zoals een menselijk lichaam een
samenspel van miljarden autonome cellen is. Elke levende cel kan alleen bestaan bij
de gratie van een membraan, maar elk membraan om een cel kan slechts bestaan bij
de gratie van de levende cel. Het is een kwetsbaar samenspel.
We komen snel in een wereld waarin individuele instanties en organisaties, elkaar tot
op zekere hoogte vertrouwen, als zij elkaars claims op een veelvoud aan zekerheden
kruislings kunnen bewijzen. Dit concept noemt men veronimiteit (ISO 29003) ofwel
geverifieerde identiteit.
Het is een samenspel van onderling gecheckte attributen, zoals correlaties tussen
je naam en je woonplaats, met de registratie van je woning en het rekeningnummer
waarop zowel je salaris wordt bijgeschreven, als je hypotheek wordt afgeschreven.
Zekerheid komt tot stand op een vergelijkbare manier als je routeplanner
nauwkeuriger wordt, naarmate het apparaat waarop de software draait de signalen
van meer GPS satellieten ontvangt.
Risicomanagement wordt gestandaardiseerd en geautomatiseerd over organisaties
en datanetwerken. (ISO 31000) en reacties worden real time (vb dankzij het Incident
Object Data Exchange Format).
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Samengenomen wordt steeds vaker afgestapt van het achteraf checken van
zekerheden, zoals accountants en notarissen doen. Wat onstuitbaar opkomt is het
vooraf zekerstellen van voorwaarden. Als een digitaal alcoholslot op acties.
De International Maritime Organisation (IMO) komt al met regelgeving die stelt dat
een scheepsmotor alleen mag starten als de verantwoordelijke de juiste en erkende
papieren heeft, het onderhoud op peil is, er geen justitiële of juridische beperkingen
zijn en aan de financiële voorwaarden is voldaan.

Naar Real time transparantie
We evolueren razendsnel van een wereld waarbij processen draaien op mensen
(People Based Processing), naar een wereld die draait op de real time verwerking
van kruislings vertrouwde algoritmen (Straight Through Processing).
Dit vraagt om een ongekende verfijning van procesbeschrijvingen, governance
afspraken, onweerlegbare juridische afspraken, normalisatie en standaardisatie
slagen in begrippen en risicobepalingen en een enorme versnelling van de
mogelijkheden voor degenen die dat goed regelen.
Waar de traditionele RechtStaat bestaat bij de gratie van zijn territoir, zijn tijd en
locatie (ruimte) in een digitale wereld relatief. Dit maakt legitimiteit, dienstverlening
en controle in een netwerk niet vanzelfsprekend. We kunnen moeiteloos verbanden
leggen tussen demografische datasets (leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen etc.) en
psychografische datasets (interesses en gemeenschappelijkheden). Zo kun je hele
verkiezingen manipuleren.
Traditionele arbeidsprocessen zijn historisch altijd gedomineerd geweest door
gestructureerde processen (Doing by Design). Het makkelijk combineren van data
leidt tot een meer kennisintensief gemak, gewin of genot. (Design by Doing), waarbij
functionaliteit gewoon gecombineerd wordt, ongeacht ingesleten gewoonten of
voorwaarden.
Als je echter niet alleen mensen, maar ook machines, applicaties, processen,
organisaties en datasets identiteiten geeft, kun je dezelfde technologie ook inzetten
om een concreet vertrouwensniveau met een gedeeld niveau van zekerheid vast te
stellen. Met alle gevolgen voor de traditionele Trusted Third Parties, die hun controle
zien verdampen. Traceerbaarheid van betrokkenen kan dan vergroot worden tot
realtime transparantie.
Het is al zonder meer mogelijk om teksten real time te checken op rechtsgeldigheid.
Cryptografische ondertekening en blockchain technologie verzekert data integriteit
bij transacties en strakke opvolging van handelingsprocedures.
Het zal allemaal een enorme tijdverdichting in transacties en verslaglegging
teweegbrengen.
Die is ook hard nodig als de oude hub-spoke modellen van de vorige eeuw, waarbij
productiemiddelen gecentraliseerd werden om schaalvoordelen te halen in productie
en verkoop (massa = kassa), in rap tempo vervangen worden door node-node
netwerkmodellen.
We zien het al in Smart Cities, in Smart Grids (electriciteitsnetwerken) en Smart
Logistics.
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The Human Factor
Omgekeerd zijn technologieën als blockchain nog lang niet gestandaardiseerd en
ook niet onomstreden. Een blockchain wordt stabieler en zekerder, naarmate hij meer
nodes heeft.
Dit maakt hem ook (te) lang. Je kunt sharding toepassing (minder nodes) en dat maakt
de blockchain sneller, maar ook weer labieler. Hoe weet je zeker of de informatie in
de blockchain klopt? Of alle partijen die claimen mee te mogen doen ook inderdaad
stakeholder zijn?
Men zal moeten leren samenwerken in allianties en heldere keuzes moeten maken of
die samenwerking open is, of juist zeer besloten. Of de netwerken groot (stabiel) of
klein (snel) zijn.
Er bestaan honderden soorten blockchain technieken, met duizenden bedrijven en
businesscases.
Veel van die technieken kunnen maar een paar variabelen aan. We moeten
leren leven met radicale onzekerheid en kracht vinden in het orkestreren van
voorspelbaarheid, omdat Trust komt met voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid biedt
de rust om lange termijn risico’s te durven nemen, zoals iets bestellen dat nog
gemaakt moet worden.
De Westerse samenleving is niet langer ‘maakbaar’, maar een caleidoscoop van
digitaal verknoopte ontwikkelingen. In rap tempo ontstaat een transnationale
samenleving van virtuele gemeenschappen, waarbij de scheidingslijnen – binnen
dezelfde sociale media – lopen langs de lijnen van God, Clan en Kin. Mensen werken
digitaal mèt en langs elkaar heen, in een real time wereld.
Zonder gefedereerde identiteiten glipt onze maatschappij als zand door onze vingers.
Mensen blijven mensen en zullen informatie blijven delen sociale lijnen, maar in een
digitale wereld vormen de digitale sporen van deze sociale verbindingen een directe
indicatie van de interesses die mensen hebben en die hen verbinden.
Digitale relaties zorgen in moordend tempo voor kwetsbaarheden in de maritieme
wereld, luchtvaart, gezondheidszorg, voedselveiligheid, energiesector en
telecommunicatie en dat internationale strategische vraagstuk is veel groter
dan mensen zich doorgaans realiseren. Het gaat er niet meer om een proces te
veranderen met verandermanagement. Verandering is het proces!
In deze wereld zijn oude methoden gedoemd, als nieuwe technieken en processen
meer verbeteringspotentieel in zich hebben dan uitgekristalliseerde modellen en
als geboden waarde leidt tot meer gemak, gewin en genot tegen scherpere prijs/
kwaliteit verhouding.

Conclusie
Zonder end2end Trust orkestratie, identiteit federatie platforms en semantische
modellering van juridische teksten en productieprocessen, verliezen wij in
hoog tempo de maatschappelijke voordelen van onze digitale economie door
vertrouwensafkalving in de fysieke wereld, omdat virtuele relaties onze oude
vertrouwensmechanismen zullen doorkruisen en overstijgen.
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Blockchain Smart Contracting is een oplossingsrichting, maar gaat alleen werken als
alle spelers in de keten elkaar binnen hun specifieke ecosysteem op hetzelfde hoge
zekerheid niveau kunnen vertrouwen. Men zal risico en aansprakelijkheid opnieuw
moeten leren managen.
Er zijn internationale governance afspraken over federatieve identiteit op
verschillende niveaus van betrouwbaarheid en zekerheid nodig. Er moet een
ecosysteem van identiteiten opgebouwd worden, dat rekening houdt met allerlei
identiteit management technologieën en technieken en met internationale
standaarden voor entiteit authenticatie en zekerheid management.
Zo’n e-ID ecosysteem zou de fundamentele parameters van identiteit management
kunnen verzekeren, zoals beveiliging, efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, trust,
privacy en data bescherming.

Vincent Hoek werkte na zijn studie Politieke
Wetenschappen en Public Affairs Management in
diverse business development gerelateerde ICT
adviesfuncties voor overheden en bedrijfsleven. Sinds 2002 is Vincent binnen
www.i-Interimrijk.nl (Ministerie van Binnenlandse Zaken) staatsbreed werkzaam
als Enterprise Architect.
Hij gelooft in samenwerkingsverbanden van bedrijven, die elkaar versterken
met real time auditeer en monitoring methoden. Het concept van ‘InsightsDriven Business’ helpt real time inzicht te verkrijgen in compliance van bedrijfs(overstijgende) processen aan vigerende wet- en regelgeving (RegTech), door
slimme algoritmes en blockchain diensten. Naast zijn werk schrijft hij regelmatig
columns over innovatie en media filosofie.
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Is vertrouwen nodig
voor innovatie?
Luca Consoli
Inleiding
Intuïtief zal menigeen bovenstaande vraag met ‘ja ‘beantwoorden. Als men een
innovatie niet vertrouwt dan kan deze niet makkelijk een succes worden. En als het
toch een succes blijkt, dan blijkt vaak dat er vertrouwen is ontstáán.
In beide gevallen is de vraag hoe vertrouwen eigenlijk tot stand komt. Een vraag die
meteen stuit op een aantal definitiekwesties. Wat is vertrouwen bijvoorbeeld? En
vertrouwen waarin eigenlijk? Welke invloed heeft context? En wanneer noemen we
iets eigenlijk een innovatie?
Het zal duidelijk zijn dat er geen ‘one size fits all’ formule voor vertrouwen bestaat.
Maar een paar goede definities bieden wel handvatten om vertrouwen beter te
kunnen duiden.

Wat is vertrouwen?
Hoe strakker de definitie, hoe groter het risico van tunnelvisie. Zeker bij brede
begrippen als vertrouwen. Ik kwalificeer daarom het begrip vertrouwen liever aan de
hand van een aantal kenmerken.
Allereerst is vertrouwen een houding en daarmee een aspect van een (mogelijke)
relatie. Kun je van te voren weten dat de vertrouwensrelatie zal slagen? Nee, anders
had je het vertrouwen niet nodig. Zoals Hemingway schreef: the best way to find out if
you can trust somebody is to trust them.
Met vertrouwen komt dus een vorm van kwetsbaarheid mee. Je gaat er vanuit
dat degene met wie je een vertrouwensrelatie aangaat jou niet zal beschadigen,
verraden of anderszins benadelen. Vertrouwen hebben betekent dus deels een
risico nemen. Dat geeft toegang tot een tweede begrip, vertrouwenswaardigheid.
Iemand vertrouwen (houding) betekent dat we iemand vertrouwenswaardig achten
(eigenschap).
Het ontstaan van vertrouwenswaardigheid is onderhevig aan voorwaarden.
Allereerst integriteit. We nemen een risico in het aangaan van een relatie en durven
dat als we de andere partij als integer beschouwen. Integriteit in deze context heeft
in ieder geval te maken met eerlijkheid in woord en daad: doen wat je zegt en zeggen
wat je doet. Integriteit en vertrouwen hebben dus een innige relatie als begrippen, al
overlappen ze niet. Neem het gedaalde vertrouwen in banken. Is dat gedaald omdat
mensen rechtstreeks door banken zijn benadeeld? Vinden we winst in die sector
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afkeurenswaardig? Nee, het vertrouwen is gedaald omdat we de sector niet langer
als integer beschouwen.
Samenvattend: vertrouwen is een relationeel begrip dat te maken heeft met risico’s
nemen gebaseerd op een aan aanname van integriteit van de wederpartij(en). De
vervolgvraag is:

Is vertrouwen het hele verhaal?
Wat is het doel van het bouwen van een vertrouwensrelatie? Zeker in een
commerciële context zou je best kunnen verdedigen dat vertrouwen niet altijd nodig
is. Uiteindelijk gaat het om transacties waarbij financieel voordeel voor alle partijen
doorslaggevend is. En toch: dit is niet het hele verhaal. Vertrouwen is niet nodig
als doel, maar als één van de drie samenhangende onderdelen in een proces, zoals
beschreven door Jos de Mul. Hij ziet een circulaire samenhang tussen vertrouwdheid
- vertrouwen - trouw. Vertrouwdheid helpt vertrouwen genereren en vertrouwen
kan leiden tot trouw. En trouw betekent meer contact hetgeen op zijn beurt weer
extra vertrouwdheid genereert. En zo voort! Trouw is hier opgevat als een duurzame
relatie waarbij (op basis van integriteit) ook weleens iets fout mag gaan. Deze laatste
dimensie van trouw is heel belangrijk: vertrouwen kan namelijk in één klap weg
zijn als iets niet goed gaat. Maar in de cirkel vertrouwdheid - vertrouwen - trouw is
sprake van een opbouw naar een robuustheid die tegen een stootje kan.
Samenvattend: om tot trouw te komen is vertrouwen essentieel. Trouwe klanten (en
medewerkers) faciliteren succes van innovaties. Wat leidt tot de volgende vraag:

Wat is nodig voor succesvolle innovatie?
Zoals al in het begin aangegeven, kan zo’n soort vraag niet zonder kwalificaties
beantwoord worden (en dan kunnen specifieke contexten tot uiteenlopende
resultaten leiden). Ik waag toch een poging om ook in dit geval wat handvatten te
geven.
Allereerst: kun je ook zonder vertrouwen of trouw succesvol innoveren? De
geschiedenis van de technologie lijkt in eerste instantie een positief antwoord te
laten zien. Veel ontwikkelingen die tegenwoordig volkomen normaal zijn (trein,
elektriciteit, noem maar op) werden aanvankelijk zeer wantrouwend door (een deel
van) de samenleving onthaald. En toch zijn ze onderdeel van het maatschappelijke
weefsel geworden. Alles went uiteindelijk toch? En kun je dan als bedrijf niet beter op
deze manier pushen dan te verzanden in allerlei ethische verhalen over vertrouwen
en integriteit?
Discussie op dit punt is onvermijdelijk, mede door het aanhangen van verschillende
uitgangspunten over de natuur van vooruitgang en maatschappelijke acceptatie.
In mijn geval bouw ik voort (en tegelijk beken ik ook kleur) op wat ik tot nu tot heb
geschreven door de stelling te poneren dat duurzame innovatie niet kan slagen
zonder een stevige basis van vertrouwen en trouw. Duurzaam vat ik hier op als een
positieve optelsom van maatschappelijke en economische waarde.
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Een veelgehoord tegenvoorbeeld is die van de smartphones en geassocieerd gebruik
van social media: ook zou je (of wil je) niet hieraan meedoen heb je als modern mens
eigenlijk geen keuze, of beter gezegd: je enige keuze is achtergelaten worden.
Deze interpretatie is mijn inziens te simplistisch: je hebt wel degelijk een keuze in
de manier waarop je zulke technologische artefacten gebruikt, sterker nog: als
samenleving heb je een beslissende rol in het mede bepalen hoe dat gebruik eruit
gaat zien. Zie als voorbeeld alle veranderingen op het gebied van privacy en het
omgaan met data die de afgelopen jaren (zij het met horten en stoten en met een
aantal zeer problematische situaties die nog steeds aanwezig zijn) zijn doorgevoerd,
en die essentieel zijn geweest om het succes van bepaalde innovaties te garanderen.
Samenvattend: wat nodig is voor het slagen voor innovaties is een dialoog, waarbij
(zoals eerder gesteld) het spreken van klare taal een essentiële voorwaarde is.

Conclusie
Vertrouwen en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hun relatie
is verre van lineair. Duurzame innovatie is gebaat bij een open een eerlijke dialoog,
die kan resulteren in duurzaam vertrouwen (trouw). Vertrouwen dat de ruimte schept
die nodig is om de fouten te mogen maken, die nu eenmaal onlosmakelijk verbonden
zijn met vernieuwing.

Luca Consoli is Universitair Docent Wetenschap en
Samenleving aan de Radboud Universiteit. Na zijn
promotie in de theoretische natuurkunde heeft zijn
onderzoek en onderwijs zich gericht op een deugd-ethische benadering van
(wetenschappelijke) praktijken en op de wederzijdse invloed van wetenschap en
samenleving. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de normativiteit van expertise
en is betrokken bij projecten op het gebied van RRI (Responsible Research and
Innovation).
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Het merk als basis
voor duurzame
innovatie Louis Huyskes
De essentie van merken en merkbeleid is uit te drukken in één woord: vertrouwen.

Historisch perspectief
Toen we al onze spullen nog konden kopen bij de smid, de bakker en de
vleeschhouwer, met wie we ook sociale en familiebanden deelden, was vertrouwen
geen issue. De leverancier stond met zijn goede naam en reputatie persoonlijk garant
(en we hadden z’n kleinkinderen).
Industrialisatie, internationalisatie en incorporatie (de onderneming als zelfstandige
rechtspersoon) hebben deze intimiteit tussen koper en leverancier fors verminderd.
In de overgangsfase rond de voorlaatste eeuwwisseling droegen bedrijven nog
persoonsnamen (Miller, Citroën, Olivetti) maar gaandeweg ruimden die het veld en
dienden we ons vertrouwen te geven aan abstracties als Standard Oil (afgekort:
Esso), MicroSoft en ABN-AMRO.
In dit niemandsland tussen vertrouwen in menselijke relaties en vertrouwen in
institutionele relaties wordt de merkontwikkeling geboren, met als eerste het
concepten merkpersoonlijkheid en -symboliek. De merkpersoonlijkheid maakt handig
gebruik van onze sterke behoefte om menselijke karaktereigenschappen toe te
dichten aan levenloze zaken als auto’s, computers en verzekeringen. Merksymboliek,
bijvoorbeeld het logo van BMW, blijkt vervolgens een zeldzaam efficiënte manier
om alle rationele en emotionele merkattributen één keer te kunnen communiceren:
‘Als u dit logo ziet, dan mag u vertrouwen op onze specifieke opvattingen over
betrouwbaarheid en kwaliteit.’

Merkvertrouwen, wat levert dat op?
Zonder vertrouwen geen vernieuwing.
Vertrouwen levert allereerst een sterkere consumentenvoorkeur op. Belangrijker is
wellicht het effect op loyaliteit: voor zowel bestaande als geworven klanten geldt de
cirkel vertrouwdheid-vertrouwen-trouw. De waarde van vertrouwen in het merk is
daarmee uit te drukken als de Net Present Value (NPV) van toekomstige bestedingen
uit verlengde loyaliteit. De vuistregels daarbij zijn dat een klant werven ongeveer 10
keer zoveel kost als een klant behouden en dat herhalingsaankopen derhalve hogere
marges realiseren.

<<

Inhoudsopgave

<< 50 >>
		

Innovatie en vertrouwen – Inhoudelijke perspectieven

Vertrouwen ontstaat uit consequent blijven vasthouden aan drijfveren en principes
die zijn gericht op het belang van de klant. Zo bouw je aan herkenbaarheid en
vertrouwenswaardigheid: de merkrelatie waar mensen op durven bouwen.
Net als in relaties met mensen, kun je relaties met merken ook beschrijven in
termen van relatiesterkte. Wellicht anders dan in intermenselijke relaties kunnen
merkrelaties uitgedrukt worden in termen van concrete waarde:
• Contactbehoefte: initiatief tot contact door consument en waardering contact
vanuit merk
• Intimiteit: bereidheid data te delen met het merk
• Koopgedrag: herhalingsaankoop en vergevingsgezindheid na slechte ervaring
met het merk
Al deze termen zijn te zien als afgeleiden van het vertrouwen dat de consument in
het betreffende merk heeft gesteld: het vertrouwen dat het merk haar beloftes zal
blijven nakomen en haar fouten zal herstellen. En daar radicale vernieuwing nu
eenmaal onmogelijk is zonder af en toe de plank eens mis te slaan, is vertrouwen in
het merk een absolute voorwaarde voor innovatie.
Dit plaatst de rol van het merk centraal in de discussie over innovatie en vertrouwen:
zonder vertrouwen geen vernieuwing. Waarmee de vraag is: hoe genereert een merk
vertrouwen in een hyperfluïde samenleving?

Vertrouwen in merken: moreel houvast als
differentiator
De toekomst is aan merken die zich normatief durven gedragen.
Waar we voorheen onze identiteit mede ontleenden aan geboortestad, -land en
-taal moeten we ons tegenwoordig in steenkolen Engels Europeaan voelen, of zelfs
wereldburger. Met deze enorme schaalvergroting zijn vele burgers zich kleiner en
machtelozer gaan voelen. Het wegvallen van een verbindend moreel kompas als de
kerk slaat een gat in de social fabric van de samenleving dat de Happinez en de Linda
zelfs samen niet gedicht krijgen.
De prijs die we daarvoor betalen is onder andere het verlies van een maatschappelijk
gedeelde waarheid en het houvast van gedeelde normativiteit. ‘Fake News’ is
natuurlijk een gedroomde bron van sketches, virals en grappen in Saturday Night
Live, maar vormt tegelijkertijd een serieuze bedreiging voor het woord ‘samen’ in
samenleving.
Zonder nou meteen merken in kerken willen te veranderen, zien we wel dat merken
in het opengevallen gat worden gezogen. Allereerst in passieve zin (geen negatieve
zaken als kinderarbeid of milieuvervuiling in de productieketen) maar steeds sterker
in actieve zin: wat draagt dit merk eigenlijk bij aan een betere wereld? Morele keuzes
worden de belangrijkste bron van merkdifferentiatie.
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McKinsey rekent bijvoorbeeld graag voor dat bedrijven die opereren vanuit een
sterke en gedeelde ‘Purpose’ langdurig bovengemiddeld presteren in hun branche.
Daar zit een kans. Maar wat is zo’n Purpose precies? Kort gezegd: een hogere
drijfveer van de organisatie die medewerkers, klanten en andere relaties dusdanig
tot de verbeelding spreekt dat er een duurzame, betekenisvolle verbinding ontstaat
met die organisatie, in plaats van korte, prijsgedreven ontmoetingen.
Het verbindend vermogen van een organisatie hangt dan ook sterk af van haar
maatschappelijke relevantie. Kortweg: hoe aansprekender de maatschappelijke rol
van een organisatie, hoe sterker de verbinding vanuit de consument. Of, zoals Simon
Sinek het zo aardig zegt: ‘People don’t buy what you do, they buy why you do it.’
Als bonus geldt dat het verschil tussen interne en externe doelgroepen wegvalt. Wat
medewerkers motiveert en verbindt, spreekt net zo hard klanten, partners en relaties
aan. Hoe goed zou het zijn voor het onderling vertrouwen als we innovatie niet alleen
vóór, maar ook samen mét onze klanten gingen bedrijven?

Vertrouwen en innovatie: Fix v Flux
Stabiliteit faciliteert flexibiliteit
Er worden boeken volgeschreven
over de adaptieve organisatie
en de noodzaak om met een
internationaal concern te
kunnen keren op een dubbeltje.
Organisatievormen hebben zich
ontwikkeld van pyramides naar
pannenkoeken, met de networked
organization als meest recente
incarnatie. Maar deze vormen
hebben eigenlijk vooral te maken
met de tegenstelling tussen vast
en veranderlijk: Fix v Flux.
Figuur 3: Mate van flexibiliteit van onderdelen van een organisatie

Aan de buitenkant zitten de
hyperadaptieve aspecten als
prijsstelling, communicatie en distributie. Iets verder naar binnen de producten
en diensten, die nu eenmaal ontwikkelings- en productietijd vergen. Daarbinnen
de processen en structuren waarmee organisaties die producten en diensten
produceren, alsmede de cultuur die zegt ‘hoe wij die dingen hier doen’. In het hart
de vrijwel onveranderlijke essentie van de organisatie in de vorm van ‘purpose’ of
drijfveer alsmede haar moreel kader, waarin de organisatie-ethiek is vastgelegd in
termen van mens- en wereldbeeld.
Dit stabiele hart vormt het fundament voor flexibiliteit aan de buitenkant. Het
is daarmee niet alleen de basis voor bouwen aan vertrouwen, maar geeft ook
handvatten aan duurzame innovatie.
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Handvatten aan innovatie
Merkidentiteit als inspiratie en toetssteen voor innovatie
Identiteit en morele kaders aan de basis van innovatie zetten is in feite een
veranderopdracht. Een recept geven voor de ideale methode om deze verandering
gestalte te geven valt buiten het bestek van dit stuk. Een paar tried and tested
succesfactoren lijken evenwel gerechtvaardigd.

Identiteit als basis voor handelen: wie zijn we en wat vinden we?
• Wie zijn we? - Motiverend bestaansrecht
Zorg voor glasheldere drijfveer die de gehele organisatie verbindt en
motiveert: ‘Hier stáán wij met z’n allen voor”. Dit is niet iets dat als concept
bedacht dient te worden, maar juist iets dat al bestaat en met kwalitatieve
technieken boven water getild kan worden. Kenmerken van een goede
drijfveer: eenvoudig, inspirerend en verbindend. “Vet cool” zoals de jeugd van
tegenwoordig zegt.
• Wat vinden we? - Normatieve differentiatie
Zorg voor formulering van het morele kader: de set normatieve opvattingen
van de organisatie. Dit betreft het mens- en wereldbeeld, geformuleerd in
heldere stellingnames, zoals bijvoorbeeld: Welke verantwoordelijkheden
nemen wij wel en welke juist niet in onze omgeving? Wat zien wij als de
grootste kansen en bedreigingen voor ontwikkeling van de samenleving? Hoe
gaan wij om met de belangen van stakeholders vs shareholders waarvan is de
verhouding tussen die twee bij ons precies van afhankelijk? Etc.

Transitie: veranderen van A naar B, volgens de regels van B
• Identiteit niet toevoegen aan innovatieprocessen, maar innovatieprocessen
toevoegen aan de identiteit. Hoe ziet een innovatieproces er uit als we
identiteit als uitgangspunt nemen?
• Niet uitrollen maar meerollen: geen top down implementatie van ‘de nieuwe
identiteit’ maar afdelingen een eigen invulling laten geven. Vraag niet: ‘Wat
vind je er van?’ maar liever: ‘Wat kun jij hier mee?’ Zo ontstaan pockets of
change in de organisatie, die andere delen meenemen.
• Verbeter wat goed gaat. Pas daarna de rest.
• Verbeteren wat al goed gaat vergroot direct het onderscheidend vermogen
van afdeling of organisatie, alsmede het (gevoel van) succes. In de slip stream
hiervan is het vervolgens relatief gemakkelijker om zaken die minder gaan ook
te verbeteren. Andersom heet wel de methode Tantalus: kan óók maar is per
definitie tegen-de-berg-op veranderen.
• Niet communiceren maar involveren: 98% van de organisatie heeft geen
actieve rol in ontwikkeling van innovaties maar is wel cruciaal voor consistente
uitvoering en vermarkting ervan. Nodig ook hen uit om zich vanuit eigen taak
en rol te verbinden met de organisatie-identiteit.
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Innovatieproces: inspiratie en motivatie
• Ideation-fase van innovatie baseren op eigen merk.
• Er zijn verschillende inspiratiepunten voor innovatie: technische
ontwikkelingen, consumentenbehoeften, partnering opportunities, marketing
research, etc. Het merk past in dat rijtje: ga in werksessies actief op zoek naar
kruisverbanden tussen merkvisie en omgevingsontwikkelingen. Apple heeft
net als David Bowie weinig zelf gecreëerd, maar juist dat wat er al was vanuit
een eigen visie enorm verbeterd. Elon Musk heeft de Tesla niet ontwikkeld
omdat hij een vlotte auto wilde bouwen, maar als ‘babystep’ naar eigen idealen
voor milieu en planeet.
• Maak merk en organisatie poreus
• Betrek de omgeving (klanten, partners, stakeholders) actief in co-creatie.
Ontwikkel bijbehorende nieuwe verdienmodellen.
• Borg de maatschappelijke waarden van de organisatie in de gehele
innovatiefunnel
• Merk en Identiteit actief borgen als toetssteen in alle overige fasen en
processen van innovatie door de verschillende gates in de innovatiefunnel te
verrijken met een merktoets.
• “The Road to succes is always under construction.” Maak de mogelijkheid van
succes belangrijker dan de kans op falen. Dat vergt nieuwe processen.

Conclusie
In deze hyperfluïde tijden is vertrouwen tussen partijen belangrijker dan ooit voor
duurzame waardecreatie. In plaats van tastbare mensen dienen we nu abstracte
organisaties ons vertrouwen te schenken. Merken, als symbolische verpersoonlijking
van mensen, overbruggen deze kloof en zijn de gereedschappen waarmee
organisaties bouwen aan dat broodnodige vertrouwen.
Merken fungeren daarbij als het veilige fundament dat de experimenten en
onzekerheid mogelijk maakt die nu eenmaal komen kijken bij (radicale) vernieuwing.
Of, zoals een bekende Argentijnse automobilist daarover ooit zo puntig zei:
“If everything is under control, your just not going fast enough.”
Mario Andretti, Formula 1 Champion

Louis Huyskes is merk- en organisatieontwikkelaar. Na
een doctoraal medicijnen, een MBA en een carrière in
internationale merkontwikkeling startte hij Ahelpingbrand.
Ahelpingbrand richt zich op values-to-value branding en helpt organisaties hun
values -waar stáán wij voor?- te vertalen naar naar concrete value voor markt en
maatschappij. Ahelpingbrand werkte tot op heden voor Erasmus MC, Hogeschool
van Amsterdam, KPN, Mazda Motors NL, MinAZ, MinEz, Nationaal Groenfonds,
Roche, Royal Bank of Scotland, Vestia, Woonstad Rotterdam.
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Persoonlijk
perspectief Roel van As
Vertrouwen in maatschappij en organisatie begint bij het vertrouwen tussen de
ene mens en de andere. Dat vergt een transparantie die ons in eerste instantie een
gevoel van kwetsbaarheid geeft. Dit is een logische barrière tot het ontstaan van
vertrouwen tussen mensen. Maar geen onneembare.

Persoonlijk vertrouwen
De manier waarop wij, mensen, keuzes maken wordt in hoge mate beïnvloed door
ons gevoel. De keuze voor de school waar ons kind naartoe zal gaan bijvoorbeeld,
of de keuze van een partner, de keuze van een woning. Het lijkt erop dat: Hoe
essentiëler de keus, hoe groter de invloed van het gevoel.
Daarmee is het niet zo dat de ratio er niet toe doet. Maar opvallend is wel dat we
erg veel tijd en aandacht aan de feiten of de bewijslast besteden. Zoals Jan Terlouw
zo treffend benoemde in de uitzending van DWDD: “Vroeger was een handdruk
voldoende, nu worden afspraken eerst juridisch getoetst en vastgelegd”, hetgeen
vaak meer tijd kost dan de uitvoering van de afspraak zelf.
De onderwaardering van het gevoel voor de medemens is ook waar te nemen in de
manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we feitelijk blijven communiceren als
luisteren geboden is. Echt aandacht voor elkaar is een fundament voor vertrouwen.
Met “echt” bedoel ik dat je elkaars drijfveren kent en de persoonlijke waarden
erachter zichtbaar maakt.

Vertrouwen wordt vandaag de dag nogal eens als kwetsbaar ervaren
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Vandaag de dag wordt dat nogal eens ervaren als Kwetsbaar. Terwijl juist hier de
aanknopingspunten voor vertrouwen liggen.
Natuurlijk is openheid een rekbaar begrip. Je kunt hierbij de volgende vragen stellen:
• hoe open ben jij ?
• deel je alles met b.v. . je partner / collega ?
• zijn er toch elementen die alleen voor jezelf zijn, en is dat erg?
Privacy in de intermenselijke verhoudingen is wat mij betreft wel wat doorgeslagen,
waardoor kwetsbaar communiceren, zeker in een zakelijke omgeving, bijna
onmogelijk is geworden.
Transparantie is echter niet in alle gevallen wenselijk. Je kunt besluiten om b.v.
verdriet niet te delen vanwege de bescherming van de ander.
• Zadel ik de ander op met mijn zorg terwijl hij/zij daar op dat moment niets mee
kan of erger nog er zelf onrustig van wordt?
• Wanneer breng ik gevoelige informatie naar buiten?
• Transparantie en timing zijn wat mij betreft onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Communiceren
Van oudsher is het non-verbale deel
van communiceren diepgeworteld. De
eerste mens had een onontwikkeld
stemgeluid, waardoor de afhankelijkheid
van gebaar en gedrag logischerwijs
groot was. We zien dat nu nog terug in
de wijze waarop pasgeborene reageren
op allerlei signalen en sfeer. Onrust in
de omgeving wordt feilloos opgepikt en
geeft een reactie in gedrag bij het kind.
In de manier waarop de moderne mens
communiceert ligt veel verborgen. Onze
Nederlandse cultuur is nog doorspekt
met verborgenheden, denk hierbij aan:
De vuile was hang je niet buiten
Het leugentje om bestwil
Hoe communicatie wordt momenteel wel
vergeleken met een ijsschots, waarbij
het grootste deel dus onder water ligt.
Nevenstaand model geeft aan hoe
weinig we eigenlijk zichtbaar maken over
onszelf. Blijkbaar ligt de “veiligheid”
in de rationele aspecten. Het verbale
stuk krijgt veel aandacht. We reageren
voorzichtig op het vocale en visuele deel
van communiceren.

Figuur 4: Wat ligt onder het oppervlakte?
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Sterker nog, we gaan regelmatig voorbij aan het visuele deel terwijl dat voor meer
dan de helft de communicatie bepaalt. Hier ligt het misverstand als een tijger op de
loer.
Hoe dieper je kunt doordringen tot het niveau van drijfveren, motieven, behoeften en
wensen hoe zekerder je bent over de uitkomsten van een gesprek. Het is tevens het
gebied waar je de kern van jezelf en de ander kunt ontmoeten. Dit is het gebied van
inspiratie en authenticiteit. Het gebied waar vertrouwen maximaal de kans krijgt om
te groeien en fundamentele keuzes gemaakt worden. Een tip: luister scherp naar de
bijzin in het verhaal van de ander, want daar ligt meestal een aanknopingspunt om
een diepere laag aan te boren.

Authenticiteit
Hoe kom ik nu zo dicht mogelijk bij de authenticiteit van mezelf en de ander? Een
terechte vraag waarop eigenlijk geen éénduidig antwoord op te geven is. Er zijn
verschillende wegen die naar Rome leiden. Wat mij in de praktijk als coach veel
heeft geholpen is het 7 schillenmodel van Blekkingh.
Met name de verbinding tussen gedrag en de
persoonlijke waarden geven veel inzicht.
Het is voor velen wel even lastig om
over deze onderwerpen openlijk te
spreken, maar al snel geeft het zoveel
houvast voor de te maken keuzes
dat de kwetsbaarheid naar de
achtergrond verdwijnt.
Zo krijgt (zelf)vertrouwen weer
grond onder de voeten.

Figuur 5: Schillenmodel autentiek leiderschap van Blekkingh

Roel van As is zijn carrière ooit gestart als begeleider
van Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK). Deze
ervaring heeft zeker mede aan de wieg gestaan van
Tracé Groep, waarvan hij oprichter is. Tracé begeleidt organisaties en teams bij
verandering van cultuur en leiderschapsstijl en helpt beweging te creëren. De
organisatie biedt daartoe personal, team en organisatie coaching, outplacement
begeleiding, intervisie en vaardigheden voor de leidinggevende. Roel’s stijl laat
zich kenmerken door scherpzinnigheid en humor, waarbij altijd wordt uitgegaan
van gelijkwaardigheid in de relatie. Confronterend en respectvol komt hij tot de
kern, om van daaruit een nieuw perspectief te bieden.
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Juridisch kader
Innovatie Sylvia Huydecoper
Vertrouwen en recht: Ontstaat vertrouwen
door het recht?
Het recht biedt rechtszekerheid. Eens of oneens, je weet waar je aan toe bent. Het
recht kan daarmee een bron van betrouwbaarheid en vervolgens vertrouwen zijn.
De wet vormt de basis van ons rechtssysteem. Jurisprudentie levert de nodige
interpretatie van normen in de wet. Contracten vullen de gaten op, daar waar geen
wet is, of waar men wil afwijken van de wet. Als contracten niet helder zijn, niet
de kern van de afspraken goed verwoorden, waarbij de verwachtingen over en
weer helder worden uitgeschreven, ontaard een contract in juridisch geneuzel dat
voornamelijk dient om risico’s bij de ander neer te leggen. Zo bezien is een contract
een uiting van wantrouwen.

Wetgeving
Binnen een democratie is het maken van wetten een proces dat zorgvuldige
afweging van veel belangen vereist. Wetgeving kan daarmee niet snel worden
bijgesteld en zeker niet vooruitlopen op innovatie. Het is ook geen goed idee om snel
wetten te maken naar aanleiding van een nieuwe techniek. Dergelijke wetten zijn al
achterhaald tegen de tijd dat ze er zijn. Een wet bevat juist open normen. Die normen
kunnen steeds afhankelijk van nieuwe techniek of maatschappelijke opvattingen
geïnterpreteerd worden, waarmee de wet met zijn tijd meegaat.
Er zijn veel nieuwe wetten, die met vertrouwen en innovatie te maken hebben.
Zo is de grondwet aangepast waarbij het briefgeheim is verruimd naar een
communicatiegeheim, waarmee email, whatsapp-berichten, etc. ook onder het
briefgeheim vallen.
Andere nieuwe wetten zijn bijvoorbeeld: de Verordening elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten, de PSD2 verordening, de Netwerk &
informatiebeveiligingsrichtlijn, de Wet gegevensverwerking en meldplicht
cybersecurity, de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de Wet
computercriminaliteit III, de E-privacydirective en de Privacyverordening.

Jurisprudentie
De wet wordt geïnterpreteerd door middel van jurisprudentie. Onze hoogste
rechterlijke colleges, de Hoge Raad (NL) en het Hof van Justitie (EU), geven geen
beslissing op de feiten, maar beantwoorden een rechtsvraag, ofwel geven een
interpretatie aan de wet.
Het bekendste arrest waarbij een innovatie heeft geleid tot een belangrijke
interpretatie van de wet is het Elektriciteitsarrest uit 1921. De vraag was of je
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elektriciteit kon ‘stelen’. In de wet staat dat je alleen goederen, ofwel tastbare zaken
kan stelen. De Hoge Raad redeneerde dat elektriciteit een economische waarde
vertegenwoordigt, die je kunt onttrekken aan de ander. Elektriciteit werd daarmee
gelijk gesteld aan een goed en het aftappen van elektriciteit daarmee strafbaar. Een
vergelijkbare redenatie is inmiddels toegepast op ‘virtuele objecten’ in een online
game.

Contracten
Juist bij innovatieve producten en diensten is het van belang om in het contract
duidelijk uit te werken wat er geleverd gaat worden. Bij nieuwe producten is (nog)
niet duidelijk wat je kunt verwachten, en is helderheid des te belangrijker. Maar
helderheid geven is vaak lastig, en daarbij suggereert een verkoper soms meer dan
er waargemaakt wordt. Zo kan wantrouwen ontstaan. Dat vertaalt zich in zwaar
juridisch aangeklede contracten die bladzijdenlang regelen wie de zwarte piet krijgt
als het mis gaat. De omschrijving van de inhoud wordt bijkans vergeten, waarmee
dergelijke zwaar juridisch aangezette contracten soms ver van de werkelijkheid
afstaan. Helder afspreken dat het resultaat van software-ontwikkeling niet helder is
(zoals bij Agile vaak het geval is), is ook helder.
Bij innovaties en technische ontwikkelingen is het voor een IT-jurist steeds weer de
kunst om aan de hand van de rechtsbronnen te analyseren welke wetgeving van
toepassing is, of de huidige wetgeving toereikend is, er jurisprudentie is die nadere
invulling geeft, of dat gekozen moet worden voor (heldere) contractuele afspraken
om de leemtes in de wet aan te vullen.

Innovatie en Vertrouwen: Waar wringt het?
De belangrijkste innovaties waar juristen zich over buigen zijn de omgang met
privacy en big data in een digitale wereld.

Innovatie en privacy
In Europa is herkend dat de digitalisering een bedreiging voor privacy betekent. In
mei 2018 gaat daarom de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, of in
het Engels, General Data Protection Regulation, of GDPR) in werking.
De AVG bouwt voort op bestaande wetgeving. In de basis blijft dan ook veel
hetzelfde. Zo blijven de beginselen als doelbinding (van tevoren bedenken wat je
met de data gaat doen), rechtmatige grondslag (heb je een goede reden om data
te verzamelen, zoals uitvoering overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd
belang), dataminimalisatie, informatieplicht, inzagerecht, right to be forgotten, plicht
tot geheimhouding en databeveiliging, bestaan. Wel worden veel regels strenger.
Nieuw is onder andere accountability (ofwel heel uitgebreid documenteren welke
data je hebt, waarom, hoe lang, van wie, voor wie, bewijs van toestemming, etc.),
meldplicht datalekken, verplichte privacy impact assesments uitvoeren, (soms)
verplicht een Functionaris Gegevensbescherming, dataportabiliteit (het recht
van betrokkene om zijn data mee te nemen naar een nieuwe aanbieder) en niet te
vergeten, het recht van toezichthouders om zeer hoge boetes op te leggen.
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Al deze regels zijn erop gericht om de privacy van het individu tegenover bedrijven
en overheden te beschermen. Dat is een goede ontwikkeling. De waarde van privacy
als grondrecht, en als een van de fundamenten van onze democratische rechtstaat,
wordt door veel mensen zwaar onderschat. Gelukkig zijn onze regelgevers er wel
van doordrongen.
Toch wringt het ook ergens. De AVG brengt veel administratieve rompslomp met zich
mee. Dat is voor veel bedrijven ingewikkeld om te implementeren, terwijl uiteindelijk
de gebruikers al die privacypolicies en cookiestatements toch niet lezen. Als
bedrijven hun privacybeleid goed inrichten, dan mag er juridisch heel veel, door goed
te informeren (transparantie) en toestemming vragen. Dat geeft echter geen garantie
op vertrouwen. Dit overkwam ING. Zij wilde betaalgegevens van betrokkenen gaan
gebruiken om hen voordelige aanbiedingen te doen, keurig na toestemming en met
de juiste privacypolicies, helemaal conform de wet. Een storm van protest overviel
de bank en het plan werd nog voor de lancering ingetrokken.
Er kan ook misbruik gemaakt worden van toestemming. Zo zijn er bedrijven die
op een slimme manier mensen overhalen hun privacy op te geven. Daardoor kan
er privacy-ongelijkheid ontstaan. De onwetenden, of mensen met minder budget,
kunnen er niet meer omheen om hun privacy op te geven. Dat wekt wantrouwen.
Voldoen aan de AVG geeft geen garantie op vertrouwen. Bedrijven moeten zich
daarom ook de vraag stellen: moet ik dit wel willen?

Innovatie en big data: Van wie is de data?
Eigendom op data bestaat niet. Net als lucht, bestaat er tot nog toe geen wet
die eigendom op data creëert. Er zijn wel wetten die bepaalde rechten op data
beschermen, maar die geven niet altijd de zekerheid die een databezitter zou willen.
Controle over ‘jouw’ data is daarmee juridisch lastig. Welke handvaten zijn er?

Databankrecht
Databankenrecht beschermt de producent die substantieel geïnvesteerd heeft
in het maken van een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige
elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk of
doorzoekbaar zijn. Rauwe data valt daarmee vaak niet onder het databankenrecht.
Vaak is de data verzameld voor een ander proces, is het niet geordend en is er niet
specifiek geïnvesteerd in het verzamelen van de van data voor de databank. Pas
als de data bewerkt is en daarin substantieel geïnvesteerd is, kan er sprake zijn van
databankbescherming.

Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt een werk (eindresultaat, niet het idee zelf), dat een
eigen oorspronkelijk karakter van de maker draagt. David Slater, een natuurfotograaf
die zijn toestel had laten jatten door een aap, bleek geen auteursrecht te hebben
op de foto’s die de aap gemaakt had. Immers, de fotograaf had zelf geen eigen
oorspronkelijk karakter aan de foto’s meegegeven. Bij rauwe data zal meestal
hetzelfde gelden: geen oorspronkelijk karakter van de maker.
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Privacyrecht
De AVG is alleen van toepassing op persoonsgegevens, en niet op andere data.
Daarbij beschermt de AVG de betrokkene (personen) en niet zo zeer de bezitter (de
verantwoordelijke) van de data. De verantwoordelijke heeft voornamelijk plichten
met betrekking tot de persoonlijke data. De AVG kan onderzoek op big data in de weg
zitten, omdat verwerken, en dus ook verzamelen van persoonsgegevens alleen mag
als je van tevoren duidelijk het doel van het verzamelen hebt vastgelegd. Bij big data
wordt er vaak pas achteraf gekeken wat er mee kan worden gedaan. Omgaan met big
data vergt dus juridische creativiteit.

Mededingingsrecht
Bedrijven kunnen niet altijd alles doen met de data die zij hebben verzameld. Ze
worden beperkt door het mededingingsrecht. Zo heeft Facebook net een boete van
110 miljoen Euro gekregen omdat zij bij de overname van WhatsApp had gezegd
dat de data van Whatsapp niet gedeeld zou worden met Facebook. Vervolgens is
dat toch gebeurd. De EU kan dergelijke enorme concentraties van data en macht
via het mededingingsrecht beperkten. Het omgekeerde kan ook. Als een bedrijf
misbruik maakt van zijn machtpositie, door de data die hij heeft oneerlijk te gebruiken
(exclusiviteit, koppelverkoop), dan kan dat ook tot boetes leiden.
De huidige wetgeving geeft de databezitter op dit moment dus niet zo veel
bescherming. Ook is er op dit vlak nog niet zo veel jurisprudentie. Juridisch resteert
dan nog het contract. De databezitter die data aan derden ter beschikking wil stellen,
maar aan het gebruik grenzen wil stellen kan een NDA (Non disclosure agreement) of
een licentieovereenkomst met beperkingen op het gebruiksrecht sluiten.

Conclusie
De wet, eventueel nader geduid middels jurisprudentie biedt rechtszekerheid.
Daar waar onhelderheid is, bijvoorbeeld bij innovatie, kunnen goede contracten
vaak aanvullende zekerheid bieden. De wet kan ook helpen bij het creëren van
rechtsgelijkheid. Maar wetten en contracten zijn daarmee niet vanzelf bronnen van
vertrouwen. Voor vertrouwen is meer nodig dan het recht, iets dat al snel buiten het
vak van de rechtsgeleerde komt.

Sylvia Huydecoper is IT-jurist. Al tijdens haar studie
raakte zij geïnteresseerd in de vraag wat de digitalisering
van de wereld voor het recht betekent. Na haar
afstuderen heeft zij als junior onderzoeker gepubliceerd over de juridische status
van digitale handtekeningen. Daarna heeft zij als advocaat gewerkt op de ITsectie van CMS Derks Star Busmann. Vanaf 2002 heeft zij als zelfstandig IT-jurist
projecten gedaan bij diverse bedrijven, waar zij adviseerde over IT-recht, telecom
en privacy-vraagstukken. Op dit moment is zij werkzaam bij Nederland ICT.
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