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Voorwoord  
De visie van de ‘Smart City’ biedt veelbelovende mogelijkheden voor toekomstbestendige stedelijke gebieden ten 

aanzien van duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en welvaart. De stad Rotterdam is begonnen het concept van de 

smart city waar te maken en hoopt daarmee de leefbaarheid van burgers te vergroten, maar ook de collectieve 

veerkracht te versterken ten aanzien van uitdagingen in het sociale domein, op economisch vlak en op het gebied van 

veiligheid. 

In dit kader is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Erasmus Universiteit en de Gemeente 

Rotterdam en is er een aantal thematische samenwerkingsprojecten gedefinieerd. Eén daarvan stelt de vraag: 

“Hoe manage je privacy in de context van de smart city?”  

Het succes van slimme steden is gebaseerd op de integratie en de effectieve toepassing van data verzameld uit 

verschillende publieke en propriétaire bronnen via verschillende informatie- en communicatietechnologieën. Deze 

data komt van camera’s, sensoren, drones, energiemeters, OV chip cards, databanken, sociale media accounts van 

burgers, toestellen in het ‘Internet of Things’ enzovoort. In principe geldt, hoe breder de dataverzameling, hoe 

eenvoudiger de effectieve sturing van processen en verdeling van hulpbronnen.  

Aan de andere kant gaat een breed opgezette 

dataverzameling en -integratie niet zonder problemen. 

Eén van de belangrijkste knelpunten is de privacy van 

burgers. Privacy is een cruciaal concept als het gaat om 

het vertrouwen van burgers in publieke instellingen 

(overheidsinstanties) en dus de bereidheid data met 

publieke instellingen te delen. Privacy kan worden 

gezien als “het recht om met rust gelaten te worden” 

(Warren & Brandeis, 1890) en de mogelijkheid voor 

mensen om “zelf te bepalen wanneer, hoe en in 

hoeverre informatie over hen gecommuniceerd wordt 

naar anderen” (Westin, 1967). De vraag is hoe een 

balans gevonden kan worden tussen de behoefte aan 

leefbaarheid, veiligheid en efficiëntie en de behoefte 

aan privacy en controle over de eigen informatie. 

Dit project wordt uitgevoerd door CESAM (Center of Excellence in Public Safety Management), Rotterdam School of 

Management, Erasmus University, vertegenwoordigd door: Prof. dr. G. Jacobs (contactpersoon), professor of 

Organisational Behaviour and Culture. Het hier gerapporteerde hoofdproject heeft een looptijd gehad van twee jaar 

(2018-2020). Het promotieonderzoek van Vivien Butot loopt nog twee jaar door (2018-2022, zie Appendix IV). De 

gemeentelijke adviescommissie voor het hoofdonderzoek bestond uit Joris Goos, Jos Maessen, Marcel Dela Haije, 

Annemiek Vreeswijk, Elke van Waalwijk van Doorn, Frank Vieveen, Irma van Bergen-Bravenboer, Jaap Dekker en 

Marco Bik. 

In dit eindrapport komen de volgende zaken aan bod. In paragraaf 1 worden de onderzoeksvragen zoals die in het 

originele voorstel stonden nog eens herhaald, voorzien van extra toelichting en gekoppeld aan drie onderzoekslijnen. 

In paragraaf 2 worden de resultaten van deze onderzoekslijnen gepresenteerd. Hierop volgend formuleert paragraaf 3 

een aantal aanbevelingen voor de gemeente. Paragraaf 4 geeft ten slotte een overzicht van de reeds ontplooide 

valorisatie-activiteiten en doet enkele voorstellen voor hoe dit onderzoek verder nog zijn waarde kan bewijzen. 
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1 Onderzoek: Wat hebben we onderzocht?  

Ons onderzoek heeft zich toegespitst op drie aspecten van privacy en veiligheid in de slimme stad: 

‐ Een situationeel gedifferentieerd privacy-begrip 

‐ Burgerlijke perspectieven op de slimme stad en privacy daarin 

‐ Veiligheid en privacy in de (participatieve) beleidspraktijk 
 

De drie centrale thema’s van dit onderzoek – de slimme stad, veiligheid en privacy – verdienen enige verdere uitleg: 

 
Box 1: Definities van de centrale thema’s in dit onderzoek 

Slimme steden “Plaatsen waar informatietechnologie wordt gecombineerd met infrastructuur, architectuur, alledaagse 
objecten en zelfs onze lichamen om sociale, economische en milieu-gerelateerde problemen aan te 
pakken.” (Townsend, 2013, p. 15) 

Veiligheid Veiligheid is een breed en veelzijdig begrip. In ons onderzoek richten wij ons op wat normaliter onder 
‘openbare orde en veiligheid’ verstaan wordt: de veiligheid van openbare plekken en straten. Om dit 
begrip te duiden wordt het meestal negatief geformuleerd: er is sprake van een (ervaring van) aantasting 
van de openbare orde en veiligheid in gevallen van “een verstoring van enige betekenis van de normale 
gang van zaken in of aan de desbetreffende openbare ruimte.” (Hoge Raad, 2007; Pietre-Cambacedes & 
Bouissou, 2013) 

Privacy Op het snijvlak van de rechtsgeleerdheid, sociologie en psychologie heeft privacy zich ontwikkeld als een 
omstreden en verwarrend concept dat zich lastig laat definiëren (Solove, 2006). In ruime zin is het “het 
recht met rust gelaten te worden” (Warren & Brandeis, 1890). Nauwer gedefinieerd, als betrekking 
hebbende op informatie, is het de mogelijkheid voor mensen “zelf te bepalen wanneer, hoe en in 
hoeverre informatie over hen gecommuniceerd wordt naar anderen” (Westin, 1967). In ons onderzoek 
hanteren wij een praktisch, holistisch en dynamisch begrip van privacy dat de praktische controle over 
zichtbaarheid, informatie en handelen situeert in de concrete, ruimtelijke (en dus ook stedelijke) 
omgeving van individuen en groepen.  

Met de snel toenemende mogelijkheden tot ‘smart governance’ op basis van ‘big data’ en smartphone apps ontstaan er 

ook nieuwe zorgen over privacy, zowel bij burgers als ambtenaren. Vragen komen naar voren over hoe de afwegingen 

te maken tussen efficiënte hulpverlening, publieke veiligheid en privacy. Het onderzoek adresseert deze vragen door 

een verfijnd begrip van privacy te ontwikkelen waarmee situationeel verschillende privacy behoeften erkend en hoe er 

in de praktijk aan tegemoet gekomen kan worden. Om dat te bereiken introduceren we een cybernetische theorie van 

de slimme stad en verbinden deze aan verschillende soorten privacy. Deze combinatie van handelingstheorie en 

privacy-begrippen helpt om ethische aspecten en kwesties van de slimme stad te begrijpen, erop te anticiperen en zo te 

managen. Omdat dit managen een expliciet ruimtelijk karakter aanneemt in de context van de slimme stad, 

concentreert ons onderzoek zich op vormen van datagebruik en surveillance op zowel straatniveau als meer op afstand 

met gebruik van big data. Hierbij krijgen praktijken van participatie en burger-tot-burger ‘coveillance’ speciale 

aandacht. Met deze doelstelling, stelt dit onderzoek drie onderzoeksvragen (ongewijzigd uit het aanvankelijke voorstel): 

Onderzoeksvraag 1: Wat is en moet privacy zijn in de smart city?  

Privacy is niet simpelweg een kwestie van meer of minder, maar verandert van vorm per situatie, technologie en 

doelgroep. De vraag is daarom, kunnen we minder algemeen denken over privacy en het toespitsen per situatie of 

technologische toepassing en per doelgroep? 

 

Onderzoeksvraag 2: Welke aspecten in het leven van burgers moeten volgens hen worden beschermd en welke 

aspecten zijn zij bereid te delen in het kader van veiligheid?  

Centraal in ons onderzoek staat de positie en privacy van de burger in de slimme, veilige stad. Maar hoe denkt de 

burger hier zelf over?  Als de ‘slimme stad’ zelf nog weinig betekenis voor ze heeft, hoe denken ze over eventuele 

scenario’s van toekomstig ‘slim’ veiligheidsbeleid? 
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Onderzoeksvraag 3: Hoe kunnen burgers, veiligheidsorganisaties en beleidsmakers zoals de overheid de juiste balans 

vinden tussen privacy en openbare veiligheid?  

Burgers worden in toenemende mate verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen veiligheid, bijvoorbeeld door politie te 

ondersteunen als ‘ogen op straat’. Sociale media, en WhatsApp in het bijzonder, vervullen hierin een belangrijke rol. 

Wat betekent dit voor de privacy van buurtbewoners? Wat is de mogelijke impact op professionals? 

En ook veiligheidsorganisaties die actief zijn op straatniveau gebruiken en ontwikkelen hun eigen applicaties om grip te 

krijgen op veiligheid en de handhaving te stroomlijnen. Ook hier, wat is de mogelijke impact daarvan op de privacy 

van de burger en op de praktijk van professionals? 

En beleidsmakers, tot slot, hebben weer hun eigen data en technologie nodig in het wijkgericht uitzetten van integraal 

veiligheidsbeleid. Opnieuw de vraag, hoe verhouden zich hun datapraktijken tot de privacy van wijkbewoners? 

Gedurende het eerste jaar kanaliseerden zich deze onderzoeksvragen in drie onderzoekslijnen.  

 

Onderzoekslijn 1: Privacy en veiligheid in de slimme stad 

De eerste lijn heeft betrekking op onderzoeksvraag 1 en is van meer theoretische aard. Het behelst een onderzoek van 

de literatuur en het ontwikkelen van een eigen conceptueel kader omtrent de slimme stad, privacy en veiligheid. Het 

zogenaamde Smart Urban Privacy Process-model (SUPP), zoals hieronder uiteengezet zal worden, resulteert hier uit. 

Academisch krijgt het vorm in een literatuurreview (onderdeel van het proefschrift van Butot), een discourse analyse 

(een hoofdstuk in International Security Management: New Solutions to Complexity, 2020, Springer) en een 

conceptueel paper, in te dienen uiterlijk eind mei als onderdeel van een special issue over slimme steden in het peer-

reviewed tijdschrift Cities). 
 

Onderzoekslijn 2: Burgerlijke grenzen  

De tweede, meer empirische onderzoekslijn richtte zich op onderzoeksvraag 2. Betreffende die vraag waren we op 

deze onderzoekslijn primair geïnteresseerd in de individuele ervaringen, gevoelens, belangen en strategieën van 

Rotterdammers aangaande hun privacy-grenzen in de stad van de toekomst, met een focus op het domein van 

veiligheid. Het ging hier in wezen om hoe burgers hun wensen en grenzen (willen en kunnen) managen. Individuele 

belangen en opvattingen, zo merkten we, raakten echter al snel aan meer algemene belangen en hun onderlinge 

afweging. Omdat de slimme stad van de toekomst er nog niet is en het daarom moeilijk is de positie en grenzen van 

burgers ten aanzien daarvan te peilen, hebben we in deze onderzoekslijn gekozen voor een scenariostudie. Zoals in 

paragraaf 2 verder toegelicht zal worden, hebben we in deze onderzoekslijn 2 de slimme stad gedefinieerd volgens drie 

formele dimensies: systeemintegratie, optimalisatie en automatisering. Op basis hiervan hebben we enkele 

toekomstscenario’s uitgewerkt die we voorleggen aan verschillende groepen burgers van Rotterdam om te testen waar 

hun wensen en grenzen liggen. Deze onderzoekslijn heeft zich vertaald naar een empirisch paper dat in december 

2019 is ingediend bij peer-reviewed tijdschrift Technological Forecasting and Social Change. 

 

Onderzoekslijn 3: Applicaties van veiligheid 

De derde lijn onderzoekt ‘slimme’ toepassingen in het veiligheidsdomein (applications of safety) zoals die nu – en niet 

in een toekomstig scenario - te vinden zijn. Het doel is een breed, systematisch en praktisch begrip te ontwikkelen van 

de verschillende kwesties van privacy en legitimiteit die zich (mogelijk) aandienen rondom deze toepassingen. In lijn 

met onderzoeksvraag 3 gaat het hier om hoe in de praktijk van min of meer participatief/co-creatief veiligheidsbeleid 

afwegingen (niet) gemaakt worden tussen veiligheid en privacy. De vraag die centraal staat is daarom: waaruit bestaat de 

rol, positie en privacy van burgers, veiligheidsorganisaties en beleidsmakers in verschillende technologische 

toepassingen van veiligheidsbeleid? Ter beantwoording kijken we naar een reeks toepassingen (zie paragraaf 2), van 

Whatsapp buurtpreventiegroepen tot meer afstandelijke, statistisch gestuurde toepassingen. Oftewel, van geheel 

horizontale ‘coveillance’ tot verticale surveillance en wat daar tussenin ligt. Deze onderzoekslijn zal resulteren in een 

empirisch paper in te dienen uiterlijk eind mei 2020 als onderdeel van een special issue over slimme steden in het 

peer-reviewed tijdschrift Cities. 
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2 Resultaten: Wat zijn de bevindingen? 
 

Onderzoekslijn 1: Privacy en veiligheid in de slimme stad 
Deze onderzoekslijn geeft een antwoord op de vraag: wat is 

en moet privacy zijn in de smart city? Om deze vraag te 

beantwoorden richten wij ons specifiek op veiligheid. Het 

is namelijk dit domein dat gaat over ons meest wezenlijke 

welbevinden in zeer directe zin. Hoewel de scheiding 

tussen onveiligheid door natuurgeweld en ongelukken 

enerzijds en interpersoonlijke en intentionele onveiligheid 

anderzijds niet makkelijk te maken is (denk: ongeluk door 

asociaal rijgedrag), zijn wij voornamelijk geïnteresseerd in 

de laatste categorie, die ook sterke overlap heeft met 

leefbaarheid. Veiligheid is een zeer lichamelijke 

basisbehoefte, een fundamentele waarde. Privacy is dat 

echter ook en beide behoeften kunnen soms geheel 

overlappen. Het lichaam is zowel de meest primaire bron 

van veiligheid als ‘private ruimte’. In geen enkel ander beleidsdomein komt dit spanningsveld scherper naar voren: De 

veiligheid van het ene lichaam en zijn persoonlijke ruimte vereist soms een inbreuk op de integriteit van een ander 

lichaam en persoonlijke ruimte met de inzet van staatsgeweld. Als we nu willen begrijpen wat privacy betekent in de 

slimme stad is het dus essentieel te kijken naar de impact van slimme technologieën in het veiligheidsdomein omdat 

juist daar de publieke waarde het scherpst tot uitdrukking komt. 

 

Om tot beter inzicht te komen in deze conceptuele relaties startte ons onderzoek zoals gebruikelijk met een 

literatuurstudie. Er zijn bibliotheken vol geschreven over privacy, veiligheid en slimme steden als losstaande 

onderwerpen. Hun samenkomst is echter nog weinig onder de loep genomen en dit is waar de wetenschappelijke 

relevantie van ons onderzoek grotendeels ligt. In dit kader is er een eerste literatuurstudie afgerond, intern gereviewd 

door promotoren van Butot (prof. dr. Saskia Bayerl, Gabriele Jacobs en Liesbeth van Zoonen) en goedgekeurd ter 

opname in zijn proefschrift. Een deel van deze literatuurstudie is meegenomen in een bredere analyse van het discours 

rond de slimme stad en het daarin relatief verwaarloosde veiligheidsdomein. Deze analyse, met een focus op casus 

Rotterdam, heeft geresulteerd in een hoofdstuk in het in maart 2020 bij uitgeverij Springer te verschijnen boek 

International Security Management: New Solutions to Complexity. Ook is er een conceptueel paper in de maak 

waarin een nieuw perspectief wordt ontwikkeld op de slimme stad dat de literatuur daaromtrent moet verrijken met 

nieuwe inzichten over het cybernetische karakter ervan (zie hieronder). Dit zal echter meer tijd innemen, mede omdat 

het empirische inzichten uit dit onderzoek meeneemt. Het zal eind mei 2020 opgeleverd en ingediend worden als 

onderdeel van een special issue over slimme steden in het peer-reviewed tijdschrift Cities. 
 

De literatuurstudie ging gelijk op met een ronde kennismakingsgesprekken bij de gemeente en daarbuiten, individueel, 

in duo’s of in groepen. Zie appendix I voor een lijst van de functionarissen die we gesproken hebben. Het gaf ons een 

idee van de behoeften aan kennis, moreel kader en concrete beleidsvragen die er liggen rondom de slimme stad. Kort 

samengevat hebben de gesprekken ons een vijftal sub thema’s opgeleverd (grofweg corresponderend met de 

onderzoekslijnen):  

 

‐ Privacy (onderzoekslijn 1 – onderzoekslijn 3): Het belang van privacy wordt alom erkend en geadresseerd (zij 

het vaak in technische termen), maar het wordt ook als sta-in-de-weg ervaren voor technologische 

ontwikkeling.  

‐ Gemeentelijke organisatie (onderzoekslijn 2 en 3): De slimme stad impliceert (systeem)integratie, van 

databases maar ook van gemeentelijke organisatie (en private partners). Interne ontschotting wordt als 
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voorwaarde gezien voor het vrij(er) stromen van data. Zowel datakoppeling als ontschotting roepen echter 

niet alleen veel technische maar vooral ook juridisch en ethische vragen op. 

‐ Automatisering (onderzoekslijnen 2 en 3): Integratie van data en op basis daarvan interveniëren, zoals door 

de stadsmariniers, zou (deels) geautomatiseerd kunnen worden. Voor de positie van de burger en de praktijk 

van de professional roept dit vragen op over menselijke controle en transparantie van bestuur. 

‐ Burgerparticipatie (onderzoekslijn 2 en 3): Er wordt groot belang gehecht aan het betrekken van de burger bij 

smart city-beleid (‘smart community’, bottom-up empowerment), maar dit blijkt ook een praktische uitdaging.  

‐ Ruimtelijke (schaal)verschillen (onderzoekslijn 3): De aard en intensiteit van dataverzameling verschilt erg 

tussen binnenstad en woonwijken.  

 

Met de literatuur in de hand en de gesprekken bij de gemeente in het achterhoofd zijn we de slimme stad als volgt 

gaan conceptualiseren. Het zal niet als een verrassing komen dat het idee van een ‘slimme stad’ in een lange lijn van 

stedelijke ideaalbeelden staat, zoals de Ville Radieuse van Le Corbusier of de Creative City van Richard Florida. Kort 

gezegd, kunnen we stellen dat de slimme stad van ‘cybernetische’ afkomst is en daarmee een combinatie belichaamt 

van het rationele plannen in de stijl van Le Corbusier en de erkenning van complexiteit en het organische plannen van 

zijn Romantische critici. De slimme stad past (retrofits) nieuwe technologie in een organisch stedelijk systeem ten 

einde het zoveel als mogelijk te besturen. Het woord ‘cybernetisch’ komt van het Griekse woord voor ‘stuurman’ of 

‘bestuurder’, waarvan ook het woord ‘gouverneur’ is afgeleid. De wetenschappelijke discipline die cybernetica is 

genoemd houdt zich bezig met de vraag hoe complexe, zelf-organiserende systemen bestuurd kunnen worden. In de 

context van stadsbestuur, met de stad als een complex systeem bij uitstek, is dit gepionierd door de ‘urban dynamics’ 

van Jay Forrester (1969) en vandaag de dag voortgezet door technologiebedrijven als IBM bij het assisteren van 

stadsbesturen (Townsend, 2013).  

 

Het cybernetische basisidee van de smart city is dat een stad als een veelzijdig systeem gezien kan worden waarin een 

grote verscheidenheid aan mensen en technologieën samenkomen in ‘stedelijke processen’ of ‘subsystemen’ van de 

smart city. Dergelijke processen en subsystemen worden meestal voorgesteld als netwerken van bijvoorbeeld 

gebouwen, vervoermiddelen of energieverbruikers. En deze netwerken zijn in een voortdurende staat van aanpassing 

aan veranderende omstandigheden. Zo kun je denken aan het veranderen van het mobiliteitsnetwerk van openbaar en 

privé vervoer naargelang het uur van de dag of plotselinge gebeurtenissen, zoals een uitvallende trein of een ongeluk 

op de weg. De gedachte is vaak dat toenemende verstedelijking leidt tot steeds meer druk op deze processen. Doordat 

er echter ook steeds meer geavanceerde digitale technologieën beschikbaar komen en in gebruik kunnen worden 

genomen, zoals bijvoorbeeld verkeerslussen en navigatie-apps, is er ook steeds meer informatie beschikbaar om deze 

processen te analyseren. Door een voortdurende terugkoppeling van informatie over stedelijke processen kunnen dan 

datagedreven aanpassingen gemaakt worden die de efficiëntie ten goede komen, en zo de kwaliteit van leven in de stad 

verbeteren. De meest courante metaforen om voor te stellen hoe de smart city op basis van dit cybernetische idee 

gestalte kan krijgen, zijn zogeheten control rooms of urban dashboards waar diverse informatiestromen samenkomen 

in  die een zo efficiënt mogelijke, datagedreven bestuur van de stad mogelijk (Hill, 2013; Meijer, 2015).  

 

Het basisdiagram van de cybernetica (Figuur 1.1) verbeeldt het basale proces van sturing van elk denkbaar zichzelf 

regulerend systeem, of het nu een simpele thermostaat of een complex organisme betreft. Daarin krijgt het systeem 

een input, verwerkt het die input door deze te analyseren in termen van wat het belangrijk acht, om dan te handelen in 

de wereld, ofwel andere systemen te beïnvloeden. De door het systeem veranderde wereld vormt dan, via een 

zogenaamde feedback loop (terugkoppeling), weer nieuwe input voor het systeem.  
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Figuur 1.1. Het cybernetische basisdiagram: een systeem krijgt een input, verwerkt die input door deze te analyseren in termen van 
wat het belangrijk acht, om dan te handelen in de wereld. De veranderde wereld vormt dan weer nieuwe input via een feedback 
loop. 
 

Wij hebben dit diagram als basis genomen voor onze interpretatie van de slimme stad en haar dimensies (vgl. 

Gershenson et al., 2016).1 Toegespitst op de smart city spreken we over drie aaneensluitende dimensies van integratie 
van systemen, optimalisatieprocessen en (automatische) toepassing van analyses (gedefinieerd in Tabel 1.1).  

 
Tabel 1.1: Definitie van drie dimensies van de slimme stad 

Systeemintegratie Het verbinden van organisaties, technologieën en data teneinde 
overzicht van en inzicht in stedelijke processen te verkrijgen 

Optimalisatieprocessen Het definiëren en analyseren van, oftewel betekenis geven aan 
stedelijke processen teneinde er een begrip van te krijgen 

(Automatische) toepassing van 
analyses 

Het op systeemintegraties en optimalisatieprocessen gebaseerde 
interveniëren op stedelijke processen in de praktijk in meer of 
minder geautomatiseerde mate 

 

In ons empirische onderzoek hebben wij deze dimensies op verschillende manieren geoperationaliseerd. In 

onderzoekslijn 2 worden ze vertaald in verschillende scenario’s en voorgelegd aan burgers en in onderzoekslijn 3 zijn 

ze gebruikt ter evaluatie van enkele bestaande of in ontwikkeling zijnde beleidspraktijken. 

 

Dimensies van de smart city gekoppeld aan vormen van privacy 

Wat hebben deze dimensies met privacy te maken? Bij een nadere beschouwing blijkt dat elk van deze drie dimensies 

van de smart city verband houdt met bezittelijk, normatieve of tactisch/creatieve privacy. In het onderstaande wordt 

elke smart city dimensie en de relatie met deze vormen van privacy kort uitgelegd aan de hand van de mogelijke 

toepassing op het veiligheidsdomein.  

 
Tabel 1.2: Definities van drie vormen van privacy 

Bezittelijk De juridisch gereguleerde afscherming van het fysieke lichaam of materieel 
of informationeel bezit (vgl. Moore, 2008). 

Normatief De contextuele gepastheid van identificaties of onthullingen, zowel in 
persoonlijke interacties als door informatiesystemen.   

Tactisch/creatief De bewegingsruimte om te handelen zonder tussenkomst van personen of 
machines (die worden aangedreven door data-analyses) (vgl. Cohen, 2012).  

 
1 Hier moet wel nog opgemerkt worden dat wij slechts deels meegaan in het gebruikelijke cybernetische denken, aangezien we het 
ook ‘van binnenuit’ bekritiseren, met speciale aandacht voor de ethische vraagstukken en overwegingen waar elk van de dimensies 
ons mee confronteert. Op zichzelf genomen heeft de cybernetica nogal eens de neiging systemen uitsluitend technisch, zo niet 
technocratisch, te benaderen. Door ons tussen de cybernetica en de juridisch/sociologische literatuur in te positioneren doen we 
tegelijkertijd recht aan het technologische én het sociaal-ethische karakter van de slimme stad.  
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In het domein van veiligheid vinden we ten eerste een integratie van allerlei technische en sociale componenten, de 

input: burgers natuurlijk, maar ook smartphones, sensoren, camera’s, databases en de daaraan gekoppelde 

organisaties. Dit gehele ensemble heeft de taak te observeren en data te verzamelen. Bij uitstek betrekking hebbend op 

de technische en institutionele ‘systeemwereld’ (IT-architectuur, databases, publieke en private organisaties), wordt 

deze eerste dimensie gereguleerd door wettelijke kaders, zoals mensenrechten, eigendomsrechten en toegangsrechten 

binnen overheidsinstanties. In termen van privacy is dit waar we risico’s aantreffen van illegaal of onrechtvaardig bezit 

van data, datalekken of onwettige datakoppelingen. Kort gezegd: informatie over mensen bevindt zich niet op de 

rechtmatige plek. We noemen deze vorm daarom bezittelijke privacy. Hier kunnen we bijvoorbeeld denken aan 

gehackte Facebook accounts of aan het onwettig gebruik van afvaldata door de sociale dienst in het opsporen van 

bijstandsfraude. 

 

Dan, in de tweede procesdimensie, zien we hoe de data afkomstig van deze bronnen betekenis krijgt. Hoe wordt 

veiligheid geïdentificeerd, geoperationaliseerd, geïndexeerd en gemodelleerd ten einde het te optimaliseren? Hier zien 

we risico’s naar voren komen van wat we normatieve privacy noemen: contextueel onwenselijke identificaties of 

onthullingen, bijvoorbeeld dat men een bepaalde ziekte heeft, eenzaam of werkloos is, of tot een bepaalde raciale of 

seksuele categorie behoort. Op basis van groepskenmerken (bijv. man, allochtoon, sociale huurder) als onveilig 

aangemerkt worden is een inbreuk op iemands normatieve privacy wanneer daar verder geen goede reden voor is. Dat 

geldt niet alleen op straatniveau, maar ook voor identificaties in informatiesystemen op afstand (die door mobiele 

apparaten steeds dichterbij de praktijk komen te staan in de smart city). 

 

In de derde en laatste dimensie van de output resulteert de veiligheidsanalyse in praktische toepassing. In de slimme 

stad kunnen deze interventies min of meer geautomatiseerd zijn afhankelijk van wat voor technieken van sturing 

worden toegepast. Denk hierbij aan harde dwang, bijvoorbeeld in de vorm van toegangspoortjes, maar zeker ook aan 

zachtere technieken als nudging of ‘gamification’, waarbij met een spelelement mensen tot gewenst gedrag worden 

verleid. In termen van privacy en ethiek is dit waar tactische bewegingsvrijheid en praktische creativiteit van burgers en 

professionals op het spel staan, gezien automatisering de potentie heeft hen bepaalde handelingsopties te ontnemen. 

De verleiding is vaak groot om deze tactische bewegingsruimte uit te bannen waar het kan (waarom mensen nog de 

keuze laten zich afwijkend te gedragen?), maar dit kan allerlei vervreemdende en verhardende effecten hebben, zeker 

wanneer het systeem een keer fout zit. Hier spreken we daarom van tactisch/creatieve privacy. 

 

Wat resulteert uit dit dynamisch verbinden van smart city dimensies en vormen van privacy is een algemeen kader 

voor slim én ethisch ingrijpen in de stedelijke ruimte, samengevat in onderstaande Figuur 1.2.  

 
Figuur 1.2. Het Smart Urban Privacy Process-model (SUPP), het algemene conceptuele kader van dit onderzoek, gespecificeerd 
naar het veiligheidsdomein. Van boven naar beneden: De slimme stad in drie dimensies weergegeven, met een specificatie van het 
‘veiligheidssysteem’ daarin, en de corresponderende vormen van privacy. 
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Bovenstaand Smart Urban Privacy Process-model (SUPP) heeft als conceptuele basis gediend voor de rest van het 

onderzoek, respectievelijk voor het ontwikkelen van smart city scenario’s, voor te leggen aan burgers, en om bestaande 

smart city toepassingen in het veiligheidsdomein te analyseren en evalueren in termen van kansen en (privacy) risico’s. 
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Onderzoekslijn 2: Burgerlijke grenzen 
Deze onderzoekslijn geeft een antwoord op de vraag welke aspecten in het leven van burgers volgens hen moeten 

worden beschermd en welke aspecten zij bereid zijn te delen in het kader van veiligheid.  

 

Om te ontdekken waar burgers hun grenzen stellen en waar hun wensen liggen ten aanzien van de slimme stad is het 

niet mogelijk ze dat gewoon te vragen. Zelden heeft men er een (precies) idee van. In ons onderzoek breken we het 

begrip daarom op in enkele dimensies die zich laten vertalen naar concrete, begrijpelijke scenario’s die we burgers 

kunnen voorschotelen. Op basis van hun reacties kunnen we terug redeneren naar de slimme stad als integraal begrip.  

 

Zoals hierboven genoemd kwamen er op basis van onze literatuurstudie en de expertinterviews bij de gemeente een 

drietal dimensies naar voren die voor ons de slimme stad definiëren. Ze vormen tezamen een formele definitie, in die 

zin dat substantieve doelen als duurzaamheid, veiligheid of mobiliteit er geen vast onderdeel van zijn (maar wel 

domeinen van toepassing kunnen zijn, zoals veiligheid in ons onderzoek). De door ons ontwikkelde definitie ziet er als 

volgt uit.  

 

 
Figuur 2.1. Drie formele dimensies van de slimme stad. De integratie van data maakt de optimalisatie van analyse mogelijk. Op 
basis hiervan kunnen beslissingen, toepassingen interventies geautomatiseerd worden.  
 

De drie dimensies van integratie, optimalisering en automatisering geven grofweg gradaties van ‘smartness’ aan: 

systeemintegratie gaat vaak vooraf aan een analyse van hoe en waar een bepaalde waarde (bv. mobiliteit, veiligheid) te 

optimaliseren. Deze analyse van een optimale situatie suggereert dan vaak de automatisering van een beslissing of 

toepassing. De dimensies corresponderen duidelijk met bovengenoemde gespreksthema’s van gemeentelijke 

organisatie en automatisering. Voor deze onderzoekslijn waren van belang de gesprekken met de afdelingen 

Onderzoek & Business Intelligence; Datagedreven Werken; Informatiemanagement; Innovatie; Stadsontwikkeling (zie 

voor precieze lijst van gesproken functionarissen appendix I). Ook het bezoeken van toonaangevende workshops, 

evenementen en conferenties binnen en buiten Rotterdam gaf ons in de eerste fase een actueel overzicht van relevante 

technologische, economische en sociale ontwikkelingen en hielp zo bij het ontwikkelen van een dekkend conceptueel 

kader. Zo gaf bijvoorbeeld het evenement ‘Robotisering van oorlog’ ons relevante inzichten over ethische kwesties 

rondom automatisering (zie voor een overzicht appendix I).  

 

Zoals bij onderzoekslijn 1 uitgelegd zijn we deze dimensies gaan begrijpen als een vertaling van de zogenaamde 

‘cybernetische loop’ (zie Figuur 1.1, 1.2 en 2.1) op stedelijk niveau (deels in navolging van Gershenson et al., 2016). 

 

De scenario’s 

Om de dimensies van de slimme stad in consistente vorm voor te leggen hebben we een interview protocol ontwikkeld 

(zie Appendix II) waar in grote lijnen de scenario’s gedefinieerd worden en een vertaling krijgen naar enkele concrete 

vignetten.  

 

Steekproefstrategie  

Behalve het ontwikkelen van een algemeen begrip van de slimme stad hebben we ook nagedacht over welke 

Rotterdamse burgers we de scenario’s willen voorleggen. In de literatuur over dataverzameling en surveillance hebben 

we daarom gezocht naar relevante persoonskenmerken. Privacy ervaringen verschillen per leeftijd, klasse, etniciteit/ras, 

gender, seksualiteit, woonplaats (in samenloop met onderzoeksvraag 1/ onderzoekslijn 1).  
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Via onze cursus ‘Rotterdam als smart city: Utopie of gevangenis?’ voor het Hoger onderwijs voor ouderen (HOVO, 

Erasmus Academie), hebben we onze eerste respondenten geworven om vanaf daar verder te sneeuwballen naar 

andere categorieën qua leeftijd en opleiding. Andere Rotterdammers (18+) hebben we geworven via Buurt Bestuurt, 

gebiedscommissies en gebiedsnetwerkers (Delfshaven, Feyenoord, Charlois, Pernis, Hillesluis). Gaandeweg, 

afhankelijk van verzadiging aan reacties die we terugkregen, hebben we ons zo door de relevante categorieën heen 

gewerkt. Zoals gezegd zijn er 31 interviews afgenomen en getranscribeerd. 

 
Figuur 2.2 en Tabel 2.1. De steekproef in beeld: Kenmerken en verspreiding van de 31 deelnemers over de wijken van Rotterdam. 
(bron kaart: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam, cijfers toegevoegd.) 
 

Methodologie 

In het scenario-onderzoek is gebruik gemaakt van de vignette-techniek, waarin de morele overtuigingen, waarden en 

normen van deelnemers onderzocht worden op basis van schetsen van fictieve of gefictionaliseerde scenario’s (Bloor 

& Wood, 2006). De vignetten zijn in dit onderzoek gebaseerd op de door ons gedefinieerde smart city-dimensies. 

Burgers zijn over het algemeen ofwel geheel onbekend met het concept smart city, of ze hebben daar geen concrete 

voorstelling bij. De vignetten stelden daarom deelnemers in staat om het concept te interpreteren en te relateren aan 

hun dagelijkse praktijk en positie in de stad. Op deze manier werd het ondanks de onzichtbaarheid van de smart city 

mogelijk om gedetailleerd inzicht te krijgen in de beleving ervan.  

 

De reacties van deelnemers zijn geanalyseerd door te kijken naar de repertoires die deelnemers aanhalen. Repertoires 

worden hier gezien als een termenregister, of de woordenschat waar deelnemers gebruik van maken om de smart city 

en hun positie daarin te kenschetsen. In plaats van de meningen van het individu, welke vaak tegenstrijdig en 

inconsistent zijn, staan de betekenissen en stijlaspecten van hun vertogen centraal (Charlebois, 2015; Potter & 

Whetherell, 1987). Dit betekent dat in de analyse repertoires niet toegeschreven worden aan individuele deelnemers, 

maar dat de aandacht uitgegaan is naar de onderlinge relaties en interacties tussen de verschillende repertoires. Dit 

geeft inzage in hoe burgers de slimme stad interpreteren, en hoe zij zichzelf daarin positioneren. 

 

Resultaten - Samenvatting 

In de reacties op de vignetten kwamen een aantal terugkerende dimensies en thema’s voor die tezamen vijf 

hoofdrepertoires over de toekomstige slimme stad vormen: 

Leeftijd   Onderwijs   

18 - 35 9 Primair 2 

36 - 65 9 Beroepsonderwijs 7 

66 en ouder 13 Hogeschool en hoger 22 

        

Gender   Etniciteit   

Man 13 Nederlands 24 

Vrouw 17 Turks 2 

Non-binair 1  Nederlands-Turks 1  

    Marokkaans 1  

    

Nederlands-

Marokkaans 1  

    Afrikaans/Ghanees 1  

    “Euraziatisch” 1  
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Repertoire Omschrijving 
Systeemontwerp (Kennis van) het ontwerp van smart city systemen en transparantie van hun 

functioneren 
Technologie ‘domesticatie’ Beschrijvingen van de opkomst van hedendaagse en toekomstige 

computertechnologieën door geleidelijke invoering en acceptatie en de 
onvermijdelijkheid van technologie 

Instrumentaliteit Overpeinzingen over het nut van smart city-technologie in termen van 
‘informativiteit’ en ‘communicativiteit’ en efficiëntie in stedelijke organisatie 

Risico Evaluaties van de slimme stad in termen van de implicaties voor surveillance, privacy 
en security en sociale rechtvaardigheid 

Burgerlijke 
verantwoordelijkheid 

Bespreken van de eigen bekwaamheden, verantwoordelijkheden en acties van 
burgers aangaande stedelijke veiligheid, en rechten op autonomie om daarmee in 
overeenstemming te handelen 

Tabel 2.2: vijf hoofdrepertoires in reactie op de slimme stad als gepresenteerd middels de vignetten 
 

Systeemontwerprepertoires beschrijven de kritische reflecties op en vragen over het ontwerp van slimme stedelijke 

informatiesystemen en de transparantie daarvan. Wat wij hier ‘technologie domesticatie’-repertoires noemen 

beschrijven hoe deelnemers vaak reageerden door technologische innovatie als een onvermijdelijkheid neer te zetten. 

Meer specifieke redenen voor acceptatie dan wel afwijzing worden beschreven in instrumentaliteit en risicorepertoires. 

Tot slot beschrijven burgerlijke verantwoordelijkheidrepertoires specifieke reacties waarin de vaardigheden, 

verantwoordelijkheden en autonomie van burgers in relatie tot stedelijke veiligheid centraal staan. 

 

De complexe wijze waarop deze vijf repertoires gedurende de interviews op elkaar inhaakten kunnen gezien worden 

als de pogingen van deelnemers om de smart city als een opkomend doch onbekend fenomeen te begrijpen. 

Opvallend was dat het bespreken van slimme stedelijke veiligheid vaak ervoor zorgde dat deelnemers zich meer 

uitgesproken kritisch, dan wel positief uitlieten dan wanneer andere toepassingen besproken werden. Slimme 

stedelijke veiligheid maakte dat deelnemers wisselden tussen repertoires en dreef als zodanig een wig tussen de 

perspectieven op de slimme stad. In reactie op de voor deze onderzoekslijn relevante onderzoeksvraag kunnen we 

zeggen dat de repertoires gezien kunnen worden als een ‘lens’ waardoor acceptatie dan wel afwijzing van slimme 

stedelijke technologieën bezien worden. 

 

In de analyse hebben we nauwgezet gekeken naar de doelmatigheid van de repertoires. De gedachte is dat de 

deelnemers bewust of onbewust een bepaald doel voor ogen hebben wanneer ze reageren op de vignetten. Door de 

keuze voor specifieke woorden en zinsconstructies kunnen deelnemers bijvoorbeeld de slimme stad verwelkomen, 

bevragen of bekritiseren. Deze functies van repertoires kunnen zowel een bewust als een onbewust gevolg zijn van het 

gebruiken van bepaalde taal- en stijlaspecten. Deze bedoelde en onbedoelde consequenties van taalgebruik gaan vaak 

gepaard met een bepaalde positionering ten aanzien van het besproken onderwerp. In de nauwste zin kunnen 

bepaalde repertoires tot gevolg hebben dat iemand zich als voor- of tegenstander van de smart city opwerpt. In andere 

woorden, repertoires kunnen posities produceren. Vaak zijn deze positioneringen echter complexer dan eenduidige 

voor-of tegenstand. In het volgende lichten we deze functies en positioneringen voor elk repertoire toe aan de hand 

van een illustratieve quote. 

 

Systeemontwerp 

 
“De computer doet alles op, ja, basis van cijfers of iets wat er is ingevoerd, die kunnen misschien wel […] een bepaalde 
afwijking d'r uit halen, maar, ja, als het gaat om bijvoorbeeld zulke automaten die dan auto's flitsen, dan is het heel 
duidelijk, het is goed of fout, want als je door rood rijdt dan ben je gewoon fout bezig, dan is het heel duidelijk om dat te 
digitaliseren […] maar ik denk dat […] het wat lastiger kan zijn bij andere soorten onderwerpen of andere soorten 
problemen.” [vrouw, 22 jaar oud] 
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In besprekingen van systeemontwerp gaat het meestal om het bevragen van de ontwerpen van slimme stedelijke 

informatiesystemen. Zoals geïllustreerd wordt in het citaat, wordt hierbij vaak onderscheid gemaakt tussen stedelijke 

fenomenen waarbij ‘dataficatie’ (zie Van Dijck et al., 2016) en de analyse en beoordeling van informatie duidelijk is, en 

fenomenen waarbij dit minder duidelijk is. Veiligheid wordt hierbij vaak gezien als een inherent complex fenomeen 

waarbij meerdere interpretaties mogelijk zijn. Op deze manier wordt de complexiteit van de stedelijke realiteit 

benadrukt, en worden ook de grenzen van ‘slimheid’ aangegeven. Zodoende produceren systeemontwerp repertoires 

in de meeste gevallen posities van sceptische oppositie ten aanzien van de slimme stad. Tegelijkertijd gaven 

deelnemers soms aan dat transparantie en het geven van een stem aan burgers tijdens de ontwerpfase mogelijkerwijs 

tot meer acceptatie kan leiden. Op deze manier worden er soms ook posities geproduceerd van voorwaardelijke 

terughoudendheid om de slimme stad te accepteren. Meestal worden systeemontwerpen echter zeer complex 

bevonden, en wordt er een algemeen gebrek aan transparantie ervaren (vgl. Jameson et al., 2019). Omdat er weinig 

overzichtelijke kennis is, overheerst onzekerheid, en vinden burgers het moeilijk om de smart city te accepteren of te 

verwerpen. Systeemontwerp kan dan ook gezien worden als een belangrijke voorwaarde voor andere reacties. 

 

Systeemontwerp 
Functies Positionering 
Bevragen en betwijfelen van ontwerpen, 
benadrukken van complexiteit stedelijke realiteit 

Sceptische oppositie, voorwaardelijke 
terughoudendheid 

 

Technologie domesticatie 
 
“ […] ik bedoel ik ben zélden pragmatisch, maar in dit soort dingen denk ik pragmatisch na. Je weet toch nooit hoe de 
toekomst verder loopt, en je hebt je altíjd aangepast […] Ik bedoel... een mens gaat altijd overleven, dus je gaat je 
aanpassen, en je probeert slim te zijn. Nou, zo doe ik het ook altijd. Dus ik denk van, ik réd me wel […] in wat voor 
systeem dan ook, ik réd me wel.” [man, 72 jaar oud] 

 

Met ‘technologie domesticatie’ duiden wij de veelvuldige reflecties van deelnemers op de ingebruikname en acceptatie 

van hedendaagse en toekomstige technologieën, welke vaak neerkomen op een passieve vorm van acceptatie. De term 

domesticatie is een verwijzing naar processen waarin de status van een technologie verandert van een controversiële 

nieuwigheid naar een vanzelfsprekend aspect van het alledaagse leven (Berker et al., 2006). Omdat hedendaagse 

technologieën eerder ook vergezeld werden van allerlei zorgen, maar deze evengoed genormaliseerd zijn, wordt het 

waarschijnlijk geacht dat hetzelfde pad gevolgd zal worden door technologieën die we nu nog vaak als onacceptabel 

zien. Uit dit soort bewoordingen spreekt een impliciet gevoel van machteloosheid tegenover processen waarop 

individuele voorkeuren en acties het afleggen tegen brede sociaal-technologische ontwikkelingen. Zoals het citaat 

duidelijk illustreert, worden vaak noties van groei en soms zelfs biologische evolutie gebruikt om dit perspectief te 

verwoorden, wat neerkomt op een naturalisering van technologische innovatie en invoering. Technologie domesticatie 

produceert hiermee posities van technologisch defaitisme of moedeloosheid wat vaak als (onbedoeld) effect heeft dat 

de mogelijkheid voor politieke hervorming van technologie naar de achtergrond verdreven wordt (Morozov, 2013). In 

plaats van weerstand wordt voorkeur gegeven aan pragmatische voorbereiding op de smart city, wat als een natuurlijk 

gevolg van onverbiddelijke technologische voortgang wordt gezien. 

 

Technologie domesticatie 
Functies Positionering 
Indirect betreuren van machteloosheid (invloed), 
pragmatisch voorbereiden op smart city normen 

(pragmatisch) technologisch defaitisme 
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Instrumentaliteit 
 
“je kan natuurlijk zo'n hele stad min of meer beheersen […] ik bedoel straks ook het hele grote vraagstuk van 
klimaatbeheersing, wat ga je nou doen met koude en warmte? Dat je dat veel meer zou kunnen volgen, zou kunnen 
uitwisselen. […] Ik denk zelfs dat het hele klimaatbeheersing, dat het ons moet gaan redden daarin.” [vrouw, 66 jaar oud] 

 

Deelnemers gingen ook vaak in op de instrumentele kwaliteiten van smart city technologie om meer inhoudelijke 

redenen voor acceptatie aan te dragen. Mogelijke voordelen worden vooral gezocht in de informatieve en 

communicatieve eigenschappen van technologie, en de mogelijke efficiëntie die de smart city kan opleveren voor 

stedelijke organisatie in het algemeen. Vaak kwam dit neer op handig persoonlijk gebruik van informatiesystemen. 

Wanneer dit voor publieke doeleinden werd voorgesteld werd dit soms ook uitgelegd als een noodzaak, zoals het 

citaat illustreert. Interessant is dat deelnemers deze instrumentele voordelen vaak illustreerden met voorbeelden uit 

hun werkende leven. Omdat instrumentaliteit vooral dient om het nut te benadrukken dat smart city technologie 

oplevert voor het stedelijk leven in het geheel, produceert het voornamelijk posities van utilitair optimisme ten aanzien 

van de smart city. 

Dit instrumentele perspectief op technologie staat in contrast met meer politieke overwegingen, welke vaak getriggerd 

werden wanneer stedelijke veiligheid als toepassingsdomein werd gesuggereerd. In deze gevallen ontstond vaak een 

schifting in de reacties. In een paar gevallen gingen deelnemers door met het verbeelden van de mogelijke 

instrumentele voordelen. Soms voorbeelden gegeven die gezien zouden kunnen worden als extremer dan hetgeen in 

de vignetten werd gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld slim cameratoezicht met software dat goede en kwade intenties 

kan onderscheiden en zo toegang tot publieke gebouwen kan regelen of de integrale verzameling en analyse van 

persoonlijke gegevens “achter de voordeur” voor veiligheidspreventie. Echter, de meeste deelnemers wisselden bij het 

onderwerp van veiligheid naar meer kritische beschouwingen, bijvoorbeeld door vragen te stellen over 

ontwerpkwesties (systeemontwerp), maar ook door risico’s te benadrukken en te spreken over de 

verantwoordelijkheden van burgers in stedelijke veiligheid. Deze laatste twee repertoires, risico en burgerlijke 
verantwoordelijkheid, worden hieronder beschreven. 

Instrumentaliteit 
Functies Positionering 
Benadrukken van voordelen Utilitair optimisme 

 

Risico 
 

“Maar dan heb je dus altijd of al vooraf data nodig van allerlei mensen, of je verzamelt heel veel data van mensen, 
gaandeweg dat systeem. En dat is mijn vraag wel, van, hoe veilig blijft dat, voor de persoon an sich? He, zoals ik denk aan 
Big Brother is Watching You, hoe ver gaan wij dan, dat is een beetje mijn vraag.” [vrouw, 66 jaar oud] 

Het ‘risicorepertoire’ werd vaak geconstrueerd met formuleringen van het type “aan de ene kant, aan de andere kant”. 

Dit heeft als specifieke functie het tegen elkaar afzetten van verschillende perspectieven op de slimme stad. Door eerst 

instrumentele perspectieven te benadrukken en vervolgens uiting te geven aan risico’s, wisselen deelnemers tussen 

posities van utilitair optimisme en burgerlijke bezorgdheid. Die bezorgdheid werd op drie manieren gearticuleerd. Ten 

eerste werden de surveillance-implicaties van de slimme stad genoemd. Zoals in het citaat naar voren komt, grepen 

mensen vaak terug op bekende fictiewerken, in het bijzonder Orwell’s Big Brother. Ten tweede hadden mensen het 

vaak over privacy. Hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen het zoeken naar zekerheid door het over privacy 

in termen van wetgeving en regulering van dataficatie, en het articuleren van een algemeen gevoel van ongemak bij de 

bewustwording dat persoonlijke informatie in systemen opgeslagen zit. In het eerste geval werden vaak voorbeelden 

gegeven van bekende, in de media uitgelichte controverses, zoals het lekken en misbruiken van data. In het tweede 

geval gebruikte men meer gevoelsmatige bewoordingen om uiting te geven aan het gevoel van ongemak. Tot slot werd 

vaak de zorg geuit dat met name in veiligheidsmanagement de riskante gevolgen van de smart city onevenredig te 
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merken zouden zijn in bepaalde stedelijke gebieden of voor bepaalde minderheidsgroeperingen. Interessant is dat in 

de meeste gevallen dergelijke zorgen over discriminatie vanuit de derde persoon werden geformuleerd, vaak door 

deelnemers die zelf niet tot een minderheidsgroepering behoren.  

Risico 
Functies Positionering 
Tegen elkaar afzetten van perspectieven, 
articuleren van affectieve bezwaren (ongemak) 

Utilitair optimisme/burgerlijke bezorgdheid 
(wissel) 

 

Burgerlijke verantwoordelijkheid 

 
“[…] ik vind het natuurlijk niet goed als we met teveel alcohol op achter het stuur zitten […] maar […] het gaat een beetje 
om het middel in dit geval […] wat je nu zegt, daar zouden we dan mee worden opgevoed […] Ik heb een kleindochter, 
die is 20, en die heeft haar rijbewijs en […] laatst […] zit ze daar, en ze drinkt niks. Ze zegt núl procent mag ik drinken, núl 
procent! En dat zegt ze heel overtuigd […] En dan is het iets van, ze doet het uit zichzelf, ze vindt het ook […] ze stemt 
ermee in. En zij hoeft ook zo een ding niet te hebben want ze zou altijd glansrijk slagen.” [vrouw, 76 jaar oud] 

Tot dusver hebben de beschreven reacties betrekking op meerdere mogelijke toepassingsdomeinen voor slimme 

stedelijke technologieën. Echter, zoals gezegd triggerden besprekingen van stedelijke veiligheid ook meer specifieke 

reacties, in het bijzonder reflecties op de rollen van burgers in de slimme stad. Repertoires over burgerlijke 

verantwoordelijkheid beschrijven de individuele intuïties aangaande persoonlijke veiligheid, zoals het ontwikkelen van 

veilige routines en het vermijden van onveilige plekken en situaties, alsook collectieve verantwoordelijkheden, zoals 

een oogje in het zeil houden voor elkaar. Deze individuele en collectieve verantwoordelijkheden voor het navigeren en 

managen van veiligheid worden gewoonlijk afgezet tegen de smart city-systemen beschreven in de vignetten. Opvallend 

is dat vaak wordt beredeneerd dat burgers moeten weten wat ze kunnen verwachten van stedelijke veiligheid en voor 

zover mogelijk in overeenkomst met deze kennis zouden moeten handelen. Gezegd kan worden dat dergelijke reacties 

voortkomen uit een positie van burgerlijk realisme. Burgerlijke verantwoordelijkheidrepertoires hebben dan als functie 

het projecteren van de onwenselijke gevolgen van smart city-systemen voor het aanleren en socialiseren van veilig en 

verantwoordelijk gedrag, zoals het citaat aangeeft. In de meest extreme gevallen beargumenteerden deelnemers dat in 

de slimme stad burgers zich zouden kunnen gaan gedragen als marionetten of robots, slechts reagerend op externe 

technologische gedragsstimuli die neerkomen op een ondermijning van hun autonomie en vrijheid. In enkele gevallen 

gaven deelnemers echter ook aan dat het reëel is dat sommigen het niet op kunnen brengen autonoom en 

verantwoordelijk te handelen ten behoeve van hun eigen en andermans veiligheid. In die gevallen zinspeelden 

deelnemers op de instrumentele voordelen van smart city technologieën door terug te grijpen op het eerder 

beschreven instrumentaliteitsrepertoire. 

Burgerlijke verantwoordelijkheid 

Functies Positionering 

Projecteren van onwenselijke effecten van smart city 

technologie voor menselijke verantwoordelijkheid 

en autonomie 

Burgerlijk realisme en moraliteit 

 

Tussentijdse conclusies 

Sommige reacties die wij tegenkwamen in dit deelonderzoek, met name de reacties beschreven in instrumentaliteit- en 

risicorepertoires, zijn ook bekend uit ander onderzoek naar informatiesystemen. Vaak wordt geopperd dat mensen 

uiteindelijk de voor- en nadelen afwegen in het accepteren van een specifieke nieuwe technologie. Echter, wanneer het 

perspectief breder wordt getrokken dan individuele technologieën, en de smart city als toekomstige leefomgeving 

besproken wordt, komt een bredere variëteit aan reacties naar voren waarin de kwestie van acceptatie niet voor eens 

en altijd beslecht wordt. De vijf beschreven repertoires zijn in vrijwel alle interviews voorgekomen. Hoewel smart cities 

vaak als een politiek neutraal instrument worden voorgesteld, kunnen we zeggen dat vanuit burgerperspectieven deze 
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visie niet ondersteund wordt. Posities van sceptische oppositie, voorwaardelijke terughoudendheid, technologisch 

defaitisme, utilitair optimisme en burgerlijke bezorgdheid, realisme en moraliteit geven elk een specifieke kijk op de 

smart city weer, waarin politieke aspecten impliciet of expliciet een rol spelen. Wanneer veiligheid als 

toepassingsdomein besproken wordt zien we dat de reacties versterkt worden, en zich soms polariseren. Uiteindelijk 

zien we dat gesprekken over de smart city zich dan ook vaak ontwikkelen tot gesprekken over democratie, de 

legitimiteit van publieke instituties, en de (on)macht van burgerschap in de stad van de toekomst. Als zodanig zijn de 

hier beschreven reacties zeer belangrijk voor overheden om in ogenschouw te nemen, onder andere in hun smart city 

plannen en de communicatie van hun beleid naar burgers toe. 
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Onderzoekslijn 3: Applicaties van veiligheid 
 

 
Figuur 3.1. De Rotterdamse ecologie van veiligheidsapps: WhatsApp buurtpreventie, Spitter en de Dataplattegrond. 

 

Deze onderzoekslijn geeft een antwoord op de vraag, hoe kunnen burgers (1), veiligheidsorganisaties (2) en 

beleidsmakers (3) zoals de overheid de juiste balans vinden tussen privacy en openbare veiligheid? Om daartoe te 

komen hebben we gekeken naar drie casussen van praktijken van veiligheidsmanagement, zoals deze zich vormen 

rondom drie nieuwe technologische applicaties van veiligheid. Corresponderend met de drie in de onderzoeksvraag 

genoemde stakeholders, zijn dat de volgende casussen: 

 

1) WhatsApp buurtpreventie (‘burgers’) 
Welbekend van de kenmerkende straatborden, zijn WhatsApp buurtpreventiegroepen inmiddels een gevestigd begrip 

in de Rotterdamse buurten. Soms ontstaan deze groepen als vanzelf vanuit een collectieve buurtvraag naar onderling 

contact voor preventiedoeleinden, en in andere gevallen worden ze geïnitieerd door betrokken individuen. Het doel 

van deze groepen is om op een laagdrempelige manier veiligheid in de buurt te bewerkstelligen door tijdig verdachte 

situaties te signaleren, de politie in te lichten en buurtbewoners te informeren middels WhatsApp. Vaak zitten er niet 

alleen burgers, maar ook handhavers, wijkagenten en andere ambtenaren in de buurtpreventiegroepen. Het opzetten 

van nieuwe groepen, die inmiddels als volwaardige burgerinitiatieven worden gezien, wordt vaak aangemoedigd door 

gemeenten. Op landelijk niveau bestaat een organisatie waar groepen zich bij aan kunnen sluiten om informatie over 

WhatsApp buurtpreventie uit te wisselen2. De specifieke focus op veiligheidskwesties onderscheidt de WhatsApp 

buurtpreventiegroepen van de ‘gewone’ buurtapps, waar gewoonlijk communicatie over allerhande buurtkwesties 

wordt uitgewisseld. In de WhatsApp buurtpreventiegroepen wordt er dan ook vaak op toegezien dat de communicatie 

uitsluitend gaat over acute veiligheidskwesties, en volgens een specifiek protocol verloopt waarbij optimale 

samenwerking met politie wordt nagestreefd. Dit toezicht heeft nogal wat voeten in de aarde, en onder de deelnemers 

vormt deze ‘etherdiscipline’ vaak een twistpunt. Wij hebben in het bijzonder gekeken naar één groep waar een 

bewoner een groep op buurtniveau specifiek voor opsporingsdoeleinden is begonnen waar strikt toegezien wordt op 

naleving van gebruiksprincipes. 
 

2) Spitter (‘veiligheidsorganisaties’) 
De tweede app, Spitter, zouden we een surveillance-assistent kunnen noemen. Als digitaal notitieboekje gedeeld door 

straathandhavers en andere werknemers van de gemeente, dient het zowel als platform om snel observaties te kunnen 

delen (naar het Engelse ‘spitting out’) als een archief dat gebruikers de mogelijkheid geeft informatie uit het verleden 

op te graven die relevant is in een nieuwe situatie (naar het Nederlandse ‘uitspitten’). In principe, maar nog niet op dit 

moment, kan de app gebruikt worden door iedere ambtenaar van de gemeente, in of buiten diensttijd. Zo geeft het 

alle Rotterdamse handhavers, jeugdwerkers, gebiedsnetwerkers, stadsbeheerders, zorgcoördinatoren, en 

accountmanagers de mogelijkheid te dienen als ‘ogen en oren’ op straat. Op dit moment is de app (of een spin-off) 

 
2 https://www.wabp.nl/  
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nog in ontwikkeling en alleen in gebruik bij jeugdhandhavers. Via Spitter delen zij observaties van en interacties met 

jongeren op straat, alle voorzien van geo-locaties. Behalve dat het functioneert als een real-time, locatiegebonden 

notitieboekje, genereert het ook meer algemene kwantitatieve data over langere perioden. In de vorm van 

kleurgecodeerde spreadsheets worden deze data gebruikt tijdens wekelijkse tactische teamvergaderingen waarin 

handhavers hun notities vergelijken over bepaalde straten, plekken en jeugdgroepen. Op een grotere, bovenwijkse 

schaal en voor langere perioden dient deze data ook als input voor de ontwikkeling van interdepartementale 

strategieën zoals uitgezet door Directie Veiligheid. Zorgen over privacy zijn er vanaf het begin van het project geweest 

en hebben de verdere ontwikkeling ervan ook gestopt. Vooral het delen van data over afdelingsgrenzen heen 

(bijvoorbeeld Maatschappelijke Ontwikkeling) en niet zozeer binnen het kader van de handhaving, wordt 

tegengehouden door wettelijke barrières. Op dit moment worden daarom geen persoonskenmerken gebruikt om de 

informatie deelbaar te houden. 

 

3) Dataplattegrond (‘beleidsmakers’) 
De derde toepassing is de Dataplattegrond, een data-dashboard dat beleidsmedewerkers de mogelijkheid geeft snel, 

makkelijk en flexibel (customized) veiligheidsanalyses te maken van buurten om zo het wijkgericht werken te 

ondersteunen in het leveren van maatwerk. Het doel is daarbij dat iedereen met een datavraag zelf lagen van ruimtelijk 

verdeelde gegevens over elkaar kan leggen om tot een integrale analyse te komen van een lokale situatie (als een 

‘satéprikker’ door de lagen). Op een desktopcomputer, of in de hand op een tablet of smartphone, geeft de 

Dataplattegrond gebiedsgericht werkende ambtenaren up-to-date en locatie-gebonden data over, bijvoorbeeld, 

eigendomsrelaties, criminaliteit, coffeeshops en meldingen van overlast (door agressie, drugs, lawaai, huisdieren, 

prostitutie, mensenhandel, psychiatrisch kwetsbaren, stank, vandalisme, vervuiling etc.). Net als Spitter werpt ook de 

Dataplattegrond allerlei privacyvraagstukken op. Er komen juridische en organisatorische kwesties naar voren over wie 

toegang heeft tot welke data en op welk ruimtelijk niveau. Op dit moment is er gekozen voor een postcode-6 schaal, 

net boven het adresniveau. Hoe zich dat vertaalt naar interventies op straatniveau is nog te bezien, maar het werpt ook 

nieuwe vragen op. Hierover later meer. 

 

Om tot een systematisch begrip van de werking en ethiek van deze applicaties te komen zijn er theoretische en 

empirische stappen gezet. Ten eerste hebben we in onderzoekslijn 1 een begrippenkader ontwikkeld waarmee we het 

brede scala aan toepassingen in het veiligheidsdomein kunnen ordenen (Figuur 3.2).  

 
Figuur 3.2. Het Smart Urban Privacy Process-model (SUPP), het algemene conceptuele kader van dit onderzoek. Bovenin de 
slimme stad in drie dimensies weergegeven en onderin de corresponderende vormen van privacy. Tussen beide in, een specificatie 
van het ‘veiligheidssysteem’. Hier is waar we de verschillende veiligheidsapps kunnen plaatsen.  

 
Voor elk van de drie applicaties hebben we gekeken naar hoe in de (materiële, sociaal-technische) praktijk de drie 

fasen van de cybernetische loop worden vormgegeven: 

‐ Welke componenten (technologie, data, organisaties worden hier hoe en in welke mate geïntegreerd in het 

veiligheidssysteem in kwestie?  
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‐ Hoe wordt in dat systeem veiligheid gedefinieerd door analyses en optimalisatiemodellen?  

‐ Hoe wordt er in de praktijk (min of meer geautomatiseerd) ingegrepen op basis van die veiligheidsanalyse? 

 

Daarbij kijken we naar hoe dat in het verleden gebeurde, hoe dat nu in ‘slimme’ praktijken gebeurt (en de 

mogelijkheden en risico’s die dat meebrengt) en wat voor mogelijkheden er nog in het verschiet liggen. Hierbij moet 

gezegd worden dat oude, nieuwe en mogelijke praktijken niet altijd historisch duidelijk van elkaar te scheiden zijn. Het 

gaat om analytische onderscheidingen in een in werkelijkheid continu ontwikkelingsproces. 

 

Oude praktijk: Hoe zien de drie dimensies van getuigen/dataverzameling, opsporing/analyse en handhaving/toepassing 

eruit in de voorgaande praktijk? Denk aan buurtpreventie vóór de komst van WhatsApp/WBAP, of aan 

straatpatrouille door handhavers vóór Spitter. 

 

Nieuwe praktijk: De nieuwe praktijk betreft de drie apps zoals we die bestudeerd hebben. Eigen aan hun 

technologische aard (ICT) zijn ze alle drie nog volop in ontwikkeling. Wij hebben gekeken naar mogelijkheden, ook 

wel te lezen als ‘kansen’ en risico’s, waarbij we de focus leggen op privacy. Omdat degene die de apps ontwikkelen zich 

ook bezighouden met privacy in het ontwerp hebben we ook gekeken naar hoe huidige oplossingen (A) van 

privacyvraagstukken soms kunnen leiden tot onbedoelde gevolgen (B-C) in een andere dimensie van de cybernetische 

loop. 

 

Nabije mogelijkheden: Omdat, zoals aangegeven, de veiligheidsapps nog volop in ontwikkeling zijn en er een constante 

stroom aan nieuwe technische mogelijkheden en innovatieve koppelingen zich voordoet in de slimme stad, is het goed 

niet alleen na te denken over de huidige praktijk maar ook over toekomstige ontwikkelingen. Hierbij gaan we niet 

verdwalen in vergezichten (wat op zijn tijd natuurlijk erg vermakelijk kan zijn), maar kijken naar wat in de evolutionaire 

economie ook wel eens ‘adjacent possibilities’ (Kauffman, 2016) worden genoemd: redelijk voor de hand liggende 

koppelingen of alternatieve inzet van bestaande technologie. Zo kijken we hieronder bijvoorbeeld naar de koppeling 

van WhatsApp buurtpreventie groepen en deurbelcamera’s. Behalve de mogelijkheden zelf kijken we ook weer naar 

de verschillende risico’s (privacy). Hoe nabij ook, het is natuurlijk onmogelijk alles te voorzien. Wij hopen dan ook 

vooral met dit schema een heuristiek instrument te bieden dat door iedereen zelf gehanteerd kan worden wanneer een 

nieuwe innovatieve mogelijkheid zich voordoet. We kijken dus vooral naar deze nabije mogelijkheden om de 

veelzijdigheid van de denkmethode te demonstreren. 

 

In een tabel samengevat, ziet dit interpretatieschema er zo uit (zie voor de invulling ervan paragraaf 3): 

Systeem Input:  
Verzamelen/meten/ getuigen  

Proces:  
Analyseren/profileren/ 
opsporen 

Output:  
toepassen/interveniëren/ 
handhaven 

Oude praktijk    

Huidige praktijk    

Mogelijkheden    

Risico’s (privacy)    

Huidige oplossingen (A) en 
onbedoelde gevolgen (B-C) 

   

Nabije mogelijkheid    

Risico’s (privacy)    
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Applicatie 1: WhatsApp buurtpreventie 
Van oudsher is een van de functies van sociale cohesie in stadsbuurten dat er op het gebied van veiligheid preventie 

wordt bewerkstelligd. Ogen op straat en een ons-kent-ons gevoel zorgden voor een continue aanwezigheid van 

bewoners die toezicht hielden op het wel en wee van de buurt. Tegenwoordig heerst het gevoel dat deze oude 

verbanden verzwakt zijn. Toenemende individualisering en vervreemding dragen dan bij aan hogere gevoelens van 

onveiligheid. Door de jaren heen is het opzetten van burgerpatrouilles in buurten met een hoge veiligheidsvraag één 

van de antwoorden hierop geweest. Leden van de patrouilles hebben tijdens hun ronden ad hoc de ogen op straat 

gericht, waarbij ze uitgerust zijn met een ondersteunend instrumentarium van portofoons, geleverd door de gemeente. 

Tot hun taken behoorden uiteraard het signaleren van veiligheids-en leefbaarheidsproblemen. Gedacht kan worden 

aan het bij bewoners onder de aandacht brengen van openstaande voordeuren en autoramen, teneinde inbraak en 

diefstal te voorkomen. Daarnaast gaat het bij de patrouilles ook om het tonen van aanwezigheid (met het beoogde 

effect onruststokers en potentiële criminelen af te schrikken), het activeren van andere burgers om preventieve 

maatregelen te nemen, het informeren van handhavers en in de extremere gevallen ook het uitvoeren van 

burgerarresten. De huidige WhatsApp buurtpreventiegroepen geven een nieuwe invulling aan burgerparticipatie in 

buurtveiligheid. Smartphones openen een hele nieuwe wereld wat het instrumentarium betreft. Door de geïntegreerde 

foto-en videocamera, en WhatsApp als veelzijdig communicatieplatform waar ook handhavers en andere ambtenaren 

mee in verbinding staan, worden burgers ware ‘sensoren’ voor veiligheidsgebeurtenissen met korte communicatielijnen 

naar eventuele mede-participerende professionals. Veiligheidsproblemen en verdachte activiteiten of situaties kunnen 

onmiddellijk gedeeld en gevolgd worden. Burgerparticipatie in buurtveiligheid ondergaat tevens een quasi-

professionalisering door het instellen van gebruiksprincipes als de SAAR-methode (Figuur 3.3), waarin de opvolging 

van de signalering van veiligheidsproblematiek wordt vastgelegd in een protocol. De moderator, of groepsbeheerder, 

ziet erop toe dat groepsleden zich aan dit gebruiksprincipe houden en grijpt waar nodig in, bijvoorbeeld door 

bewoners te attenderen op het inlichten van politie of door berichten die niet voldoen aan een veiligheidsnoodzaak te 

verwijderen. Hoewel burgers zelf zelden direct ingrijpen, wordt hun aanwezigheid getoond middels straatbordjes, en 

door de kortere communicatielijnen kunnen handhavers gerichter ingrijpen waar de buurt dat nodig acht. 

 

 
Figuur 3.3: De SAAR-methode voor WhatsApp groepen (bron: heemstedeapp.nl/algemeen/saar/) 
 

Samengevat brengt de nieuwe praktijk dus in theorie alle bewoners met elkaar in verbinding met als 

gemeenschappelijk doel onveiligheid uit de buurt te verbannen door soepele en snelle opsporing in samenwerking met 

veiligheidsprofessionals. 

 

Mogelijkheden: 

Gemodereerde WhatsApp buurtpreventie maakt het mogelijk dat burgers werkelijk de ogen en oren, oftewel de 

getuigen van handhaving worden. Deelnemers kunnen in real-time hun observaties van veiligheidsrisico’s vastleggen in 

de groep-chats en zo snelle en efficiënte meldingen van en respons op deze risico’s mogelijk maken, waardoor 

verdachten sneller aangehouden kunnen worden. Een fijne bijkomstigheid is dat in vergelijking met de 

burgerpatrouilles bewoners, als collectief, onderling het contact regelen en niet langer fysiek aangesproken hoeven te 

worden door een groepje actieve burgers, dat soms door enkelen als overijverig en bemoeizuchtig wordt ervaren. 

Binnen de app is de SAAR-methode een belangrijk principe om ergernissen van ongewenst contact met overijverige 

medebuurtbewoners te voorkomen (ook een privacy-kwestie) en de mogelijkheden van de preventiegroepen optimaal 

te benutten. 
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Wanneer een veiligheidsbedreigende gebeurtenis wordt geobserveerd (Signaleer), is het de bedoeling dat ten eerste de 

politie wordt ingelicht (Alarmeer), waarna in de WhatsApp-groep middels beschrijvingen of beeldmateriaal 

(gebruikelijk foto’s en video’s) de buurt kan worden ingelicht (App) opdat buurtbewoners weten waar ze op moeten 

letten en zo gericht de signalering voort kunnen zetten (Reageer). Ter illustratie van de mogelijkheden hebben we 

hieronder in Figuur 3.4A en 3.4B een succesvolle opvolging van een melding volgens het SAAR principe toegevoegd.  

 

Figuur 3.4A. Een voorbeeld van hoe de app op zijn best werkt. 

 

In onderstaande beschrijven we dit proces aan de hand van ons eigen analytische raamwerk. 

 

● Input: verzamelen/meten/getuigen: Een brommer wordt als gestolen opgegeven en door gecommuniceerd 

aan de WhatsApp groep door de moderator. 

● Proces: Analyseren/profileren/opsporen: Een foto van de brommer wordt rondgestuurd, wat door alle leden 

gezien kan worden, met de intentie dat alle leden naar de brommer en mogelijkerwijs ook de daders 

uitkijken. 

● Output: toepassen/interveniëren/handhaven: Wanneer de brommer opnieuw gesignaleerd wordt alarmeert 

het groepslid de politie en deelt vervolgens aanvullende informatie, in dit geval de locatie van het signalement 

en nieuwe visuele en tekstuele data. Uiteindelijk brengt de politie de brommer terug naar de rechtmatige 

eigenaar. 
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Figuur 3.4B. Een voorbeeld van hoe de app op zijn best werkt. 

 

● Input: verzamelen/meten/getuigen (II): Later wordt door een groepslid een groepje jongeren met een zelfde 

soort brommer gesignaleerd, wat gemeld wordt in de groep, waarmee het proces opnieuw opgestart wordt. 

● Proces: Analyseren/profileren/opsporen (II): De groepsleden speculeren over de vraag of het dezelfde 

brommer is, delen informatie en alarmeren de politie. De groep raakt de verdachten kwijt en een groepslid 

geeft aan dat hij/zij camerabeelden (vermoedelijk een deurbelcamera) na zal kijken, waarmee effectief de 

integratie van een aanvullende technologie geïmpliceerd wordt. 
 
Risico’s (privacy): 

 

Bezittelijke privacy 
Kijken we naar descriptief juridische privacy dan is oneigenlijke registratie en opslag van persoonsgegevens in de vorm 

van signalementen en beeldmateriaal van verdachten een niet te voorkomen, noch te controleren risico. Moderatie 

wordt handmatig door de groepsbeheerder uitgevoerd en het kan altijd gebeuren dat persoonsgegevens 

gecommuniceerd worden zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is. In principe worden berichten en 

beeldmateriaal ook door de beheerder gewist wanneer een veiligheidsbedreiging is opgelost (bijvoorbeeld wanneer een 

verdachte opgepakt is). Zoals de geïnterviewde groepsbeheerder echter aangaf, kunnen groepsleden altijd berichten 

met persoonsgegevens opslaan op hun eigen apparaat. Een voorbeeld hiervan is een geval waarin een groepslid vroeg 

naar door de beheerder verwijderd beeldmateriaal van vandalistische jongeren ten behoeve van een kennis die op de 

plaats van het voorval werkt: 

 
“Maandag- of dinsdagochtend erna kwam er ineens iemand voorbij, die vroeg: 'Kun je de filmpjes er nog even op zetten, 
want ik ken de voorzitter van het bestuur.' 'Hallo, het is hier geen filmfabriek. Wegwezen, doen we niet.' Die persoon 
werd gelijk boos.” (WhatsApp groep moderator) 

 

Hoewel deze kwestie vooral speelde omdat het SAAR-principe niet nageleefd werd (de politie was niet gealarmeerd 

voordat de melding gedaan werd), is het duidelijk dat verantwoorde moderatie hier erg belangrijk is, maar nog steeds 

geen garantie biedt (immers kan het beeldmateriaal ook direct opgevraagd worden bij de maker van de beelden).  
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Een andere variant van een bezittelijk privacy risico komt voor wanneer professionals die WhatsApp gebruiken voor 

hun communicatie en ook op hun zakelijke telefoon in buurtpreventiegroepen zitten, onbedoeld gegevens doorsturen 

naar de verkeerde groep (Figuur 3.5). Dit betreft dus een risico van het lekken van gevoelige informatie. 

 
Figuur 3.5. Een deelnemende agent post een foto van een herkenbaar voertuig in een verkeerde groep. 
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Normatieve privacy 
Risico’s voor normatieve privacy komen we in de buurtpreventiegroepen vooral tegen bij onnodige of overdreven 

verdachtmakingen die discriminatoire kenmerken kunnen vertonen. Dit hebben we voornamelijk aangetroffen in 

ongemodereerde groepen (zie Figuren 3.6, 3.7, 3.8).3 

   

    
 
Figuren 3.6, 3.7 en 3.8 (geanonimiseerd door onderzoeker).. De foto’s links en in 
het midden werden gedeeld in ongemodereerde buurtgroepen die we hebben 
ingezien. Geregeld worden er zonder serieuze aanleiding mensen als 
veiligheidsrisico op de gevoelige plaat vastgelegd, meestal minderheden. Rechts zien 
we een voorbeeld van hoe een agent zich geroepen voelt veiligheidsgevoelens (vaak 
ingegeven door en geïnterpreteerd met vooringenomenheid) te modereren in de 
buurtapp. 

 

Ook in gevallen van onnodige verdachtmaking speelt het SAAR-principe een belangrijke rol, aangezien de regel is dat 

een melding ‘112-waardig’ moet zijn. Er moet dus een concrete dreiging zijn wil het bericht door de moderator 

toegelaten worden, en voor de melding moet de politie ingelicht zijn.  

 

In het voorbeeld van de vermiste brommer (Figuren 3.4A en 3.4B) is de combinatie van vijf jongens met een 

brommer reden genoeg voor de groep om een nieuwe diefstal te suggereren. De jongens worden gevolgd en 

camerabeelden worden geraadpleegd, maar de eigenaar is nog niet geraadpleegd. Het is maar zeer de vraag of de 

combinatie van zeer algemene kenmerken genoeg grond is voor het uitgebreid fotografisch vastleggen van de groep.  

 

Tactisch/creatieve privacy 
Bij tactisch/creatieve privacy komen we ten eerste uit bij risico’s op eigenrichting (vigilantism). Net als de 

burgerpatrouilles die door sommige bewoners als hinderlijk ervaren worden, is voor te stellen dat afhankelijk van de 

ijver van de buurtpreventiegroepen de publieke ruimte in overdreven mate gecontroleerd wordt, en afwijkend gedrag 

uitgebannen wordt. Hier moet wel gezegd worden dat de WhatsApp groepen, vergeleken met de vroegere 

burgerpatrouilles, soms juist de privacy van buurtbewoners beschermen, gezien de burgerwachten enkel op afstand 

signaleren en niet meer zelf actie ondernemen door bij mensen aan te bellen als er even een deur open staat of zelf 

willen handhaven jegens verdachten. Hoe dan ook, het uitbannen van afwijkend gedrag hangt uiteraard af van wat 

 
3 Ook uit ons scenario-onderzoek (onderzoekslijn 2) weten we dat enkele deelnemers expliciet refereerden aan 
buurtpreventiegroepen waarin overdreven discriminatoire verdachtmakingen van met name moslims plaatsvond. Voor een 
deelnemer was dit reden om uit de groep te stappen, en uit het interview met de groepsbeheerder kunnen wij opmaken dat dit 
vaker voorkomt. 
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gezien wordt als acceptabel of onwenselijk gedrag, wat per persoon en groep kan verschillen. Wat wel of niet ‘112-

waardig’ is kan ook op verschillende manieren ingevuld worden. Een gestolen brommer of een gevonden tas met 

medicijnen zal wellicht strikt genomen niet 112-waardig zijn, maar wordt toch in de groep gedeeld. Omdat er dus geen 

duidelijke begrenzing is van wat de groep wel of niet aangaat, ligt hier het risico van een ‘uitdijend interventieveld’ op 

de loer, waar de groep zich met steeds meer gebeurtenissen en activiteiten in de openbare ruimte gaat bemoeien. Zo is 

het denkbaar dat een groep jongeren bij een plantsoen of bankje als problematisch gezien wordt, ook al doen ze niets 

dat de wet ze verbiedt (Figuur 3.6). Wanneer buurtpreventiegroepen ook dit soort gebeurtenissen onder hun praktijk 

scharen en hun instrumentarium en contacten inzetten om de ongewenste praktijk uit te bannen, leent de openbare 

ruimte zich eigenlijk niet meer voor allerhande legale activiteiten. In deze gevallen kan gesproken worden van het 

geleidelijk ‘steriliseren’ van publieke ruimte, die niet langer gebruikt kan worden naar ieders wens. De buitenruimte 

wordt een observatie en interventieveld in plaats van een openbare ruimte waar je ook kan hangen en niksen. 
 
“Men denkt te snel dat hij politie, handhaver of beveiliger is. Je bent alleen maar de ogen en de oren van de buurt. Je 
kijkt, je ziet en je meldt. Dat is het enige. Je moet hoofdzakelijk naar de buitenruimte kijken.” (WhatsApp groep 
moderator) 

 

Een andere praktische uitwerking is een onbedoeld maar zeer relevant gevolg van de etherdiscipline die de strak 

gemodereerde WhatsApp groep instelt. Zoals gezegd speelt de moderator of beheerder een belangrijke rol in het 

vinden van oplossingen voor privacyrisico’s. Mogelijke oplossingen zijn er in de inputfase als de moderator optreedt 

als een soort privacy-waakhond en deelnemers berispt of in de ergste gevallen verwijdert wanneer zij zonder 

opsporingsnoodzaak persoonlijke informatie delen (m.n. beeldmateriaal) of het SAAR-principe niet naleven. Maar 

ook in de procesfase, wanneer de moderator, politie of ambtenaren in de groepen discriminatie compenseren (Figuur 

3.8) of de moderator beeldmateriaal verwijdert. Mogelijke onbedoelde gevolgen hiervan zijn echter dat non-urgente, 

sociale of politieke functies van de groep worden verwijderd die mogelijk een preventieve werking hebben wat betreft 

veiligheid. Volgens een geïnterviewde wijkagent en een gebiedsnetwerker gaat van de buurtapps die zich niet exclusief 

met acute veiligheidsgebeurtenissen bezighouden een preventieve werking uit die lijkt op de meer ‘traditionele’ functie 

van sociale cohesie. Het verwijderen van bewoners uit de groep kan hieraan ook sterk afdoen. Vaak faalt het SAAR-

proces omdat groepsleden zich niet aan het protocol houden en de beheerder, toeziend op de naleving hiervan, 

berichten verwijdert. Een goed voorbeeld hiervan is de reeds beschreven onenigheid die ontstond tussen de beheerder 

en een groepslid toen deze een video plaatste van een groep jongens die op een voetbalveld vandalistisch gedrag 

vertoonden. De beheerder verwijderde de video omdat volgens protocol eerst de politie ingelicht had moeten worden. 

Toen het groepslid hiertegen in opstand kwam verwijderde de beheerder het lid. 

 

Nabije mogelijkheid:  

Een noemenswaardige nabije mogelijkheid van de Whatsapp buurtpreventie is het uitbreiden van gemodereerde 

groepen met een netwerk van deurbelcamera’s die op afstand bestuurd zouden moeten kunnen worden door de 

beheerder. Dit stelt de beheerder in staat om verdachten in real-time te volgen zonder dat daar nog langer 

telefooncamera’s met zichtbare gebruikers voor nodig zijn. Verdachten kunnen dan dus ongemerkt gevolgd worden, 

en handhaving kan dan real-time over de locatie en trajecten van verdachten ingelicht worden.  

 
“We zitten dus echt op het punt: wat doe je wel en wat doe je niet? We proberen om de buurtpreventie in een nog betere 
digitale vorm te krijgen. We willen een proef gaan doen met deurbellen, om te kijken of je daar ook buurtpreventie kan 
doen. […]  We willen hier verspreid door de buurt twintig deurbel-camera's hebben. Een deurbel-camera kun je 
tegenwoordig op je telefoon zien. Wij willen dat iemand twintig bellen op afstand, vanaf een computerscherm, via de 
deurbel kan kijken wie er staat.  […] ik wil hier op de computer kunnen kijken en even een digitaal rondje door de buurt 
kunnen maken. […] Die ringbel-camera's werken wel aardig. Je kunt er een mooi stukje straat mee zien. Je kunt het 
cameraatje 180 graden laten draaien. Het zou een mooie aanvulling zijn.” 
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Figuur 3.9 en 3.10 (geanonimiseerd door onderzoeker). In de door ons geobserveerde ongemodereerde WhatsApp groep zagen we 
hoe beelden werden gedeeld van videocamera’s vanuit huis of deurbel. 

 

Risico’s (privacy): 

Qua bezittelijk/descriptieve privacyrisico’s zien we bij deze nabije mogelijkheid dat het tot onwettelijke registraties van 

(een deel van) de openbare/naburige ruimte zou kunnen leiden.4 Wat tactisch/creatieve privacy betreft zou de 

deurbelcamera-uitbreiding tot gevolg kunnen hebben dat burgers (zowel bewoners als mensen van buiten de buurt) 

nergens respijt meer hebben van de buurtpreventiegroep. Er ontstaat dan een soort van buurtpanopticon waarbij 

theoretisch alles binnen het zichtveld van de insiders van de WhatsApp groep of, met een kwinkslag, de ‘Big 

Moderator’ die die groep beheert. Het installeert een ongemakkelijke asymmetrie tussen geobserveerden en 

observeerders. Hoe buitenissig dit scenario misschien overkomt, voor de beheerder die met het idee kwam spelen 

privacyoverwegingen hierin vooral een beperkende rol:  
 
“Maar iedereen staat er nog wat schichtig tegenover in verband met de privacy. Van de wet op de privacy word je 
helemaal gek. Als je iets wil, dan krijg je gelijk: maar privacy.” (WhatsApp groep moderator) 

 

 
4 Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over Cameratoezicht in en rond woningen 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameratoezicht-en-rond-woningen) 
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Bevindingen WhatsApp buurtpreventie gesystematiseerd in tabellen 

Systeem Input:  
Verzamelen/meten/ getuigen  

Proces:  
Analyseren/profileren/ opsporen 

Output:  
toepassen/interveniëren/ 
handhaven 

Oude praktijk Regelmatige (burgerpatrouille) en  
ad hoc ogen op straat; 
portofoons; handhavers 
(periodiek contact) 

Signaleren veiligheids- / 
leefbaarheidsproblemen (e.g. 
open deuren of autoramen, 
naastplaatsingen vuilnis) 

Aanwezigheid tonen 
(afschrikken), andere burgers 
activeren, handhavers 
informeren, burgerarresten (in 
extreme geval) 

 

Huidige praktijk Burgers/bewoners als ‘sensoren’, 
handhavers en andere 
ambtenaren, smartphones, 
camera’s, WhatsApp 

Onmiddellijk delen en volgen 
veiligheidsproblemen en 
verdachte activiteiten / situaties, 
moderatie op inhoud en proces 
(SAAR)  

Aanwezigheid tonen (enkel met 
bordjes), handhavers informeren 
middels meldingen, handhavers 
grijpen in  

Mogelijkheden Burgers/bewoners als ogen en 
oren (getuigen/ registers) van 
handhaving 

Real-time volgen en vastleggen (in 
data) van veiligheidsrisico’s 
 

Snelle / efficiënte melding en 
respons veiligheidsrisico / 
aanhouding verdachten 
Minder inbreuk op fysieke 
privacy 

Risico’s (privacy) Ongecontroleerde registratie en 
opslag persoonsgegevens 
(descriptief, gecodeerd, visueel) 
Participerende professionals 
lekken onbedoeld informatie 

Onnodige / overdreven / 
discriminatoire verdachtmaking 

Steriele publieke ruimte, 
overdreven uitbannen afwijkend 
gedrag / groepen (jongeren en 
anders  gemarginaliseerden) 

Huidige oplossingen 
(A) en onbedoelde 
gevolgen (B-C) 

(A) Moderator als privacy- 
beschermer (verwijderen van 
participanten) 

 
 
 
 
(A) Moderator, politie of 
ambtenaar modereren / dempen 
discriminatie 
 
(A) Verwijderen van foto’s na 
oplossing dreiging 

(B) Uitsluiting van niet-urgente 
sociale en politieke functies met 
mogelijk preventieve werking 

 

Nabije mogelijkheid 1 Netwerk van deurbelcamera’s  
(met controlecentrum) 

Volg verdachten in real-time, 
telefooncamera’s (met gebruiker 
zichtbaar) niet meer nodig 

Informeer handhaving in real-
time over locatie/traject verdachte 

Risico’s (privacy) Onwettelijke registratie van (een 
deel van) de openbare/naburige 
ruimte 

Vigilante coveillance (asymmetrie 
observerende / geobserveerde 
burger) 

Nergens respijt (privacy) van 
WhatsApp groep /  
‘Big Moderator’ 
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Applicatie 2: Spitter 
De tweede veiligheidsapp kan gebruikt gaan worden door verschillende veiligheidsorganisaties, maar op den duur, zo 

is de expliciete wens, ook door andere ambtenaren, zodat zij op elk moment, ook buiten dienst, op een 

laagdrempelige manier kunnen bijdragen aan de buurtveiligheid. Met deze app is uitgebreid geëxperimenteerd door 

jeugdhandhavers. 

 

In de oude situatie beschikten jeugdhandhavers naast hun vervoermiddel (auto of fiets) over portofoons en een 

notitieboekje waarin observaties van relevante gebeurtenissen werden geregistreerd. Aan het eind van de dag werden 

deze notities uitgewerkt in dossiers en periodiek verwerkt tot een rapport. Om het handhaven te optimaliseren, werd 

deze voor mede-jeugdhandhavers relevante informatie onderling op een face-to-face manier gedeeld tijdens discussies 

en dossierreviews, opdat collega’s met gedeelde surveillanceroutes op de hoogte bleven van wat er speelde in de 

buurten. Op basis van ontwikkelde routines, intuïties en een on-the-spot geheugen van de gedeelde informatie, 

toonden jeugdhandhavers hun aanwezigheid in de belangrijkste buurten, waar jongeren werden aangesproken, 

gewaarschuwd en in de ergste gevallen beboet of gearresteerd. 

 

Wanneer we het over de huidige praktijk hebben, hebben we het primair over het actuele gebruik van Spitter, en niet 

het initiële vergezicht waarin het de uitgesproken wens is dat niet alleen jeugdhandhavers, maar in theorie alle 

ambtenaren van de gemeente Rotterdam op een laagdrempelige manier hun observaties aangaande veiligheid 

registreren en zo ontsluiten voor de gemeentelijke organisatie: 
 
“[…] collega's kunnen op een specifiek moment, op een specifieke plek, een specifieke gebeurtenis of situatie waarnemen 
die zowel relevant als belangrijk voor ons is. Een waarneming die daarom met de rest van de organisatie gedeeld moet 
worden, om adequaat actie te kunnen ondernemen of om op langere termijn ontwikkelingen waar te nemen en trends te 
kunnen herkennen.” (Inventarisatie Smart City Initiatieven, 2018: 74). 
 
“Mijn einddroom is dat niet alleen mensen van stadsbeheer, of mensen van team ondermijning, of mensen van directie 
veiligheid dat ding op hun telefoon hebben staan, maar ook mensen van woningtoezicht, ook sociale inspecteurs, ook 
mensen van het sociale wijkteam. En dat die allemaal met elkaar, met name in het wijkgerichte werken, van elkaar weten 
dat ze bezig zijn en wat ze doen.” (Stadsmarinier NPRZ/Ondermijning) 

 

In het daadwerkelijke huidige gebruik van Spitter wordt deze wens ten behoeve van het experimenteren met de app 

beperkt tot het werkveld van jeugdhandhaving. Wederom dient de smartphone als het belangrijkste instrumentarium, 

waarin tekstuele en visuele data, vergezeld van geolocaties geregistreerd kunnen worden (Figuren 3.11, 3.12 en 3.13). 

De individuele registraties van waarnemingen van verdachte of ongewenste activiteiten worden verbonden en gedeeld 

met alle collega-gebruikers van de app. Uitgerust met continue informatie over de gebieden waar zij patrouilleren, 

doen jeugdhandhavers wat zij in de oude praktijk ook deden: aanwezigheid tonen, jongeren aanspreken, waar nodig 

waarschuwen en beboeten of arresteren. Het belangrijkste verschil is dat de informatie van alle collega’s nu on-the-spot 

toegankelijk en raadpleegbaar is. 



 

29 
 

   
Figuur 3.11, 3.12 en 3.13 (bron: Berrak et al., 2018 (evaluatieonderzoek VU) (kwaliteitsverlies afbeeldingen uit bron zelf)). 
Screenshots van de drie hoofdtabbladen in de Spitter app: ‘Overzicht’ (van meldingen); ‘Toevoegen’ en ‘Kaart’. Links wordt de 
melding gemaakt: “Vernielde prullenbak aangetroffen, vermoedelijk vernield door vuurwerkbom. We hebben 3 verdachte jongens 
tussen 15 en 17 jaar aangesproken die daar in de buurt stonden. Zij ontkennen betrokkenheid en hebben ook niet gezien wie dat 
gedaan heeft. Hun gegevens zijn genoteerd, het betreft: A.D.,C.S. en N.B.” Er zijn ook tags aan toegevoegd ‘Vernieling’ en 
‘Vuurwerk’. Onder het tabblad toevoegen (midden), kan het ‘Gevoel bij de situatie’ (smiley) en de prioriteit aangegeven worden. 
(Deze functie wordt in de praktijk niet echt gebruikt hebben wij later vernomen.) Rechts een illustratie van de kaartfunctie. Op de 
kaart zijn alle meldingen te zien. 

 

Samenvattend hebben de belangrijkste mogelijkheden van Spitter dus te maken met het ter plaatse onmiddellijk 

beschikbaar hebben van rijke, kwalitatieve data over personen, huishoudens en plekken, zoals geregistreerd door alle 

individuele teamleden van jeugdhandhaving. In het dagelijkse gebruik functioneert de app dan ook als een gedeeld 

geheugen over klachten, geobserveerde overlast en de handelingen van collega’s. Omdat deze registraties opgeslagen 

worden bestaat ook het idee om over de langere termijn een synopsis van gebieden te maken:  
 
“Laat die informatie dan helemaal vormvrij in een grote bak en met de hedendaagse technologie, met smart searching et 
cetera kun je dat dan vervolgens lekker analyseren en kun je ook met bepaalde kernwoorden abonneren.” (Stadsmarinier 

NPRZ/Ondermijning) 

 
 

 



 

30 
 

 

 

 
Figuur 3.14 (bron: Gemeente Rotterdam). Een uitdraai van de achterkant van Spitter. Een kleurgecodeerde spreadsheet die een 
gebiedsgerichte synopsis geeft van de meldingen over de tijd van een maand.  

 

Voor het beschrijven van het proces van Spitter volgens de cybernetische loop baseren wij ons op een combinatie van 

interviews met betrokkenen, documenten (ook van eerder onderzoek door de VU), praktische observatie en een 

aantal aangeleverde spreadsheets (Figuur 3.14). In tegenstelling tot de beschrijving bij de WhatsApp 

buurtpreventiegroep betreft het hier dus niet één specifieke gebeurtenis, maar een overzicht met meerdere 

voorbeelden.  

 

● Input: verzamelen/meten/getuigen: Tijdens hun patrouilles maken jeugdhandhavers veelvuldig gebruik van 

een smartphone waar Spitter op geïnstalleerd is. Het voordeel van is dat de handhavers ter plekke observaties 

kunnen registreren en raadplegen. Er is bewust gekozen om alle observaties te registreren, zowel observaties 

van jongeren die overlast veroorzaken als jongeren die geen overlast veroorzaken. Op deze manier wordt 

invulling gegeven aan de wens om zoveel mogelijk data op een ‘neutrale’ manier te registreren.  

● Proces: Analyseren/profileren/opsporen: Naarmate er informatie in Spitter geladen wordt kunnen de 

jeugdhandhavers de app raadplegen voordat ze hun rondes maken. Hoewel Spitter (nog) niet direct 

jeugdhandhavers naar locaties ‘stuurt’, worden de registraties wekelijks besproken in teams en verwerkt tot 

rapporten die gedeeld worden met Directie Veiligheid. 

● Output: toepassen/interveniëren/handhaven: Doordat jeugdhandhavers goed geïnformeerd hun patrouilles 

ingaan, levert hen dit een voordeel op wanneer zij eventuele gesprekken met burgers (zowel burgers met 

klachten over overlast als vermoedelijk overlastgevende jongeren) aangaan. Dit tactische voordeel kan weer 

bijdragen aan een betere service doordat bijvoorbeeld overlastmeldingen met geregistreerde observaties 

vergeleken kunnen worden om een adequaat beeld van de lokale situatie te verkrijgen, en daarop acties aan 

te passen. Omdat in Spitter ook de real-time geolocaties van collega’s worden gedeeld kan er in noodgevallen 

ook coördinatie van (groeps)actie plaatsvinden. 
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Risico’s (privacy): 

 

Bezittelijke privacy 
In termen van bezittelijke privacyrisico’s zien we bij Spitter met name het gevaar van het onrechtmatig registreren van 

persoonlijke informatie of informatie die tot ‘onthulling’ van personen kan leiden. Voorbeelden uit de met ons 

gedeelde ‘spits’ betreffen kentekens van voertuigen en initialen van personen (die wij hier gefingeerd hebben): 

 
“Tijdens onze surveillance zagen wij een motorvoertuig staan. Met het oogmerk op DDO hebben wij de bestuurder van het 
voertuig gevraagd wat hij aan het doen was. De man gaf aan dat hij aan het sleutelen was aan zijn auto. Kenteken van het 
voertuig betrof XX-XX-XX.” 
 
“Tijdens onze surveillance namen wij hier drie jongens waar die op het schoolpleintje aan het hangen waren. Wij zijn met 
deze jongens in gesprek gegaan dat dit een over[last]locatie is en hier niet gehangen mocht worden. Deze jongens snapte dit 
ook nadat wij dit uitgelegd hadden. Wij hebben deze jongens staande gehouden en een officiële waarschuwing gegeven. Deze 
jongens waren 15, 14 en 13 jaar oud. Afkortingen: S.W.J, J.H. en N.v.B.” 

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat ons duidelijk te kennen is gegeven dat dit soort informatie niet meer in Spitter 

geregistreerd wordt. Desalniettemin staat de functionaliteit van de toepassing het toe dat dit soort informatie er altijd in 

kan sluipen. Bovendien is ons ter ore gekomen dat via WhatsApp alsnog dit soort gegevens gedeeld worden, wat weer 

zijn eigen risico’s met zich mee brengt. 

 

Een ander mogelijk bezittelijke privacyrisico heeft betrekking op de handhavers zelf. Doordat de locaties van de 

handhavers bijgehouden wordt kan dit ook door collega’s gebruikt worden om de handhavers zelf te volgen. De vraag 

is of dit arbeidsrechtelijk geheel gewenst is.  

 

Normatieve privacy 
De risico’s omtrent normatieve privacy in Spitter hebben ten dele te maken met het specifieke werk van 

jeugdhandhaving, en ten dele met beslissingen die zijn genomen gedurende het testen van de app. In onze interviews 

met gebruikers, observaties van patrouilles en analyses van Spits viel het op dat het voor jongeren in de door Directie 

Veilig aangewezen ‘hotspots’ welhaast onmogelijk is om aan de aandacht van jeugdhandhaving te ontsnappen. Hier ligt 

een combinatie van ‘gebiedsgefixeerde tunnelvisie’ en een vorm van ‘groepsdenken’ op de loer. De beslissing om 

zowel overlast als de afwezigheid daarvan te registreren leidt ertoe dat in principe alle observaties van jongeren in 

Spitter geregistreerd worden. Oftewel, jongeren worden continu gevolgd en geregistreerd in opsporingstaal (‘Noord-

Afrikaans’), ook als hier geen duidelijke aanleiding voor bestaat. Verder heeft de hierboven beschreven beslissing om 

geen persoonlijke informatie te registreren ertoe geleid dat de gebruikers van Spitter terugvallen op groepskenmerken. 

In de volgende registratie komt het continue volgen en het gebruik van groepskenmerken duidelijk naar voren: 

 
“Tijdens onze surveillance kwamen wij 4 jongeren van noord Afrikaanse afkomst tegen. Leeftijd 14-16 jaar. Wij hebben een 
kort gesprekje gevoerd met deze jongeren. Ze gaven aan dat ze gewoon met ze vieren aan het wandelen waren, ze hadden 
niks te doen omdat ze nog vrij zijn van school. Dit was een leuk en goed gesprekje. Dit waren geen bekende jongeren van ons 
en horen ook niet bij de overlastgevende groep. Wij vonden het niet nodig om hun te identificeren omdat daar geen reden 
voor was. Aanleiding van het gesprek was dat de jongeren ons zelf groette. Verder geen bijzonderheden.” 

 

Een ander voorbeeld waar normatieve privacy in het geding is laat goed zien hoe de verschillende soorten privacy 

(corresponderend met de cybernetische loop) elkaar op paradoxale wijze kunnen beïnvloeden. Niet alleen zorgt het 

verbieden van het gebruik van persoonskenmerken in Spitter (bezittelijke privacy) ervoor dat dat alsnog via WhatsApp 

gedaan wordt (minder accountable), het leidt er ook toe dat de handhavers gedwongen worden in algemene sociale 

categorieën hun notities te maken (zie Figuren 3.15 en 3.16). Dit sociaal sorteren is in veel gevallen onnodig en 

onwenselijk. Zeker als het constante gebruik van dergelijke categorieën in de toepassing/handhaving leidt tot een 

disproportioneel surveilleren, stoppen, ondervragen en onderzoeken van bepaalde groepen (tactisch/creatieve privacy). 
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Figuren 3.15 en 3.16. Een voorbeeld van hoe Spitter op straatniveau werkt. Tijdens onze observatie stopten we op een parkeerplek 
die uitkeek op een parkje met in het midden enkele bankjes en een tafel (foto rechts, op een ander moment gemaakt i.v.m. 
privacy). Enkele jongeren hadden zich verzameld op en rondom het straatmeubilair. “Kijk hier zie je nu een paar jongeren zitten en 
ik ga er nu voor kiezen om ze niet aan te spreken omdat ik alleen ben en ik weet niet hoe zij dat gaan vinden wat dit is voor mij ook 
de eerste contactfase en die [jongen die naar de auto loopt, maar een tiental meters ervoor stopt en ons aankijkt] is nu aan het 
reageren en aan het praten. Dus dat betekent wel dat het wordt geregistreerd in die zin van dat we nu noteren van vijf getinte 
jongeren bij dat bankje. Ik zie bijvoorbeeld nu ook geen afval liggen. Ja, het zijn er vijf en dan ongeveer welke leeftijd ze hebben en 
dan een beetje kunnen oriënteren van dit is de doelgroep.”  De handhaver voert in (met automatische geo-tag, zonder foto 
toegevoegd): “Tijdens de surveillance zagen wij ter hoogte van de bankjes vijf getinte jongeren van 18-25 jaar. We zagen rondom de 
jongeren geen straatafval liggen. De jongeren reageerden niet negatief op onze aanwezigheid. We namen ook geen overlast waar.” 
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Tactisch/creatieve privacy 
Het tactische voordeel dat de informatie in Spitter voor jeugdhandhavers oplevert kan omgedraaid ook gezien worden 

als een informatie asymmetrie die een manipulatieve verstandhouding tot burgers in de hand kan werken. Uitgerust 

met informatie kan een gesprek met klagende burgers of jongeren uiteraard met voorbedachten rade gestuurd worden, 

wat de gesprekspartner in kwestie in het gesprek klem kan zetten. Een gebrek aan open communicatie kan tot 

onvoorspelbare reacties leiden, zeker wanneer men zich niet serieus genomen of betutteld voelt.  

 

Op een meer algemeen niveau kan het continue volgen van, praten met en het registreren van jongeren naar verloop 

van tijd ook gaan opvallen en negatief ervaren worden, wat jongeren kan doen besluiten om zich te bewegen naar 

andere plekken, of zich nooit lang op te houden op dezelfde plek, ook al is hun gedrag niet laakbaar. Dit komt neer 

op een gedragsbeperking en is in de privacy- en surveillanceliteratuur bekend als het chilling effect dat uitgaat van het 

bewustzijn (mogelijkerwijs) gevolgd te worden (Penney, 2016). 

 
“Tijdens onze surveillance troffen wij ongeveer 22 jongeren aan. Wij zagen dat zij met zeven voertuigen waren. Het waren 
zowel jongens en meiden. Wij gingen met de jongeren in gesprek. Zij gaven aan snel te gaan vertrekken. De bedoeling was 
om hier snel elkaar te ontmoeten en vervolgens weer verder te gaan. Na enkele minuten vertrokken de groep jongeren in de 
diverse voertuigen.” 
 

Tot slot zien wij ook het risico van labeling effects terug in het gebruik van Spitter: omdat jongeren in principe bij 

voorbaat als potentieel verdacht worden gezien, en dit ook in de registraties terug te zien is, kan het doorlopend volgen 

op de langere termijn ertoe leiden dat jongeren zich ook bewust worden van deze labels, en in het ergste geval zich 

hier ook naar gaan gedragen (vgl. Bernburg, 2009).  

 

Nabije mogelijkheid 1 

Een zeer voor de hand liggende technologische uitbreiding van het Spitter ensemble is de bodycam. In januari 2020 

wordt dit deel van standaarduitrusting van iedere handhaver. Hoewel (nog) geen directe link met de Spitter app is, gaat 

deze bodycam wel meer indirect een onderdeel worden van hetzelfde sociaal-technisch systeem dat we handhaving 

noemen. Goede reden om er even over uit wijden, al is het alleen maar om even te laten zien hoe het hier 

gepresenteerde cybernetische diagram toe te passen is op deze casus. De camera wordt op de borst van de handhaver 

gehangen en neemt permanent twee minuten video op. Dus wanneer aangezet in een situatie die daarom vraagt 

worden de twee minuten daarvóór ook opgeslagen. De bezittelijke privacy aspecten zijn goed afgedekt door de 

gemeente, zo lezen we op de website. De data op de camera wordt versleuteld zodat de gebruiker er niet bij kan om te 

lezen of uit te wissen en wordt maar voor bepaalde tijd opgeslagen op een centrale, goed beveiligde server.  

 

De handhaver bepaalt daarbij wanneer een situatie onveilig is (analyse) en heeft de macht de camera aan te zetten. De 

burger heeft die macht niet. Op het analyse vlak is het goed denkbaar dat het verzamelde beeldmateriaal op een 

gegeven moment geanalyseerd zou kunnen worden over langere termijn. Dit zou interessante kennis op kunnen 

leveren over de algemene kenmerken van agressieve groepen of de kenmerken van gezichten en gedrag 

(verbaal/lichamelijk) van iemand die agressief is of op het punt staat dat te worden. Het zou bovendien ook gebruikt 

kunnen worden om het functioneren van de handhavers zelf te controleren (bijv. op bias). Daarvoor zou het wel beter 

zijn om de camera permanent aan te zetten in plaats van de handhaver te laten kiezen. Dit zou ook doorwerken in de 

toepassingsdimensie, waar de voornaamste reden voor het gebruik eigenlijk in zit: de preventie van onveiligheid van 

handhavers door het disciplinerende effect van de camera. Uit studies naar gebruik van ‘police body-worn cameras’ 

blijkt dat de-escalerende functie direct proportioneel is aan de discretie van de drager (Ariel et al., 2017). Oftewel, de 

machtsrelatie belichaamd door de aan/uit-knop bepaalt wie de geobserveerde is (het veiligheidsrisico) en wie de 

observator (de normbepaler). Hier wordt daarom aangeraden de camera meer symmetrisch te laten functioneren, 

zodat beide partijen even aansprakelijk zijn. Bovendien kan de bodycam ook chilling effects hebben: mensen blijven 

uit voorzorg (gezien de onevenwichtige aansprakelijkheid) of al dan niet terechte privacy overwegingen weg van de 

handhavers. 
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Figuur 3.17 (bron: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bodycams/). De Rotterdamse handhaver draagt vanaf januari 2020 een 
bodycam. Zou die te combineren zijn met Spitter functionaliteiten, zoals beelden maken en direct invoeren? 

 

Nabije mogelijkheid 2  

In het nieuwe smart city lingo worden burgers vaak 'sensoren' genoemd, vaak met een knipoog, soms zonder. Het is 

niet ondenkbaar, zo leerden wij van een van de stadsmariniers, dat er een algemene app zou worden ontwikkeld 

waarin zowel burgers als professionals zaken registreren die zij ‘niet oké’ vinden: de ‘Niet Oké’-app. Een interessante 

gedachte, daar het (potentieel) een meer democratische betekenisgeving van veiligheid en leefbaarheid kan laten zien. 

Zij het dat een notie van positieve veiligheid vrijwel onmogelijk wordt gemaakt in app die alleen gaat over wat niet okay 

is. In dezen framet Spitter de betekenisgeving positiever. Hoe dan ook, een praktische app als de ‘Niet Oké’-app zou 

bij meta-analyse mogelijk een ander en concreter beeld opleveren dan standaard vragenlijsten over 

veiligheidsgevoelens, normen, voorkeuren en prioriteiten van burgers en ambtenaren. Bovendien, ten aanzien van het 

handhaven, is het goed voor te stellen dat een dergelijke ‘Niet Oké’-app, gelijk de bestaande BuitenBeter app een veel 

snellere opvolging mogelijk maakt door de juiste, verantwoordelijke autoriteiten. Een stimulans zou zijn voor burgerlijk 

veiligheidsgevoel, trots, eigenaarschap, en misschien zelfs sociale cohesie. Denkbare juridische risico’s in dezen zijn 

bijvoorbeeld het uitlekken en verspreiden van inloggegevens met een hoger toegangsniveau. Op het normatieve vlak 

kan het dat het democratische gehalte van de app niet tot uiting komt doordat een bepaalde, typisch (re)actieve burger 

de betekenisgeving domineert (wat ook in de meta-analyse een bias zou opleveren: wat is werkelijk ‘niet oké’?). De 

niet-participerende burgers, vaak minderheden, zullen al snel doelwit worden, als deviant worden waargenomen. Het 

zou bovendien kunnen leiden tot een afname van vertrouwen door teleurstelling in de (gepercipieerde) effectiviteit, 

inzet en rechtvaardigheid van de handhavers (in het ergste geval leidt dat weer tot zelf handhaven waar dat ongewenst 

is). Dat dit bij de BuitenBeter app niet het geval is, stemt positief. Beheer van de buitenruimte is echter een wezenlijk 

eenvoudiger te managen taak dan sociale veiligheid.  
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Bevindingen Spitter gesystematiseerd in tabellen 

Systeem Input:  
Verzamelen/meten/ getuigen  

Proces:  
Analyseren/profileren/ opsporen 

Output:  
toepassen/interveniëren/ 
handhaven 

Oude praktijk Surveillant, ogen, oren, 
auto/fiets, portafoon, bureau 
dossiers 

Face-to-face casus discussies, 
dossier review 

Aanwezigheid tonen aan, 
spreken met, waarschuwen, 
beboeten, arresteren van burger 
(verdachte/melder) op basis van 
routine, intuïtie, on-the-spot 
geheugen 

 

Huidige/nieuwe praktijk 
(Spitter) 

Surveillant, ogen, oren, 
auto/fiets, smartphone, camera, 
geolocatie, applicatie 

Verbind / generaliseer gedeelde 
notities en meldingen van 
verdachte/ ongewenste activiteit 
(over ruimte en tijd) 

Aanwezigheid tonen aan, 
spreken met, waarschuwen, 
beboeten, arresteren burger 
(verdachte/melder) op basis van 
gedeelde informatie / analyse 

Mogelijkheden Rijke kwalitatieve data 
onmiddellijk, on-the-spot bij de 
hand (over personen, 
huishoudens, plekken, gebieden) 
 
Real-time verbinding en 
geolocatie van teamleden 
handhaving 

Gedeeld geheugen / inlichtingen; 
real-time kennis over 
handelingen en praktijk 
collega’s; lange termijn synopsis 
(spreadsheet) 
 

Gerichte aanwezigheid, tactisch / 
ingelicht gesprek aangaan met 
burgers (betere service / beheer)  
 
 

Risico’s (privacy) Lekken / kruipen van 
persoonlijke data  
Onnodige real-time surveillance 
van handhavers (werknemers) 

Groepsdenken, 
gebiedsgefixeerde tunnelvisie, 
objectivering 

Manipulatieve informatie 
asymmetrie (vastzetten, minder 
open gesprekken) 

Huidige oplossingen (A) 
en onbedoelde gevolgen 
(B-C) 

(A) Geen persoonsgegevens 
gebruiken 
 
(B2) WhatsApp gebruiken voor 
gevoelige data (niet accountable, 
lekkage risico) 

(B1) Onnodig sociaal sorteren 
 
 

(C1) Groepsdiscriminatie 
(disproportionele surveillance, 
stoppen en ondervragen / 
fouilleren) 

 

Nabije mogelijkheid 1 Bodycams,  
encryptie (data onuitwisbaar door 
gebruiker), centrale server 
(beveiligd, opslag met tijdslimiet)  
Foto’s/video’s input voor  Spitter 

Analyse van videobeelden:  
agressieve groepen; kenmerken 
gezicht en gedrag (verbaal / 
lichamelijk); algemene bias van 
handhavers  
Data te combineren met andere 
data uit Spitter  

Preventie onveiligheid van 
handhavers door disciplinerende 
effect camera’s  
 
 

Risico’s (privacy) Beelden lekken uit Aan/uit schakelaar als asymmetrie 
van macht en aansprakelijkheid  
 

Camera als escalerende factor / 
tactisch excuus voor agressie 
Chilling effects 

 

Nabije mogelijkheid 2 Burgers participeren als 
‘sensoren’  
(‘Niet Oké’ app, of meer 
gespecialiseerd) 

Meer ogen en oren registreren 
wat ‘niet oké’ is op straat 
(Potentieel) democratischere 
betekenisgeving veiligheid 
Meta-analyse mogelijk van 

Snellere opvolging door 
juiste/verantwoordelijke 
autoriteiten 
Veiligheidsgevoel, burgerlijke trots 
/ eigenaarschap, sociale cohesie 
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burgerlijke normen, voorkeuren 
en prioriteiten  

Risico’s (privacy) Uitlekken toegangsgegevens 
professional 

Typische (re)actieve burger 
domineert betekenisgeving 
veiligheid (ondemocratisch, bias 
in meta-analyse)  
Burgers te gevoelig/ veeleisend 
(wat is werkelijk ‘niet oké’?) 

Niet-actieve burger doelwit (vaak 
minderheden, als deviant 
waargenomen)  
Afname vertrouwen in 
effectiviteit, inzet, 
rechtvaardigheid handhavers door 
teleurstelling 
Burgers gaan zelf handhaven 
(eigenrichting) 
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Applicatie 3: Dataplattegrond 
Datagebruik in het opsporen en bestrijden van criminaliteit is niet nieuw. In de oude handhavingspraktijk gaat het 

echter voornamelijk over intern informatiegebruik. Combinatie gaat alleen indirect, op hoog aggregatieniveau en in (ad 

hoc) onderzoek. Zoals eigen aan het hele institutionele landschap (sterk verkokerd), zijn databases en interfaces 

afgesloten per instantie, organisatie en afdeling. Toegang tot archieven/databases verloopt via dossiers en immobiele 

terminals, desktop computers. Cijfers en analyses zijn daarbij rigide, gaan over grote gebieden en lange perioden, en 

staan daarbij relatief los van surveillancepraktijken op straatniveau. Zoals we lezen in de eerdergenoemde Smart City 

inventaris (Gemeente Rotterdam, 2018), is de Dataplattegrond (daarin nog ‘belevingskaart’ genoemd) een mogelijke 

verbetering van het dan bestaande informatiesysteem dat voor alle wijken fysieke, sociale en veiligheidsstatistieken 

presenteert. Het Wijkprofiel geeft op kleur gecodeerde scores over diefstal, geweld, beroving, vandalisme, overlast en 

gevoel van veiligheid voor gebieden die vaak wel tienduizenden bewoners bevatten. Dit wordt als te grove informatie 

gezien die meer aan de buurt gerelateerde veiligheidsgevoelens geen recht doet. Ook inzet en interventie is natuurlijk 

al sinds jaar en dag verbonden aan cijfers over wijken. Maar ook hier geldt dat het over grote gebieden ging en dat er 

veel stappen tussen criminaliteitsdata (intern, niet-integraal) en aanwezigheid op straat zaten. Hiermee kwam de 

aanwezigheid en handhaving op straatniveau toch vooral tot stand middels routine, ervaring en intuïtie.  

 

Hoewel datagebruik in (veiligheids)beleid dus zeker niet nieuw is, is de hoeveelheid data die potentieel integraal voor 

handen is dat wel. Een slimme inzet en een correct beheer van al die deelbare data is echter nog een hele opgave. Wat 

betreft de inzet is er veel pionierswerk verricht door één van de stadsmariniers, die zich vanwege zijn integrale 

informatiepositie ook minder druk heeft hoeven maken over toegang tot gegevens. Uit interviews en bovengenoemd 

document hebben wij begrepen dat de Dataplattegrond ambieert de datapraktijk van de stadsmarinier meer algemeen, 

organisatiebreed beschikbaar te maken. In de woorden van de stadsmarinier zelf: 

 
“Mijn idee is: dat wat ik doe, dat moet iedereen kunnen, zo moeilijk is het allemaal niet. Het levert mij ontzettend veel op, het 
levert de stad heel veel op als ik zo werk, dus als we dat nu allemaal gaan doen, die mensen die in die wijk werken, dan 
worden we met elkaar een stukje slimmer. En ik weet ook niet goed waarom dat wat is, maar ik denk dat het te maken heeft 
met dat ze niet goed weten waar ze de informatie moeten halen, en als ze informatie krijgen dan is het vaak een Excel 
bestandje. Ja, hoe ga je daar nou eens een beetje interpreteren? Hoe ga je daar met je smart maken? Dus ze hebben gewoon 
de knowhow niet. Dat bracht mij op het idee om, toen ben ik er een soort van offensief gestart binnen de gemeente, een 
dataplattegrond te maken, misschien heb je die naam wel eens voorbij horen komen. Dat is een idee van mij geweest, 
eigenlijk was mijn idee erbij: elke gemeenteambtenaar heeft toegang tot een geografische digitale locatie, gewoon een kaart, 
een kaartsysteem. En dat je op het kaartsysteem alle data die hij mag zien als gemeenteambtenaar ook kan oproepen en op 
een kaart kan plotten.” (Stadsmarinier Informatiegestuurd werken)  
 

Het doel is daarbij dat iedereen met een datavraag zelf lagen van ruimtelijk verdeelde gegevens over elkaar kan leggen 

om tot een integrale analyse te komen van een lokale situatie (als een ‘satéprikker’ door de lagen). Dit heeft technisch 

en institutioneel (qua databeheer) echter nog behoorlijk wat voeten in de aarde. Het moge duidelijk zijn dat de 

gemeente, die sterk inzet op gebiedsgericht en integraal werken, grote waarde ziet in het breder beschikbaar maken 

van dergelijke analyses in de vorm van een Dataplattegrond.  

 

Huidige/nieuwe praktijk (Dataplattegrond): 

Samengevat, is/wordt de Dataplattegrond de online en dus mobiele interface (in een SAS-omgeving)5 van een 

maximaal ontkokerde gemeentelijke database (Datafabriek). De stadsmarinier legt uit: 

 
“…alle informatie is ontzettend verzuild. Uiteindelijk is, maar dat zullen jullie waarschijnlijk wel weten, OBI of IVO, cluster 
IVO is bezig met een datafabriek te maken. En het idee is dus: er komt één plek, waar alle data van de gemeente samenkomt, 
dat noemen ze een datafabriek. Dat idee wat ik had met die dataplattegrond is eigenlijk de viewer van die datafabriek. Dus al 

 
5 SAS staat voor Statistical Analysis System en “is de naam voor software die voor onder meer business intelligence ingezet kan 
worden. Het is een geïntegreerd systeem van software ontwikkeld door het SAS Institute dat het mogelijk maakt om data te 
analyseren en te rapporteren.” (Wikipedia.nl, https://nl.wikipedia.org/wiki/SAS_(programmeertaal)) 
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die data zitten in die silo zometeen en de data die je visueel kan maken, daar heb je een viewer voor nodig en dat is eigenlijk 
wat wij nu aan het maken zijn.” (Stadsmarinier Informatiegestuurd werken) 
 

Als zodanig visualiseert de Dataplattegrond maximaal flexibele gebiedsanalyses (van gestandaardiseerde 

veiligheidsindex tot maatwerk ‘satéprikker’) en ondersteunt het daarmee integrale en ruimtelijk precieze interventies 

en preventie in het veiligheidsdomein.  

 
Columns: Gebied; buurt; postcode-6; jaar; zaaktype; categorie (dan drop down) 
 

 

Drop-down [ABC]: 
- Agressie 
- Drugs 
- Lawaai 
- Pesten 
- Huisdieren 
- Prostitutie, mensenhandel 
- Psychisch kwetsbaren 
- Stank 
- Vandalisme 
- Vervuiling 
- Zorgmelding 
 

 
 

 
Figuren 3.18 en 3.19. Links de Dataplattegrond op een groot scherm. Hier te zien een beeld van ‘DNA van de wijk / Woonoverlast 
in 2018.’ Met specificatie van tijd en plaats en, in drop-down menu, verschillende soorten woonoverlast. Rechts een illustratie van 
hoe dat er op een mobiele tablet uit zou zien (bron: dcmr.nl).  
 

Mogelijkheden: 

De Dataplattegrond weet een buitengewoon rijk palet aan veiligheidsgerelateerde cijfers afkomstig van verschillende 

gemeentelijke afdelingen te integreren, op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk te maken en aantrekkelijk te 

visualiseren. Naar het voorbeeld van de datapraktijken van de stadsmarinier, is de doelstelling deze integratie (‘lagen 

over elkaar leggen’, ‘sateprikker’) zo flexibel mogelijk te maken. 

 
“…dat is eigenlijk al de crux, dat ik de demografische data combineer met de politiemeldingen en allerlei enquêtes die gedaan 
zijn. Als ik daar een satéprikker doorheen doe, door al die lagen van informatie, krijg ik vaak al een heel mooi beeld van de 
wijk. In het begin dacht ik: ja, maar dit is slechts de datakant. Dus de informatie vanuit de professionals en de bewoners moet 
er nog overheen gelegd worden. Maar ik merkte dat die datakant eigenlijk al 95% was van het verhaal. Zo scherp is die 
informatie.” (Stadsmarinier Informatiegestuurd werken) 
 

Dit blijkt technisch echter nu nog niet zo makkelijk te zijn (in SAS). Integratie gaat echter niet alleen over data en 

interfaces. Elke technologie landt in een sociaal-technische praktijk. Dataplattegrond is een web-based technologie, die 

via een browser toegankelijk is (dit is ook de reden waarom enkele geïnterviewden aangaven dat ze onze kwalificatie 

van ‘applicatie’ ook niet helemaal vonden passen). Dit kan op een groot flatscreen (Figuur 3.18) of een 

desktopcomputer op kantoor, maar ook op de mobiele telefoon of tablet (Figuur 3.19) (het visuele format past zich 

vanzelf aan). Dit betekent dat de gebruiker in principe direct on-the-spot op straatniveau toegang heeft tot gegevens. 

De mogelijkheid om met Google Street View (Figuur 3.20) het straatbeeld letterlijk naast de gegevens te kunnen leggen 

prikkelt de verbeelding over wat er allemaal mogelijk is met de applicatie (denk bijvoorbeeld aan augmented reality 

features). 
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Figuur 3.20 (bron: Gemeente Rotterdam). Een screenshot van hoe Google Street View integraal onderdeel wordt van de 
Dataplattegrond en zo op afstand of juist op straatniveau helpt de stedelijke ruimte te ‘lezen’.  
 

Analytisch biedt de Dataplattegrond een optimaal beeld en integraal begrip van lokale veiligheid. Als zodanig kan het 

kwantitatieve meetinstrument niet alleen beleidsmakers op directieniveau van advies dienen, maar ook het proces van 

kwalitatieve betekenisgeving door veiligheidsprofessionals in de wijk ondersteunen (mixed methods in actie). Op dit 

moment, zo hebben wij begrepen, is het gewenste werken met volledig customized lagen data (satéprikker) technisch 

nog erg moeilijk (zo niet onmogelijk in SAS). Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat hoe meer dit wel mogelijk 

wordt hoe meer ruimte er komt voor verrassende correlaties en dus aanwijzingen voor beleidsinnovatie. 

 

Mogelijkheden tot toepassing en interventie door handhavers en andere professionals zitten ten eerste in een betere en 

meer integrale coördinatie van handelen. Lokale correlaties tussen relevante variabelen (bv. overlast door psychiatrisch 

kwetsbaren en coffeeshops) kunnen de aanleiding zijn voor een gezamenlijk onderzoek door corresponderende 

verantwoordelijke instanties (bv. GGZ, politie). Ten tweede geeft de Dataplattegrond (naar gelang 

flexibiliteit/customizability) suggesties voor nieuwe aandachtsgebieden, -plekken en -huishoudens. Ten derde, en 

hierop aansluitend, kunnen professionals op straatniveau zeer gericht aanwezig zijn, surveilleren en handhaven. 

 
“Deze cijfers geven aan, eventjes grofweg gezegd: het zit in heel de wijk, overal gebeurt wat. Dus dat is jammer, want dan kan 
je niet heel erg met scherp schieten. Dus ik ging op zoek naar andere cijfers. […] Uiteindelijk heb ik ook deze kaart erbij 
gepakt, dit zijn heatmaps, vlekkenkaarten, die op een nauwkeurigheid van 50 × 50 meter aangeven hoe de mensen 
geantwoord hebben op die grootschalige enquête. Dit is goud waard. De enquête kan je geografisch scherper maken. […] Dan 
zie je dat er in de Tarwewijk, waar objectief van alles gezien mis is in heel de wijk, dat in deze hoek, dat is de Verschoorbuurt, 
dat daar de mensen juist heel erg aangeven: ja, hier is de drugsoverlast heel groot. Dan denk ik: kijk, nu worden we wat 
scherper. Uiteindelijk ben ik meer van dat soort kaarten gaan opvragen en wat blijkt: dat het ook geldt voor jeugdoverlast, 
woonoverlast, al die delicten die er staan, dan komt diezelfde hoek daaruit. En nu weet je dat de veiligheidsbeleving heel erg 
gedaald is in die omgeving. Ja, de hele wijk heeft aandacht nodig. Maar als we echt met scherp willen schieten moeten we in 
die hoek zijn. Dat is geweldig.” (Stadsmarinier Informatiegestuurd werken) 
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Risico’s (privacy): 

 

Bezittelijke privacy 

Kijken we naar risico’s op het vlak van bezittelijke privacy dan zien we dat hier binnen het ontwikkelingsproces van de 

Dataplattegrond al veel aandacht naar uitgaat. Zo wordt er goed gekeken naar of en wanneer het wenselijk is 

persoonsgegevens weer te geven, of in plaats daarvan een hoger aggregatieniveau gehanteerd moet worden. Hoewel de 

wens groot is om data op adresniveau te gebruiken, zeker onder gebruikers op straat, is er nu uit privacy-overwegingen 

voor gekozen om alleen gegevens op postcode-6 niveau te gebruiken (Figuur 3.21). Voor beleidsmakers is dit ook 

voldoende, zo wordt gesuggereerd door betrokkenen.  

 
“Nu is het echt nog vooral gebouwd voor de beleidsmensen, dus om beleid op af te stemmen, kan je postcode 6 heel goed 
gebruiken. Maar ik denk als je in een stad loopt, of tenminste in een straat loopt, wil je graag nog wel een niveau dieper. Maar 
dat is een volgende, eventuele volgende stap.” (Externe consultant Dataplattegrond) 

 

Ook is men ter dege bewust van onthullingsrisico’s die zich kunnen voordoen in dunbevolkte gebieden en bij de 

combinatie van databronnen:  

 
“… kijk heb ik een postcode 6, nou dat klinkt als, zeg maar, redelijk geaggregeerd. Alleen, ja, hoe ga je nou ermee om als je 
maar twee adressen op zo’n postcode hebt.” (Projectmanager Dataplattegrond) 
 

“… als je gegevens op elkaar legt [...], en je hebt een persoon met een rollator, en een uitkering, en nog iets, dat je [dan] 
eigenlijk… [dat] degenen in de wijk dan wel weten wie dat is.” (Externe consultant Dataplattegrond) 
 

 
Figuur 3.21 (bron: Gemeente Rotterdam). DNA van de wijk / Meldingen en misdrijven / Overzicht. Criminaliteitscijfers kunnen 
bekeken worden op een laag ruimtelijk niveau. Hier zijn meldingen en misdrijven afgebeeld op postcode 6-niveau. Per ruimtelijke 
eenheid, afhankelijk van de dichtheid, wonen daarin tussen de één en enkele honderden huishoudens.  
 

Deze mogelijkheid van combinatie van bronnen wijst ook naar het vraagstuk van toegangsniveaus. In een functioneel 

geclusterd en niet-piramidaal georganiseerd gemeentelijk apparaat wordt toegang niet (primair) bepaald door 

hiërarchische positie maar op basis van functie of project (role-based access). Wij zien dat men veel moeite doet om 

deze vaak erg nuttige en innovatieve vorm van ad hoc data-uitwisseling ook goed wettelijk te borgen. Zo moet een 

datavraag getoetst worden op doelbinding en wanneer nodig aan een PIA worden onderworpen in samenspraak met 

een Privacy Officer. Wat nog onduidelijk bleef was of na verloop van tijd de integrale dwarsverbanden van toegang 
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zich niet opstapelen, gefragmenteerd raken en onoverzichtelijk kunnen worden. Een oplossing zou zijn om 

tijdslimieten op gegevensleveringsovereenkomsten te zetten. Als een zekere opeenstapeling van autorisaties op functies 

onvermijdelijk blijkt is het nodig om ethische kaders te organiseren en verleidingen in te dammen om informeel te 

gaan combineren en experimenteren. De ervaring leert dat als zulke verkenningen eenmaal nieuwe patronen van 

afwijkend gedrag vinden, de roep om handhaving de voorafgaande function creep doet vergeten. Het kan zo dus 

betekenen dat, niet alleen ten kwade, data kan gaan ‘kruipen’, zo niet lekken, naar eigenlijk ongeautoriseerde 

personen, organisaties of afdelingen. 

 

Normatieve privacy 

Normatieve privacy, zo stelden we eerder, is een kwestie van contextueel ongewenste identificatie. Net als dat het 

gênant kan zijn om naakt gezien te worden door zomaar iedereen, kan het ergerlijk, vervelend en zelfs pijnlijk zijn om 

geïdentificeerd, onthuld of aangesproken te worden als behorende tot een bepaald gender of seksuele of etnische 

categorie wanneer de situatie daar geen aanleiding of goede reden toe geeft. Op basis van groepskenmerken (bijv. man, 

allochtoon, sociale huurder) als onveilig aangemerkt worden is een inbreuk op iemands normatieve privacy wanneer 

daar verder geen goede reden voor is.6 Dat geldt niet alleen op straatniveau, maar ook voor identificaties in 

informatiesystemen. In relatie tot de Dataplattegrond zien we omtrent deze vorm van privacy drie sterk met elkaar 

samenhangende aspecten naar voren komen: de index als black box; de ruimtelijke bias; en (de)politisering.  
Ten eerste, kan een index onwenselijke identificaties blackboxen en daarmee onzichtbaar en onaanvechtbaar maken. 

Elke index of model van veiligheid bevat drie soorten assumpties die al snel uit het zicht verdwijnen bij gebruik: de 

relevantie van indicatoren zoals die naar voren komt in het selecteren of negeren ervan; de onderlinge relevantie van 

de geselecteerde indicatoren, uitgedrukt in hun relatieve gewicht in het model; en de oorzakelijke verbanden tussen 

directe en indirecte indicatoren (van veiligheid) (Noordegraaf, 2008, p. 231). Hoewel tot op zekere hoogte 

onvermijdelijk in dagelijks gebruik, kan het blackboxen van (keuzes voor) indicatoren en hun relaties zeer 

problematisch zijn als het om discriminatoire aannames gaat. Als het al zeer kwestieus is om bijvoorbeeld etnische 

categorieën of proxy’s daarvan als indicatoren van onveiligheid te selecteren, onder de aanname dat deze meer 

onveiligheid veroorzaken (zoals in feite gebeurd is in de Rotterdamse Veiligheidsindex, zie Noordegraaf, 2008; 

Uitermark et al., 2017), dan is het nog problematischer om deze keuze vervolgens te verbloemen onder één noemer. 

Dit blackboxen van probleemanalyses kan bovendien nog versterkt worden in de visualisatie van (on)veiligheid, 

meestal door middel van kleurverschillen (De Wilde & Franssen, 2014). Het gevaar hier is dat kleine verschillen door 

kleurcodering (bijvoorbeeld op basis van standaarddeviaties) veel erger kunnen lijken en tot overdreven extra aandacht 

leiden.7 Als een index op onkritische wijze etnische of inkomenscategorieën (of via de proxy van eigendomsrelaties) 

gewicht geeft in het indiceren van onveiligheid kan dat bepaalde gebieden die vaak al met territoriale stigma’s te doen 

hebben nog eens een extra alarmerende donkere kleur geven. 

 
6 Uit het voorwoord: “zelf te bepalen wanneer, hoe en in hoeverre informatie over hen gecommuniceerd wordt naar anderen” 
(Westin, 1967). 
7 Bijkomend risico daarbij is dat verhulde statistische eigenschappen tot verkeerde doelstellingen kunnen leiden: als gebieden zijn 
gerangschikt/gecodeerd volgens een normaalverdeling (standaarddeviatie), wordt het een wiskundig onmogelijke eis om ze allemaal 
op het gemiddelde te brengen (zoals het geval was bij het gebruik van de sociale index ‘Nieuw Amsterdams Peil’, zie De Wilde en 
Franssen, 2014). 
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Figuur 3.22 (bron: Gemeente Rotterdam). Data snel interpreteren kan ondersteund worden door kleurcodering. Maar achter die 
intuïtieve kleurverschillen zitten methodologische keuzes die er door verhuld kunnen worden. En wat betekent het als het aantal 
allochtonen een zelfde diep paarse kleur krijgt als het aantal inbraken? 
 

Een interessante gedachte in dezen is dat als de Dataplattegrond flexibeler en meer customizable zou worden, dit juist 

tot een transparanter proces van analyse zou kunnen leiden. Er moeten dan immers expliciete keuzes gemaakt worden 

welke variabelen meegenomen worden, waar dat in een door anderen opgestelde (veiligheids)index al snel voor lief 

genomen wordt. Zo biedt het, uitgaande van ethisch (niet-realpolitisch) gebruik, de gelegenheid tot het cultiveren van 

een creatiever en kritischer datagebruik binnen de organisatie. 

 

Ten tweede, kan het plotten van allerlei data in een ruimtelijke interface leiden tot een specifieke bias. Waar de 

verleiding sowieso al groot is statistische correlatie tot causaliteit te bombarderen, daar wordt deze alleen maar sterker 

in een visueel aantrekkelijk ruimtelijk format. We moeten hier nog eens benadrukken dat er na jaren van onderzoek 

maar weinig eenduidig bewijs is gevonden, zeker in Nederland, voor de oorzakelijke aanname dat een ruimtelijke 

concentratie van individuen met problemen leidt tot een verergering van die problemen (de zogenaamde 

‘buurteffecten’). Veel duidelijker is het effect van structurele posities (werk, opleiding, cultuur etc.). Desalniettemin is 

de concentratiehypothese een hardnekkig idee dat nog steeds centraal blijft staan in veel stedelijk beleid. De constante 

visualisatie van ruimtelijke correlaties hebben hier ongetwijfeld een groot aandeel in. Het kan echter niet zo zijn dat op 

basis van twijfelachtige hypothesen en ongefundeerde territoriale stigma’s individuen (vaak uit minderheidsgroepen) 

disproportioneel onderwerp van surveillance zijn. 

 

Ten derde, omdat samengestelde indicatoren als veiligheids- of leefbaarheidsindexen allerlei normatieve keuzes in zich 

opnemen en dus niet politiek neutraal kunnen zijn, moeten er interne en externe (parlementaire, burgerlijke) kanalen 

zijn voor het kritisch bekijken en democratisch controleren van de beleidsinstrumenten. Er moet een balans worden 

gevonden tussen politiseren en depolitiseren, anders dreigt technocratie. Het probleem hier is niet noodzakelijkerwijs 

het depolitiseren van techniek op zichzelf, dat in veel situaties simpelweg onvermijdelijk is (men kan niet altijd overal 

over blijven discussiëren). Het gaat erom dat het bewust, transparant en democratisch gebeurt.     

 

Tegenover deze drie aanzienlijke risico’s staan ook kansen om het beleidsinstrument juist transparanter en 

democratischer te maken. Dit kan door de flexibiliteit van het instrument te verhogen, zodat gebruikers bewust keuzes 

moeten maken voor indicatoren (en hun publiek daar ook eerder vragen over zal stellen). Belangrijk is ook dat 

naarmate het instrument voor meer medewerkers beschikbaar komt, zeker wanneer het flexibeler wordt, het een 
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gelegenheid is tot het intern cultiveren van ‘datawijsheid’. Bijvoorbeeld ten aanzien van correlatie en causaliteit en hoe 

die uit elkaar te houden en misschien zelfs te toetsen. Als laatste is er ook de kans om de Dataplattegrond in te zetten 

in samenwerking met burgers (of hun democratische vertegenwoordiger). De eerder besproken stadsmarinier, wiens 

datapraktijk aan de basis lag van de Dataplattegrond, werkt bij het betrekken van burgers twee kanten op. Enerzijds is 

het een vorm van methodische triangulatie: de eigen hypothesen worden getoetst aan de hand van wat burgers zien en 

ervaren in hun wijk. Anderzijds wordt datagebruik er transparanter en dus democratischer door. Het kan zelfs een 

activerende werking hebben.  

 

Tactisch/creatieve privacy 
In de toepassingsdimensie kan een overtuigende analyse van veiligheidsrisico’s zich vertalen in een inperking van 

praktische, tactische en creatieve bewegingsvrijheid van zowel handhaver als burgerlijk doelwit, zeker als er 

handelingen geautomatiseerd worden. Van dat laatste is nog geen sprake bij de Dataplattegrond. De veiligheidsapp 

stuurt nog geen agenten of surveillance drones aan (al is dit praktisch en technisch niet langer ondenkbaar, zie 

hieronder de nabije mogelijkheden). Daarmee is echter niet gezegd dat er over de Dataplattegrond zoals die zich nu 

ontwikkelt niets gezegd kan worden aangaande de mogelijke impact ervan op interventieniveau. Op tactisch niveau 

zien wij op zijn minst drie punten van aandacht. 
 
Ten eerste, zal de Dataplattegrond net als bij Spitter, tot een intensivering van de surveillance van bepaalde burgers of 

groepen leiden. Of het nu criminelen betreft en het dus terecht zo is of dat het op vooringenomenheid berust (al dan 

niet technisch geblackboxt), deze groepen gaan reageren op die surveillance. Ook hier zullen zich zowel chilling- als 

labeling-effecten voordoen. Men gaat bepaalde openbare plekken mijden en/of men zal zich naar zijn rol van 

geobserveerd veiligheidsprobleem gaan schikken. 

 
Een tweede risico hebben we ook al in een andere vorm gezien bij Spitter. Dit gaat over hoe het contact met de burger 

vormgegeven wordt met de nieuwe technologie. Er kan een situatie ontstaan waarbij het informatiesysteem de lokale 

betekenisgeving gaat koloniseren. We zijn allen bekend met het ‘paarse krokodil’- en het ‘computer says no’-scenario; 

wat als zich dat van het loket naar de straat of voordeur verplaatst? Oftewel, het gevaar van bureaucratisch 

straatautoritarisme ligt op de loer (zie ook hieronder in het wat extremere maar technisch nabije scenario van de 

‘Uber-cop’). Een dergelijk binnentreden van de systeemwereld in de (letterlijke) leefwereld van burgers is wellicht 

minder invasief en autoritair te maken door persoonlijke data met burgers te delen en hen te helpen op basis daarvan 

vooruit te komen en meer autonoom te worden (Rombout, 2016). Hierbij moet natuurlijk wel uitgekeken worden dat 

de leercapaciteit tot digitale zelfredzaamheid niet overschat wordt en mensen bedolven worden onder data en taakjes 

(die dan ook weer gecontroleerd moeten worden). 

    
Figuren 3.23 en 3.24. Links de Rotterdamse Veiligheidsindex op wijkniveau (bron: 
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam). Rechts een kaart van Rotterdamse ‘jeugdhotspots’(Programma ‘Stok achter de 
deur’ 2015-2018, https://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/Programma_Jeugdoverlast_en_Jeugdcriminaliteit.pdf). 
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Als derde kan een ‘integrale’ index met veel opgenomen variabelen, vertaald in een vlekkenkaart met hotspots en 

ondersteund door de eerder genoemde concentratiehypothese, nogal ongerichte interventies gaan legitimeren. Het is 

belangrijk proportionaliteit te bedrijven in het uitroepen van de noodtoestand op basis van gevisualiseerde statistieken 

(‘hotspots’) en het in acht nemen van privacy-rechten (vgl. Schinkel & van den Berg, 2011). Hierbij kunnen we kijken 

naar hoe in het recente verleden  data is ingezet in het niet oncontroversiële Rotterdamse wijkenbeleid ‘achter de 

voordeur’ (gemeentelijke ombudsman Rotterdam, 2007; 2011). De gedeïndividualiseerde, verruimtelijkte analyses van 

de Dataplattegrond kunnen aanleiding zijn voor onnodig onprecieze huis-aan-huis bezoeken achter de voordeur (maar 

ook voor preventieve fouilleeracties). Kaarten met data geaggregeerd net boven het onthullingsrisiconiveau kunnen 

niettemin tot onprecieze handelingen leiden, al dan niet gelegitimeerd op basis van alarmistische betekenisgeving 

(‘hotspots’, kleurcontrasten). Zelfs als er terug wordt gerapporteerd dat mensen ‘overwegend’ blij zijn met het achter-

de-voordeurbeleid (Lupi, 2010) (een pragmatisch argument vóór het beleid), is het juist belangrijk niet diegenen te 

negeren die er wel bezwaren tegen hebben (en niet alleen uit universeel juridisch oogpunt, maar ook moreel). 

 

 
Figuur 3.25. (bron: Van der Meer, 2009, ‘Achter de voordeur met ex-politieman Barend Rombout’). De gedeïndividualiseerde, 
verruimtelijkte analyses van de Dataplattegrond kunnen de aanleiding zijn voor onnodig onprecieze huis-aan-huis bezoeken ‘achter 
de voordeur’. 
 

Dit risico wijst opnieuw op de noodzaak een systeem als de Dataplattegrond niet als een informatiesysteem te zien dat 

enkel data integreert en analyses geeft, maar als een sociaal-technisch systeem dat altijd ‘landt’ in toepassingen die 

nieuwe risico’s kunnen opwerpen. Zo kan het dat, net als bij Spitter, het niet weergeven en gebruiken van 

persoonsgegevens in de app ‘zelf’ juist leidt tot onscherpere veiligheidsanalyses die op implementatieniveau allerlei 

privacy-schendingen uitlokken van een heel andere aard. Om een integraal bruikbaar systeem breed beschikbaar te 

kunnen stellen (juridisch gezien) moet data worden geaggregeerd (gelijk de ‘sociale sortering’ bij Spitter), maar dit 

nodigt op interventieniveau ongerichte en ongebalanceerde huis-aan-huisbezoeken, ondervragingen en fouilleeracties 

uit. Kortom: het oplossen van het privacy-probleem aan de achterkant, kan het weer uitlokken aan de voorkant. 

 

Tot slot kunnen we hier nog de algemene opmerking plaatsen dat in de slimme stad, waarin door het mobiel worden 

ervan technieken van besturen op afstand (informatiesystemen) op paradoxale wijze dichterbij de levenssfeer van 

burgers komt te staan, er een zekere ‘tijdruimte compressie’ plaatsvindt in beleid. Lees bijvoorbeeld de volgende 

reactie van de productmanager van de Dataplattegrond, wanneer gevraagd naar de vertaling van veiligheidsinformatie 

naar beleidsinterventies: 
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“Ik denk dat dit een beetje…, dat je uiteindelijk in je handelen in contact komt met een persoon, dat komt niet uit de data 
weg. Die data zegt niet dat je met Jantje of Pietje gaat praten. Die data zegt je moet ongeveer daar en daar zijn. En dan gaan we 
nog geeneens mensen de straat op sturen, dan gaan we daar beleid op maken. En dat kan zijn bijvoorbeeld weer dat we tot 
intensief beheer komen in een gebied. En dan komt er een projectteam en een project en daar worden mensen voor bij 
gezocht. En die gaan daar een jaar lang... En dan wordt er een bureautje geopend. En dan gaan we aan de slag. En het gevolg 
is dat die mensen met Jantje en Pietje gaan praten, maar dat heeft die data niet gezegd. Dat is het gevolg van het feit dat je je 
beleid hebt aangepast binnen de projecten per team.” (projecttleider Dataplattegrond) 

 

De projectleider suggereert hier dat er vooralsnog veel tussenstappen, oftewel tijd (‘een jaar lang…’), tussen data en 

interventie liggen. Hoewel dit in de huidige praktijk nog zo moge zijn, ligt het in de lijn der verwachting dat deze tijd 

wel eens verkort zou kunnen worden in de slimme stad van de toekomst (zo niet gereduceerd tot ‘real-time’). 

Bovendien, en hieraan verbonden, kunnen we ook in de ruimtelijke dimensie minder ‘tussenstappen’ verwachten, 

wanneer beleid en interventie zich verder gaan concentreren op lagere schaalniveaus. De compressie van tijd en ruimte 

die op deze manier in de slimme stad wordt bewerkstelligd heeft allerlei ethische consequenties. Hier krijgen we het 

beste zicht op door over nabije mogelijkheden van de Dataplattegrond te kijken. 

 

Nabije mogelijkheid 1: 

Als we naar de nabije sociaal-technische mogelijkheden kijken van de Dataplattegrond, kunnen we deze in drie 

trappen uitbouwen, waarbij het toekomstscenario stapsgewijs extremer wordt (zie de drie tabellen hieronder). Een 

eerste voor de hand liggende stap is dat er real-time, oftewel, direct ingevoerde data over overlast en onveiligheid 

onmiddellijk in de app terechtkomen en op de kaart te zien zijn. Hierbij kan het gaan om meldingen die sneller 

ingevoerd worden (bijvoorbeeld door Spitter, zie volgende paragraaf), de locaties van handhavers, maar ook data uit 

sensoren die beweging, lawaai of drukte meten. In de analyse/optimalisatiedimensie, waarbij de inkomende data 

mogelijk door een model wordt verwerkt en gewogen, genereert deze nieuwe technologische assemblage real-time 

hotspots. De real-time Dataplattegrond zou als zodanig een snellere respons op noodgevallen faciliteren. Een zeker 

risico schuilt in de mogelijke devaluatie van eigen observaties en ervaringen in vergelijking tot het systeem. Ook kan 

het tot een reactieve (in plaats van preventieve) politiepraktijk leiden, gericht op de korte termijn. 

 

Nabije mogelijkheid 2: 

Van de real-time Dataplattegrond is de stap naar een systeem van real-time predictive policing niet meer zo groot. Het 

betreft vooral een upgrade in de analyse/optimalisatiedimensie. Real-time en historische overlast(gerelateerde) en 

criminaliteit(gecorreleerde) data worden onderworpen aan meer of minder gesofisticeerde modellen, algoritmen en AI 

om tot een voorspellende veiligheidsanalyse te komen. Waar de real-time Dataplattegrond een snelle respons mogelijk 

maakt, gaat de ‘future-time’ Dataplattegrond preventieve surveillance mogelijk maken. Denk aan extra patrouilleren, 

fouilleren etc. Hier zitten natuurlijk enkele significante haken en ogen aan. Ten eerste maakt de inherente complexiteit 

van het voorspellende algoritme de veiligheidsanalyse verminderd transparant en evaluatie moeilijker (meet het 

systeem het eigen succes?). Als blackbox verhult het zo bovendien eventuele vooringenomenheden. Verdere discussie 

en reflectie worden al snel uitgesloten als het systeem effectief lijkt te zijn. Bovendien maakt het juridisch nog steeds 

een duidelijk verschil om een misdaad van plan te zijn of die ook echt uit te voeren. Hoe goed een dergelijk systeem 

ook zou kunnen worden in het voorspellen, het kan niet de bedoeling zijn mensen te beschuldigen van iets dat zij nog 

niet gedaan hebben. Ook kan het een bias opleveren met alle effecten van dien: Wanneer een dergelijk systeem 

criminogene zones (in plaats van risicovolle personen) aan zou wijzen, maakt het iedereen in die zone in toenemende 

mate al ‘quasi-schuldig’ en tot verondersteld legitiem object van aandacht. Behalve dat dit ingaat tegen een zeker 

individueel recht met rust gelaten te worden, kan het ook labeling en chilling effects hebben (zoals eerder besproken 

in relatie tot Spitter). 

 

Nabije mogelijkheid 3: 

Een verfijnd, geblackboxed systeem van real-time en/of predictive policing, kan op den duur ook de handhaver zelf 

radicaal veranderen. Zoals een Uberchauffeur of -bezorger op basis van binnenkomende mobiliteits- of etensvragen 

door een algoritmisch systeem van A naar B wordt gestuurd, zo zou een ‘Uber-cop’ ook de stap van predictive naar 

‘automated policing’ kunnen belichamen. Hoewel dit misschien ‘robocop’-associaties oproept, hoeft dit niet zo 
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exotisch voorgesteld te worden, zo hebben ook enkele HKU studenten laten zien. Voor media-lab Setup uit Utrecht 

hebben zij een video gemaakt om een idee te geven van wat wij hier de ‘Uber-agent’ noemen. In het humoristische 

filmpje is te zien hoe agent Fred zijn surveillance routes bepaalt op basis van een op kleur gecodeerde kaart van de 

stad (rechts te zien op het navigatiesysteem in zijn surveillance-auto). Als onderdeel van het Setup programma 

‘Weapons of Math Retaliation’ (naar het bekende boek van O’Neil, 2017, onderzocht het project genaamd ‘Flagged’ 

de ethische aspecten van het CAS (Criminaliteit Anticipatie Systeem), het in Nederland ontwikkelde systeem dat 

belooft criminaliteit te kunnen voorspellen. 

  
Figuren 3.24 en 3.25. Voor media lab en platform voor een technologie-kritische samenleving, Setup, hebben studenten van de 
HKU een video gemaakt om een idee te geven van wat wij hier de ‘Uber-agent’ noemen. In het humoristische filmpje is te zien hoe 
agent Fred zijn surveillance routes bepaalt op basis van een op kleur gecodeerde kaart van de stad. Links is de kaart te zien op het 
navigatiesysteem van de surveillance-auto. Rechts zien we de agent met zijn tablet op straat. (link naar de video: 
https://youtu.be/LeH9AiE-_OE, link naar de website van Setup: https://www.setup.nl/videos/2019/op-pad-met-cas-en-agent-fred). 
 

Risico’s (privacy): 

De grappige overdrijving in het filmpje duidt echter wel op een pijnlijke kern van waarheid. Het is niet ondenkbaar, zo 

hebben we de afgelopen decennia geleerd, dat vanuit de roep om efficiëntie en kostenbesparing een dergelijk 

(markt)systeem ook echt opgetuigd wordt. Het zal een efficiëntere en goedkopere agent opleveren, die geen rondes 

meer hoeft te doen maar zich enkel nog laat leiden door actuele of toekomstige ‘veiligheidsvragen’, aangegeven op de 

Dataplattegrond. Automatisering van werk komt echter met haar eigen prijs. Het brede palet van professionele 

vaardigheden, lokale ervaring, geleefde kennis en ethisch besef van de agent zullen er door uitgehold worden. 

Vervreemding tot plaats, burger en uiteindelijk het werk zelf is een waarschijnlijk gevolg. Bovendien zal het politiewerk 

een erg reactief karakter krijgen. Hoewel het goed denkbaar is dat het systeem zo ingericht wordt dat 

‘veiligheidsvragen’ ook beantwoord kunnen worden met meer preventieve handelingen die een positieve (niet-

reactieve) veiligheid tot doel hebben (een goed gesprek op straat, achter de voordeur of op een ‘pop-up’-bureau), leert 

de ervaring (denk aan thuiszorg) dat zulke activiteiten en hun effect moeilijk te kwantificeren zijn en daardoor geen 

ingang vinden in het systeem of inhoudelijk uitgehold worden (‘een goed gesprek afvinken binnen 15 minuten’). 
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Bevindingen Dataplattegrond gesystematiseerd in tabellen 

Systeem Input:  
Verzamelen/meten/ getuigen  

Proces:  
Analyseren/profileren/ opsporen 

Output:  
toepassen/interveniëren/ 
handhaven 

Oude praktijk Databases en interfaces 
afgesloten per 
instantie/organisatie/ 
afdeling (verkokerd); 
immobiele desktop computers  

Rigide, lange termijn 
criminaliteitscijfers over grote 
gebieden, los van surveillance 
praktijk straatniveau  

Routine / intuïtieve aanwezigheid 
en handhaving, op zijn best 
georganiseerd naar interne 
criminaliteitsdata  

 

Huidige/nieuwe praktijk 
(Dataplattegrond) 

Ontkokerde database, online 
interface, mobiele tablet, 
applicatie (SAS interface) 

Customized/adaptieve hotspot 
analyse (indexatie) 

Integrale en ruimtelijk precieze 
interventie en preventie voor 
veiligheid en leefbaarheid 

Mogelijkheden Rijke, vrijelijk combineerbare 
kwantitatieve data (‘satéprikker’) 
 
Toegang op straatniveau, on-the-
spot 

Een integraal begrip van lokale 
veiligheid 
Ruimte voor verrassende 
correlaties  
Mixed method (kwal.-kwan.) 
betekenisgeving van 
(on)veiligheid) 

Meer integrale actie coördinatie 
Nieuwe doelwitten (gebieden, 
huishoudens) 
Gerichte aanwezigheid en actie 
van handhavers (en andere 
professionals)  

Risico’s (privacy) Onthullingsrisico (door 
combinatie) t.a.v. toegangsniveau 
gebruiker 
Lekken / kruipen van data naar 
ongeautoriseerde personen, 
organisaties of afdelingen  
Gefragmenteerd over-/toezicht 
niet-hiërarchisch 
toegangssysteem 

Inclusie / blackboxen / kleur-
coderen van discriminatoire 
categorieen 
 
Verruimtelijking / 
deïndividualisering van 
individuele problemen 
Uitsluiten van discussie over 
(betekenis van) veiligheid  

Chilling / labeling effects (extra 
aandacht leidt tot mijden 
publieke plekken, wanhoop / 
zelfidentificatie) 
Ongerichte interventie door 
frontlijnteams / handhavers  
Bureaucratisch 
straatautoritarisme  
(‘computer says so’) 

Huidige oplossingen (A) 
en onbedoelde gevolgen 
(B-C) 

(A) Aggregatieniveau beperkt 
(postcode 6 of hoger) 
 

(B) Onscherpe 
veiligheidsanalyse 

(C) Ongerichte 
surveillance/interventie door 
frontlijnteams / handhavers  

 

Nabije mogelijkheid 1 Real-time overlast / onveiligheid 
sensors  
(bv. beweging, lawaai, drukte) 

Real-time hotspots Snellere respons noodgevallen 

Risico’s (privacy) ‘Function creep’ Devaluatie van eigen observaties 
en ervaring 
Reactief korte-termijn denken, 
alarmisme 

Steriliseren openbare ruimte 

 

Nabije mogelijkheid 2 Historische data overlast / 
criminaliteit (lange termijn, real-
time)  

Algoritmische veiligheidsanalyse 
(predictive policing) 

Preventieve surveillance (extra 
patrouilleren, fouilleren etc.) 

Risico’s (privacy)  Bias geblackboxt  
Sluit verdere discussie en 
reflectie uit  
Maakt schuldig vóór misdaad 

Disproportionele aandacht naar 
volgens het systeem ‘toekomstig 
schuldigen’ 
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Nabije mogelijkheid 3 Historische data overlast / 
criminaliteit (lange termijn, real-
time) 

Algoritmische veiligheidsanalyse 
(real-time / predictive policing) 

De ‘Uber-cop’ (efficient 
automated policing) 

Risico’s (privacy)   Verminderd (waarering van) 
‘geleefde’ kennis/ervaring/ethiek 
van handhaving 
Vervreemding 
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Algemene conclusies met betrekking tot alle veiligheidsapps  

De verschillende veiligheidsapps overziend, kunnen we enkele conclusies trekken.  

 

Integraal, datagedreven werken en een dynamisch begrip van privacy ethiek:  

Alle drie de apps demonstreren op hun eigen manier een poging en ambitie tot integraal, gebiedsgericht 

veiligheidsbeleid. Burgers, organisaties en beleid worden in contact gebracht, zij het via de app zelf of door verbonden 

platforms als Buurt Bestuurt of sociale wijkteams. Het iets oudere doel van integraal en gebiedsgericht bestuur sluit 

daarbij bijzonder goed aan bij het nieuwere datagedreven werken dat de slimme stad kenmerkt. Beide strategische 

doelen delen eenzelfde bestuurlijke logica: het ontkokeren van ambtelijke organisaties en het inter-operabel maken 

van hun databases gaan beide over systeemintegratie.  

 

Dit geeft te denken over wat voor mogelijkheden en risico’s (privacy-vormen) in het spel komen (geschaad dan wel 

gehonoreerd) wanneer tussen surveillance en coveillance bewogen wordt (Wat als burgers betrokken worden? Wat als 

kwantitatieve data gebruikt worden?) en organisaties en hun databases geïntegreerd worden. Het is vaak niet makkelijk 

vast te stellen of een functionele verandering of nieuwe koppeling een gewenste innovatie betreft of een 

problematische doelverschuiving (in de privacy literatuur ook wel ‘function creep’ genoemd). Het hier aangeboden 

kader maakt het mogelijk technologische veranderingen en functionele verschuivingen te analyseren en te anticiperen 

op hun bedoelde en onbedoelde gevolgen. Dit maakt een meer systematische evaluatie mogelijk tijdens de 

ontwikkeling en voorafgaand aan de ingebruikname van nieuwe slimme technologie. 

 

Cybernetica en (stedelijke) cyber-ethiek:  

Denk over (veiligheids)apps als een cybernetisch systeem en niet als een simpel informatiesysteem, in elke staat van 

ontwikkeling (één of alle drie de fasen gedigitaliseerd) en dus als een geheel sociaal-technisch systeem (niet enkel de 

digitale techniek zelf, maar ook wat mensen ermee doen). Wanneer technologieën in de smart city bezien worden 

door een ‘cybernetische bril’ gaat de analyse verder dan wanneer ze alleen als instrumenten van informatieverwerking 

worden gezien. Naast kwesties van effectiviteit (maakt de technologie de stad veiliger?) komt ook de onderlinge 

samenhang in beeld van de keuzes die gemaakt worden gedurende het ontwerp en gebruik van de technologieën. Zo 

maakt de keuze om iets te meten (input) het gebruik ervan in de analyse (proces) ook waarschijnlijker. Een (vooraf 

onschuldige) keuze voor input kan dan een bias invoeren in de analyse en daarmee tot een onrechtvaardige interventie 

leiden (output). Zo hebben we ook kunnen zien dat privacyoverwegingen in de inputfase (bijvoorbeeld het niet 

gebruiken van persoonlijke data) een onrechtvaardige impact kunnen hebben in de outputfase (bijvoorbeeld 

surveilleren en registreren op basis van groepskenmerken).  

 

Om de analyse compleet te maken is het ook belangrijk om de invloed van mogelijke feedback loops mee te nemen. 

Elke technologie en de daarmee samenhangende data ‘landt’ uiteindelijk in de vorm van interventies in de 

leefomgeving van burgers, die hier op verschillende manieren op kunnen reageren. Deze reacties scheppen nieuwe 

situaties, die weer kunnen dienen als nieuwe input voor de technologische systemen in kwestie. Het bewerkstelligen 

van dit soort veranderingen is deels de bedoeling – resultaten moeten immers zichtbaar worden – maar het kan ook 

tot tunnelvisie leiden. Zo treedt een bekende vicieuze cirkel van zelfversterkende feedback op wanneer de 

intensivering van surveillance en analyses leidt tot meer constateringen van veiligheidsproblemen in een bepaald 

gebied of onder een bepaalde groep burgers. Dit kan aanleiding geven tot het voortzetten van deze intensivering, 

waardoor bepaalde wijken en groepen mensen meer kans hebben doelwit te zijn van de veiligheidspraktijken van 

verschillende betrokken partijen. Hoewel we hebben gezien dat hier bewustzijn over bestaat, bijvoorbeeld bij de 

bedenkers van Spitter, blijven dit soort patronen bestaan. Het is daarom goed te reflecteren op hoe 

machtsverhoudingen tussen burgers onderling en burger en overheid veranderen wanneer nieuwe technologie in 

beleidspraktijken geïntroduceerd wordt. Wanneer informatie voor een app-gebruiker direct ter plaatse, on-the-spot 

beschikbaar is in de stedelijke ruimte, dan verandert dat mogelijk diens (machts)verhouding ten aanzien van niet-

gebruikers (informatie asymmetrie). Dit kan zowel productief zijn (betere sociale controle en dienstverlening) als 

repressief (overdreven afschrikking, manipulatie, paternalisme).  
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Kortom, naarmate smart city technologieën in het veiligheidsdomein meer geïnstitutionaliseerd worden, wordt het 

belangrijker om bewust te blijven van de relevantie van de basisvragen over het functioneren van de technologieën in 

de smart city: wat, hoeveel en hoe wordt er geïntegreerd? Welke waarden worden hier hoe geoptimaliseerd? Hoe 

wordt er geïntervenieerd? 
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3 Aanbevelingen: Welke stappen kan de gemeente zetten? 
In de voorgaande hoofdstukken staan de resultaten beschreven van onze zoektocht naar het verkrijgen van inzicht in 

de positie van de burger ten aanzien van de slimme stad, toegespitst op privacy-vraagstukken en veiligheid. Eerst 

beschreven we een fundamentele denkwijze waarin drie centrale dimensies van de slimme stad gekoppeld worden aan 

drie vormen van privacy. Vervolgens kwam uit het onderzoek naar burgerperspectieven naar voren dat burgers veel 

vragen hebben over het functioneren van de smart city, dat ze zich vaak machteloos zien tegenover bredere 

maatschappelijke processen van technologische ontwikkeling, dat in het geven van redenen voor acceptatie of afwijzing 

er gewisseld wordt tussen het benadrukken van voor- en nadelen van de smart city, en als laatste dat burgerlijke 

verantwoordelijkheid vaak verkozen wordt boven smart city technologie in het managen van veiligheid. Tot slot is met 

de analyse van bestaande technologieën in het veiligheidsdomein in Rotterdam het SUPP-raamwerk uit het eerste 

hoofdstuk getest. Hier bleek vooral dat het wettelijk afdekken van privacyregels en andere keuzes die worden gemaakt 

in het ontwerp en gebruik van de apps, hoewel vaak goed bedoeld, slechts gedeeltelijk privacyproblemen kunnen 

voorkomen, en in sommige gevallen zelfs nadelige effecten kunnen hebben.  

Wat betekenen deze resultaten voor burgers en bestuurders van de smart city? Wat kan gedaan worden om op het 

snijvlak van de smart city, veiligheid en privacy te werken naar een werkelijk slimme (of wijze?) toekomst voor onze 

steden? Wat zijn onze handelingsperspectieven? En waar liggen de grootste verantwoordelijkheden? Ons onderzoek 

suggereert vier aanbevelingen voor beleid.  

 

Genereer bewustzijn over de smart city.  

Er is nog veel winst te behalen wat betreft bewustwording of bekendmaking van het smart city fenomeen, zowel als 

concept zelf als wat betreft de individuele technologieën die in de smart city gebruikt worden. Wanneer de gemeente 

allerhande bestuurlijke innovaties ontwikkelt onder de noemer ‘smart city’, is het nodig dat hier ook actief over 

gecommuniceerd wordt naar burgers. Het is namelijk gebleken dat, wanneer gevraagd, burgers wel degelijk sterke 

gevoelens over het onderwerp hebben. Deelnemers aan dit onderzoek bleken dankbaar van de gelegenheid gebruik te 

maken om het over sociale en technologische kwesties te hebben, waarbij ze vaak de verbinding maakten met hun 

directe leefomgeving. De inhoud van deze gesprekken zijn van waarde voor de gemeente, die de last draagt om 

democratische legitimiteit voor haar beleid te waarborgen. Een vereiste voor het voeren van dit soort voor de gemeente 

waardevolle gesprekken is dat er bewustzijn komt over het fenomeen van de smart city en dataficatie van de openbare 

ruimte. Onze collega’s van BOLD cities noemen dit de noodzaak van ‘datawijsheid’ teneinde een gesprek over 

zeggenschap op gang te brengen (Van Zoonen et al., 2019). Dit soort datawijsheid kan handen en voeten gegeven 

worden door het te betrekken op de stedelijke leefomgeving, waar dataficatie sterk geconcentreerd is.  

 

Vergroot de transparantie over het functioneren van de smart city en creëer mogelijkheden tot inspraak.  

Uit onze gesprekken met burgers is gebleken dat de smart city vaak met sceptische oppositie bezien wordt, maar dat 

deze positionering zelden ‘definitief’ is en mogelijkerwijs tegemoet gekomen kan worden door meer transparantie over 

de digitale infrastructuur en het functioneren van de smart city. Dit punten leidt tot de eerder gehoorde aanbeveling 

dat er meer transparantie geboden kan worden over wat ook wel de stedelijke digitale infrastructuur wordt genoemd 

(Van Zoonen et al., 2019). Deze transparantie heeft vooral betrekking op de locaties van smart city technologieën, het 

eigenaarschap, de typen data die verzameld worden en de doelen waarvoor deze data gebruikt worden. Het eerdere 

advies voor tekst en uitleg bij de locaties van datapunten in de stad, bijvoorbeeld door middel van artistieke 

interventies in de stijl van ‘adversarial’ of ‘reflexive design’, kunnen wij dan ook alleen maar onderschrijven.   

Transparantie is echter slechts een deel van het verhaal. Wij hoorden ook vaak van burgers dat veel technologische 

ontwikkelingen gepaard gaan met ongewenste effecten voor bijvoorbeeld surveillance en privacy, maar dat het 

desondanks “niet te voorkomen is” dat er “geleidelijk” een smart city kan ontstaan die indruist tegen huidige publieke 

waarden. Dit soort posities van technologisch defaitisme zijn democratisch gezien zeer onwenselijk omdat het uiting 

geeft aan een gevoel van machteloosheid, of een gebrek aan handelingsperspectief voor burgers. Wij adviseren dat 

burgers ook daadwerkelijk betrokken worden en dat er een duurzame vorm van inspraak bewerkstelligd wordt. Een 

kansrijk kanaal hiervoor is het betrekken van burgers via de Omgevingswet, die dergelijke betrokkenheid bij de 
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inrichting van nieuwe gebieden ook voorschrijft. Zoals onze collega’s eerder al schreven maken digitale technologieën 

nog weinig deel uit van de inhoud van de omgevingsvisies van steden. Een digitale omgevingsvisie is een krachtig 

middel waarmee burgers meer inspraak kunnen krijgen en zich minder defaitistisch opstellen ten aanzien van smart 

city ontwikkelingen.  

 

Breng een open debat over veiligheid in de stad op gang.  

In onze gesprekken met burgers hebben wij gezien hoe toepassingen in het veiligheidsdomein als het ware een wig 

drijven tussen contrasterende perspectieven. Smart city beleid zou bestaande tegenstellingen niet moeten verscherpen, 

of nieuwe in het leven roepen. Veiligheid en het ‘smart’ managen daarvan, raakt burgers doordat het gaat om 

leefbaarheid, maar ook om vrijheid van handelen zonder tussenkomst van autoriteiten en menselijke waardigheid. Dit 

soort burgerlijke waarden zijn belangrijk om te horen en te borgen in het ontwerpen van en werken met smart city 

toepassingen. Wil de smart city daadwerkelijk democratische legitimiteit genieten, dan zal er een open gesprek met 

burgers over gevoerd moeten worden. Daarbij kan het niet alleen gaan over de efficiëntie van de toepassingen in 

kwestie, maar zal het moeten gaan over de fundamentele aspecten, zoals de vraag wat veiligheid is, hoe het werkt, en 

welke stedelingen de meeste hinder kunnen ondervinden mogelijke technologische instrumenten. Bij deze discussies 

zal dus de diepte opgezocht moeten worden om te komen tot de kern van wat burgers belangrijk vinden. Hierbij moet 

erkend worden dat een roep om meer veiligheid niet altijd geïnterpreteerd moet worden als een roep om meer 

technologische oplossingen (vgl. Pavone et al.). Veel deelnemers aan dit onderzoek gaven immers te kennen dat de 

stad niet altijd veilig genoeg is, maar dat in plaats van technologische oplossingen meer burgerlijke 

verantwoordelijkheid de voorkeur geniet. 

 

Werken naar een holistisch en procesmatig begrip van privacy (cyber-ethiek).  

Het juridisch afdekken van het recht op informationele privacy verkrijgt tot nu toe de meeste aandacht, maar belicht 

privacy-knelpunten in de smart city slechts ten dele. In de smart city zien we dat informatietechnologie altijd ‘landt’ in 

een bestaand normatief-sociaal kader en een materiële stedelijke omgeving. De gemeente kan zich hier nog beter 

bewust van maken door het hier gepresenteerde, meer holistische begrip van privacy te hanteren. Zo kan er een brug 

geslagen worden tussen de ‘systeemwereld’ van de smart city (IT-architectuur, databases, publieke en private 

organisaties) en de weerbarstige dagelijkse ‘leefwereld’ waarin morele oordelen en sociale identiteiten zich 

manifesteren op een inclusieve of uitsluitende manier. Het advies is hier, werk meer procesmatig in het veiligstellen 

van privacy. Elke schakel in de cybernetische keten van dataverzameling, analyse en handhaving kan door de tijd heen 

allerlei onbedoelde effecten opwerpen die hun weerslag hebben op alle andere. In de praktijk betekent dit dat 

iedereen in die keten, van opdrachtgever tot privacy-officer en handhavers, de ethische verantwoordelijkheid heeft iets 

van elkaars praktijk te weten om zo tot goed een ontwerp en gebruik te komen van de slimme technologie in kwestie. 

 

Anticipeer en evalueer alternatieven in ontwerp en gebruik met het SUPP-model. 

Naast het stimuleren van meer bewustzijn, transparantie en debat blijft de uitdaging om ook in de dagelijkse praktijk 

van het ontwikkelen en gebruik van smart city technologie ethische reflectie en burgerperspectieven een centrale plek 

te geven. Blijvende aandacht voor democratische participatie en sociale rechtvaardigheid moet daarbij actief 

georganiseerd worden. Binnen bestaande applicaties van veiligheid vinden we al aanwijzingen hoe dit concreet handen 

en voeten kan krijgen. Zo zien we hoe de WhatsApp buurtpreventie groepen ook uit kunnen nodigen tot reflectie en 

debat over het functioneren van een buurt, niet alleen in termen van veiligheid, maar ook sociale samenhang, 

verkeersinrichting en groenvoorziening. Als er voor gekozen wordt deze (eveneens smart city gerelateerde) 

onderwerpen te weren uit een appgroep, ten dienste van een effectieve opsporing van veiligheidsrisico’s, kan er 

niettemin actief ingezet worden op het starten van aanvullende groepen. Spitter, dat sowieso al de ambitie in zich 

draagt door het hele ambtenarenapparaat gedeeld te worden, zou ook (bepaalde groepen van toch al alerte) burgers 

kunnen rekruteren. Technisch al mogelijk, is dit vooral een kwestie van toegangsniveau’s reguleren, representativiteit 

waarborgen en offline kanalen voor evaluatie en reflectie instellen. Tot slot zien we bij de Dataplattegrond de potentie 

voor het cultiveren van een tegelijk nieuwsgierige en kritische houding ten opzichte van datagebruik, zowel binnen de 

gemeentelijke organisatie als in co-creatie met burgers. Wat elk van deze praktische suggesties vraagt is bestuurlijk lef 
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en een reflexieve houding tot gebruik en ontwerp van nieuwe technologische applicaties. Het hier geïntroduceerde 

SUPP-model geeft ons daarbij handvatten om nieuwe sociaal-technologische mogelijkheden in een vroeg stadium te 

anticiperen en kritisch te evalueren in termen van kansen en risico’s.   

 

Nieuwe richtingen voor onderzoek, beleid en actie? Hoe nu verder? 
Als gebruikelijk werpt onderzoek ook nieuwe vragen op. Uit onze bevindingen komen een viertal richtingen voort 

voor verder onderzoek, beleid en actie. Ten eerste zien wij dat er meer onderzoek naar de contrasterende reacties op 

veiligheidstoepassingen nodig is. Wat voor belevingen van veiligheid en technologie in de stad liggen ten grondslag aan 

deze reacties? Wat veroorzaakt een wisseling in reacties op technologieën in de smart city? Wat is de invloed van 

ervaringen regelmatig doelwit te zijn van veiligheidsinterventies op reacties op de smart city? Dit soort vragen 

verdienen verdere aandacht in smart city onderzoek en beleid. 

 

Ten tweede zien wij een duidelijke tendens in het verder integreren van veiligheidstechnologieën. Er wordt 

voortdurend nagedacht over de mogelijkheid om bestaande technologieën meer te laten observeren of nieuwe functies 

op zich te nemen, door het observatieveld uit te breiden (bijvoorbeeld scanauto’s die meer doen dan alleen 

parkeercontroles) of door technologie te combineren (bijvoorbeeld deurbelcamera’s met WhatsApp buurtpreventie). 

Privacy dreigt in het licht van deze ‘technologische push’ enkel te worden ervaren als een sta-in-de-weg voor innovaties 

waarvoor de morele noodzaak al snel voor de hand lijkt te liggen (‘waarom deze gegevens niet koppelen als we er 

fraudegevallen mee kunnen opsporen?’). In nieuw onderzoek maar ook in de beleidspraktijk moet worden gekeken 

naar hoe privacy op een meer positieve manier te integreren is in ontwerp en gebruik van technologie. Ons concept 

van privacy als ‘meer dan regeltjes’ geeft hier minstens een eerste aanzet toe. 

 

Eenzelfde soort denkslag die nog om verdere verkenning vraagt, ten derde, betreft de rol die technologie mogelijk kan 

spelen in het cultiveren van ‘positieve veiligheid’. We zijn gewend om over veiligheid te denken in termen van een 

afwezigheid van dreiging en onze technologie en analyses reflecteren die gewoonte. Anders denken en doen is nog niet 

makkelijk. Bij de WhatsApp buurtpreventie vonden we dat effectieve, gedisciplineerde opsporing sociale functies kan 

verdringen waar een meer preventieve werking en positieve veiligheid vanuit gaat. En ook bij Spitter zagen we dat het 

registreren van positieve interacties en situaties ook onwenselijk kan zijn in termen van de privacy en het 

veiligheidsgevoel van onschuldige burgers. Ook hier ligt dus nog een brandende vraag: Wat is positieve veiligheid in de 

slimme stad?  

 

De vierde en laatste mogelijke richting voor nieuw onderzoek en actie die we hier willen aanstippen betreft de kansen 

tot participatie en empowerment voor burgers. Die zijn er namelijk genoeg en kunnen niet enkel op uitnodiging van de 

overheid verkend worden en tot wasdom komen. Burgers moeten ook meer transparantie en participatie gaan eisen. 

De gemeentelijke organisatie, in onze ervaring, staat hier in beginsel ook voor open. De grote uitdaging is nu om het 

slimme burgerschap in open co-creatie vorm te gaan geven. 
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4 Valorisatie: Wat gedaan, wat te bieden, wat te doen?  
 
Wat gedaan? (outreach) 
Wij achten het van essentieel belang om van waarde te zijn voor de stad Rotterdam, door het presenteren van onze 

resultaten en het aanreiken van handelingsperspectieven, maar ook al tijdens het onderzoeksproces. We merkten in 

onze interviewgesprekken, zowel met burgers als professionals, dat alleen al het bespreekbaar maken van 

technologische ontwikkelingen en hun privacyaspecten een bewustwording en leerproces op gang bracht dat op 

zichzelf al van een groot nut was. De valorisatie activiteiten die we tot nu toe hebben gedaan hebben ook een dergelijke 

dubbele functie vervuld: informeren en informatie ophalen. 

 

Tot nu toe hebben we naar burgers toe al enkele activiteiten georganiseerd (achteraf onder te brengen onder 

onderzoekslijnen 2 en 4). Het gaat hier om twee cursussen voor de Academie voor een Leven Lang Leren (HOVO 

Rotterdam/Erasmus Academie) en een vijftal workshops tijdens het Science Hotel / Open Science evenement ter 

viering van het 105-jarige bestaan van onze universiteit.  

 

De workshops voor het Science Hotel / Open Science waren een gelegenheid wat eerste resultaten te presenteren aan 

het publiek, reacties te peilen en ruchtbaarheid te geven aan het project. In de eerste cursus (juni, 2018, Rotterdam als 
Smart City) bestaande uit drie colleges en een datawandeling, hebben we de smart city gepresenteerd aan een groep 

van ca. 25 Rotterdammers. De reacties op de cursus waren enthousiast en zoals bovenstaand verslag laat zien was het 

leerzaam en nuttig voor iedereen. Het HOVO management wist ons bovendien te vertellen dat er vanuit de gemeente 

interesse was getoond om de cursus eventueel intern aan te bieden. Dit is, zoals hieronder toegelicht, zeker een van de 

opties om het onderzoek van verdere meerwaarde te laten zijn voor de gemeente. De tweede HOVO/Erasmus 

Academie-cursus, onder leiding van Freek de Haan (maart-april, 2019, Leergang Privacy & Data, deel 1: De Politiek 
van het Internet) bestond uit 8 colleges met vele gastoptredens van prominente onderzoekers en mensen uit de 

praktijk. Ook in deze cursus nam de slimme stad een belangrijke plek in, met een college door Vivien Butot. 

 
Wat te bieden? (product) 
Met het afronden van ons hoofdonderzoek zien we ook waarin onze toegevoegde waarde ligt in relatie tot andere data, 

privacy en smart city producten (en het is een druk veld!). Op dit moment zijn er al een aantal checklists, flow charts 

en handleidingen in omloop die professionals helpen. Natuurlijk is er het toetsmodel van de Privacy Impact 

Assessment (PIA). Een standaardmodel is dat voorgesteld door de Rijksoverheid (Model 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst, 2017): een checklist, gebaseerd op de 9 Europees voorgeschreven 

criteria (scoretoekenning, geautomatiseerde besluitvorming, stelselmatige monitoring, gevoelige gegevens, op grote 

schaal verwerken, samenvoegen datasets, kwetsbare betrokkenen, innovatief gebruik organisatorische oplossing, recht 

niet kunnen uitoefenen op beroep). Wat opvalt is hoe onsystematisch de opsomming is. Hierin willen wij een begin 

maken orde aan te brengen, zodat privacy een meer coherente betekenis krijgt binnen een breder technisch en moreel 

kader. Ook is de vertaling naar de offline praktijk onduidelijk. Het gaat voornamelijk om gegevensverwerking zelf, 

intern om informatiesystemen (verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 

opvragen, raadplegen etc.) en niet hoe die verwerking landt in een materiële praktijk, waarin ook andere privacy-regels 

gelden (lichaam, huis etc.). 

 

Dezelfde elementen missen we nog in andere, iets systematischere handleidingen. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Een goede 

start met data in de stad: Stappenplan voor gemeenten' door collega’s Van Zoonen et al. (BOLD Cities, EUR), een 

flow chart die big data projecten begeleidt door juridische vragen en publieke waarden.8 Een andere handleiding, 

waarvan wij hebben vernomen dat die ook is ingezet in de ontwikkeling van de Dataplattegrond, is de De Ethische 

 
8 https://www.centre-for-bold-cities.nl/uploads/cfbc/attachments/Een%20goede%20start%20-
%20data%20in%20de%20stad.pdf  
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Data Assistent (DEDA) afkomstig van Franzke et al. (Dataschool.nl, UU). Deze toolkit “helpt data-analisten, 

projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te 

herkennen.” Zo kan het brainstormsessies faciliteren bij de aanvang van een dataproject. Bezien vanuit het in dit 

rapport uiteengezette conceptuele kader, richten bovenstaande handleidingen zich op het eerste en tweede deel van 

het cybernetische diagram (integratie / wettelijke  privacy; optimalisatie / normatieve privacy). De derde dimensie (van 

straatniveau toepassing / tactische privacy) vereist echter een praktijkbenadering en reflectie op het hele sociaal-

technische systeem van begin tot eind. Voor dit meer holistische plaatje is een cybernetisch perspectief nodig, als 

handelingstheorie. Wij beogen met ons model meer een hanteerbare denkmethode te introduceren dan een nieuwe 

lijst van af te vinken items waartussen de conceptuele samenhang niet altijd duidelijk is. Wat wij willen bereiken is dat 

die samenhang juist wel duidelijk wordt, zodat enerzijds de wolk aan privacy gerelateerde concepten (PIA, 

dataminimalisatie, algoritmen, function creep, nudging etc. etc.) meer integraal begrepen kan worden en anderzijds 

nieuwe kwesties en termen ingepast en begrepen kunnen worden in een ruim genoeg ethisch denkraam.  

 
Wat te doen? (handelingsperspectieven laten landen) 
Wat betreft onderzoekslijn 1 wordt een handelingsperspectief geboden door het SUPP-model, dat een cybernetisch 

begrip van de smart city koppelt aan drie vormen van privacy, hetgeen beantwoordt aan de initiële onderzoeksvraag 

naar een meer situationeel gedifferentieerd begrip van privacy. De resultaten uit onderzoekslijn 3 dienen hier als 

empirische onderbouwing. Met het door ons geboden model kunnen professionals uit de voeten, door het toe te 

passen op de technologische situatie waar zij zich in bevinden. Uit onderzoekslijn 2 volgt het overzicht van burgerlijke 

repertoires. Voor professionals biedt dit een systematisch begrip van wat burgers belangrijk vinden, wat ze wensen en 

wat ze zorgen baart. Naast de communicatie-strategische relevantie van deze inzichten, kan dit overzicht van 

repertoires ook gebruikt worden als richtlijn bij het ontwerp en gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen smart 

city-technologieën. Uit onderzoekslijn 3 komt niet alleen een praktisch/situationeel verfijnd begrip van privacy, maar 

ook op het veiligheidsdomein specifiek een overzicht van concrete mogelijkheden en risico’s omtrent typen 

datatoepassingen. Op basis van onze studie van het nu lopende pionierswerk zullen toekomstige projecten kunnen 

leren.  

 

Hoe deze handelingsperspectieven handen en voeten te geven? Ten eerste hebben we de belangrijkste punten uit dit 

rapport verwerkt in een meer toegankelijke brochure van handig meeneemformaat. Met de brochure sluiten wij qua 

vorm en inhoud aan bij de eerdere publicatie van onze collega’s van BOLD-cities getiteld ‘Jouw data, jou buurt’ 

(gepresenteerd bij het Rotterdam Kennisfestival 2019).9 Deze brochures stellen wij niet alleen voor de gemeente 

Rotterdam beschikbaar, maar verspreiden we ook op strategische plekken zodat burgers ze ook te zien krijgen. Wij 

geloven dat een zo breed mogelijke reikwijdte van deze brochure de impact van het onderzoek ten goede komt en een 

belangrijke voorwaarde is om burgers meer te betrekken bij de ontwikkelingen van Rotterdam als smart city. Ten 

tweede organiseren we binnen de gemeente Rotterdam een algemene onderzoekspresentatie en daarop aansluitend, 

waar er behoefte is, twee interne workshops. In deze workshops gaan we samen met ambtenaren, actief op concern, 

afdelings- en straatniveau, nog wat verder duiken in de burgerrepertoires uit ons scenario-onderzoek en het SUPP-

model toepassen op relevante, aangedragen casussen.  

 

 
9 Zie https://books.ipskampprinting.nl/klanten/537591-erasmus/ voor een online versie hiervan 
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Appendix I: Lijst gesproken gemeentefunctionarissen, andere 
belanghebbenden en bezochte en georganiseerde workshops en 
evenementen 
 

Gemeente Rotterdam 

Onderzoek & Business Intelligence  

- Afdelingshoofd Onderzoek & Business Intelligence 

- Interim Manager Bestuurs- en concernondersteuning 

 

Datagedreven Werken  

- Programmamanager datagedreven werken  

- Senior Adviseur Bestuurs- en concernondersteuning Programma Datagedreven Werken  

 

Informatiemanagement  

- Hoofd Informatiemanagement 

- Programmamanager gegevensmanagement en jurist Directieadviseur Informatiemanagement (Data Management 

Association)  

 

Innovatie 

- Adviseur innovatie  

- Procesmanager Innovatie  

 

Stadsontwikkeling  

- Afdeling Economie Stadsontwikkeling  

- Senior strategic and board advisor Cybersecurity, haven  

 

Veiligheid 

- Stadsmarinier NPRZ/Ondermijning  

- Stadsmarinier Informatiegestuurd werken, Vliegende keep  

- Projectleider Informatiegestuurd werken (Dataplattegrond), Directie Veiligheid  

- Projectmanager Business Intelligence en Data Analytics (Dataplattegrond) 

- Consultant Strategy and Operations Deloitte (Dataplattegrond) [extern ingehuurd] 

- Consultant Finance Deloitte (Dataplattegrond) [extern ingehuurd] 

- Data Analist Veiligheid  

- Wijkagenten Nieuwe Westen (2) 

 

Stadsbeheer 

- Programmamanager Stadsbeheer Informatiegestuurd Werken 

- Digitaal strateeg, Strategisch informatiemanager 

- Handhavers (2) (Spitter gebruikers)  

 

Overig 

- Productmanager Digitale Stad Rotterdam 

- Senior Data Governance and Data Management Consultant at Scamander Solutions [extern ingehuurd] 

- Kennismakelaar Maatschappelijke Ontwikkeling  

- Gebiedsnetwerker Nieuwe Westen 
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Niet gemeente Rotterdam 

- Eigenaar Veiligebuurt app 

- Ombudsman Rotterdam, algemeen 

- Ombudsman Rotterdam, jurist 

- Bits of Freedom, coordinator/community Manager 

- Setup.nl, expert online privacy en smart city beleid 

- Stichting Toekomstbeeld der Techniek, expert toekomst van veiligheid 

- Privacy Lab 010, lecturer Hogeschool Rotterdam  

- Hack Talk, (WORM), civic hacker 

- Gemeente Amsterdam, Adjunct Directeur, Manager Toezicht Handhaving & Beheer at Directie OOV 

- Gemeente Amsterdam, Hoofdonderzoeker Directie Openbare Orde en Veiligheid. 

- Gemeente Amsterdam, Researcher at Dienst Onderzoek en Statistiek 

 

Relevante bijeenkomsten bezocht of georganiseerd: 

Om een idee te krijgen van het onderzoeksveld en de ideeën die leven over smart cities, smart governance en privacy 

hebben we een aantal workshops/evenementen bezocht: 

- The ethics of Big Data (26-01-18, Groothandelsgebouw, Rotterdam) 

- Amsterdam Smart City Open House (23-02-18, Marineterrein, Amsterdam) 

- Rotterdam Kennisfestival (26-03-18, Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam) 

- Big Brother is nudging you (15-03-18, Erasmus University College, Rotterdam) 

- Internet of Things festival (09/10-04-18, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam) 

- Hack Talk (10-04-18, WORM, Rotterdam) 

- Robotisering van Oorlog (24-04-18, Humanity House, Den Haag) 

- Leven met Algoritmen (25-05-2018, Setup, Utrecht) 

- Impakt festival (24/28-10-18, Het Huis, Utrecht) 

- Privacy Rede 2019: Virginia Eubanks (16-01-19, Tivoli, Utrecht)  

 

Verder hebben we zelf georganiseerd: 

- Twee bijeenkomsten van ambtenaren veiligheid en openbare orde van Amsterdam en Rotterdam, ter 

kennisuitwisseling over smart city technologie en ethiek in het beleidsdomein van veiligheid en leefbaarheid; 

- HOVO Rotterdam cursussen: Cursussen voor Hoger onderwijs voor ouderen (50+). Dit hield een elftal 

bijeenkomsten in (over twee cursussen), waaronder een datawalk. Het gaf ons de mogelijkheid om ideeën voor te 

leggen en te testen bij een mondige groep burgers (ook relevant in het licht van de ‘digital divide’). 

- Science Hotel / Open Science: Twee dagen van workshops aan gewone burgers tijdens wetenschapsfestival ter ere 

van 105-jarig jubileum van de EUR. De workshop bestond uit een virtuele datawalk door Rotterdam van Centraal 

Station tot workshoplocatie Nhow. Behalve bewustwording creëren was het doel te peilen wat mensen wisten over en 

vonden van de veelheid aan datapunten technologie in de Rotterdamse binnenstad. 
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Appendix II: Interview Protocol (Onderzoekslijn 2) 
Achtergrondvragen  

‐ Geboortedatum 

‐ Gender  

‐ Etnische achtergrond 

‐ Beroepsstatus 

‐ Opleiding 

‐ Burgerlijke status 

‐ Woonbuurt 

 

Achtergrondvragen ruimtelijke activiteit en kennis smart cities 

‐ Wat voor activiteiten onderneemt u geregeld in de stad (buiten de deur)? Hoe vaak onderneemt u deze 

activiteiten? 

‐ Weet u wat een smart city is? Zo ja, kunt u kort uitleggen wat u denkt dat een smart city is? 

 

Vignetten op basis van smart city dimensies 

N.B: wanneer een algemeen scenario wordt omgezet in een concreet voorbeeld dient altijd opgemerkt te worden dat 

er van alles denkbaar is. De respondent kan zelf ook voorbeelden bedenken. 

 

Terugkerende vragen bij elke dimensie/scenario of vragen die door de scenario’s heen lopen: 

Dataverzameling 

‐ Wat mag in data omgezet worden? Wat niet? 

‐ Waar mag informatie verzameld worden, en waar niet? 

‐ Wie mag de data verzamelen?  

‐ Wie mag dit niet? 

‐ Voor welke doelen mag dit? 

 

Dataverwerking/praktijken 

‐ Voor welke doelen mag data verwerkt worden? Voor welke doelen niet? 

‐ Wanneer wordt het onacceptabel dat data gebruikt wordt voor stedelijk management? 

‐ Wie mag de data verwerken, en wie niet? 

 

Strategieën 

‐ Weet je wat je zou kunnen doen om te voorkomen dat je privacy wordt geschonden in deze situaties?  

‐ Wat voor technologieën zou je (niet) kunnen gebruiken? 

 

Scenario 1: Systeemintegratie 

In de smart city worden systemen in toenemende mate met elkaar geïntegreerd. Systemen kunnen breed opgevat 

worden; het gaat zowel om organisaties, als om technologieën, verschillende typen data/informatie en om mensen zelf: 

 Gemeenten integreren met technologiebedrijven en kennisinstellingen die het materiaal en de kennis 

leveren voor de technologische infrastructuur. 

 Verscheidene data-genererende technologieën, zoals camera’s en andere sensoren, worden ook 

geïntegreerd in de fysieke stad.  

 Verschillende typen data, van de kleinste soorten, continu geüploade activiteiten, tot gegevens op een 

groter schaalniveau, verzameld over langere perioden, zullen ook met elkaar geïntegreerd worden. 

 Tot slot is het ook mogelijk om de integratie van burgers in het systeem voor te stellen, mogelijk gemaakt 

via de door hen gebruikte technologieën. 

 



 

61 
 

Één manier waarop je systeemintegratie kunt voorstellen is door een zogenaamd stedelijk dashboard*, waarop de 

integratie van organisaties, technologieën en informatie zichtbaar en bruikbaar wordt door allerlei informatie-

overzichten over de stad. 

 

*Hier wordt het Dublin Dashboard gebruikt als voorbeeld, zie http://dublindashboard.ie/pages/index 

 

Scenario 2: Optimalisatie van stedelijke processen 

Wanneer systemen met elkaar geïntegreerd worden kunnen verschillende stedelijk processen, zoals bijvoorbeeld 

energieproductie en consumptie, mobiliteit of veiligheidsmanagement, geoptimaliseerd worden. Dit houdt in dat een 

smart city systeem gegevens verzamelt, deze gegevens vergelijkt met een optimale waarde, en vervolgens een advies 

voor een beslissing en actie formuleert. Dit kan volledig automatisch gebeuren, of met betrokkenheid van een mens, 

bijvoorbeeld een politie-agent.   

 

Stel je voor dat de politie samen met de gemeente een proef houdt in de Witte de Withstraat om verkeersveiligheid, in 

het bijzonder rijden onder invloed, te optimaliseren. Met geavanceerde technologie wordt informatie verzameld over 

hoe bezoekers bij de Witte de Withstraat komen, naar welke etablissementen ze gaan, wat ze consumeren en hoe ze 

weer vertrekken. Het smart city systeem heeft een model wat nauwgezet kan analyseren wat voor elke autorijdende 

bezoeker de maximale alcoholconsumptie is. Stel je voor dat je als autorijdende bezoeker meer dan twee glazen 

alcohol hebt gedronken gedurende je verblijf, en wanneer je weer weggaat blijkt je auto automatisch vergrendeld te zijn 

door middel van een met het smart city systeem geïntegreerd alcoholslot. 

 

Scenario 3: (Automatische) toepassing 

In zijn uiterlijke staat, zal de smart city ook een stad zijn waarin data benut wordt voor het op elkaar laten reageren van 

burgers, de fysieke omgeving, stedelijk beleid en automatiseringsprocessen zelf. Door integratie en optimalisatie ook 

toe te passen ontstaat zo een zekere mate van adaptiviteit, wat resulteert in een ‘voelende’ stad: een stad waar door 

integratie van systemen en verschillende optimaliseringsprocessen vraag en aanbod naadloos op elkaar aansluiten. 

Stel je voor dat via een extensie op een dashboard systeem je gebruik kunt maken van een dienst die burgerparticipatie 

in veiligheid mogelijk maakt, in het specifiek door ervoor te zorgen dat er altijd ogen op straat gericht zijn, ook op 

minder drukke plekken en momenten in de stad. Het systeem doet dit door mensen advies te geven over veilige en 

onveilige routes. 
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Appendix III Data Management Plan (onderzoekslijn 3)   
 

EUR Data Management Plan  

 
Date: 

   01/10/2018 

 

Version of data management plan:  

   1.0 

 

Project title: 

   Managing Privacy in the Smart City (RT3) 

 

Researchers(s) involved: 

Researchers Position (PhD10, Assistant prof., 

Associate prof., Prof.) 

Gabriele Jacobs Prof. 

Freek de Haan Post-Doc 

Vivien Butot PhD  

supervisors:  

Prof. Gabriele Jacobs  

Prof. Liesbet van Zoonen 

 

 

Department where the research will be conducted: 

Centre of Excellence in Public Safety Management (CESAM)  

Rotterdam School of Management (RSM) 

 

 

A. Description of data set and data collection methods 
 

Period of data collection (estimated start and end date): 01/11/2018. 

Personal data 
 
Collection or (re-)use of personal data?11 Yes.  

Definition personal data12: Any information relating to an identified or identifiable natural person: a name, an 

identification number, location data, an online identifier, one or more factors specific to the physical, physiological, 

genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. 

Collection or (re-)use13 special categories of personal data (Sensitive Data14)? Yes. 

Definition sensitive data: Data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or 

trade union membership, the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a 

 
10 In the case of research by a doctoral researcher, please also include the supervisors. 
11 Re-use: Use of existing data for a different research purpose, e.g. a different research question, cohort studies; longitudinal; 
population studies 
12 General Data Protection Regulation (GDPR), art. 4 
13 Re-use: Use of existing data for a different research purpose e.g. a different research question, cohort studies; longitudinal; 
population studies 
14 General Data Protection Regulation (GDPR), art. 9 
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natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation. 

 

Privacy Impact Assessment for Academic research 
Overview of personal data that you will collect and a clear justification:  

 

 Justification for collecting these data 
  

Personal and/or special categories of personal 
data 

Legitimate interest15  
e.g. learning analytics 

Public interest 
e.g. scientific-, historical-, or 
statistical purpose 

Phone numbers (pseudonymized ASAP) Conversation analyses Scientific 
Names in chat logs (pseudonymized ASAP) Conversation analyses Scientific 

 

 

As concerns the data minimization principle proposed by the GDPR, some data we collect does not directly contribute to 

answering our research question. If not received anonymized, chat histories will contain phone numbers and 

names that are irrelevant for research. These will be anonymized as soon as possible. 

 

Identifying data be de-identified (e.g. by pseudonimising or by using broad categories instead of absolute values) before 

they are analysed. Data in the form of exported chats will be provided by informants who are part of Whatsapp 

groups that are to be investigated. They will be asked to (and assisted with) pseudonymizing telephone numbers 

and perhaps names mentioned in chats. In so far as they are still not able to replace these data points we will do 

this ourselves as soon as possible and immediately delete the original data containing personal identifiers. 

 

 
Method of data collection 
Qualitative data  

- Interviews  

- Ethnographic participant observations  

 

The schedule below summarizes qualitative data collection, processing and storage16: 

 
Dataset 
reference 
 

Dataset name 
 

Origin 
Please repeat choices 
made under   
Q 8-10 
 
 
 

Data type 
Choose between:  
• 

tructured  
database) 

• 
nstructured (= 
individual 
documents) 

 

Data format raw 
data  
(e.g., txt, Excel, 
Word, PDF, SPSS, 
SAS, mp4, JPEG) 17 

Data format 
processed data 
(e.g., txt, Excel, 
Word, PDF, SPSS, 
SAS, mp4, JPEG) 18 

 Whatsapp group 
chats 

Qualitative data, 
Ethnographic 

Unstructured paper notes, jpg 
(screenshots) 

doc, jpg 

 Whatsapp chat 
histories 

Qualitative data, 
documents 

Unstructured txt + jpg doc 

 Follow-up 
interviews 

Qualitative data Unstructured wma  doc 

 
15 A legitimate interest mostly refers to the need of data collection for good governance of an organisation.   
16 This corresponds to Requirement ERC DMP template: SUMMARY: (dataset reference and name; origin and expected size of 
the data generated/collected; data types and formats)   
17 Consult: http://datasupport.researchdata.nl/fileadmin/user_upload/Preferred_formats4TU.CentreforResearchData.pdf 
18 Consult: http://datasupport.researchdata.nl/fileadmin/user_upload/Preferred_formats4TU.CentreforResearchData.pdf 
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B. Verifiability and archiving of data  

 
Research data suitable for re-use19?  

 
Yes (= preferred answer20): 

The data could be re-used by anyone investigating Whatsapp or other platforms for neighborhood community and/or 

safety. 

 

We will store qualitative data in accordance with the Qualitative data checklist (p.9-10) 
We are aware that we must arrange consent for secondary analysis beforehand or additionally.   

 

As our research started before October 1, 2018:  

To act in accordance with the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice: “Raw research data are stored for at least 

ten years. These data are made available to other scientific practitioners at request. Raw research data are archived in 

such a way that they can be consulted at a minimum expense of time and effort.” 

 

C. Data ownership and confidentiality  
 

Ownership 
Reason to arrange data ownership (during & after research) is the involvement of multiple parties in the research. This 

concerns: 

● Principal investigator (always) 

● Employer (always) 

● If applicable, other researchers involved in the research 

● External client / third party 

● Owner of existing database 

Elements that play a role in ownership of data are:  

• Access rights 

• Conditions of use and exploitation of the results (IP) 

⮚ CONFIDENTIALITY 

⮚ RIGHT OF USE (and re-use) 

⮚ RIGHT OF EXPLOITATION  

⮚ DISSEMINATION 

• Management of the jointly owned results (IP) 

• Allocation of the shares between owners (IP) 

 
Who owns the IPR (including copyrights) on the data?   

Erasmus University Rotterdam 

 

Storage and sharing systems used 
Documents, once anonymized/pseudonymized, will be stored only on the secured EUR/RSM/CESAM server. Data 

will be shared by using SURF filesender (the safe WeTransfer). 

 
19 Re-use: Use of existing data for a different research purpose, e.g. a different research question, cohort studies; longitudinal; 
population studies 
20 see Netherlands Code of Conduct for Research Integrity, paragraph 3.2.10 
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Are any data collected that need to be destroyed after use?  
Yes, the raw, already digital data, before anonymized/ pseudonymized, has to be deleted. 

 
What measures are in place to store the data on the long term? 

 

Long-time storage is provided by service provider DANS, the Dutch organisation for scientific data storage. The online 

archiving takes place via the EASY system (www.dans.knaw.nl/en/deposit) which has received the Data Seal of 

Approval (www.datasealofapproval.org/) (DSA) basic certification.  Apart from facilitating scientific data storage in the 

Netherlands, DANS also has considerable expertise concerning data management and related ethical issues. 

 

Checklist for Qualitative Data Management 
 
A. Project plan 
The researcher has to provide convincing evidence to show that the content of the project plan has 
been agreed before the start of the data collection (step 1). The project plan also has to include 
agreements about the storage and accessibility of research data with co-authors working at other 
research institutions. 
 

Completed 

Research questions  

Research design  
Proposed respondents/contact persons  
Owner of the data to be collected  
Use of the data to be collected by third parties  
B. Store original ‘raw’ research data 
The researcher has to provide convincing evidence to show that the original ‘raw’ research data has not 
yet undergone any selection, cleaning, or processing. 
 

 

The different sources of data should be saved in a digital format:  
Interviews: interview recordings, with a written transcript.  
Observation: field notes and audio visual resources.  
Documents: hard-copy documents should be scanned and saved in a digital format.  
Web sources: a digital copy must be saved (depending on the source, a hard copy should be made and 
then scanned, or a screenshot should be taken) 

 

C. Store documentation about the origin of ‘raw’ research data 
Original data has to be linked to the identity of the source of the data (the information, respondent). 
 

 

Interviews: The identity of respondents and the name of the organisation have to be documented, but 
the anonymity in transcripts and file names still has to be guaranteed. Anonymization is necessary if the 
raw data is shared. Anonymization is possible by making a separate list of the respondents and then 
pseudonimising their names. In this way the key is kept in a separate file that is segregated from the 
other data sets. 

 

Observation: location where the observations were made, and when, has to be documented, as well as 
the observational role played by the researcher during the observations (observer, participant, etc.). 

 

Documents and web sources: The original source, and how this source was found or obtained, has to 
be recorded. 

 

D. Store documentation data collection process 
The process of data collection has to be clearly described and documented so the entire process can be 
fully traced. 
 

 

Interviews: Give an overview of whether or not a member-check was carried out, and what the level of 
permission is in relation to the use of quotes and the naming of the organisation. 

 

E. Store documentation data processing and – analysis 
All the steps that have to be carried to obtain the final data have to be documented in a digital format. 
Important steps in the analyses that are ultimately not reported in publications, but which are necessary 
for the analyses, also have to be documented in a digital format. The names and roles of the 
researchers involved also have to be included. 
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Interviews: All steps between data registration and analysis have to be documented: 
- overview of the selected quotes 
- ‘cleaned quotes’ 
- final coding sheets 

 

Observation: Final version of the observation report has to be saved  
Documents and web sources: Overview of the selected quotes has to be saved.  
General: Provisional versions of written analyses (e.g., brainstorming documents, memos, and where 
relevant draft versions of articles) have to be saved. 

 

F. Store the final processed research data: no specifics 
The final processed data has to be saved in a digital format. Various file formats can be used (e.g., txt, 
Excel, Word, PDF, SPSS, SAS, mp4, JPEG). 
 

 

The final version of the written text has to be saved, in which the analysis is worked out in more detail 
and updated. 
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Appendix IV Overzicht voorlopige planning voor feb 2020-jan 2022   
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Appendix V Uit onderzoek resulterende publicaties  
Inhoud appendix: 

- Abstract paper presentatie, NGM Conference Trondheim (Juni 2019): ‘Proposing a Formal Definition of the 

Smart City and Exploring its Perception by Citizens’ (Butot, De Haan, Bayerl, Jacobs) 

- Abstract paper presentatie, NGM Conference Trondheim (Juni 2019): ‘Applications of safety: control, care 

and privacy in the smart city’ (De Haan, Butot, Bayerl, Jacobs) 

- Boekhoofdstuk, in International Security Management: New Solutions to Complexity (Jacobs, Suojanen, 

Horton & Bayerl, 2020, Springer): ‘Finding safety in the Smart City: A discourse analysis with strategic 

implications’ (De Haan, Butot) 

- Tijdschriftartikel, geaccepteerd voor Technological Forecasting & Social Change: ‘Citizen perspectives on the 

smart city’ (Butot, Bayerl, Jacobs, De Haan) 

- Abstract tijdschriftartikel, voor special issue over smart city van tijdschrift Cities: ‘Urban cyberethics’ – 

proposing a formal definition of smart cities and systematizing criticism’ (Butot, De Haan, Bayerl) 

- Abstract tijdschriftartikel, voor special issue over smart city van tijdschrift Cities: ‘Applications of Safety: 

Cybernetic control, privacy and care in the smart city’ (De Haan, Butot, Jacobs and Bayerl) 

 


