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Managementsamenvatting
Achtergrond. Digitalisering is een alsmaar belangrijker thema en de impact
van ICT op de samenleving en economie groeit navenant. De afdeling Strategie
van de provincie Gelderland verkent de digitalisering die buiten de organisatie
plaatsvindt om te zien of de provincie hier adequaat op inspeelt. De provincie
heeft Dialogic gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de relevantie van digitalisering, de stand van zaken in Gelderland, externe ontwikkelingen, rollen
die provincie op zich kan nemen en competenties die hiervoor nodig zijn. In dit
kader zijn circa twintig interviews uitgevoerd, is een literatuurstudie uitgevoerd,
zijn databronnen geanalyseerd en de resultaten middels een workshop getoetst.
De conclusies van het onderzoek komen hieronder aan bod.
Digitalisering heeft een grote impact op de provincie Gelderland. Digitalisering is relevant omdat het een impact heeft op bijna alle processen en
organisaties in de maatschappij. ICT zorgde de afgelopen decennia voor grofweg
de helft van de groei van welvaart per inwoner van Gelderland. De verwachting
is dat deze trend in de toekomst eerder toeneemt dan afneemt. Daarnaast leidt
ICT tot allerlei maatschappelijke vraagstukken en kansen op het gebied van
welzijn, innovatie, duurzaamheid, privacy, cybercrime en marktmacht.
De kansen die ICT biedt worden te beperkt gegrepen. In het algemeen is
er sprake van onderbenutting in gebruik van ICT. De kansen die ICT biedt worden te beperkt gegrepen. De voornaamste uitdaging om ICT meer te gebruiken
ligt niet in de techniek, maar in sociale innovatie. Het huidige beleid binnen de
provincie lijkt vooral op implementatie van ICT te liggen, hierdoor blijven er
kansen liggen. De stap van demonstratieprojecten naar lopende business cases
wordt te beperkt gemaakt. Gelderland zou haar goede uitgangspositie kunnen
kwijtraken als de overheid geen actief beleid voert. Maar het lijk erop dat dat
digitalisering voor veel politici, bestuurders en ambtenaren geen urgentie heeft.
Huidige (geografische) patronen en spanningen. De onderbenutting vindt
plaats in de private sector, maar zeker in de publieke sector. Verschillende sectoren die relatief belangrijk zijn voor Gelderland (zoals zorg, onderwijs,
industrie, overheid) zijn juist de sectoren die relatief weinig gebruik maken van
ICT. Aan de andere kant kent Gelderland een belangrijk energie-cluster dat relatief hoog scoort op het gebruik van ICT. Daarnaast zijn er ook duidelijk
geografische patronen:
•

Als het gaat om fundamenteel onderzoek op het gebied van ICT dan
springt Nijmegen er duidelijk uit. Vooral de clusters rondom halfgeleiders en cybersecurity zijn omvangrijk.
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•

Het buitengebied valt op omdat de digitale infrastructuur op dit moment
nog relatief zwak is. De investeringsbereidheid van telecompartijen is
daarentegen recentelijk sterk toegenomen in deze gebieden. Ook de capaciteit van mobiele netwerken in de grensregio is een relatief beperkt.

•

ICT-bedrijvigheid is vooral geclusterd in de regio Arnhem-Nijmegen en
Veenendaal. Het aandeel ICT-bedrijven in geheel economie, ligt in Gelderland overigens op een prima niveau: Het is maar beperkt lager dan
in de regio’s Amsterdam en Eindhoven.

Op het gebied van kennisinfrastructuur, digitale infrastructuur en economische
infrastructuur ervaren bedrijven en burgers op dit moment acute spanningen.
De acute spanningen vallen grofweg in drie element uiteen: kennisinfrastructuur, digitale infrastructuur en economische infrastructuur. De kennis van ICT
is veruit het dossier met de grootste spanningen. Er zijn meer ICT-ers nodig,
meer kennis van ICT bij niet-ICT-ers en meer digitale vaardigheden van burgers.
Naast het dekking van digitale infrastructuur in de buitengebieden, komen discussies over het delen van data bij het onderwerp digitale infrastructuur vaak
aan bod. Tot slot zien wij in het kader van de economische infrastructuur spanningen op het gebied van marktwerking, cybersecurity, beschikbaarheid van
klassieke infrastructuren en knellende juridische kaders.
Digitalisering zal zich de komende vijf à tien jaar stormachtig blijven
ontwikkelen. Op korte termijn kan worden gesteld dat ICT goedkoper, sneller
en kleiner wordt. Dit is een trend die naar verwachting blijft doorgaan; hightechbedrijven proberen door grote investeringen te blijven voldoen aan de wet
van Moore. Ook wordt ICT steeds gemakkelijker te ontwikkelen. Bedrijven maken pasklare bouwblokken (op infrastructuur en software), waardoor minder
hoogwaardige kennis nodig is om toch ICT te benutten. Machine learning gaat
er voor zorgen dat onze systemen steeds slimmer worden. Daarnaast zal betere
(mobiele) connectiviteit er voor zorgen dat ICT steeds meer in de haarvaten van
fysieke wereld kan doordringen. Deze generieke ontwikkelingen zullen een flinke
impact op de samenleving hebben. De komende jaren zal ook een aantal vrij
specifieke ontwikkelingen in specifieke sectoren of delen van de maatschappij
een impact hebben. de meeste relevante zijn: robotisering en autonoom
transport, beeldherkenning en andere machine learning-tools, geavanceerde
productietechnologie en 3D-printen, virtual reality en augmented reality, Blockchain, satellietdiensten, wearables en user experience design.
Op dit moment is ICT-hardware bijna volledig gebaseerd op halfgeleiders. Op
langere termijn verwachten wij dat andere fundamenteel andere technologieën
een veel grotere rol gaan krijgen: kwantumtechnologie, fotonica en computers
gebaseerd op biologisch materiaal. Elke technologie kent specifieke voordelen.
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Daarnaast verwachten wij op lange termijn interessante ontwikkelingen op het
gebied van hersen-computer-interfaces en nieuwe algoritmes. Vooral algoritmes
op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en cryptografie zijn interessant
voor een breed scala aan toepassingen.
Opties voor provinciaal beleid om kansen van digitalisering te grijpen.
De volgende tien rollen zijn in dit dossier voor de provincie het meest waardevol:
•

Samen met gemeenten 5G-uitrol coördineren. Hierbij zou focus moeten
liggen op toegang tot fysieke infrastructuur van gemeenten en provincie
zoals lantaarnpalen. Stimulerend beleid op andere draadloze technologieën dan 5G ligt niet voor de hand.

•

Sterke visie op data-economie met publieke sector ontwikkelen.

•

Gebruik van ICT in maatschappelijke sectoren gericht bevorderen.

•

Gebruik van ICT in private sectoren gericht bevorderen.

•

Clustervorming fundamenteel ICT-onderzoek steunen.

•

Meer ICT-ers aantrekken en behouden.

•

Digitale vaardigheden bij kwetsbare groepen op niveau brengen.

•

Gerichte betekenisvolle prikkel aan ICT-onderwijs geven.

•

ICT-kennis bij niet-ICT-ers vergroten.

•

Samen met gemeenten uitrol breedbandnetwerken observeren.

De tien opties vallen uiteen in drie thema’s. (1) Data & infrastructuur,

een

relatief nieuw thema voor de provincie. (2) Onderwijs en arbeidsmarkt, een
thema waar zwaarder op kan worden ingezet. (3) Benutten van mogelijkheden
van ICT met partners binnen de kerntaken van de provincie.
Provinciale organisatie moet competenties blijven ontwikkelen om mee
te kunnen. Er zijn vier competenties die de provincie verder moet (door)ontwikkelen die consistent naar voren komen in de analyses:
•

Om goed beleid te kunnen voeren op het gebied van ICT, moet de provincie zelf ook voldoende kennis van ICT hebben. Dit geldt voor de
gehele organisatie en niet alleen de afdeling I&A.

•

De provincie moet een duidelijke consistente visie met betrekking tot
ICT ontwikkelen en naar buiten communiceren.

•

Dit provincie moet goed kunnen communiceren en verbinden met en
binnen het externe ecosysteem.

•

De provincie zou een hogere acceptatie van falen moeten hebben wil
het innovatie daadwerkelijk stimuleren

7
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1 Introductie
Achtergrond
Digitalisering is een alsmaar belangrijker thema aan het worden. We staan aan de vooravond
van de vierde industriële revolutie: na het introduceren van computers en automatisering op
de werkvloer in de derde industriële revolutie, gaan we nu wereld waarin ook systemen in
de fysieke omgeving worden aangestuurd door algoritmes. Denk aan autonome mobiliteit,
robots in een agrarische omgeving, smart grids, et cetera. Dit worden ook wel autonome
cyber-fysieke productiesystemen genoemd. En als wij kijken naar de afgelopen decennia,
dan lijkt het erop dat de ontwikkelingen in dit domein zich versnellen.
De impact van ICT op economische groei is substantieel: op dit moment wordt meer dan een
derde van de economische groei veroorzaakt door ICT.[1] En dit aandeel heeft een positieve
trend over de tijd. Belangrijker is echter dat de economische groei door ICT vooral via de
band van innovatie loopt. Het zorgt er dus voor dat wij met dezelfde input (kapitaal en
arbeid) steeds meer output kunnen genereren. Opmerkelijk genoeg komt veel van deze economische groei door ICT niet uit de ICT-sector, maar door traditionele bedrijven die ICT
toepassen. Dit kan plaatsvinden in het productieproces, in het verkoopproces, maar ook
toegepast zijn in eindproducten.
De impact van ICT is echter niet alleen economisch. Het verandert de hele maatschappij. Zo
heeft het gezorgd voor de teloorgang van hele bedrijfstakken, zoals naar voren komt in veel
winkelstraten. Het brengt ook allerlei nieuwe kwetsbaarheden aan het licht. Iets waar het
huidige kabinet met een duidelijke focus op cyber security aandacht aan geeft. Maar het
brengt ook allerlei nieuwe discussies met zich mee. Op dit moment speelt, onder invloed van
de invoering van de AVG en onthullingen over Facebook, vooral privacy een grote rol.
De afdeling Strategie van de provincie Gelderland verkent de digitalisering die buiten de
organisatie plaatsvindt om te zien of de provincie hier adequaat op inspeelt. Er spelen vragen
als “Wat wij weten van digitalisering?”, “Wat zouden wij moeten doen met dit onderwerp?”
en “Welke invloed heeft het op onze huidige kerntaken?”.

Aanleiding
Eind 2017 voerde Dialogic een onderzoek uit naar digitale connectiviteit in de regio ArnhemNijmegen. De opdrachtgevers voor dit onderzoek waren: The Economic Board, Alliander,
Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en Radboud Universiteit. In
dit onderzoek brachten wij zowel de harde als de zachte digitale infrastructuur in kaart. Bij
de provincie Gelderland ligt nu een vraagstuk dat in het verlengde hiervan ligt. Zij zijn op
zoek naar mogelijke input over digitalisering voor de volgende coalitieperiode. In dit kader
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heeft de provincie aan Dialogic gevraagd om de volgende vraag te beantwoorden: Wat is de
stand van zaken van ‘digitaal Gelderland’ en wat kan dit betekenen voor de (reguliere) maatschappelijke opgaven? In welke mate de provincie digitalisering moet gebruiken voor de
eigen organisatie, is een vraagstuk dat intern belegd is. In het voorgenomen onderzoek van
Dialogic ligt de focus primair extern op de kansen van digitalisering in de maatschappij en
economie.

Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van het voorgenomen onderzoek is het krijgen van een beter inzicht in de
stand van de zaken met betrekking tot digitalisering in de provincie Gelderland. Ook wil men
een beter inzicht krijgen in de veranderende maatschappelijke opgave(n) door digitalisering.
De hieruit volgende onderzoeksvragen bestaan uit een aantal onderdelen. Wij beginnen met
een vraag over relevantie van het onderwerp en daarna brengen we de huidige stand van
zaken in beeld. Daarna gaan wij over naar vragen over relevante toekomstige ontwikkelingen
en de mogelijkheden om hierop te anticiperen. Tot slot gaan we in op de vaardigheden die
nodig zijn om deze rollen te kunnen nemen.
Concreet hebben wij de volgende onderzoeksvragen:
1)

Waarom is digitalisering relevant voor de provincie Gelderland?

2)

Wat is de stand van zaken op het gebied van digitalisering in de provincie Gelderland?
a.

Hoe verschilt dit tussen verschillende delen van Gelderland?

b.

In welke dossiers ervaren bedrijven en burgers op dit moment acute spanningen?

3)

Welke externe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de komende
vijf à tien jaar zullen een grote impact hebben op de activiteiten van de provincie
Gelderland?

4)

Welke rollen kan de provinciale organisatie de komende jaren op zich nemen
om met deze ontwikkelingen om te gaan?

5)

Welke competenties heeft de provinciale organisatie nodig om deze rollen te
vervullen?

Afbakening
Om goed onderzoek te kunnen doen is afbakening en scoping zeer relevant. De onderstaande
elementen duiden welke elementen wij hierin adresseren:
•

We maken in dit onderzoek duidelijk onderscheid tussen de provincie Gelderland en
de provinciale organisatie.

•

Wij brengen primair in kaart hoe digitalisering de provincie Gelderland als gebied
beïnvloedt en niet hoe digitalisering directe impact heeft op de provinciale organisatie. De focus is dus duidelijk extern gericht, de invoering van de omgevingswet,
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interne automatisering, et cetera vallen buiten de scope van dit onderzoek. Wij kijken wel naar een indirecte impact van digitalisering op de provinciale organisatie:
Hoe moet de provinciale organisatie omgaan met digitalisering in het gebied Gelderland?
•

In dit onderzoek wordt geen uitgewerkt beleid vormgegeven. Het doel van het stuk
is agenderend en biedt handvatten voor beleidsontwikkeling.

Methodologie
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen zetten wij een combinatie van onderzoeksmethoden in. Naast een gedegen desk studie naar de (regionale) ontwikkelingen op het
gebied van digitaliseren, beschikken we over een combinatie van relevante datasets. Denk
hierbij aan data over de economische structuur van de regio, de stand van de bedrijvigheid,
maar ook over de beschikbaarheid van telecommunicatienetwerken. In veel gevallen hebben
onze databases landelijke dekking, waardoor we de situatie in Gelderland ook kunnen vergelijken met andere Nederlandse regio’s. Zouden we ons tot desk studie beperken, dan
verwachten we een te beperkt beeld van de regionale kenmerken en nuances te vangen.
Derhalve gaan we het gesprek aan met een twintigtal regionale stakeholders. Daarnaast
verifiëren wij onze bevindingen met (vertegenwoordigers van) de interne provinciale organisatie, om zo onze bevindingen te toetsen en het draagvlak voor de uitkomsten alvast te
vergroten.

Model voor digitalisering
De aandacht voor digitalisering wordt ook duidelijk uit het aantal beleidsstukken dat verschijnt over het onderwerp. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er verschillende relevante
rapporten uitgekomen: zo heeft het kabinet de ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’ [2] gepubliceerd, heeft het Rathenau het rapport ‘Robotisering en automatisering op de werkvloer’
[3] uitgebracht en deed TNO en ‘Quickscan’ sectoren en ICT-technologieën [4]. Ook op internationaal niveau is er uiteraard aandacht voor digitalisering: het World Economic Forum
heeft in 2016 het rapport ‘The Future of Jobs’ [5] uitgebracht en de Europese Commissie
beschouwt digital transformation als een centrale pijler van hun industrieel beleid.[6]
De gemene deler van al deze rapporten is dat digitalisering een ontwikkeling is met een grote
impact en invloed op alle sectoren. TNO noemt dat de ontwikkeling en toepassing van ICT
substantieel bijdraagt aan innovatie en het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie geeft het kabinet aan middels (het
voorop lopen met) digitalisering drie doelen na te streven: het versterken van het Nederlandse verdienvermogen, beter richting kunnen geven aan technologische ontwikkelingen en
vol in te zetten op de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering.
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H6

H2

Economische &
maatschappelijke impact

Randvoorwaarden
Voldoende digitale vaardigheden:
arbeidsmarkt, burgers en organisaties

H3

Gebruik van ICT door
overheid, maatschappelijke
sectoren, bedrijfsleven en
door consumenten

Goed juridisch en ethisch kader:
privacy, misbruik, bewaarplicht, etc.

Goede klassieke infrastructuur:
stroom, weg, water, etc.

Cyber-security voor weerbaarheid van
Vitale sectoren, bedrijven, burgers, etc.

H4
Goed functionerende markten:
concurrentie, openheid, standaarden, etc.

Concrete ICT-diensten en
producten

Goede toegang tot fysiek domein:
spectrum, (onder)grond, schaarrse
materialen, opstelpunten, etc.

H5

Fundamenteel onderzoek

Goede institutionele netwerken tussen
onderwijs, ondernemers, overheid & burgers
Beschikbaarheid van aanpalende
technologieën (baterijen, displays, et
cetera)

Figuur 1. Model voor digitalisering (Dialogic, 2018). Links onderscheiden we vier fases van de ontwikkeling van ICT. Aan de rechterkant noemen we acht randvoorwaarden voor deze digitalisering.

De verschillende genoemde rapporten kiezen ieder hun eigen indeling bij het structureren
van de ontwikkelingen. Om de verschillende concepten te structureren, hebben wij in figuur
Figuur 1 onze eigen indeling gemaakt om de trends een plek te kunnen geven. De volgende
blokken hebben wij in dit model een plaats gegeven:
•

Fundamenteel onderzoek; ICT-ontwikkelingen starten in de laboratoria van bedrijven en kennisinstellingen. Ver voordat wij de ICT-producten gaan gebruiken,
onderzoeken wetenschappers de fundamentele principes die ten grondslag liggen
aan allerlei ICT. Zo ontwikkelde men in de vijftiger jaren geïntegreerde schakelingen.
Deze vormden de basis van de latere miniaturisatie van allerlei ICT-producten.

•

Concrete ICT-diensten en producten; Fundamenteel onderzoek wordt opgepakt
door ICT-bedrijven die dan (steeds meer in gezamenlijkheid met kennisinstellingen)
allerlei ICT-producten en –diensten ontwikkelen. Dit zijn bedrijven die machines zijn
gaan maken om geïntegreerde schakelingen te maken (ASML), de productie van de
schakeling zelf (NXP) en de toepassing van deze schakeling in allerlei producten,
zoals computers en telefoons. Anderen ontwikkelen algoritmes om hun diensten aan
te bieden aan klanten.
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•

Gebruik van ICT; Deze ICT-producten en –diensten komen terecht in de maatschappij, en worden daar daadwerkelijk gebruikt. Dit is wat men in de volksmond
‘digitalisering’ noemt. Het gebruik van ICT is enorm uiteenlopend, van kleine aanpassingen in producten (zoals een afstandsbediening) tot disruptief nieuwe
bedrijvigheid (zoals Airbnb).

•

Economische & maatschappelijke impact; Het gebruik van ICT leidt tot een bepaalde economisch en maatschappelijke impact. Zo leidt het smartphone-gebruik
ertoe dat iets als navigeren gemakkelijker is geworden, dat onze sociale wereld er
anders uit ziet, maar ook dat er nieuwe vormen van verslaving ontstaan. De impact
van ICT is dus zowel positief als negatief, en betreft zaken als economische ontwikkeling, sociale cohesie, digitale ongelijkheid, enzovoort.

•

Randvoorwaarden; Om de vier genoemde bouwblokken goed te laten functioneren, zijn een aantal randvoorwaarden onmisbaar. Deze randvoorwaarden zorgen
ervoor dat ICT (ontwikkeling en gebruik) gestimuleerd wordt, en ook dat negatieve
impact geminimaliseerd wordt. Dit zijn met name ook de aangrijpingspunten voor
overheidsbeleid.

Leeswijzer
In dit rapport behandelen we de verschillende blokken uit het conceptueel model. Met de
groene cirkels in Figuur 1 is aangegeven welk blok in welk hoofdstuk behandeld wordt. In
hoofdstuk 2 beginnen we met de maatschappelijke en economische impact van digitalisering.
Hoofdstuk 3 beschrijft het gebruik van ICT in de maatschappelijke en economische sectoren,
en ook waar de kansen en knelpunten liggen. In hoofdstuk 4 staan de huidige technologische
ontwikkelingen die de komende vijf jaar concreet toegepast gaan worden centraal. In het
model hebben wij dit geschaard onder de kop “concrete ICT-diensten en -producten”. In
hoofdstuk 5 beschrijven we technologie die na 2023 op ons afkomt door te kijken naar fundamenteel onderzoek naar ICT. Vanuit de hoofdstukken 2 tot en met 5 distilleren we
aangrijpingspunten voor het overheidsbeleid (zoals het voorzien in randvoorwaarden) in
hoofdstuk 6 en concentreren we ons op specifiek de rollen van de provincie. Daarnaast gaan
wij in het laatste hoofdstuk in op benodigde competenties van de provinciale organisatie. In
de bijlage is een begrippenlijst opgenomen.
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2 De impact van digitalisering
Inleiding
Een van de belangrijke redenen om digitalisering hoog op de agenda te hebben staan, is de
alomvattende impact die deze ontwikkeling in brede zin heeft. Zo heeft digitalisering een
impact op de economie en de economische groei. Daarnaast is er de maatschappelijke impact, waarbij digitalisering ingrijpt op zaken als welzijn, disruptieve business modellen,
klimaat, privacy en cybercrime. Dit laat zien dat aandacht voor digitalisering belangrijk omdat het zowel positief (bijvoorbeeld extra economische groei) als negatief (bijvoorbeeld
digitale ongelijkheid) kan uitwerken.

Economische impact
ICT zien we overal terug in onze economie. Maar wat zijn nu de fundamentele eigenschappen
van ICT, waardoor het in iedere sector ingezet wordt? De impuls van ICT is kort gezegd dat
het omgaan met informatie goedkoper, sneller en compacter wordt. In economische termen
betekent dit ook dat transactiekosten in de brede zin gereduceerd worden.
De impuls is onder te verdelen in drie elementaire componenten van informatie- en communicatietechnologie: opslag, verwerking en versturen. Op elk van deze drie componenten
wordt het omgaan met informatie goedkoper, sneller en compacter.
Iedere ICT-innovatie kan herleid worden naar (een combinatie van) deze fundamentele eigenschappen. Netflix is bijvoorbeeld immens populair kunnen worden, omdat het versturen
van informatie goedkoop is geworden, en grote hoeveelheden data snel verstuurd kunnen
worden.

ICT als General Purpose Technology (GPT)
ICT kan beschouwd worden als een ‘General Purpose Technology’ (GPT). Dit is een technologie die fundamenteel nieuw is en de (werking van de) economie vrijwel volledig verandert
[7]. Deze GPT’s betekenen in essentie lagere kosten en hogere performance [8], maar de
impact is enorm breed, reikend van persoonlijk-, sociaal-, en organisatorisch vlak tot economisch- en maatschappelijk vlak. In deze termen scoort ICT als één van de meest
transformatieve technologische doorbraken in de geschiedenis [7]. Ook de verbindingen tussen mensen (en technologie) die door een GPT gecreëerd worden erg kenmerkend. ICT
creëert enorm veel verbindingen, omdat het in velerlei functies vervlochten is (bijvoorbeeld
communicatie, betalingen, productiesystemen, weg- en waterinfrastructuur etc.).

19

Dialogic innovatie ● interactie

De impact van ICT
De bekende voorbeelden van bedrijven die optimaal gebruik maken van digitalisering
zijn Google, Apple en Facebook, Amazon (GAFA) [1]. Deze GAFA-economie is groot
geworden dankzij smartphone en internet, en zou in de landen-ranking een plek in de
top-30 bezetten van grootste economieën ter wereld. Typerend voor hun bedrijfsstructuren is het intensieve gebruik van data, het groot aantal gebruikers en klanten, en
het relatief lage aantal werknemers. Deze (en andere internetgiganten) maken gebruik
van allerlei vormen van ICT, zoals ‘conversational artificial intelligence’ voor de virtuele
assistent Alexa (Amazon), of een combinatie van AI en Google Streetview in het project
’Google Driverless Car’. Hun activiteiten zijn in veel sectoren en in de maatschappij
disruptief van aard. Zo een intensief gebruik van ICT creëert grote (en machtige) platformen, waarbij zorgen gaan ontstaan over het goed functioneren van deze markten.
Deze bedrijven zijn exceptioneel, maar digitalisering raakt (in mindere of meerdere
mate) alle bedrijven in alle sectoren.
De GAFA-bedrijven zijn weliswaar op dit moment de grootste bedrijven, maar de ICTsector kent een hoge mate van dynamiek. Gezien de ervaringen uit het verleden, zou
het opmerkelijk zijn als deze vier bedrijven over tien jaar nog steeds de top-4 zouden
uitmaken. Grote IT-bedrijven uit het verleden (Commodore, Baan, Hyves, Compaq, et
cetera) bestaan inmiddels niet meer en andere voormalige ICT-reuzen (zoals IBM en
Xerox) hebben het roer omgegooid. Wellicht zijn Chinese BATX-bedrijven (Alibaba,
Baidu, Tencent and Xiaomi) of bedrijven met een bredere focus als NATU (Netflix,
Airbnb, Tesla and Uber) de nieuwe koplopers in 2028.

Kenmerkend voor een GPT is haar generieke functie (in het geval van ICT de omgang met
informatie) die vitaal is voor het functioneren van een groot deel van bestaande producten
en productiesystemen. Continue inspanningen op het gebied van innovatie en leerprocessen
zorgen voor een verhoogde efficiëntie en hierdoor wordt het steeds aantrekkelijker voor
andere (nieuwe) sectoren om ICT toe te passen. Daarnaast maakt technologische vooruitgang in de GPT maakt het voor de toepassingssectoren aantrekkelijker om te innoveren en
vice versa (co-evolutie) [9][10].
Een GPT begint doorgaans in een ruwe vorm in een enkele toepassing (een niche). Ze worden
verder ontwikkeld en worden geavanceerder naarmate de toepassingen verder verspreid
raken door de economie. De evolutie van een GPT strekt vaak over meerdere decennia. Het
proces van technologische vooruitgang binnen een bepaalde technologische koers zal uiteindelijk op afnemende meeropbrengsten stuiten, wetenschappelijke doorbraken zullen ruimte
maken voor nieuwe technische mogelijkheden, en uiteindelijk zal de dominante GPT van de
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desbetreffende periode vervangen worden. Zo kan de ontwikkeling van GPT’s gezien worden
als een fenomeen van lange technologische golven. Ook ICT zal dus uiteindelijk zijn plek als
dominante GPT moeten opgeven.

Kwantitatieve schatting van de economische impact van ICT
De economie kan op ‘macro’ niveau gedefinieerd worden als het bruto binnenlands product
(BBP). Het gaat om de totale productie van iedereen die in Nederland woont. Het is precies
gelijk aan wat iedereen in Nederland consumeert en spaart.
De factoren arbeid en kapitaal worden gezien als twee centrale aspecten in de productiefunctie. Kapitaal kan hierbij worden uitgesplitst naar ICT-kapitaal en niet-ICT-kapitaal.
Daarnaast is er een restfactor, ook wel bekend als de ‘Total Factor Productivity (TFP)’. Facetten van TFP die genoemd worden zijn onder andere innovatie, menselijk kapitaal,
technologische verandering en marktwerking [11]. Maar ook ICT wordt expliciet genoemd
als onderdeel van het TFP. Deze aspecten (kunnen) met elkaar verbonden zijn, want de inzet
van ICT stimuleert bijvoorbeeld innovatie en draagt bij aan een betere marktwerking.
Figuur 2 geeft schematisch de economische groei in Nederland weer uitgesplitst naar ICT en
niet-ICT.
BNP-groei
2,5 %

Nederland
1990-2013

Arbeid

Kapitaal
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ICT

Niet-ICT

ICT

Niet-ICT

ICT

Niet-ICT

0%

0,8 %

0,6 %
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0,3 %
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Figuur 2 Economische groei in Nederland uitgesplitst. Op basis van Conference Board, EU Klems, Europese Commissie en OECD.

Arbeid, kapitaal en de TFP staan respectievelijk voor 0,8%, 1,1% en 0,6% groei. Binnen de
totale 2,5% groei is ICT goed voor circa 0,9 procentpunt (36%).
De economische groei ten gevolge van het arbeidsaanbod is met name afhankelijk van factoren die niet ICT-gerelateerd zijn: de demografische samenstelling van de bevolking, de
attitude tegenover werken (normen en waarden), de hoogte van de loonbelasting en de
hoogte van de sociale uitkeringen. ICT kan een licht positieve invloed hebben op het arbeidsaanbod, maar kan (op korte termijn) ook een negatieve invloed hebben. Op basis van
bestaande bronnen hebben we het netto effect van ICT op het arbeidsaanbod van Nederland
op verwaarloosbaar klein geschat.
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ICT-kapitaal is belangrijk geweest voor de economische groei. Binnen dit type kapitaal is de
impact van telecom kleiner dan van computers en software en de bijdrage aan de groei lijkt
af te nemen in de loop van de tijd.
ICT-kapitaal is een belangrijke determinant geweest voor economische groei, maar zo ook
de TFP. De bevinding dat de TFP een grote bijdrage levert aan de economische groei is niet
nieuw. Het bestaan van een significante TFP is al sinds 1956 bekend.[12] Een beduidende
omvang van de bijdrage van de TFP aan de groei is blijven bestaan, ook na de opkomst van
ICT .[13] De gemiddelde waarde voor de TFP over de jaren 1990-2013 is echter relatief klein
(0,6%)1, maar dit is grotendeels toe te wijzen aan de economisch slechte jaren 2008-2013.
Het aandeel van ICT binnen de TFP is lastig accuraat in te schatten, wat met name een
gevolg is van de complexiteit van de TFP. Op basis van bestaande bronnen hebben we voor
de periode 1990-2013 een schatting gemaakt waarbij 50 procent van de TFP ICT-gerelateerd
is, wat overeenkomt met 0,15 procentpunt BBP-groei.
Kijkend naar de impact van ICT-kapitaal op de economische groei in internationaal perspectief loopt Nederland achter in de mate waarin zij groei haalt uit haar ICT-investeringen. Ook
is de adoptie van digitale technologieën door bedrijven relatief laag.[14]
Het CBP geeft aan dat Nederland haar leidende ICT-positie kan verliezen als de overheid
geen actief beleid voert en anticipeert op de technologische ontwikkelingen. Voor de toekomst wordt een groot groeipotentieel verwacht. McKinsey geeft aan dat Nederland slechts
15 procent van het digitaal potentieel benut en doorrekeningen van diverse experts geven
aan dat de juiste beleidskeuzes rondom digitalisering kunnen leiden tot een bovengemiddelde BBP groei, variërend van ongeveer 10 tot 15 procent extra BBP in 2025.[14]

Maatschappelijke impact
Naast de macro-economische impact, heeft de digitalisering ook een grote impact op de
maatschappij. Zo zijn er naast economische factoren ook politieke, sociaal-maatschappelijke,
ecologische, wettelijke en culturele/ethische aspecten die een rol spelen. Zonder goede aansluiting tussen samenleving en technologie, wordt technologie niet optimaal benut of kan het
zorgen voor negatieve bijeffecten. Een aantal voorbeelden van deze belangrijke factoren
worden in deze paragraaf besproken.

Welzijn
Digitale technologieën bieden grote mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van
leven. Digitalisering kan zorgen voor kostenreductie en zorgverbetering in de gezondheidszorg [15]. Zo kunnen digitale technologieën ervoor zorgen dat patiënten in gebieden waar
weinig zorg beschikbaar is, snel professionele hulp kunnen ontvangen zonder fysiek naar een

1

Ter illustratie: in 2004 was de TFP goed voor 1,68% economische groei.
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dokter te gaan. Snellere en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen zorginstanties kan
zorgen voor efficiëntere behandelingen. Het combineren, analyseren en toepassen van grote
hoeveelheden genetische en biomedische data kan resulteren in betere diagnoses en behandelingen die op maat zijn gemaakt voor individuele patiënten [16]. Ook zou de inzet van
slimme robots eenzaamheid bij ouderen kunnen tegengaan.
In Gelderland is onder andere de Health Valley bezig met het ondersteunen van digitale
innovaties in de gezondheidszorg. Innovaties die ondersteund worden zijn bijvoorbeeld een
virtuele assistent ter ondersteuning van ouderen en verstandelijk beperkten of Facetalk, een
beveiligde virtuele wachtkamer met kalenderfunctie.

Arbeidsmarkt
Digitalisering kan zowel banen creëren als banen onnodig maken. Het kan bijvoorbeeld van
de toepassing afhangen of de technologie positief of negatief uitwerkt. Zo kan het gebruik
van robots leiden tot het weg automatiseren van banen, maar kunnen deze effecten ook
tegengesteld blijken wanneer met robotica sommige arbeidshandicaps kunnen worden gecompenseerd. Volgens de laatste OECD voorspellingen [18] wordt verwacht dat 11% van de
banen in Nederland een hoog risico van automatisering hebben in de volgende 15-20 jaar.
Verder zullen 29% van de banen een significante verandering ondergaan. Tegelijkertijd creeert digitalisering ook banen, zowel via de ontwikkeling van totaal nieuwe beroepen, als
indirect door toenemende productie en welvaart. Hoewel de toekomst onzeker is, is er geen
bewijs dat de technologische ontwikkelingen gaan zorgen voor een netto verlies van banen
[19].
Specifieke initiatieven in Gelderland die inspelen op deze arbeidsmarktontwikkelingen zijn
bijvoorbeeld het Fieldlab Industrial Robotics en de ICT campus die onderwijspartijen zoals
de Wageningen University & Research (WUR), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en ROC’s aan elkaar en aan bedrijven wil koppelen.

ICT-campus Foodvalley
De ICT-campus is opgericht om regionale samenwerkingen tussen het bedrijfsleven,
de overheid en het onderwijs te faciliteren. Deze - in eerste instantie - virtuele campus
wil met haar programma de ICT-werkgelegenheid in Veenendaal en omgeving vergroting. Dit doen ze door een betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt,
een innovatief ICT-klimaat met crossovers binnen Food, Health en Tech, en daarbij
begeleiding van jonge ICT-bedrijven en starters. Het doel is uiteindelijk om de regio
FoodValley in 2015 een landelijk ICT-centrum op het gebied van Food, Health en Tech
te laten zijn.
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Techniekpact
Bijna elke arbeidsmarktregio heeft een Techniek Pact waar vaardigheden in onderwijs
en op de werkvloer een thema is. In de regio’s lopen Techniek Pact coördinatoren die
de lokale en regionale inspanningen op dit vlak verder brengen. Er zijn diverse projecten om bijvoorbeeld computational thinking in het primair onderwijs al bij te
brengen. Hierin werkt de provincie nauw samen met het Kenniscentrum Wetenschap
en Technologie Gelderland (KWTG). Maar ook programma’s die zich juist richten op de
sociale innovatie van zittende werknemers die de werkwereld steeds digitaler zien worden.
Gelderland Arbeidswijs
Gelderland Arbeidswijs is een open innovatietraject van de provincie Gelderland waarmee ze elk jaar op zoek gaan naar vernieuwende onderwijs en arbeidsmarkt ideeën.
Dit jaar is het thema Technologische Revolutie. Dat betekent nieuwe kansen voor leren
en werken. Dit traject heeft een bewustwordingseffect in zich: er wordt immers in het
Gelderse met ondernemers, onderwijs en overheid in gesprek gegaan over de urgentie
en gevolgen voor werk nu en in de toekomst. Plus er komen mooie oplossingen naar
boven die de provincie verder kan brengen.

Innovatie en disruptieve businessmodellen
ICT-technologieën en beter gebruik van data kan leiden tot nieuwe innovaties (product en
proces). Onderzoek en innovatie zijn van groot belang voor de welvaart, welzijn en productiviteit van Nederland [2]. De rol van ICT wordt daarin steeds belangrijker. De eerder
genoemde technologieën in opkomst bieden kansen voor verschillende sectoren, markten en
verdienmodellen. Zo krijgt dienstverlening een steeds grotere rol in het business model van
maakbedrijven (servitization) door toepassing van digitale technologieën. Uit interviews
komt naar voren dat disruptieve businessmodellen mogelijk zijn door digitale technologieën
en dat digitale technologie een ‘enabler’ is (en geen doel op zich). Ook wordt aangegeven
dat kennis en een netwerk om met digitale technologie goede businessmodellen te ontwikkelen nog ontbreekt in Gelderland; ook blijkt sociale innovatie een belangrijk vliegwieleffect
te hebben op de toepassing van digitale technologie.
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De innovatiekracht van het Gelderse bedrijfsleven
Uit interviews blijkt dat sociale innovatie bij bedrijven zorgt voor een grotere impact
dan technologische innovatie alleen. Sociale innovatie gaat om innovatieve organisatievormen, het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het realiseren van
hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken), co-creatie en het managen van institutionele stakeholders. Het onderzoek van Volberda en de Heij naar digitalisering en
sociale innovatie in de Provincie Gelderland (en Overijssel) laat zien dat innovatie meer
is dan alleen nieuwe technologie. Als de significante effecten van sociale innovatie en
indicatoren van digitalisering worden vergeleken, dan komt naar voren dat sociale innovatie gemiddeld gezien ongeveer drie keer zo sterk bijdraagt aan de prestaties van
bedrijven dan de indicatoren van digitalisering alleen. Bedrijven in Gelderland hebben
een relatief laag concurrentievermogen ten opzichte van gemiddelde. Dit geldt zowel
voor de bedrijfsprestaties, radicale innovatie, als businessmodel-innovatie. De mate
van digitalisering is over het algemeen in orde en gemiddeld ten opzichte van Nederland (kijkend naar indicatoren als gebruik van social media, werken met computers en
elektronische verkoop). De Gelderse bedrijven hebben echter moeite om dit om te
zetten in innovatie en concurrentievoordelen door de relatief lage mate van sociale
innovatie (bv. lage scores bij zelforganisatie en co-creatie). Sociale innovatie is van
groot belang om de slag te maken en daarom wordt onder andere aanbevolen om
initiatieven van zelforganisatie van medewerkers te bevorderen en initiatieven om radicale activiteiten en incrementele activiteiten binnen en tussen organisaties beter
vorm te geven.[21]

Businessmodellen gaan drastisch veranderen en de levensverwachting van bedrijven verandert: bedrijven gaan twee keer zo snel door hun levenscyclus als 30 jaar geleden [20].
Bedrijven en sectoren die zich niet goed aanpassen, worden vatbaar voor marktdisrupties
en dit heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en de economie. Door deze disruptieve
businessmodellen staan bestaande markten onder druk. Zo beklagen taxi’s zich beklagen
over een ongelijk speelveld met Uber. Ook dalen de luistercijfers van de radio drastisch door
de opkomst van spelers als Youtube en Spotify. De eerder genoemde NATU-bedrijven (Netflix, AirBNB, Tesla en Uber) bevatten goede voorbeelden van disruptieve business modellen.

Klimaat en duurzaamheid
De uitstoot van CO2 moet drastisch beperkt worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen.
Digitale technologieën kunnen helpen de CO2 uitstoot te verminderen door middel beter gebouwbeheer,
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en afname van energie meer op afstand gestuurd worden, is betere afstemming tussen centraal en decentraal geproduceerde energie mogelijk en kunnen vraag en aanbod beter op
elkaar afgestemd worden. Het grootschalig gebruik van duurzame energie vereist het afvlakken van grote pieken in het aanbod, of het beperken van de vraag wanneer minder
energie nodig is.
Aan de andere kant is ICT ook een erg grote stroomverbruiker. Het bitcoinnetwerk verbruikt
bijvoorbeeld op jaarbasis evenveel energie als sommige middelgrote landen volgens de Digicomist [91]. Het stroomverbruik in 2018 wordt door Morgan Stanley geschat op 120 tot
124 terrawatuur (0,6% van het wereldwijde energieverbruik) [22].
In Gederland zijn er verschillende initiatieven bezig op het gebied van digitalisering en duurzaamheid.

Zo
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Allego
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om
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laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te ontwikkelen om te zorgen dat het laden van
elektrische auto’s niet leidt tot overbelasting van het elektriciteitsnet. Verder vervullen stichting Kiemt en de Cleantech regio rollen als aanjagers van de energietransitie en
ondersteunen zij in die rol ook innovaties waarin digitalisering en duurzaamheid gekoppeld
zijn.

Stichting Kiemt
Kiemt is een netwerk van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties en vervult de rol van Energy Valley voor de provincie Gelderland.
Kiemt beoogt de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Daarnaast wil het ook het innovatieve ondernemersklimaat bevorderen om zo
bij te dragen aan een duurzame woon- en leefomgeving. Om dit te realiseren brengt
Kiemt haar netwerk in contact met partners op regionaal/nationaal en internationaal
niveau. Er worden bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten georganiseerd, vakinhoudelijke
evenementen of samenwerkingsverbanden rondom bepaalde thema’s zoals waterstof.

Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Er is door de groei van de economie en bevolking en daarbij de verstedelijking een aanzienlijke toename van het verkeer. Het openbaar vervoer zit tegen de grenzen van haar capaciteit
aan in de grote steden, terwijl het OV in dunbevolkte gebieden steeds lastiger wordt. Ook
het verduurzamen van het vervoer is een belangrijke opgave. Dit vraagt om innovaties voor
personen en goederenvervoer die zorgen voor betere doorstroming van het verkeer en het
zuiniger en schoner rijden. Digitale technologieën kunnen een bijdrage leveren aan deze
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opgave. Zo kunnen slimme toepassingen ervoor zorgen dat voertuigen en verkeersdeelnemers verbonden worden in een intelligent vervoerssysteem met continue data-uitwisseling
en afstemming van vraag en aanbod. Zelfrijdende auto’s kunnen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in het mobiliteitsvraagstuk. De zelfrijdende auto kan zowel veel
positieve maatschappelijke impact hebben zoals werktijd tijdens autoritten, betere doorstroming van het verkeer en minder ongelukken. Tegelijkertijd zou het ook kunnen leiden tot
een verlies van banen in de vervoerssector, taxidiensten, et cetera[92].

Woningmarkt
Digitale technologieën hebben ook impact op het wonen. In het huis kunnen digitale technieken gebruikt worden om bijvoorbeeld het comfort of de veiligheid te vergroten: domotica.
Zo is bijvoorbeeld de verwarming, de verlichting of het ventilatiesystem op afstand of geautomatiseerd te bedienen. Smart homes gaan nog verder in deze automatisering. Hierbij zijn
alle apparaten in het huis aan elkaar gekoppeld. Een bewegingssensor kan bijvoorbeeld een
waarschuwingsbericht sturen naar de telefoon dat de camerabeelden bekeken moeten worden. Sommige producten kunnen het dagritme van de bewoners leren om vervolgens de
verwarming aan te sturen en deze op het juiste moment uit of aan te zetten[93].

Privacy
Door digitalisering ontstaan er nieuwe uitdagingen op het gebied van privacy. Bedrijven en
overheden verzamelen steeds meer persoonsgegevens en zij gebruiken deze ook steeds intensiever. Ze kunnen informatie combineren en analyseren en deze kennis bijvoorbeeld
gebruiken om burgers/consumenten te verleiden, te belonen, bij te sturen of te bestraffen.
Informatie is een ‘valuta’ geworden. Privacy komt met een prijs, en die prijs is variabel. Een
maatschappelijk probleem is dat een enkele (politieke) keuze vaak voor grote groepen mensen gevolgen heeft. Aangezien verschillende mensen privacy anders waarderen, zullen dit
soort generieke besluiten altijd op weerstand stuiten. De AVG die is ingegaan in mei 2018
geeft burgers meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig om te gaan met
persoonsgegevens. Veel mensen zijn zich nog niet voldoende bewust van de online verwerking van hun gegevens. Burgers moeten vaak toestemming geven voor het verwerken
gegevens, maar het is hen vaak niet duidelijk wat er precies met de gegevens gebeurt.
Burgers hebben vaak ook geen effectieve keuze als ze informatie willen zien of een online
dienst willen afnemen.

Cybercrime en cybersecurity
Er wordt veel waarde gehecht aan cyber security: wereldwijd wordt er in 2018 naar verwachting 81,7 miljard euro aan cyber security uitgegeven, een toename van 8% ten
opzichten van vorig jaar. Doordat vrijwel alle informatiestromen met ICT-systemen geregeld
worden, moet men ervoor zorgen dat deze systemen ook goed beveiligd zijn. Zo wordt betalingsverkeer bijvoorbeeld beveiligd door cryptografie. Ook zijn er verschillende manieren

27

Dialogic innovatie ● interactie

om te verifiëren dat een digitaal persoon is wie hij zegt dat hij is. Kortom, het digitale systeem kent nieuwe bedreigingen en heeft nieuwe typen beveiliging nodig. In recente jaren
zijn nieuwe, direct aan ICT gerelateerde, bedreigingen opgekomen. Een aantal voorbeelden
zijn:
•

DDOS-aanvallen: aanvallen waarbij enorm veel server requests gedaan worden binnen korte tijd, waardoor het systeem de requests niet meer kan verwerken.

•

Internetfraude, zoals phishing mails.

•

Afluisteren van Wifi-netwerken.

•

Bugs in beveiligingssystemen: Heartbleed

De veiligheid van burgers, bedrijven en overheden in de digitale samenleving is nog niet op
het juiste niveau. Veel burgers en bedrijven zijn digitaal nog onvoldoende weerbaar en er is
nog te weinig bewustzijn over cyberaanvallen en beschermingsmaatregelen. Sommige bedrijven twijfelen hierdoor om te digitaliseren [2].
Ook in Gelderland is er veel aandacht voor cybersecurity. Zo is Novel-T het Cybersecurity
Center Maakindustrie gestart om de cyberveiligheid bij de maakindustrie in Oost-Nederland
te vergroten.

Cybersecurity Center Maakindustrie
Het Cybersecurity Center Maakindustrie is een expertisecentrum dat zich richt op de
maakindustrie in de regio Oost-Nederland. De missie van het centrum is om bedrijven
weerbaar te maken tegen cyberdreigingen. Dit doet het door relevante en betrouwbare
onafhankelijke informatie te geven over digitale kwetsbaarheden om zo cyberincidenten te voorkomen. Ook stimuleert het centrum samenwerking tussen bedrijven en
biedt het concreet advies om bedrijven te beveiligen. Het centrum werkt onder andere
samen met het nationale Digital Trust Centre en is mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die een subsidieregeling heeft om
cybersecurity binnen het bedrijfsleven te stimuleren.

Macht van grote platformen
Internet- en technologiebedrijven leveren innovatieve diensten, nieuwe efficiëntere manieren om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en instrumenten voor sociale interactie. Dit
levert veel welvaart op voor consumenten. De sterke groei van deze diensten leidt ook tot
zorgen in de samenleving omdat het druk zet op verschillende publieke belangen. Er leven
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vragen over zaken als de keuzevrijheid van consumenten, de prijs voor gebruik van de platforms door aanbieders van diensten (zoals de commissies die Thuisbezorgd rekent aan
restauranthouders), condities waaronder toeleveranciers opereren, omgang met privacygevoelige data (bijvoorbeeld Facebook), effecten op de leefbaarheid van steden (bijvoorbeeld
Airbnb en de opkomst van online winkelen) en de effecten op spelers in traditionele markten
(zoals taxi’s die zich beklagen over een ongelijk speelveld met Uber) [23].
Uit onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat bedrijven in deel- en platformeconomie
zoals Airbnb de consumentbescherming, privacy en openbare orde onder druk zetten als ze
te groot worden. Het is beter om deze bedrijven te reguleren voordat ze te groot worden.
Zo heeft in steden het delen van appartementen soms een grote impact op de leefbaarheid
van de buurt en kan het leiden tot overlast. De maatschappelijke effecten van onlineplatformen gaan veel verder dan overlast en oneerlijke concurrentie. Platformen zijn niet alleen
marktplaatsen die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Platformen bieden platformbedrijven
de mogelijkheid om de keuzes en handelingen van grote groepen mensen te traceren en op
te slaan als data (dataficatie), data om te zetten in verhandelbare goederen en diensten met
name via gerichte advertenties en bepaalde onderwerpen, personen of aanbiedingen voorrang te verlenen boven andere (vaak tegen betaling). Onlineplatformen hebben zo steeds
meer invloed op de inhoud en organisatie van maatschappelijk verkeer als ook op de sociale
status en economische inkomsten die individuen en organisaties via platformen kunnen verkrijgen [24].
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3 ICT-gebruik en kansen
Inleiding
Digitalisering wordt over het algemeen gezien als het daadwerkelijke gebruik van ICT-producten en diensten 2 . We zien dat digitalisering een vlucht neemt, en het ICT-gebruik
intensiever wordt; de digitale wereld raakt meer en meer met de analoge wereld verweven.
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier ICT gebruikt wordt en gaat worden in de
komende jaren. Verschillende typen actoren maken gebruik van ICT, namelijk:
•

Bedrijven

•

Maatschappelijke sectoren (semipublieke organisaties)

•

Overheden

•

Consumenten

Voor deze groepen actoren geldt dat er zowel incrementele als disruptieve vormen van digitalisering voorkomen. Incrementele digitalisering wil zeggen dat bestaande producten,
diensten of processen en sterkere digitale component krijgen; de vervanging van bestaande
activiteiten door digitale producten/diensten. Zo vervangt een zendertje de ouderwetse sleutel om je auto te openen, of kun je de thermostaat thuis op afstand via een app bedienen.
In de disruptieve vorm verandert de modus operandi; er worden nieuwe activiteiten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is Airbnb, waar door het gebruik van ICT een nieuwe markt is
ontwikkeld.

Digitalisering van bedrijven
In Nederland zien we een verspreid beeld van de inzet van ICT in sectoren. TNO heeft voor
het ministerie van EZK onderzocht in hoeverre sectoren verbonden zijn met (of gebruik maken van) ICT [4]. We hebben deze verbondenheid afgezet tegen de relatieve compositie van
de Gelderse economie (Figuur 3). De rechterkant van de figuur geeft de sectoren weer die,
in vergelijking met de Nederlandse economie, een belangrijke bijdrage leveren aan de Gelderse economie3. We zien dat met name Industrie, Zorg en Onderwijs relatief groot zijn in
Gelderland.

2

Digitalisering in enge zin is, zoals in een eerder hoofdstuk beschreven, ‘het omzetten van analoge data
in digitaal beschikbare data’.

3
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Op basis van toegevoegde waarde van sectoren.
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ICT-valley Foodvalley
ICT-valley is een netwerk van ICT-bedrijven in de regio Ede-Wageningen-Veenendaal.
Hun doel is om een verbindende factor te zijn voor de ICT-sector in de regio FoodValley.
Om dat te realiseren organiseren ze meet-ups en events voor gemeentes rondom zes
grote thema’s, zoals IoT, smart cities en blockchain. Daarnaast biedt hun website een
platform voor de matching van vraag en aanbod van vacatures, stageplaatsen, detachering en opleidingen. De ICT-valley zet zich bovendien in voor profilering van de ICTcampus.

De bovenkant van de onderstaande figuur laat zien welke sectoren op dit moment in hoge
mate verbonden zijn met ICT. Dit geldt uiteraard voor de ICT-sector zelf, en ook voor logistiek, energievoorziening en bepaalde vormen van zakelijke dienstverlening. Wat opvalt is dat
veel sectoren die relatief belangrijk zijn voor Gelderland (zorg, onderwijs, industrie, overheid), laag scoren op het gebied van ICT-verbondenheid. Aan de andere kant kent Gelderland
een belangrijk energie-cluster (‘Energievoorziening’) dat relatief hoog scoort op het gebruik
van ICT. Op een aantal sectoren gaan we nader in.
Hoog

ICT-diensten
Energievoorziening

Vervoer en opslag
Specialistische
zakelijke
diensten

Handel

Financiële dienstverlening
Delfstoffen

Bouw
Compositie economie Gelderland t.o.v. Nederland (in %.)

Overige zakelijke
diensten

- 2 % punt

Industrie

+ 2 % punt

Overheid
Bijdrage aan de
Gelderse economie
0–5%
5 – 10 %

Horeca

Onderwijs

Zorg

Cultuur, sport en recreatie
Onroerend goed

10 – 15 %

Laag

Landbouw

ICT-verbondenheid

Figuur 3: De verbondenheid van sectoren met ICT, uitgewerkt voor de Gelderse economie.

Maakindustrie
De komende jaren liggen er kansen bij de maakindustrie (Industry 4.0; digitalisering van
productie). Gelderland kent namelijk een sterke focus op ‘Industrie’, maar in algemene zin
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is de verbondenheid met ICT van deze sector nog niet groot (figuur Figuur 3)4. Dit concludeert Strategy& (PwC) ook in haar Global Digital Operations Study 2018 [25]. Met name het
kleinbedrijf blijkt achter te blijven in digitaliseringsslagen. Zo stelt ABN AMRO in een rapport
dat meer dan 6 op de 10 mkb’ers big data niet relevant vinden voor het functioneren van
een eigen bedrijf [26]. Terwijl er verschillende kansrijke toepassingsgebieden van big data
zijn op het gebied van Business Intelligence (zoals het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen met behulp van data) en Smart Maintenance (zoals de inzet van Internet of Things).
Knelpunten hierbij zijn in de basis het gebrek aan prioriteit, kennis of informatie over big
data. Ditzelfde concludeert Vodafone in een onderzoek naar IoT-gebruik bij bedrijven [27].
Naast big data zullen ook digital twins, additive manufacturing, co-bots en robots (op basis
van kunstmatige intelligentie) belangrijke onderdelen worden van productieprocessen.

Digitalisering van de Gelderse maakindustrie
Er lopen op dit moment al verschillende beleidsinitiatieven op het gebied van ICT binnen Gelderland. Zo heeft Oost NL via BOOST verschillende fieldlabs opgezet en
‘makelen en schakelen’ de innovatiemakelaars van RTC Gelderland tussen de verschillende triple helix partijen om de innovatiekracht van de regio te versterken. Tijdens de
interviews is vanuit verschillende hoeken positief gesproken over zowel BOOST als de
RCT-makelaars. Wat hierbij wel opviel, is de relatief sterke focus op de implementatie
van technologieën, terwijl er weinig aandacht uit zou gaan naar de ontwikkeling en
aantrekken van het benodigde human capital of het in kaart brengen van de bedrijfseconomische

haalbaarheid

van

de

verschillende

initiatieven.

Volgens

de

gesprekspartners leidt dit in potentie tot interessante demonstratieprojecten, die na
het aflopen van de externe financiering (subsidie) echter niet in staat zijn om op eigen
benen te blijven staan.
Er zijn verschillende koplopers binnen de regio die regelmatig aan bod zijn gekomen
tijdens de gesprekken in het veld. Denk hierbij aan het robotica fieldlab bij AWL in
Harderwijk, het volledig geautomatiseerde bestel-, productie-, en leveringsproces van
247TailorSteel, de geautomatiseerde productiestraat van VDL Weweler en de slimme
inzet van robots bij de productie van aangepaste fietsen door Van Raam.

4

Hierbij is het wel goed om onderscheid te maken tussen verschillende typen industrie. Zo maakt de
industrie die belangrijk is voor Gelderland (voedingsmiddelenindustrie, metaalindustrie, vervaardiging
van machines, zie De Kracht van de Gelderse Maakindustrie) nog niet in grote mate gebruik van ICT.
De elektrotechnische industrie daarentegen scoort Nederland-breed hoog op ICT-verbondenheid.
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Energie en duurzaamheid
In Nederland is de sector ‘Energievoorziening’ (Smart Energy) in belangrijke mate verbonden
met ICT. Ons energiesysteem kan alleen hoogwaardig gehouden met behulp van ICT. ICT
wordt onder meer gebruikt om tot in de haarvaten van het energiesysteem de opwek en het
verbruik van energie (gas, elektriciteit, warmte) te meten en af te stemmen. Daarnaast
zullen individuele opwekkers en batterijen (HRe-ketels en andere typen warmtekrachtkoppeling, elektrische auto’s, ) gekoppeld gaan worden in Virtual Power Plants. Vanuit één
centraal punt kunnen zo clusters van decentrale opwek- en opslaginstallaties aangestuurd
worden, en nuttig zijn voor heel Nederland. Ditzelfde geldt voor het gebruik van energie; op
microniveau is afstemming (digitaal en automatisch, onder meer met behulp van Blockchain 5 , bijvoorbeeld met Joulliette 6 ) nodig om alleen dán energie te gebruiken als er
voldoende voor handen is. Binnen de energiesector is digitalisering een voorwaarde om de
toekomst vorm te kunnen geven; niet voor niets heeft de Topsector Energie een Digitaliseringsagenda [43].
Binnen de verschillende typen infrastructuur zijn kansen weggelegd op het gebied van digitalisering, met name voor het slimmer beheren en onderhouden van de assets. Zo is de

5

Die energiesector is verder dan andere sectoren in het onderzoeken van de potentie van Blockchain.
Zie onder andere: PwC (2016). Blockchain – an opportunity for energy producers and consumers? en
World Energy Council (2018). The developing role of blockchain.

6

Dit platform, ontwikkeld binnen een samenwerkingsverband van Spectral en Allainder, zet blockchaintechologie in bij de lokale uitwisseling van duurzaam opgewekte energie. Zie voor meer informatie:
https://spectral.energy/news/jouliette-at-deceuvel/
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aansturing van midden-en hoogspanningsnetwerken voor elektriciteit al sterk gedigitaliseerd. Dit in tegenstelling tot de laagspanningsnetwerken naar de huizen toe. Met de
opkomst van de slimme meter wordt dit deel wel beter inzichtelijk, waardoor bijvoorbeeld
storingen en verlies als gevolg van aftappen beter zichtbaar worden. Binnen het domein van
waterbeheer is de inzet van sensoriek nog minder ver ontwikkeld. Hier liggen dus nog veel
kansen, bijvoorbeeld in de monitoring en het beheer van sluizen en waterkeringen.

Fieldlab Camino
Het fieldlab Camino zet in op dit onderwerp, namelijk het meten van de status van
infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse. In de Proeftuin Sluis
Eefde werken Rijkswaterstaat, Mobilis, Croonwolter&dros, EnerGQ, C-Cube, KE-works
en Universiteit Twente samen om nieuwe manieren van conditiemonitoring en Smart
Maintenance te ontwikkelen. Het project is tevens onderdeel van het interne programma bij Rijkswaterstaat (Vitale Assets) rondom Smart Maintenance.

Een ander interessant traject van CAMINO is de proeftuin CAMINO Rail, waarbij NS en
Prorail gezamenlijke oplossingen en toepassingen ontwikkelen op het gebied van Smart
Maintenance in de railsector. Binnen deze samenwerking blijken veel van de uitdagingen niet van technische, maar juist van organisatorische aard te zijn. Digitalisering zal
de klassieke spanning tussen de rol van spoorbeheerder en die van treinexploitant niet
zomaar doen verdwijnen.
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Agro-food
In Figuur 3 is te zien dat de landbouwsector als laagste scoort op verbondenheid met ICT.
De voorzitter van de Topsector Agri en Food bevestigt dat de agro-food-sector hooguit 10%
van het potentieel van digitalisering benut heeft [28]. Momenteel worden bijvoorbeeld kassen en stallen geautomatiseerd. Zo mogen koeien in een vrijloopstal met automatische
melksystemen zelf bepalen wanneer ze door een robot gemolken willen worden. Er wordt
ook hard gewerkt aan precisielandbouw en veeteelt. Hierbij worden IoT (bijvoorbeeld de
smart potato [29]), drones, satellietbeelden en software ingezet om extreem precies gewassen en dieren te verzorgen. 5G-technologie kan een belangrijke rol gaan spelen om dit
mogelijk te maken.

Gebruik van ICT in de Gelderse agro-food sector
Kijken we specifiek naar Gelderland, dan springt met name de omgeving Wageningen
in het oog als het gaat om (ICT)innovatie binnen de agro-sector. Met onder andere
Corne Kempenaar vormt Wageningen University & Research de kennishotspot op het
gebied van Smart Farming. Ook wordt hier actief de samenwerking binnen de triple
helix versterkt. Zo wordt binnen Biologisch Proef- en Leerbedrijf ‘Droevendaal’ van de
WUR nadrukkelijk onderwijs, onderzoek, het bedrijfsleven, natuur en voorlichting met
elkaar in verbinding gebracht. Op deze leerboerderij wordt een boer met een specifieke
vraag verbonden aan een student of onderzoeker met expertise op het onderwerp. Uit
deze samenwerking volgt een productieopdracht aan bijvoorbeeld een staalbedrijf en
een IT-bedrijf om gezamenlijk een product of prototype te maken, maar denkt ook een
strateeg al vroeg mee in het proces om de afzetmarkt in kaart kan brengen. Zij creëren
samen een “Coalition of the making” en gaan financiering organiseren. Vanaf dat moment kan de markt verder haar werk doen.

Ook buiten Wageningen staat de digitalisering van de agro-food sector niet stil. Denk
hierbij aan MOBA: deze Barneveldse producent van volledig geïntegreerde lijnen voor
het sorteren, verpakken en verwerken van eieren. Het bedrijf zet big data en internet
of things toepassingen in om de efficiëntie van de sorteerlijnen te vergoten, eieren te
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inspecteren, ontkiemende ziektes in de stal sneller te detecteren, dierwelzijn te vergroten en met Predictive maintenance een voorspelbare onderhoudscyclus te creëren.

Interessant was de constatering dat de lopende consolidatie- en schaalvergrotingsgolf
binnen de tuinbouwsector voor een vergroting van de kansen voor digitalisering zorgt.
Het is in een grote onderneming namelijk eerder rendabel om een stevige ICT-infrastructuur op te zetten (zoals Enterprise Resource Planning, ERP). Daarbij ziet de
nieuwe garde ondernemers binnen de tuinbouw de intrinsieke waarde van digitalisering
in. Dit is nuttig, aangezien je als ICT-bedrijf al snel met de directeur-eigenaar aan tafel
zit. Tuinders/boeren hebben doorgaans geen ICT-afdeling die de waarde van ICT kunnen vertalen naar de taal van de directie (wat in andere sectoren wel het geval is). Dit
maakte het voorheen (bij de oude garde) soms lastiger om hen te verleiden tot investeringsbeslissingen

Health
Een laatste relevante economische sector in Gelderland is ‘Health’7. De verbondenheid met
ICT is relatief laag. Juist hier liggen grote kansen voor een economische sector die zich richt
op de ontwikkeling van digitale zorgtechnologie. Private bedrijven die toeleveren aan de
zorgsector zijn nodig om de zorg efficiënt en toegankelijk te houden [31]. We zien dan ook
steeds meer bedrijvigheid ontstaan dat zich bezighoudt met apps, wearables, informatiedeling, enzovoort.

7
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De zorgsector als maatschappelijke sector staat beschreven in paragraaf 0.
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Digital Health in de regio Nijmegen

Binnen Gelderland zijn op het Health thema met name de ontwikkelingen in de
regio Nijmegen van strategische waarde. Denk hierbij aan de Rockstart Digital
Health Accelerator en de Zorginnovatieschool (mede op initiatief van Radboud
UMC). De accelerator van Rockstart biedt een platform voor start-ups die zich
richten op de zelfredzaamheid van patiënten, het gebruik van biosensoren en
wearables, het opzetten van (efficiëntere) zorgplatforms of de ontwikkeling van
(inter)sectorale softwareapplicaties.
IMEC wil een vestiging voor ‘smart food’ en ‘smart health’ opzetten in Gelderland.
Het van oorsprong Vlaamse IMEC is het grootste onafhankelijke onderzoeksinstituut van Europa en is gespecialiseerd in het omzetten van innovaties in concrete
producten. IMEC heeft haar keuze op Gelderland laten vallen door de aanwezigheid van de WUR en het Radboud, maar ook door bedrijven als Unilever, Friesland
Campina en NXP; een sterke mix aan partijen die zich bezighouden met innovaties
in food en health en die gezamenlijk bijdragen aan het versterken van de regionale
economie.

Digitalisering in maatschappelijke sectoren
Wat opvalt in Figuur 3 is dat maatschappelijke sectoren als onderwijs, zorg en overheid
relatief laag scoren op digitalisering. Aan de ene kant kan de urgentie lager zijn om kansen
voor digitalisering op te pakken en aan de andere kant is de complexiteit binnen deze sectoren vaak groter dan in het bedrijfsleven. Binnen maatschappelijke sectoren heeft men
namelijk vaak te maken met een groot aantal stakeholders en wettelijk vastgelegde taken,
en worden aan de voorkant van ICT-implementaties vaak ook maatschappelijke discussies
gevoerd over bijvoorbeeld privacy, digitale ongelijkheid, enzovoort.
‘Het onderwijs zoekt aansluiting bij deze ontwikkeling, maar dreigt achter te lopen’, zo stelt
de Onderzoeksraad [32]. Het onderwijs is zoekende naar een juiste vorm van digitalisering,
mede omdat het digitale tijdperk de inrichting van het huidige onderwijs voor een groot deel
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ter discussie stelt. Waarom zou een docent nog kennis overdragen in een tijdperk van internet en kunstmatige intelligentie (AI)? Hoe geven we gepersonaliseerd onderwijs vorm? Hoe
voorkomen we digitale ongelijkheid? Deze en veel andere vragen moeten worden beantwoord. Veel onderwijsinstellingen zijn momenteel nog bezig met de basis: het op orde krijgen
van de ICT-infrastructuur en digitaliseren van bestaande processen, zoals een digitaal leerlingvolgsysteem. Binnen het onderwijs is men pas mondjesmaat aan het verkennen van
allerlei vormen van ICT betekenen voor de kennis en kennisoverdracht zélf.
Ook de zorgsector staat aan het begin van digitale transformatie. Met name EPD’s en andere
manieren van informatiedeling krijgen momenteel de aandacht in Nederland [33]. Andere
zaken zoals zelf-monitoring, telemedicatie, gepersonaliseerde medicatie, of AI (voor onder
andere diagnose) worden onderzocht en ontwikkeld op pilot-basis. Er liggen grote kansen
voor bijvoorbeeld AI in de zorgsector. Zo stelt Strategy& (PwC) in een rapport dat kunstmatige intelligentie miljarden kan besparen, bijvoorbeeld bij de diagnose en behandeling van
borstkanker [34]. Het implementeren van deze tools en werkwijzen in bestaande zorgprocessen is een grote uitdaging; zo vallen de baten van ontwikkelingen vaak ergens anders
neer dan waar de kosten gemaakt worden. Ook is het lastig om als startup toegang te krijgen
tot het ‘zorgsysteem’.
Ook bij de overheid liggen er grote kansen voor digitalisering, zo stelt de Agenda Digitale
Overheid [35]. Zo kunnen publieke taken en dienstverlening beter uitgevoerd worden, en
vertrouwen van burgers vergroot worden. De focus van digitalisering ligt met name op het
digitaal kunnen afhandelen van zaken met burgers en bedrijven. Het niveau hiervan neemt
toe [36]. Wel stelt ca. 30% van de 1.400 respondenten in een onderzoek van I&O Research
dat hun organisatie zich nog op een lager niveau bevindt [37]. Zo is ook 63% van de 532
gemeenteambtenaren die meededen het oneens met de stelling: ‘Mijn gemeente digitaliseert
minstens net zo snel als gemiddeld in de samenleving gebeurt.’. Men ervaart wetgeving en
langlopende contracten met ICT-aanbieders als belangrijkste belemmeringen voor verdere
digitalisering. In nieuwe wetgeving als de Omgevingswet zien we dat er voorgesorteerd
wordt op verdere verbeteringsslagen op het gebied van de digitale overheid. Er worden dus
wel stappen gezet op dit vlak, maar de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid
neemt hierbij waar dat digitalisering (verdergaand dan het digitaliseren van contact tussen
burger of bedrijf en overheid) voor politici, bestuurders en ambtenaren geen urgentie heeft
[38]. Het gebruik van data in besluitvormingsprocessen, aanjagen van een data-economie
en implementeren van AI in vergunningverlening zijn voorbeelden waar op ingezet kan worden.
Voor het kunnen gebruiken van ICT door de overheid zijn kennis en digitale vaardigheden
nodig. In het onderzoek van I&O Research onder ambtenaren stelt de helft van de respondenten dat hun collega’s voldoende digitaal vaardig zijn. Specifiek de ICT-ambtenaren zijn
minder positief, 36% van hen vindt de digitale vaardigheden van collega’s voldoende. We
verwachten dat deze uitspraken vooral gestoeld zijn op de huidige digitaliseringsslagen bij
de overheid; voor nieuwe technologie als kunstmatige intelligentie (bijvoorbeeld beoordeling
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van vergunningen), IoT (bijvoorbeeld monitoring van de buitenruimte) of data-analyses (bijvoorbeeld verkeersdata) zal dit percentage nog lager uitkomen.

Digitalisering bij burgers
Bij burgers is digitalisering onlosmakelijk verbonden met de smartphone. Maar liefst 93%
van de Nederlanders is in het bezit van een smartphone [39]. Bedrijven kunnen hun producten en diensten via apps en webpagina’s direct aan de individuele consument aanbieden,
waardoor iedere consument een eigen palet aan digitale tools kan samenstellen. Dit kunnen
virtuele assistenten zijn, het snel overmaken van geld, maar ook gewoon de Buurtapp[40],
of delen we maaltijden via thuisafgehaald.nl. Andere technologie doet ook zijn intrede, zoals
domotica (IoT). Het gebruik hiervan is groeiende, al zijn het met name de ‘early adopters’
die domotica aanschaffen [41]. In de verdere toekomst zullen consumenten steeds meer te
maken krijgen met hun ‘quantified self’ (dataficering van het individu) en fysieke verwevenheid met de digitale wereld door connectie tussen het brein en computers.
Alhoewel het gebruik van ICT door consumenten gemiddeld genomen hoog is, zijn er wel
groepen die achter blijven. Deze digitale ongelijkheid kan spelen op drie vlakken, namelijk
bezit van elektronica die toegang geeft tot internet, de digitale vaardigheden, en het gebruik
zelf [42]. Nagenoeg iedereen is wel in het bezit van toegang tot internet middels smartphone
en andere devices8. Daarnaast verschillen de vaardigheden, en ook de mate waarin consumenten begrijpen hoe internet te gebruiken is. Dit maakt dat consumenten uit de hogere
sociale klasse meer profiteren van internet dan een groep achterblijvers, en vooral dat dit
gat groter wordt. Hoewel veel onderzoek zich richt op internet, kan de lijn ook doorgetrokken
worden naar andere digitale technologie.

Uitdagingen op het gebied van digitalisering
In de gesprekken en de literatuur is een flink aantal factoren besproken waarom de kansen
die ICT biedt te beperkt gegrepen worden. Hoewel dit beknopte overzicht geen recht doet
aan de rijke inbreng van de gesprekspartners, zien we een drietal oorzakelijke thema’s die
nadrukkelijk aan bod zijn gekomen in de gesprekken.
Veruit het meest genoemde onderwerp dat wij tegenkwamen waren discussies over ICTkennis. Organisaties geven aan dat zij grote moeite hebben met het werven van voldoende
hoogwaardige ICT-ers. Aan de andere kant zien organisaties ook dat het management vaak
te weinig visie heeft op het gebied van ICT doordat er kennis ontbreekt. Daarnaast is ook
duidelijk dat in brede zin de arbeidsmarkt te weinig affectie met ICT heeft: om je werk goed

8

Er is kleine groep mensen die, om wat voor reden dan ook, geen toegang (kunnen) hebben tot het
internet. Alhoewel de impact hiervan voor deze kleine groep groot kan zijn, kunnen we in den brede
stellen dat bezig geen probleem meer is.
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uit te kunnen voeren moeten de hele grote groep niet-ICT-ers voldoende ICT-kennis en vaardigheden hebben. Dit is een vraagstuk dat in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Vanuit het perspectief van overheden zijn digitale vaardigheden bij burgers ook
relevant. Hoe voorkomen wij dat kwetsbare groepen achterblijven in de samenleving?
Naast de bovenstaande punten zien wij ook sommige organisaties aangeven dat er nog lacunes zijn in de digitale infrastructuur. Nog steeds hebben niet alle bewoners in Gelderland
de beschikking over hoofdwaardige breedbandvoorzieningen. Ook is de dekking van mobiele
netwerken niet overal optimaal. Beide aspecten spelen uiteraard vooral in het buitengebied
en treffen vooral de agro-food-sector. Een meer complex punt in dit kader is de onduidelijkheden over data. Het hergebruiken en combineren van allerlei data kan nieuwe kansen
bieden, maar door een gebrek aan eenduidig kader wordt er vaak een te defensieve houding
aangenomen ondanks dat het niet gaat om data waarbij persoonsgegevens een rol spelen.
Dit vraagt om een duidelijke visie als het gaat om de herbruikbaarheid van data.
Een laatste cluster uitdagingen dat genoemd wordt heeft betrekking op bredere economische
infrastructuren. Sommige partijen geven aan zich zorgen te maken van de marktmacht die
grote platformen verkrijgen. Een ander onderwerp dat geregeld aan bod komt als remmende
factor is zorgen over cybersecurity. De grotere afhankelijkheid van ICT, maakt dit onderwerp
alleen maar relevanter. In dezelfde lijn wordt de beschikbaarheid van klassieke infrastructuur
genoemd. Wil ICT goed functioneren, dan moet het stroomnetwerk ook altijd werken. Een
laatste punt, dat zeker niet minder relevant is, heeft betrekking op de bestaande juridische
kaders. Respondenten geven aan dat deze kaders innovatie vaak in de weg staan omdat zij
geen rekening houden met de eigenschappen van nieuwe technologie.
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4 De ICT-diensten en producten van 2023
Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we het gebruik van ICT in de samenleving en economie in
kaart gebracht. In dit hoofdstuk gaan we op de concrete ICT-diensten en producten die door
de ICT-sector in de markt gezet worden. Hierbij gaat het om producten en diensten die nu
al op de markt zijn, maar kijken we ook circa vijf jaar vooruit. Hierbij maken we onderscheid
tussen twee typen ICT-producten en -diensten:
•

Generieke ICT-producten en -diensten: hebben impact op grote delen van de samenleving en economie impact

•

Specifieke ICT-producten en -diensten: hebben impact op specifieke delen van de
samenleving en economie (niches)

Met specifieke ICT-producten en -diensten is men over het algemeen bekend: het gaat dan
om zaken als 3D-printen, blockchain en robotisering. Bij de generieke ICT-producten en diensten onderscheiden we groepen aan ICT-producten en -diensten die samen zorgen voor
een aantal bredere trends in de ICT-sector. Deze producten en diensten zijn minder bekend,
maar hebben een grote impact hebben op de ontwikkeling van de specifieke ICT-producten
en -diensten. Hieronder gaan we nader in op deze twee categorieën.

Generieke ICT-producten en -diensten
Als we kijken naar de komende vijf jaar, identificeren wij een aantal belangrijke trends die
zoals gezegd een grote impact hebben op de specifieke ICT-producten en -diensten:
•

Goedkoper, sneller en compacter worden van computertechnologie

•

Ontwikkeling van nieuwe ICT-systemen wordt eenvoudiger

•

Machine learning maakt onze systemen slimmer

•

Betere (mobiele) connectiviteit maakt remote control en sensing haalbaar

Onder deze algemene trends liggen bepaalde (groepen van) ICT-producten en -diensten die
deze trends faciliteren. Het gaat dan om een soort ‘wholesale’-producten en -diensten, die
voornamelijk door andere ICT-partijen gebruikt worden. In de volgende paragrafen beschrijven we eerst de algemene trends, om in de laatste paragraaf de verbinding te maken met
de concrete producten en diensten die hieraan ten grondslag liggen.

Goedkoper, sneller en compacter worden van ICT
De ontwikkelingen in het fundamentele onderzoek naar ICT, waar wij in het volgende hoofdstuk in detail op ingaan, leiden er in eerste instantie toe dat computertechnologie goedkoper,
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sneller en compacter wordt. Computertechnologie kunnen we daarbij verdelen in drie functies: opslag, verwerking en versturen. Deze drie ontwikkelingen (goedkoper, sneller en
compacter) ten aanzien van de drie functies kunnen worden gevisualiseerd worden in een
drie-bij-drie matrix – zie de volgende figuur:

Goedkoper

Sneller

Prijs per GB ($)

Wachttijd (ms)

GB/inch2

1 01,E+02
E +2

1,E+06
10
E +6

Opslag
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1,E+02
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1,E-02
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1,E-03
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1,E-04

1,E-01
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1,E-15
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Figuur 4. Exponentiele ontwikkeling van digitalisering. Bron: Dialogic (2014). De impact van ICT op de
Nederlandse economie

Uit de logaritmische y-assen in bovenstaande afbeelding blijkt dat vervoer, opslag en verwerking van data exponentieel goedkoper, sneller en compacter wordt.[1] Dit betekent
concreet dat onderliggende technologie van digitalisering elk jaar grofweg 40% goedkoper
wordt, maar ook dat het 20% tot 40% sneller en meer compact wordt. ICT-producten en –
diensten die hieraan ten grondslag liggen zijn bijvoorbeeld nieuwe generaties chipsets van
Intel of AMD, of de ontwikkeling van HDD naar SSD hard disks.

Ontwikkeling van nieuwe ICT-systemen wordt eenvoudiger
Een tweede belangrijke trend is dat het steeds eenvoudiger wordt om nieuwe ICT-systemen
te ontwikkelen. Dit komt grofweg door drie ontwikkelingen die deels in elkaars verlengde
liggen en elkaar daarmee versterken:
•

Cloudoplossingen

•

Virtualisatie

•

Modularisatie
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De cloud staat voor een netwerk dat met alle daarop aangesloten computers een soort ‘wolk’
van computers vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s)
de software draait of waar die computers precies staan. Door gebruik te maken van cloudoplossingen is het mogelijk om zonder grote investeringen in computerinfrastructuur aan de
slag te gaan met een nieuwe product of dienst. Virtualisatie is software die het mogelijk
maakt om op één machine meerdere computers te laten draaien. Door deze techniek kan
men de hardware van een machine optimaal benutten: door de ‘downtime’ te minimaliseren
kan de capaciteit zo efficiënt mogelijk benut worden. Modularisatie van software is de derde
ontwikkeling die het eenvoudiger maakt om nieuwe systemen te ontwerpen. Dit houdt in dat
onderliggende hardware of software wordt geabstraheerd, waardoor het voor een programmeur om het even is op welke hardware of software haar programmatuur zal draaien. Bij
virtualisatie wordt daarom in feite ook modularisatie toegepast.
ICT-producten en -diensten die bij deze trend horen zijn bijvoorbeeld Amazon Cloud en de
Google Maps-API.

De ICT-sector in Gelderland
De ICT-sector in de Gelderland kende in 2017 7.920 vestigingen (4,5% van totaal
aantal bedrijfsvestigingen). Interessant is nu op deze getallen bijvoorbeeld de regio’s
rondom Amsterdam en Eindhoven te vergelijken. Het aantal vestigingen is in absolute
zin ruim meer dan de COROP-regio Zuidoost-Noord-Brabant (3.570 vestigingen, 5,2%)
maar minder dan de regio Groot-Amsterdam (9.650 vestigingen, 5,8%). Over een periode van de tien jaar is het aantal ICT-gerelateerde vestigingen in de regio Gelderland
gegroeid met 78%. Dit is een factie meer dan het landelijk gemiddelde van 77%. Ter
vergelijking: over dezelfde periode zijn de regio’s Groot-Amsterdam en ZuidoostNoord-Brabant gegroeid met resp. 99% en 66%. Hierin doet Gelderland het dus gemiddeld genomen vrij goed.
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Zuidoost-Noord-Brabant (CR)

De totale omzet van de IT-dienstverlening in Gelderland bedroeg in 2016 €2.217 miljoen. De provincie staat hiermee op de vijfde plaats; Noord-Holland staat ruim eerste
met een omzet van meer dan 10 miljard; Zeeland scoort het met 76 miljoen het slechts
van alle provincies.
Zoals in zo veel regio’s maakt ook in Gelderland de IT-dienstverlening de hoofdmoot
van het aantal ICT-vestigingen uit. Hierbij gaat het om bedrijven die allerlei dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie ontplooien. Hier is
bovendien een flinke groei in waar te nemen. Ook bedrijven die meer op het gebied
van online actief zijn kennen een aanzienlijke groei.
Tabel 1. Aantal bedrijfsvestigingen in Gelderland
Activiteit

2007

2017

Groei per jaar (CAGR)

62 IT-dienstverlening

2.955

6.010

7,4%

4651 Groothandel in computers, software

495

675

3,2%

631 Gegevensverwerking e.d.; webportals

365

390

0,7%

4652 Groothandel in overige elektronica

285

325

1,3%

61 Telecommunicatie

145

240

5,2%

951 Reparatie van computers en telecom

115

145

2,3%

261 Elektrocomponentenindustrie e.d.

40

45

1,2%

264 Consumentenelektronicaindustrie

25

35

3,4%

262 Computerindustrie

20

25

2,3%

263 Communicatieapparatenindustrie

5

15

11,6%

268 Industrie van informatiedragers

0

10

-

582 Uitgeverijen van software

0

5

-

Tot de IT-bedrijven in de regio behoren een aantal koplopers. Uit onderzoek blijkt dat
de regio Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) 522 regionale koplopers kent.[44]
Deze bedrijven zijn actief over het gehele ICT-spectrum (van internetdiensten tot automatisering), en zijn samen goed voor meer dan 11.000 fulltime banen. De
multinational CGI en Planon zijn voorbeelden van koplopers die in de regio gevestigd
zijn. Uit de interviews bleek verder dat er nog een lange staart aan kleine IT-bedrijfjes
acties is. De bedrijven zijn niet altijd in staat om de vertaalslag naar de behoeften uit
de verschillende toepassingsgebieden (oftewel de sectoren) goed te maken.
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Machine learning maakt onze systemen slimmer
In hoofdstuk 5 wordt geschreven over het fundamentele onderzoek naar algoritmes. Deze
algoritmes worden inmiddels ingezet voor machine learning: het inzetten van statistische
technieken om computers te laten ‘leren’ van nieuwe data. Dit maakt het mogelijk dat de
computer output terug kan geven die de programmeur niet van tevoren heeft ingegeven en
dus in feite intelligentie kan toevoegen. Dit maakt het mogelijk om taken van kenniswerkers
te automatiseren die lange tijd als onmogelijk of onpraktisch voor machines werden beschouwd.

Betere (mobiele) connectiviteit maakt remote control en remote sensing haalbaar
Digitale connectiviteit wordt met de dag relevanter. Hoewel internet formeel niet wordt gezien als primaire levensbehoefte, is het duidelijk dat het wel degelijk een grote impact heeft
op ons functioneren. Waar onze netwerkinfrastructuur (DSL, kabel en glasvezel) in huis
veelal als een ‘Next Generation Access’-netwerk kan worden aangemerkt, is de mobiele dekking ook beter en beter aan het worden. Dit faciliteert weer een keur aan nieuwe diensten.
In het bijzonder wordt remote control en remote sensing zeer relevant. Door actuatoren en
sensoren te voorzien van een draadloze (of vaste) internetverbinding, kunnen deze op afstand aangestuurd worden en op die manier zijn een groot aantal activiteiten te
automatiseren. Denk bijvoorbeeld op het op afstand aansturen van bruggen, het meten van
luchtkwaliteit, het controleren of vuilnisbakken vol zijn, et cetera. ICT-producten en -diensten die hieraan ten grondslag liggen zijn bijvoorbeeld de 4G- en 5G-standaard, of mobiele
zendmasten.
De netwerkinfrastructuur buiten de kernen laat af en toe nog wel te wensen over. Vier procent van de Nederlandse huishoudens heeft momenteel namelijk geen beschikking over een
‘Next Generation Acces’-netwerk, waardoor zij minder goed in staat zijn de vruchten van de
digitale ontwikkelingen te plukken.

Digitale connectiviteit in Gelderland
De beschikbaarheid van hoogwaardige digitale infrastructuur vormt de basis voor veel van de
digitaliseringsambities die binnen onze maatschappij leven. Het aanbod heeft een sterk regionaal karakter; zo draagt een glasvezelnetwerk in Noord-Holland weinig bij aan het invullen van
een klantbehoefte in Gelderland. Figuur 5 toont het resultaat van de aanbodinventarisatie qua
downloadsnelheden in Gelderland.9 Hieruit blijkt dat tweeënnegentig procent van de adressen

9
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In een bijlage hebben we een beschrijving van werkwijze van de aanbodinventarisatie opgenomen.
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kan beschikken over een verbinding van 100 Mbit/s of meer. Er is een kleine groep van circa
één procent waarbij het aanbod tussen de 30 Mbit/s en 100 Mbit/s ligt. Voor zeven procent van
de adressen geldt dat hun verbinding de ondergrens van 30 Mbit/s niet kan behalen.

Figuur 5. Beschikbare downloadsnelheden huishoudens (bron: Dialogic (2017) in opdracht van EZK)

Doordat we over een landelijke database beschikken, kunnen we Gelderland ook vergelijken
met de andere provincies van Nederland. Hierbij is het mogelijk om afweging te maken tussen
twee gebruikelijke beleidsambities: richten we onze inspanningen op het witte gebied (waar
adressen geen verbindingen met minimaal 30 mbit/s kunnen afnemen) of juist op de volledige
verglazing. Doorgaans kiezen provincies er voor om eerste het meest urgente probleem (oftewel
het witte gebied) aan te pakken. In sommige gevallen wordt hierna pas (of weer) een verglazingsambitie geformuleerd.
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Percentage adressen zonder snel internet versus adressen met glasvezel
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Figuur 6. Percentage adressen zonder internet sneller dan 30mbit/s versus adressen met glasvezel
(bron: Dialogic in opdracht van EZK)

De cijfers van Gelderland zijn enigszins opvallend: de beschikbaarheid van glasvezel (50%) ligt
boven het landelijke gemiddelde (37%); alleen Overijssel en Flevoland kennen een betere glasvezeldekking. Het aandeel witte adressen, dat zijn adressen in het witte gebied, bedraagt 7%
en is in Gelderland is echter ook zeer hoog. Alleen Drenthe kent een hoger aandeel witte adressen.
De hoge glasvezeldekking is een direct gevolg van de strategie van Reggefiber in het verleden.
Hun uitrolinspanningen waren met name gericht op middelgrote streden met een zekere mate
van sociale cohesie. Voor het hoge aandeel witte adressen is ook een logische verklaring: de
kabelnetwerken van Ziggo (coax) ontbreken doorgaans in het buitengebied en door het uitgestrekte karakter van het Gelderse buitengebied is het aanbod via het DSL-netwerk ondermaats.
De geboden snelheden via dit netwerk zijn sterk afhankelijk van lijnlengte tot de laatste verglaasde wijkcentrale of straatkast. Veel van de buitengebiedsadressen halen de ondergrens van
30 Mbit/s dus niet.
Toekomstige uitrol
Het aandeel witte adressen zal naar verwachting sterk afnemen in de komende jaren. Alle buitengebieden worden inmiddels afgedekt door verschillende (markt)initiatieven die de ambitie
hebben uitgesproken om het buitengebied van een nieuwe glasvezelnetwerk te voorzien. Binnen
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de kernen geldt een geheel andere dynamiek. Hier is namelijk vaak sprake van twee concurrerende netwerken, namelijk het kabelnetwerk (coax) van Ziggo en het DSL- of glasvezelnetwerk
van KPN. De vraag is of deze netwerken ook in de toekomst in de groeiende vraag naar bandbreedte kunnen voldoen. Er zou zich de situatie kunnen voordoen dat het verglaasde
buitengebied in de toekomst een voordeel heeft ten opzicht van stedelijke kernen. Figuur 7
toont de dekking van de buitengebiedsinitiatieven. In de onderstaande afbeelding hebben we
korte beschrijvingen van de verschillende buitengebiedsinitiatieven en de toekomstige opwaardering in de kernen opgenomen.

Figuur 7. Dekking (markt)initiatieven voor glasvezeluitrol in het buitengebied (bron: websites van
getoonde initiatieven)

Ligging glasvezelbackbones en (regionale) datacenters
De verschillende glasvezelbackbones en datacenters vormen samen met de internetexchanges
de ruggengraat van alle vaste en mobiele netwerken in Nederland. Figuur 8 geeft de ligging van
de backbones van Eurofiber en Relined en de ligging van de regionale datacenters weer. Beide
liggen verspreid over de provincie, maar wel met een duidelijk concentratie in de meer verstedelijkte gebieden. In de volgende afbeelding is aanvullende informatie over dit aanbod
beschikbaar.
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Figuur 8. Ligging glasvezelbackbones en (regionale) datacenters

Capaciteit mobiele netwerken
Figuur 9 toont de geaggregeerde netwerkcapaciteit van alle netwerkaanbieders tezamen. Het
ontstane beeld is vrij voorspelbaar: de meeste capaciteit is beschikbaar op de plekken waar de
meeste gebruikers verblijven. Daarmee is de beschikbare capaciteit in de buitengebied beduidend lager dan in de stedelijke gebieden. Wat verder opvalt is de beperkte capaciteit in de
grensregio’s. Door het gebrek aan internationale afstemming zijn de netwerkeigenaren verplicht
om hun netwerk zo goed als mogelijk af te kaderen op de landsgrens. Dit komt de gebruikerservaring in deze regio niet ten goede. Hieronder gaan we nader in op de toekomst van de
mobiele netwerken.
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Figuur 9. Capaciteit van mobiele netwerken (bron: Dialogic (2016) in opdracht van AT)

Dekking netwerken voor Internet of Things (IoT)

Naast de groeiende behoefte aan hoge mobiele bandbreedte voor smartphones en andere
mobiele devices, is er ook een groeiende vraag naar een geheel ander type draadloze
communicatie. Deze vraag komt voort vanuit het stijgend gebruik van sensoren voor allerlei Internet of Things-toepassingen. Deze sensoren vragen om een verbinding met een
lage bandbreedte, een laag zendvermogen en met groot bereik, terwijl het energieverbruik
juist laag moet blijven. Er bestaat een breed scala aan netwerkoplossingen hiervoor, waaronder LoRa, NB-IoT, LTE-NB, LTE-M en Sigfox. Deze netwerken opereren doorgaans in de
lagere frequentiebanden (LoRa) of in een heel smal deel van het gebruikte spectrum van
reguliere mobiele netwerken (LTE-M). Met name de varianten in de lagere frequentiebanden zijn bij uitstek geschikt om middels een beperkt aantal opstelpunten een grote
geografische netwerkdekking te realiseren. Dit is in Gelderland op veel plekken het geval.
Enkele gesprekspartners gaven aan dat de grote netwerkaanbieders wel dekking van bijvoorbeeld LoRa realiseren, maar dat de aangeboden diensten (nog) niet goed aansluiten
bij de behoefte van de (kleinere) eindgebruikers. Via verschillende kanalen wordt een oproep tot een publieke investering in een openbaar LoRa-netwerk (via het bestaande
platform van The Things Network) gedaan. Het is echter de vraag of het verstandig is om
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te investeren in deze specifieke technologieën, terwijl binnen enkele jaren het 5G-netwerk,
die deze en veel andere opties biedt, wordt uitgerold in Nederland.

Specifieke ICT-producten en -diensten
Er zijn een groot aantal specifieke ICT-producten en -diensten die klaar zijn om vaker toegepast te worden door de overheid, maatschappelijke sectoren, het bedrijfsleven en door
consumenten. Wij delen deze in de volgende categorieën in:
•

Robotisering en autonoom transport

•

Beeldherkenning en andere machine learning-tools

•

Geavanceerde productietechnologie en 3D-printen

•

Virtual reality en augmented reality

•

Blockchain

•

Satellietdiensten

•

Wearables

•

User experience design

De volgende paragrafen gaan uitgebreider in op deze categorieën.

Robotisering en autonoom transport
Robots worden steeds geavanceerder en scoren steeds beter op het vlak van beweeglijkheid
, intelligentie en zintuigen. Daarmee kunnen ze menselijke arbeid vervangen in zowel productietaken als in een groeiend aantal servicetaken, zoals reiniging en onderhoud. Robots
zijn dan ook bij uitstek geschikt om taken uit te voeren die onder een van de volgende drie
D’s vallen: dangerous, dirty of dull. Ook bepaalde transporttaken vallen in die categorie. Het
is al mogelijk om auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en boten te creëren die geheel of gedeeltelijk autonoom zijn. Dit kan een revolutie in het vervoer teweegbrengen, als de
regelgeving het toelaat. De zelfrijdende auto is een van de meest in het oog springende
voorbeelden daarvan.
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Makerslab Ede

Het makerslab Ede is ontstaan vanuit het MBO (Christelijke Onderwijs Groep Vallei
& Gelderland- Midden). Doel van het lab is om de technieksector in de Food Valley
te versterken. Er is een shared facility gecreëerd, waarbij bedrijvigheid en het
MBO apparatuur delen. Zo zijn er 3D-printers, lasersnijders, 3D-scanners en VRbrillen. Bedrijven en studenten kunnen deze apparatuur gebruiken. Door deze interacties moeten onderwijs en arbeidsmarkt nog beter op elkaar gaan aansluiten.

Beeldherkenning en andere machine learning-tools
De generieke machine learning-frameworks en algoritmes zijn de bouwblokken voor machine
learning-tools die bepaalde taken kunnen uitvoeren. Dergelijke taken zijn onder andere
beeldherkenning, objectherkenning, tekstherkenning en recommender- Het is niet moeilijk
om toepassingsgebieden voor dergelijke tools te bedenken. Gezichtsherkenning bij entreepoorten (beeldherkenning), sorteersystemen (objectherkenning), herkennen van een taal en
zoeksuggesties doen (tekstherkenning), aanbevelingen voor nieuwe muziek of films (recommenders): op veel manieren kunnen deze tools ons leven vereenvoudigen.

Geavanceerde productie en 3D-printen
Technologische ontwikkelingen in de productietechnologie brengt een nieuwe golf van productiviteit. 3D-printen springt het meest in het oog, en heeft als belangrijkste waarde dat
het on-demand productie mogelijk maakt – en het heeft op die manier verreikende implicaties voor wereldwijde toeleveringsketens en productienetwerken. 3D-printen, maar ook
aanverwante productietechnologieën faciliteren daarnaast een concept als ‘rapid prototyping’, wat men in staat stelt een ontwerp snel te produceren en te testen en op die manier
het productieproces te versnellen.

Virtual reality en augmented reality
Via virtual reality (VR) kunnen gebruikers virtuele ervaringen ‘echter’ of beter voelen. Dit
kan onder andere worden toegepast in de entertainment-industrie: gamers kunnen meer
opgaan in hun spel met dergelijke technieken. Ook in andere domeinen kan VR van toegevoegde waarde zijn. Denk aan de revalidatiezorg, waarbij patiënten bij het uitvoeren van
bepaalde oefeningen direct feedback krijgen of ze de oefening juist hebben uitgevoerd. Of in
het leger, waarin militairen middels VR getraind kunnen worden door ze in een bepaalde
omgeving te plaatsen.
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Augmented reality is een techniek om gebruikers real-time extra informatie te geven over
hun omgeving, waardoor bestaande werkprocessen zijn te versnellen of te verbeteren. Het
werkelijke beeld wordt verrijkt met additionele informatie. Zo kan een chirurg continu informatie krijgen over de vitale functies van een patiënt, of een monteur extra instructies krijgen
over het uitvoeren van bepaalde handelingen. Op deze manier kunnen fouten geminimaliseerd worden en het werk efficiënter worden uitgevoerd.

Blockchain
Blockchain is een technologie die in de kern bestaat uit het gedecentraliseerd registreren
van transacties. Op die manier wordt de rol van een centrale autoriteit (zoals een centrale
bank, een notaris, et cetera) overbodig, en dat kan binnen vele sectoren worden toegepast.
In de financiële sector is de ontwikkeling van blockchain het meest evident bij de opkomst
van cryptocurrencies, met de Bitcoin als bekendste voorbeeld van een alternatief betalingssysteem. Ook in andere sectoren kan blockchain grote impact hebben. Zo staan Alliander en
Enexis mede aan de basis van de Nationale Blockchain Coalitie voor het ontwikkelen van
nieuwe blockchain-toepassingen in het energiedomein.

Satellietdiensten
Vanaf 2020 is Galileo operationeel, het wereldwijde satellietnavigatiesysteem dat wordt gebouwd door de Europese Unie in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie
(ESA). Dit komt naast het Amerikaanse GPS-systeem te staan, alsook een Chinees en Russisch alternatief. Net als GPS kan het door iedereen gratis gebruikt worden voor
tijdsreferentie en plaatsbepaling, waarbij het zelfs nauwkeuriger zal zijn dan GPS. Doordat
dergelijke satellietdiensten steeds makkelijker tot ieders beschikking komen, kunnen daar
steeds interessantere diensten mee ontwikkeld worden. Denk aan hoogst nauwkeurige satellietbeelden

van

bebouwing

of

de

bodemgesteldheid,

waardoor

bijvoorbeeld

precisielandbouw tot bloei kan komen.

Wearables
De Apple watch en de Fitbit zijn een van de eerste stappen in de categorie ‘wearables’:
technologie die je op je lijf draagt en automatisch je activiteit bijhoudt. Op die manier krijgt
een gebruiker beter inzicht in zijn gedrag en hoe dat invloed heeft op zijn gezondheid of
(sport)prestaties. Dergelijke wearables zijn dan ook een belangrijke stap naar de ‘quantified
self’, het concept dat de mens zoveel mogelijk informatie over zichzelf verzamelt en hiervan
probeert te leren. Het gebruik van dergelijke technologie genereert veel data die vervolgens
ook weer gebruikt kan worden voor geavanceerde data-analyses. Op basis hiervan zijn bijvoorbeeld voorspellende modellen te maken over de toekomstige gezondheid van populaties
of krijgt men meer inzicht in voorspellende factoren van ziektes. Het bewaken van de privacy
van de gebruiker is uiteraard een uitdaging bij wearables.
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User experience design
In de voorgaande paragrafen hebben we een aantal specifieke ICT-technologieën benoemd.
Een aanpalende maar minstens zo belangrijke trend, is de vooruitgang van de gebruiksvriendelijkheid van deze ICT-technologieën. Door aandacht te hebben voor (onderzoek naar) het
visuele ontwerp, de informatie-architectuur en de interactie tussen mens en computer wordt
de kennis en kunde over gebruiksvriendelijkheid steeds verder gebracht. Aan de ene kant
zou je kunnen stellen dat de digitale kloof steeds groter wordt doordat steeds meer complexe
diensten digitaal worden aangeboden. Aan de andere kant maakt de groeiende gebruiksvriendelijkheid dat ICT-technologie door meer en meer mensen gebruikt kan worden. Zo
bestaan er tegenwoordig apps die demente ouderen in staat stellen om met één druk op de
knop te communiceren met professionals, mantelzorgers of vrienden en kennissen. Die betere toegankelijkheid maakt dat deze ICT-producten en -diensten een zo groot mogelijk
publiek kent.
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5 ICT-producten en diensten voor 2028
Inleiding
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn computers geen exclusief verschijnsel van
de afgelopen 70 jaar. Computers zijn systemen die in staat zijn data te ontvangen, hier
bepaalde operaties op uit te voeren en de nieuwe data terug te geven. Computers hoeven
dus geen elektronische systemen te zijn, computers kunnen ook mechanisch zijn. Een goed
voorbeeld van een mechanische computer is het Mechanisme van Antikythera.[45] Deze
computer werd grofweg 100 voor Christus gebruikt om tijdsberekeningen uit te voeren. Hierdoor was het bijvoorbeeld mogelijk om standen van de maan, toenmalige bekende planeten
en de zon te bepalen. De systemen die Charles Babbage in de 18 e eeuw ontwikkeld lijken
conceptueel sterk op onze huidige systemen, maar zijn volledig mechanisch. De hele ICTrevolutie die wij de afgelopen jaren zien is gebaseerd op doorbraken in fundamenteel onderzoek: Wij hebben leren begrijpen hoe halfgeleiders zich gedragen en hoe deze geproduceerd
kunnen worden. Dit ligt aan de basis van alle elektronische computers die wij op dit moment
zien.
Fundamenteel onderzoek is essentieel voor technologische ontwikkeling, maar het duurt
vaak verassend lang voordat wij effecten zien in de maatschappij. Op 6 februari 1959 verkreeg Jack Kilby het eerste patent op een geïntegreerd circuit (“chip”) [46], maar tot de
jaren 2000 bleef er in academische kringen discussie of ICT wel een impact op het economische groei heeft. [47] Robert Solow stelde in 1987 "You can see the computer age
everywhere but in the productivity statistics”. [48] Terugkijkend zien wij ook met andere
grote technologische ontwikkelingen, zoals de stoommachine en elektriciteit, dat het relatief
lang duurt voor er daadwerkelijk economische effecten optraden.[49] Tegenwoordig zien wij
dat de regio’s waar veel fundamenteel ICT-onderzoek plaatsvond nu een sterke ICT-sector
hebben.
In dit rapport schetsen wij de -in onze ogen- grootste ontwikkeling als het gaat om fundamenteel ICT-onderzoek. Hierbij moeten wij het bovenstaande goed in acht nemen:
Fundamenteel onderzoek is essentieel over onze ontwikkeling, maar de impact op de maatschappij duurt vaak langer dan vooraf gedacht wordt. Dit vergt een lange adem en het lef
om investeringen in de verre toekomst te doen.

De drie uitdagers van de halfgeleider
(Door)ontwikkeling van halfgeleidertechnologie
Halfgeleiders zijn de basis van bijna alle ICT die wij om ons heen zien. In de basis zijn
halfgeleiders elementen die kunnen worden gestuurd in welke mate zij stroom doorlaten.
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Sinds jaar en dag zijn (veelal op silicium gebaseerde) halfgeleiders de standaard voor processoren. Voor de opslag van data werd relatief lang gebruik gemaakt van magnetische
opslag (floppy disks, tapes) en optische systemen (CD’s, DVD’s) tegenwoordig vindt steeds
meer opslag in halfgeleiders plaats. Om de wet van Moore bij te kunnen houden, vindt er
veel fundamenteel onderzoek plaats naar de toekomstige halfgeleiders. Dit leidt niet tot een
geheel nieuw technologisch paradigma, maar zorgt er wel voor dat de huidige mogelijkheden
maximaal uitgenut wordt, bijvoorbeeld middels EUV-technologie van ASML.[50] Bij EUV (Extreme ultraviolet lithography) kunnen door middel van licht met een zeer korte golflengte
chips worden gemaakt dit nog kleiner zijn.

NXP Semiconductors
NXP Semiconductors, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, huist op de Novio
Campus in Nijmegen met haar afdelingen Onderzoek, Ontwikkeling & Business, Productie (8 inch wafer fab), Technologie enablement en verschillende ondersteunende
functies. De productiesite (ICN8-fab) is de grootste chipfabriek van Europa. Verder
maken de aanwezigheid van een centrum voor productdiagnostiek en het testcentrum
dat de locatie in Nijmegen van grote waarde voor het bedrijf.

Ontwikkeling van ICT gebaseerd op kwantumtechnologie
Waar halfgeleiders gebruik maken van (een stroom van) elektronen, maakt kwantumtechnologie gebruik van effecten die zich op een nog kleiner schaal voordoen. Er zijn verschillende
kwantumverschijnselen die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van systeem die
in de ICT gebruikt kunnen worden. De werking van een kwantumcomputer verschilt fundamenteel van huidige computers. Veel van de huidige taken die een computer vervult zullen
hierdoor waarschijnlijk niet efficiënter door kwantumcomputers worden uitgevoerd. Aan de
andere kant biedt deze technologie wel ongekende kansen die huidige computers niet bieden:
•

Kwantumcomputers maken het mogelijk om bestaande encryptiemethoden (die op
dit moment feitelijk onkraakbaar zijn) vrij eenvoudig te kraken.[51][52] Aan de andere kant biedt de technologie ook opties voor encryptie die (theoretisch) veilig is.

•

Het simuleren van chemische processen zou met een kwantumcomputer veel beter
kunnen gaan: Quantum Simulation. Met een kwantumcomputer zou het mogelijk
moeten zijn om vooraf te bepalen wat een reactie tussen twee chemische stoffen als
uitkomst heeft.[53]

•

Het doorzoeken van data zou in theorie met quantumcomputers veel sneller kunnen.[54]
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Op dit moment zijn kwantumcomputers nog een in zeer vroege fase. Het maken van een
werkende kwantumcomputer is een grote uitdaging en vindt vooral in de academische laboratoria plaats. Rond 2011 is de eerste kwantumcomputer verkocht voor een bedrag in de
orde grootte van 10 miljoen. Afnemers zijn bedrijven die actief zijn in militaire technologie
en bedrijven als Google. Op dit moment komen de eerste bedrijven met berichten dat zij
deze technologie breder in de markt gaan zetten.[55] Een grootschalige doorbraak van
kwantumtechnologie zal ons nieuwe mogelijkheden gaan bieden op het gebied van ICT-toepassingen.

Ontwikkeling van ICT gebaseerd op fotonica
Een flink deel van de huidige telecommunicatie-infrastructuur is gebaseerd op fotonica:
Glasvezelnetwerken zijn bedoeld om fotonen te transporteren. De voordelen die fotonica
biedt ten opzichte van klassieke elektrotechnische telecommunicatienetwerken kunnen gigantisch zijn. Het grootste verschil ligt vooral in het feit dat glasvezelnetwerken veel meer
data over grotere afstanden kunnen overbruggen. Dit heeft ertoe geleid dat de overdracht
van data op het niveau van computersystemen en kleinere locaties (zoals een kantoor)
vooral op koper gebaseerd is, maar de hoogwaardige overdracht tussen locaties veelal via
glasvezel gaat. Dit betekent uiteraard wel dat er opto-elektronische convertors (apparatuur
dat lichtsignalen omzetten in elektrische signalen en vice versa) geplaatst moeten worden.
Nieuwe ontwikkelingen in fotonica richten er zich onder meer op om ook de processoren
optisch te maken. Dit biedt verschillende voordelen die vooral gebaseerd zijn op de verschillen tussen elektronen en fotonen. Een voordeel is een lager gebruik van energie. Naast het
duidelijke maatschappelijke voordeel van energiebesparing, betekent dit tevens dat chips
efficiënter kunnen worden gemaakt. Er hoeft immers minder rekening worden gehouden met
warmteafvoer. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om sneller processoren te ontwikkelen
die bovendien ongevoelig zijn voor elektromagnetische storing. Doordat er in het telecommunicatiedomein al veel ervaring opgedaan is met fotonica, ontwikkelen optisch processoren
zich snel. De kosten zijn nu nog relatief hoog, waardoor deze processoren nog weinig worden
toegepast.
De nationale overheid en het bedrijfsleven heeft de potentie van fotonica onderkend. Middels
de Nationale Agenda Fotonica (gepubliceerd in de zomer van 2018) zal er fors geïnvesteerd
worden in de ontwikkeling van deze technologie.[56] Ook heeft PhotonDelta, een publiekprivate samenwerking (PPS) gericht op fotonica in Nederland, haar investeringsplan openbaar gemaakt.[57]

Ontwikkeling van ICT gebaseerd op biologisch materiaal
De primaire functie van ons DNA is niet meer en niet minder dan het opslaan van (genetische) data. Waarom zouden wij een systeem dat zich in miljarden jaren geëvolueerd heeft
niet kunnen gebruiken voor ICT? DNA heeft het voordeel dat het een hoge dichtheid heeft,
eenvoudig te repliceren is en zeer stabiel is.[58] Vooral de dichtheid de data lijkt op korte
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termijn aantrekkelijk. Er zijn voorbeelden van 215 Petabytes per gram DNA [59].10 Dit betekent dat wij alle data die wij op dit moment in talloze datacenters hebben geplaatst in een
kamer kunne opslaan.[60] Op dit moment zijn de kosten voor DNA storage erg hoog. Zo
kost het opslaan van één minuut audio circa $100.000.[58] Ook het uitlezen van data kan
duizenden euro’s kosten. De verwachting is echter dat deze kosten sterk zullen dalen over
de tijd.
In 2013 zijn er biologische transistors ontwikkeld.[61] Dit betekent dat het ook mogelijk is
om biologische processors te realiseren. Het is op dit moment nog niet duidelijk waar biologische ICT voordelen zullen bieden, maar toepassingen in de gezondheidssector lijken voor
de hand te liggen.

Ontwikkeling van hersen-computer-interfaces
De bovenstaande vier ontwikkelingen beschrijven manieren waarop computers in de basis
werken. Hierbij wordt echter geen aandacht besteed aan de mensen die computers gebruiken. Zowel hedendaagse computers als de menselijke hersenen hebben een gigantische
capaciteit als het gaat om dataverwerking, opslag en transmissie. Toch gebruiken wij veelal
een toetsenbord om een computer duidelijk te maken wat wij willen. Beeldschermen zijn al
een flinke vooruitgang als het gaat om de interface tussen mens en computer. Wij zouden
zelfs kunnen stellen dat dit feitelijk al bijna een hersen-computer-interface (Brain-computerinterface – BCI) is omdat het netvlies beschouwd kan worden als een direct extensie van de
hersenen.[62] Toch kan een meer directe verbinding tussen computer en menselijk brein
gigantische mogelijkheden bieden.
Op dit moment zijn er systemen toegepast bij mensen die verlamd zijn, om een cursor te
bewegen door hieraan te denken.[63] Er wordt flink geïnvesteerd om dergelijke technologie
breder te trekken. Vooral de systemen die buiten het lichaam blijven zijn, bieden grote kansen voor een brede implementatie. De technologie valt grofweg uiteen in twee
toepassingen:11
•

Systemen om signalen van computers naar de hersenen te krijgen. Denk aan systemen om blinden weer te laten zien.

•

Systemen om signalen van hersenen naar computers te krijgen. Denk aan mensen
met verlammingen of amputaties die apparaten aansturen.

10

Ter vergelijk hebben wij de dichtheid van een commercieel verkrijgbaar harde schijf (SSD) berekend.
De Samsung 860 EVO 500GB weegt 62 gram. Dit is circa 8 GB per gram. DNA komt zoals gezegd op
215.000.000 GB per gram.

11

Neuroprosthetica raakt hersen-computer-interfaces, maar verschilt omdat het kunstmatige apparaten
aansluiten of het zenuwssysteem. Voorbeelden hiervan is een implantaat dat geluid vertaalt in elektrische pulsen die de gehoorzenuw direct stimuleren.
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Uiteraard liggen toepassingen van deze systemen in de medische sector [64], maar indien
de drempels voor gebruik omlaag gaan kan dit ook breder een flinke impact hebben. Facebook is bezig met ontwikkeling van een pet die gebruikers 100 woorden per minuut zou
moeten laten typen.[65]

Ontwikkeling van nieuwe algoritmes
Algoritmes zijn instructies hoe een bepaald vraagstuk moet worden opgelost. In computers
worden algoritmes verwerkt in software voor de aansturing van systemen. Het is uiteraard
goed om de juiste hardware te hebben om operaties uit voeren, zonder de juiste instructies
is het systeem op zijn best zeer inefficiënt en in veel gevallen onbruikbaar. Wij zien in twee
velden interessante ontwikkelingen: Kunstmatige intelligentie en cryptografie.
Kunstmatige intelligentie (AI)
Kunstmatige intelligentie (AI) draait om machines die succesvol taken kunnen uitvoeren die
mensen nu doen. In het vorige hoofdstuk zijn we in detail ingegaan op de mogelijkheden
van AI. Ondanks dat deze systemen nu op de markt komen, worden er nog steeds algoritmes
ontwikkeld die beter in staat zijn deze systemen te faciliteren. Een van de grootste doorbraken van AI ligt erin om systemen niet meer vooraf instructies te geven (programmeren),
maar systemen op basis van een berg data zelf de juiste conclusies te trekken en hierna te
handelen. Zo worden systemen zelflerend. Er zijn wetenschappers die van mening zijn dat
wij in staat moeten zijn om een Master Algoritm te ontwikkelen die systemen in staat stelt
om alle soorten vraagstukken aan te kunnen.[65]
De impact die AI kan hebben op de maatschappij en economie is gigantisch. Er worden
schattingen gedaan in de orde grootte van een additionele economische groei van 1,2% per
jaar als gevolg van deze technologie.[66]
Cryptografie
Cryptografie gaat over het versleutelen van data. Als tussen twee partijen data wordt verzonden, dan is een situatie waarin iedereen deze data ook kan interpreteren veelal
ongewenst. Of dit nu over een telefoontje naar huis gaat, een mail naar een collega of een
nog te publiceren Rijksbegroting. In veel systemen zit encryptietechnologie verwerkt, van
mobiele telefonie, internetbankieren, email, et cetera. Er is een rat race gaande tussen de
ontwikkelaars van nieuwe vormen van cryptografie en krakers. Dit komt fraai naar voren in
oudere telecommunicatiesystemen. Toen GSM in jaren 80 werd ontworpen was het een redelijk veilig systeem, tegenwoordig is het vrij eenvoudig te ontsleutelen. Huidige systemen
hebben betere protocollen, die in toekomst wellicht ook gekraakt gaan worden.
De discussies over privacy van burgers, het toenemende gevaar van cybercrime en afluisterpraktijken van overheden doen de relevantie van cryptografie toenemen.
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Radboud Universiteit en Cyber Security
De Digital Security groep van de Radboud Universiteit staat met professor Bart Jacobs
internationaal hoog aangeschreven wat betreft hun expertise op het gebied van cyber
security. De groep ontwikkelt op dit moment plannen om een nieuw multidisciplinair
instituut op dit thema te realiseren. Het wordt een centrum voor privacy, security en
data governance. Het instituut zoekt naar partners voor publiciteit tijdens de opstartfase en financiële middelen voor de continuïteit. De verdere besluitvorming rondom de
plannen vindt in het najaar van 2018 plaats.
Een ander recent en interessant initiatief vanuit deze groep is IRMA [67]: een digitaal
identiteitsbewijs waarbij de gebruiker zelf bepaalt welke attributen vrij worden gegeven bij een inlog- of identificatiehandeling. De gemeente Nijmegen is een van de eerste
pilotgebruikers van de toepassing.
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6 Opties voor digitaliseringsbeleid van de
provincie Gelderland
Inleiding
In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden welke impact ICT op de maatschappij en
economie heeft (hoofdstuk 2), hoe ICT gebruikt wordt en welke kansen en liggen (hoofdstuk
3), welke ICT-diensten en producten aangeboden worden nu en in nabije toekomst (hoofdstuk 4) en welke ontwikkelingen er op langere termijn spelen (hoofdstuk 5). In dit laatste
hoofdstuk gaan wij in hoe de provincie Gelderland hier beleidsmatig op kan anticiperen.
Hierbij gaan wij allereerst in de op aangrijpingspunten voor overheidsbeleid. Daarna komt
aan bod in welke mate de provincie Gelderland beleidsruimte heeft om een rol te nemen in
verschillende dossiers. Dit komt samen in een paragraaf waarin wij tien concrete beleidsopties voor de provincie Gelderland presenteren. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaan
wij in op competenties die de provincie Gelderland nodig heeft om beleid (beter) te kunnen
uitvoeren.

Aangrijpingspunten voor beleid
In dit onderzoek is een twintigtal partijen gesproken en een flinke hoeveelheid literatuur
bestudeerd. Op basis van een analyse van deze data komen wij tot de vijf aangrijpingspunten
voor beleid. De onderstaande afbeelding toont een piramide waarbij het dienen van maatschappelijke waarden bovenaan staat. ICT is op zichzelf gezien neutraal; om een positieve
maatschappelijke effecten te krijgen, moeten wij de negatieve effecten beperken. Op het
tweede niveau staat het benutten van de kansen die ICT biedt, om hieraan te voldoen moet
de digitale, kennis- en economische infrastructuur optimaal zijn. Hieronder gaan wij nader
in op de aangrijpingspunten.
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Figuur 10. Aangrijpingspunten voor beleid

In het algemeen komt naar voren in de gesprekken dat de provincie wordt gezien als een
partij die ten opzichte van andere overheden relatief een vrije rol heeft. Dit brengt de provincie in een positie om een rol als initiator te spelen. De provincie kan relatief eenvoudig
nieuwe dossiers oppakken, publieke en private partijen bijeen brengen en starten.

ICT maatschappelijke waarden laten dienen
Waarschijnlijk de meest in het oog springende discussie van de laatste jaren met betrekking
tot ICT en maatschappelijke waarden is het recht op privacy. Voor een lange tijd was het
standaard online business model dat de gebruiker zijn persoonsdata weggaf in ruil voor allerlei diensten. Lang voordat het internet bestond wisten we echter als: Gratis bestaat niet.
Er liggen rollen bij de overheid om er voor te zorgen dat de privacy van de burger beter
beschermd wordt.
ICT heeft de potentie om te zorgen voor meer ongelijkheid en te zorgen voor nieuwe maatschappelijke scheidslijnen: de digital divide. Dit kan gaan om het vermogen om ICT te
gebruiken: Sommige bevolkingsgroepen hebben goede vaardigheden en kunnen de kansen
gebruiken. Andere groepen, zoals ouderen, hebben dit niet en ondervinden steeds meer
nadeel hiervan. Een motie van 25 september 2018 in de Tweede Kamer op dit onderwerp
geeft dit goed weer.[68] Er kan ook ongelijkheid optreden in inkomensverdeling. Sommige
groepen zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt als gevolg van automatisering. Bovendien kunnen sommige bedrijven grote winsten boeken door de schaalvoordelen die de technologie
biedt. Een ander voorbeeld zijn algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie die niet
transparant zijn en bepaalde groepen achterstellen. Ook in dit domein kan de overheid een
rol op zich nemen.
Sommigen uiten hun zorgen dat ICT een impact heeft op onze democratie. Sociale media
kan ertoe leiden dat gebruikers in een bepaalde bubble blijven en gevoed blijven worden
met standpunten die hun eigen gelijk bevestigen. Het schandaal rondom Cambridge Analytica heeft ons doen beseffen hoever online marketing kan gaan, ook in de politiek. De EU
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maakt steeds meer plannen om, samen met grote platformen, nepnieuws tegen te gaan.
Maar is dit middel niet erger dan de kwaal? De Gelderlander kwam op een lijst met sites die
nepnieuws van de EU te staan omdat het een artikel publiceerde over de maker van de Bukraket.[69]
In het algemeen zijn we als samenleving op zoek naar ethische kaders met betrekking tot
nieuwe technologie. Een recente motie in de tweede kamer is hier een goed voorbeeld
van.[70] Elke nieuwe technologie brengt nieuwe ethische vraagstukken naar voren. Dit was
al zo in het verleden en door de versnellende technologische ontwikkeling wordt dit steeds
groter. De overheid kan een rol nemen in het initiëren en coördineren van het maatschappelijk debat over specifieke ontwikkelingen.

Benutten van de kansen van ICT-gebruik
Wil ICT daadwerkelijk positieve economische en maatschappelijke effecten hebben, dan is
het noodzakelijk dat ICT ook gebruikt wordt. Er is echter brede consensus in de literatuur en
in de gesprekken dat er sprake is van onderbenutting van ICT in bepaalde domeinen. Het
domein waar de meeste gemiste kansen lijken te liggen is de publieke sector. Zowel bij de
overheid als bij maatschappelijke sectoren (zorg, onderwijs, cultuur) worden de kansen die
ICT biedt te beperkt gegrepen. Als wij kijken naar de private sector, dan zien wij vooral een
flinke verschillen tussen bedrijven. Ervaringsdeskundigen geven aan dat een klein deel van
de bedrijven koploper is, er een grote middengroep is, maar ook substantiële groep is die
bijna als verlopen beschouwd moet worden. Deze laatste groep, die vooral bestaat uit kleinere bedrijven in traditionele sectoren, hebben niet de middelen, kennis en visie om te
investeren in vernieuwing. Als wij kijken naar gebruik van ICT bij burgers, dan zijn vooral
de grote verschillen tussen burgers die opvallen.
Er wordt een flink aantal redenen gegeven waarom er sprake is van te beperkte invoering
van ICT. In de literatuur, maar ook in de gesprekken die wij voerden, kwam echter naar
voren dat vooral niet-technische drempels vertragend werken. Uit onderzoek komt naar voren dat circa 75% van het succes van innovaties bepaald wordt door socio-economische
innovatie (doorbraken in cultuur, organisatie en/of financiering), het restant door technische
innovatie.[71] Drempels die benoemd liggen op het vlak van de organisatie, regelgeving,
verkeerde incentives, weinig kennis, visie van het management, et cetera.

Uitstekende digitale infrastructuur realiseren
Om ICT te kunnen gebruiken moet de achterliggende infrastructuur goed geregeld zijn. Voor
een groot aantal applicaties is het mobiele netwerk essentieel. De komende jaren wordt het
5G-netwerk uitgerold in Nederland en hierbij heeft de overheid verschillende rollen. Het gaat
bijvoorbeeld over toegang tot het frequentiespectrum, fysieke locaties en beleid over straling.
Toch blijft ook het vaste netwerk voor veel bedrijven en huishoudens de levensader waar
het meeste verkeer over gaat. Ook hier zullen de komende jaren de nodige inspanningen
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geleverd worden. Hierbij gaat het zowel om de uitrol van glasvezel in het buitengebied als
wellicht ook in de kernen. Het is evident dat de overheid hier rollen heeft, bijvoorbeeld als
het gaat om toegang tot de grond reguleren.
Tot slot moet ook de data-infrastructuur goed geregeld zijn. Op dit moment is nog te veel
data opgesloten in allerlei systemen, terwijl het gebruik hiervan veel maatschappelijke
waarde kan hebben. Zeker als het gaat om specifieke datasets (bijvoorbeeld zonder persoonsgegevens) in het publieke domein kan ook hier een rol van de overheid liggen.

Uitstekende kennisinfrastructuur realiseren
In bijna alle gesprekken die wij voeren kwam zorgen over de kennis van ICT naar voren. Dit
valt in een aantal elementen uiteen.
•

Er is behoefte aan meer en betere ICT-ers. Dit geldt op dit moment voor alle opleidingsniveaus, maar de tekorten zijn bij hoger opgeleiden nog hoger. Daar komt bij
dat er in Gelderland het gevoel is dat er juist bij deze groep een braindrain richting
de Randstad is.

•

Er is behoefte aan meer ICT-kennis bij niet-ICT-ers. ICT raakt steeds meer verweven
in organisaties. Organisaties zien dat beperkte ICT-kennis bij niet-ICT-ers ertoe leidt
dat de kansen van ICT te weinig benut blijven. Dit gaat zowel op operationeel niveau
(zoals het gebruik van systeem), tactisch niveau (zoals inkoop) als strategisch niveau (nieuwe bedrijfsmodellen).

•

Burgers moeten voldoende digitale vaardigheden hebben om te kunnen deelnemen
aan de maatschappij. Hierbij gaat het letterlijk van kleuters die voor het eerst naar
school gaan tot bejaarden die in een tehuis wonen.

•

Fundamenteel onderzoek naar ICT biedt naast andere voordelen de kans tot het
creëren van economische clusters rondom bepaalde onderwerpen. Dergelijke clusters

hebben

allerlei

economische

spin-offs,

zoals

meer

start-ups,

beter

vestigingsklimaat voor bepaalde bedrijven, et cetera.

Uitstekende economische infrastructuur realiseren
Het laatste element wat geadresseerd wordt, is het hebben van een uitstekende economische
infrastructuur. Een eerste overheidsrol gaat in op het realiseren van een goede marktwerking
binnen de juiste kaders. In klassieke zin geldt dit voor telecommunicatienetwerken waar
schaalvoordelen kunnen leiden tot marktmacht. Tegenwoordig spelen er echter ook steeds
meer vraagstukken over de marktmacht van bedrijven als Google, Facebook en Amazon.
Een ander vraagstuk waarbij een rol van de overheid aan de orde is, is cybersecurity. Traditioneel is het garanderen van veiligheid een van kerntaken van de overheid. Denk aan politie,
rechtbanken en defensie. Het is evident dat dit ook in digitale domein doorgetrokken wordt.
Maar, net als bij traditionele veiligheid, ligt er ook een taak bij burgers en bedrijven.
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Een derde element dat naar voren is gekomen is het voorzien in hoogwaardige traditionele
infrastructuren die voor ICT noodzakelijk zijn. Het meest in het oogspringend is uiteraard de
elektriciteitsinfrastructuur. Hoewel wij in Nederland een uitstekende elektriciteitsinfrastructuur hebben, blijkt dat kleine storingen toch een grote impact op ICT en hiermee hele
systemen te hebben.12
Een laatste element dat genoemd wordt in dit kader zijn juridische kaders die innovatie
belemmeren. Er zijn talloze historische voorbeelden van regulering die innovatie in de weg
stond. Vaak zijn deze regels gebaseerd op een oude situatie en zijn ze nog niet aangepast
aan de nieuwe realiteit die technologie ons biedt.13

Beleidsruimte voor de provincie Gelderland
In het voorgaande stuk zijn vijf aangrijppunten voor overheidsbeleid gedefinieerd en hierbij
zijn circa twintig verschillende onderwerpen aangehaald. De mate waarin de provincie Gelderland de ruimte heeft om beleid te maken op de verschillende onderwerpen verschilt sterk.
Sommige taken liggen simpelweg niet bij de provincie waardoor de rol die men natuurlijkerwijs heeft zeer beperkt is. Als wij bijvoorbeeld kijken naar het hoeden van maatschappelijke
waarden, dan ligt het primaat vooral bij nationale, supranationale of zelfs buitenlandse overheden. Voorbeeld: De provincie Gelderland gaat er niet voor zorgen dat Facebook haar
privacy statement verandert, het Ministerie van Economische Zaken lukt dit waarschijnlijk
ook niet, de EU is wellicht kansrijk, maar de grootste druk zal van de Amerikaanse overheid
kunnen komen. Als wij kijken naar de onderwijs dan is dit geen kerntaak van de provincie.
Uiteraard is het wel relevant voor de regionale economie, maar dit gaat via een indirecte
relatie.

12

Een goed voorbeeld is de recente storing op Schiphol. Zie: [telegraaf.nl].

13

Een pakkend voorbeeld is de discussie over de (formele) communicatie met de Rechtspraak in Nederland. E-mail is nog lang geen gemeenhoed hierin, de fax of het briefpapier blijven de boventoon
voeren. Zie hierover: [advocatenblad.nl].
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Tabel 2. De mate van beleidsruimte van de provincie op verschillende onderwerpen (Bron: analyse
Dialogic)
Aangrijppunt

Onderwerp

Beleidsruimte Gelderland

Beschermen privacy

Beperkt

Maatschappelijke

Voorkomen ongelijkheid

Zeer beperkt

waarden

Beschermen democratie

Beperkt

Ethische kaders

Beperkt

Onderbenutting in publieke sector

Omvangrijk

Onderbenutting in private sector

Gemiddeld

Onderbenutting bij burgers

Gemiddeld

Meer en betere ICT-ers

Omvangrijk

Kennis-

Meer ICT-kennis bij niet-ICT-ers

Omvangrijk

infrastructuur

Digitale vaardigheden bij burgers

Omvangrijk

Fundamenteel onderzoek

Gemiddeld

Beter mobiele netwerk

Omvangrijk

Beter vaste netwerk

Omvangrijk

Betere data-infrastructuur

Omvangrijk

Goede marktwerking

Zeer beperkt

Economische

Goede cybersecurity

Beperkt

infrastructuur

Betrouwbare klassieke infrastructuren

Beperkt

Flexibele juridische kaders

Zeer beperkt

Benutten van ICT

Digitale
infrastructuur

Als wij kijken naar velden waar de provincie Gelderland vooral een rol op zich kan nemen
dan gaat het vooral om het (1) Benutten van ICT, (2) kennisinfrastructuur en (3) digitale
infrastructuur. Als het gaat om de andere dimensies dan zijn er wellicht interessante niches
om te verkennen, maar daar gaan wij in dit rapport verder niet op in.

Concrete beleidsopties
Een uitdaging bij het formuleren van concrete beleidsopties is het feit dat de provincie Gelderland bij veel inspanningen in dit dossier direct of indirect betrokken is, maar hier geen
goed overzicht van is. Sterker nog: Een flink aantal geïnterviewden gaf aan dat zij het lastig
vinden dat zij geen overzicht hebben van het beleid van de decentrale overheid in Gelderland
in dit dossier. Er wordt dus al veel beleid gemaakt, maar het is lastig te doorgronden waar
dit exact op aangrijpt. Toch hebben wij op basis van een quick scan van het beleid en input
van beleidsambtenaren een overzicht gemaakt van concrete beleidsopties voor de toekomst.
Hierbij hebben wij alleen opties opgenomen die (1) nu nog niet uitgevoerd worden en (2)
een grote impact zullen hebben. Wij hebben getracht om de beleidsopties te ordenen van
meest relevant, naar minst relevant. Wij beseffen hierbij echter ook dat deze schikking tot
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een zekere hoogte eigen percepties en waarden van de auteurs reflecteren. Wij kunnen ons
goed voorstellen dat de lezer een andere volgorde zou voorstaan.

Samen met gemeenten 5G-uitrol coördineren
Volgens het Actieplan Digitale Connectiviteit van het Rijk: “[spelen] provincies [..]een rol om
te zorgen dat er afstemming is tussen gemeenten over lokaal beleid” [72]. Er ligt dus een
natuurlijk rol voor de provincie om er voor te zorgen dat de uitrol van nieuwe netwerken, in
het bijzonder 5G-netwerken, spoelen verloopt. De provincie kan een centrale rol op zich
nemen en samen gemeenten integraal beleid ontwikkelen. Hiervan profiteert iedereen: Gemeenten hoeven niet elk het wel opnieuw uit te vinden en netwerk operators hoeven niet
met alleen al in Gelderland tientallen verschillende kaders om te gaan.
In dit kader lijkt het voor de hand te liggen om een (semi-)integraal gemeentelijk antennebeleid te gaan ontwikkelen. Hierbij kan meer collectief een afweging gemaakt worden tussen
het belang van de goede telecommunicatie-infrastructuur en negatieve aspecten van antennes (zoals horizonvervuiling, welstand en discussies over straling). Hierbij kan bijvoorbeeld
onderscheid worden gemaakt voor beleid in verschillende gebieden zoals bebouwde kom,
bedrijventerreinen, sportterreinen en buitengebied.
Een tweede lijn die relevant kan zijn is het beleid met betrekking tot het verlenen van tot
toegang tot infrastructuur van overheden. Nieuwe Europese telecomrichtlijnen schrijven voor
dat operators toegang krijgen tot deze infrastructuur. Deze richtlijnen zullen snel in Nederland geïmplementeerd worden. [73] Dit betekent ook dat er toegang tot lantaarnpalen en
verkeerslichten moet worden geboden. Ook hier is het verstandig om integraal beleid te
maken waarbij de provincie een trekkende rol speelt. Merk overigens op dat de provincie zelf
ook aan deze richtlijnen zal moeten gaan voldoen.
Een derde lijn die de provincie binnen dit kader kan oppakken is het voorkomen van witte
vlekken in de uitrol. Als wij nu naar dekkingskaarten van mobiele netwerken kijken, dan
springt één gebied in Nederland er vaak uit: De Veluwe. Hier is de dekking van mobiele
netwerken vaak beperkt en, ondanks dat sommige buitenstaanders dit beeld wel hebben,
gaat 5G dit niet oplossen. Wij achten de kans groter dat het onderscheid tussen kernen en
buitengebieden door 5G eerder toeneemt dan afneemt. De provincie Gelderland zou kunnen
inzetten op zwaarder dekkingseisen, maar onze inschatting is dat een complex proces is
waarvan de uitkomst nog onzeker is. Het lijkt veel meer voor de hand te liggen om de markt
positief te prikkelen. De provincie kan opstelpunten aanbieden, bijvoorbeeld in de buurt van
provinciale wegen. Ook kan de provincie als launching customer optreden. Hierdoor heeft
men direct een manier om te continue te observeren of de verbindingen wel voldoende zijn.
Een vierde optie waar de provincie op kan inzetten is het stimuleren van en/of deelnemen
aan experimenten met 5G. Op dit moment is Wageningen Universiteit betrokken bij 5G proeven in Drenthe [74], maar het kan ook een optie zijn om in Gelderland hiermee te
experimenteren. Overigens willen wij hierbij wel nadrukkelijk meegeven dat het hierbij moet
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gaan om cases waarbij een nadrukkelijke vraag is naar 5G-functionaliteit. Het is verstandig
om te waken voor te veel technology push en te beseffen dat het succes van innovaties voor
het merendeel afhankelijk is van sociale factoren.
De bovenstaande focus op 5G betekent impliciet ook om de aandacht niet te richten op
andere draadloze netwerken. Er zijn om dit moment verschillende mobiele netwerken in de
lucht. Naast het bekende 4G netwerk, wordt 2G nog veel gebruikt voor draadloze communicatie. Daarnaast hebben wij nog NB-IoT, LTE-M, LoRa en Sigfox die in Nederland zijn
uitgerold door marktpatijen. In Gelderland is er bovendien nog een netwerk op basis van
CDMA450 dat door Utility Connect wordt geëxploiteerd. Het lijkt om dit moment verstandig
om de beleidsfocus vooral te leggen op de grote 5G-uitrol dan te focussen op oudere of
specifieke technologieën.

Sterke visie op data-economie met publieke sector ontwikkelen
Er zit ontzettend veel maatschappelijke waarde opgesloten in data. Om die reden wordt er
op nationaal niveau14 en op Europees niveau [75] flink ingezet op het openen van allerlei
datasets. Feit is echter dat er ook (of misschien wel “juist”) op decentraal niveau ontzettend
veel data wordt vergaart en opgesloten in systemen. De provincie Gelderland zou het voortouw kunnen nemen in stimuleren van het hergebruiken van data in de regio.
Om er voor te zorgen dat data hergebruikt kan worden moet er vooral duidelijkheid komen.
Welke data delen wij nooit? Welke data delen wij altijd? Maar vooral: Welke data delen wij
onder specifieke condities. Door samen met andere stakeholders in het publieke domein deze
kaders te ontwikkelen kan de ontwikkeling van een data-economie gestimuleerd worden en
kan maatschappelijke waarde verzilverd worden. Een recent voorbeeld van een dergelijke
visie is de datastrategie van de provincie Noord-Holland.[76]
Merk op dat de provincie ook bij dit onderwerp haar inkoopkracht een rol geven. De provincie
kan er voor zorgen dat bij trajecten waarbij zij data inkoopt, deze data -binnen allerlei condities- ook herbruikbaar gemaakt moet worden. Dit is in zekere zin een invulling van een rol
als launching customer.

Gebruik van ICT in maatschappelijke sectoren gericht bevorderen
De provincie kan beleid (door)ontwikkelen om het gebruik van ICT in maatschappelijke sectoren te stimuleren. Hierbij lijkt het voor de hand te liggen om aan te sluiten bij de kerntaken
van de provincie. Hierbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de veelheid aan
beleid die nu al op dit dossier ontplooid wordt. Als wij kijken naar de rol van de provincie,
dan zijn wij dat zij veelal een van de vele spelers in het ecosysteem is. Zij zou haar invloed
kunnen aanwenden om het gebruik van ICT te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door (1)

14

Bijvoorbeeld via opendata.overheid.nl.
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participatie in proeftuinen, field labs, living labs (2) stimulering van netwerkvorming binnen
de quadruple helix en (3) het op zich nemen van een rol als launching customer
Het is goed om hierbij als provincie een duidelijke inhoudelijke focus te houden. Voor de
hand ligt het om (1) binnen de publieke sector dicht bij kerntaken te blijven, (2) specifieke
technologische mogelijkheden binnen deze kerntaken te selecteren en (3) de Gelderse context te gebruiken. Hiermee komen wij tot de volgende rollen:
•

Als het gaat om verkeer en vervoer dan lijken er interessante kansen te liggen als
het gaat om autonome mobiliteit in combinatie met AI en verbeterde digitale connectiviteit. Hierdoor kan de efficiëntie en de veiligheid van het wegennetwerk worden
verbeterd. Binnen de Gelderse context kan de relatie met Duitsland interessant zijn
om te verkennen. Daarnaast zou de provincie ook nadrukkelijk naar haar eigen provinciale wegen kunnen kijken.

•

Bij cultuur, sport & vrije tijd lijken de kansen vooral te liggen op het gebied van
Virtual & Augmented Reality en user experience design. Deze technologieën bieden
de mogelijkheid om de experience van burgers en gebruikers aanzienlijk te vergroten. Hierdoor neemt de toegevoegde waarde toe.

•

Binnen energie, milieu & water kan de provincie inzetten op het gebruik van de mogelijkheden die AI en verbeterde connectiviteit biedt. Hierdoor is het mogelijk om op
afstand allerlei metingen uit te voeren, deze slim te interpreteren en hierop acties te
ondernemen. Een samenwerking met Wageningen Universiteit lijkt bij dit onderwerp
(en het onderstaande onderwerp) voor de hand te liggen. Ook een samenwerking
met de waterschappen en Alliander kan kansrijk zijn.

•

Als wij kijken naar natuur dan valt zou de provincie het gebruik van satellietdiensten
en verbeterde connectiviteit kunnen verkennen. Deze nieuwe diensten zorgen ervoor
dat het monitoren van de omgeving aanzienlijk verbeterd kan worden. Wellicht is
een samenwerking met andere publieke partijen (gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat) een goede optie bij het verkennen van de kansen van deze technologie.

•

Binnen omgevingsvisie en ruimte lijkt vooral Virtual & Augmented Reality interessante mogelijkheden te bieden. Deze technologie kan het visualiseren en beleven
van mogelijke wijzigingen aanzienlijk verbeteren. Ook het gebruik van allerlei databronnen kan tot interessante verbeteringen leiden.

Gebruik van ICT in private sectoren gericht bevorderen
De rol die de provincie Gelderland op zich kan nemen als het gaat om het gebruik van ICT
in de private sector, is lichter dan in de publieke sector. In veruit de meeste gevallen is de
provincie geen partner van deze bedrijven. Als het gaat om de private sector, dan lijkt bewustwording van de kansen die ICT biedt hoger op de agenda te staan. Ook het verstrekken
van innovatiesubsidies of het uitschrijven van challenges of prijsvragen kan een instrument
zijn wat ingezet wordt. Tot slot kan (i) samen participeren in proeftuinen, field labs, living
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labs en (ii) stimulering van netwerkvorming binnen de quadruple helix ingezet worden. Echter, ook hier geldt expliciet dat er binnen de provincie Gelderland al veel beleid gemaakt
wordt. Sterker nog: uit de sector is aangegeven dat het totale palet aan beleid niet helder
is.
In het kader van het bovenstaande lijkt het vooral zaak om bestaand beleid aan te scherpen
waar mogelijk. Hierbij lijkt een combinatie van de sterke sectoren van Gelderland in combinatie met technologieën die de komende jaren veel impact gaan krijgen voor de hand te
liggen.
•

Binnen de sterke maakindustrie (HTSM) liggen de kansen vooral op het gebied van
robotisering, 3D-printen en kunstmatige intelligentie. Door de toepassing van deze
technologieën kunnen productieprocessen worden geoptimaliseerd.

•

De healthsector kan van een groot aantal technologische ontwikkelingen profiteren.
Van wearables, kunstmatige intelligentie, betere connectiviteit tot VR en block chain.
Bij gesprekspartners is overigens aangegeven dat vooral in deze sector de relevantie
van sociale innovatie hoog is. Technology push gaat in deze sector niet werken.

•

Ook binnen de agro en foodsector zijn er verschillende nieuwe technologieën die
kansen bieden: Robotisering, satellietdiensten, autonome mobiliteit, kunstmatige intelligentie en betere connectiviteit. De provincie heeft in dit kader verder de rol ‒hoe
smal deze dan wellicht mag zijn‒ als ontheffingsverleners voor zwaardere drones.[77]

•

Het laatste sector die we analyseerden is de energie & milieutechniek. In dit kader
lijkt vooral kunstmatige intelligentie en betere connectiviteit kansen te bieden. Het
op afstand kunnen meten & sturen en het beter kunnen interpreteren van data biedt
nieuwe mogelijkheden.

Tot slot willen wij in dit kader nogmaals benadrukken dat dergelijk beleid nadrukkelijk aandacht zou moeten hebben voor zowel de technologische als de sociale kant van innovatie.
Vooral het laatste element wordt te vaak over het hoofd gezien. Een voorbeeld van sociale
innovatie is Talent Innovatie Pool, mede opgezet door het KennisDC Logistiek Gelderland. In
deze pool wordt er talent gedeeld (zowel professionals als studenten) om de logistieke bedrijven verder te helpen.[79]

Clustervorming fundamenteel ICT-onderzoek steunen
Binnen de provincie Gelderland zijn twee sterke clusters met betrekking tot fundamenteel
ICT-onderzoek aanwezig: cybersecurity en halfgeleiders. Door te investeren in deze clusters
kan de provincie deze structuur verder versterken.
Er zijn talloze voorbeelden van regio’s die sterk profiteren van de lokale ontwikkeling van
fundamentele kennis. Denk bijvoorbeeld aan Silicon Valley en de regio Eindhoven. Rondom
de beste universiteiten ontstaat vaak een ecosysteem van bedrijven die de kennis valoriseren. De Gelderse equivalenten van deze trend zijn ons tijdens de gesprekken meermaals op
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het hart gedrukt; denk aan de start-upcultuur rondom de WUR, het Radboud en de verschillende hogescholen. Een recente ontwikkeling in dit dossier is het voornemen om in Nijmegen
een Chip Integration Technology Centre te realiseren.[78]

Meer ICT-ers aantrekken en behouden
De tekorten op de ICT-arbeidsmarkt spelen in heel Nederland en hierin is Gelderland niet
anders. Eind 2017 was de arbeidsmarkt voor ICT-ers in Gelderland (zeer) krap.[80] Naast
het regionaal opleiden van talent, is het behouden en aantrekken hiervan een belangrijk
element in beleid.
Er is een correlatie tussen opleidingsniveau en de mate waarin mensen willen verhuizen voor
hun werk.[81] Effectief beleid zal zich dus eerder richten op het aantrekken en behouden
van hoger opgeleide ICT-ers dan lager opgeleid personeel. Als wij kijken naar succesvol
beleid op dit domein, dan lijkt inzetten op relatief zachte factoren een goede strategie.[82][83][84] De perceptie die bestaat van de kwaliteit van leven in een regio is een
belangrijk element. Beleid kan zich daarom richten op het communiceren van de hoge kwaliteit van leven in Gelderland. Verschillende respondenten hebben aangegeven dat het
interessant is om ICT-ers van boven de 30 vanuit de Randstad naar Gelderland te trekken.
Zij zijn gevoelig voor de sterktes van Gelderland: Relatief betaalbaar en ruim wonen, mooie
natuur en een goede culturele voorzieningen.

Digitale vaardigheden bij kwetsbare groepen op niveau brengen
De mate waarin de maatschappij de kansen van ICT kan benutten (en de risico’s kan mitigeren) hangt voor een deel af van de mate waarin burgers digitale vaardigheden hebben.
Bijna een kwart van de Nederlanders heeft geen digitale basisvaardigheden.[85] De provincie zou zich sterk kunnen maken voor het verkleinen van deze groep in Gelderland. Hierbij
zal het beleid zich vooral moeten richten op ouderen en lager opgeleiden.

Gerichte betekenisvolle prikkel aan ICT-onderwijs geven
De meest logische stap om meer ICT-ers te krijgen, is het opleiden van ICT-ers. Het nadeel
van dergelijk beleid is echter dat het een zeer lange ontwikkeltijd heeft. Deze keuze om wel
of geen ICT-opleiding te gaan doen wordt op relatief jonge leeftijd gemaakt. Uiteraard is
omscholing een mogelijkheid, maar door de bank genomen gaat dit om relatief lage hoeveelheden. Grofweg zijn wij twee beleidslijnen:
•

Er is in Nederland relatief veel beleid met betrekking tot het stimuleren bètaonderwijs, maar de provincie Gelderland zou er voor kunnen kiezen om dit regionaal te
intensiveren en specificeren naar ICT. Waarschijnlijk zal het meeste effect worden
gesorteerd indien beleid zich richt op het VO. Een interessant voorbeeld van beleid
is de provincie Friesland die alle basisscholen een robot heeft verstrekt.[86] Een
ander interessant initiatief zijn CoderDojo’s waar kinderen van 7 t/m 17 leren programmeren.
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•

De provincie zou zich ook kunnen richten op de instellingen om hen te ondersteunen
bij het opleiden van ICT-ers. De vraag is echter in welke mate de provincie hier de
meest geëigende partij voor is.

•

Een derde lijn dit ingezet zou kunnen worden is het omscholen of bijscholen. Hierdoor
kan onbenut in de arbeidsmarkt potentieel aangeboord worden. Een interessant
voorbeeld in dit kader is Codam.[87] Deze opleiding in Amsterdam vergt geen vooropleiding of ervaring en leidt mensen op tot programmeur.

ICT-kennis bij niet-ICT-ers vergroten
Het overgrote deel van de arbeidsmarkt bestaat uit niet-ICT-ers. Toch hebben ook zij steeds
meer ICT-kennis en -vaardigheden nodig om te blijven functioneren. Een studie van het
gezaghebbende World Economic Forum (WEF) gaf aan dat de helft van onze banen over
zeven jaar door robots wordt gedaan, maar dat er ook veel banen bijkomen.[88] Veel van
deze banen zullen een ICT-component hebben.
De provincie Gelderland kan beleid maken om de beroepsbevolking met ICT-vaardigheden
te geven. Een goed voorbeeld van soortgelijk beleid is het aanbieden van een gratis online
cursus kunstmatige intelligentie in Finland.[89] Hier schreef 0,5% van de gehele bevolking
(!) zich voor in, van hoogleraren, tandartsen tot medewerkers in de kinderdagopvang en
werklozen.

Samen met gemeenten uitrol breedbandnetwerken observeren
Veel provincies hebben een rol genomen in de uitrol van vaste breedbandnetwerken in het
buitengebied en Gelderland is hier niet anders in. Wij zien echter op dit moment dat de markt
dit dossier goed oppakt. We kwamen van een markt zonder aanbieders, naar een markt met
veelal één aanbieder. Op dit moment zien we zelfs een flinke concurrentie tussen partijen
die glasvezel in het buitengebied willen realiseren. De rol voor de provincie lijkt vooral observerend te zijn: Mocht de markt op een gegeven moment verdere uitrol staken, dan is het
zaak om beleid te maken voor de resterende witte gebieden.
De uitrol van glasvezelnetwerken in stedelijke kernen is een onzeker dossier. Aan de ene
kant zien wij dat verschillende gemeenten (Helmond, Rotterdam) zich hier weer op richten.
Aan de andere kant heeft het verleden duidelijk aangetoond dat dit een lastige business case
voor aanbieders is. De provincie kan in dit dossier een rol op zich nemen door ‒ analoog aan
de activiteiten op het gebied van 5G ‒ te trachten het gemeentelijk beleid met betrekking
tot graafwerkzaamheden te harmoniseren. Hier zien wij in de praktijk immers nog vaak sterk
uiteenlopende beleidskaders.

Benodigde competenties van de provincie Gelderland
In een flink deel van de gesprekken zijn de benodigde competenties van de provincie Gelderland aan bod gekomen. Wij vroegen hen: welke competenties moeten medewerkers van
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de provincie verder ontwikkelen om succesvol beleid uit te kunnen voeren binnen dit brede
dossier? Maar ook in de literatuur zijn we op zoek gegaan naar aanknopingspunten voor deze
vraag. De uitkomsten zijn te clusteren rondom vier hoofdpunten die wij hieronder nader
uitwerken.
Om goed beleid te kunnen voeren op het gebied van ICT, moet de provincie ook voldoende
kennis van ICT hebben. Ook binnen de kaders van de 21st century skills komt dit onderwerp
naar voren. Hierbij gaat het niet zo zeer om de ICT-ers die binnen de provincie werken, maar
juist de beleidsmedewerkers. In Nederland vindt bijna 40% van de ambtenaren de ICTvaardigheden van zijn of haar collega’s onvoldoende.[90] Om goed beleid te kunnen maken
op het gebied bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie is het essentieel om te begrijpen wat de
technologie kan, niet kan en tot welke vraagstukken het leidt. Als de provincie zelf intern
meer experimenteert met nieuwe technologieën dan zal dat er ook toe leiden dat er meer
kennis wordt opgebouwd. Bovendien leidt dit tot goed voorbeeld doet volgen. Een ander
voordeel is dat op deze manier de provincie goed kan anticiperen op onverwachte wendingen
in dit dossier doordat er meer vermogen is om ICT-kennis uit de buitenwereld te absorberen.
Een tweede element dat duidelijk naar voren komt is dat er behoefte is aan standvastigheid
in het beleid van de provincie met betrekking tot ICT gecombineerd met een duidelijke consistente visie op dit dossier. Gesprekspartners geven aan dat er nu vaak niet duidelijk is op
welke aspecten de provincie wel en niet inzet. Bovendien ziet men geregeld wijzigingen in
het beleid in dit dossier, wat voor onzekerheid zorgt. Tot slot komt naar voren dat het veld
geen overzicht heeft van welk beleid de provincie uitvoert in dit domein. Er is veel versnippering en geen helder beeld.
Bij bijna alle beleidsopties die wij hierboven geschetst hebben, moet de provincie acteren in
een speelveld met veel (verschillende) actoren. Denk aan gemeenten, onderwijsinstellingen,
onderzoeksinstellingen, grote buitenlandse bedrijven, kleine bedrijven in Gelderland, de
Rijksoverheid, et cetera. Dit vergt dat de provincie goed kan communiceren en verbinden
met en binnen het ecosysteem. Als de provincie beleid wil maken, dan zal het in veel dossiers
zich er vooral op moeten richten om het ecosysteem mee te krijgen. Zij zal hierin dan een
voortrekkersrol moeten nemen en dit vraagt om de juist procesvaardigheden. Ook deze rol
past goed binnen de kaders van de 21e-eeuwse vaardigheden.
Het laatste aspect dat we willen adresseren is een hogere acceptatie van falen. Innovatie en
falen gaan hand in hand. Als we zeker willen weten dat er niets fout gaat, dan moeten we
vooral geen activiteiten ontplooien. Gesprekspartners geven aan dat de overheid in brede
zin iets minder risicomijdend zou moeten handelen wil het daadwerkelijk vooruit komen.
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Bijlage 2.

Over vast en draadloze net-

werken
Aanbod van digitale connectiviteit
Om een indruk te geven van de huidige staat van de digitale infrastructuur in Gelderland,
presenteren we in onze rapportage de score op een aantal relevante indicatoren. We behandelen de volgende onderdelen:
•

Dekking grootschalige vaste aansluitnetwerken – het overgrote deel van de
bandbreedtebehoefte van consumenten en MKB wordt ingevuld door de grootschalige DSL-, coax en glasvezelnetwerken. De dekking en beschikbare snelheden op
deze aansluitnetwerken varieert per gebied en kunnen derhalve een beperking vormen voor bepaalde eindgebruikers en/of type gebruik.

•

Ligging glasvezelbackbones en (regionale) datacenters – samen met de internetexchanges

vormen

deze

elementen

de

ruggengraat

van

de

digitale

infrastructuur. De glasvezelnetwerken dienen als backbones/transportnetwerken
voor de aansluitnetwerken (mobiel en vast). Daarnaast zetten (groot)zakelijke afnemers deze netwerken in om hun locatie(s) met elkaar en met de centrale datacenters
te verbinden. De datacenters vormen de knooppunten van de verschillende netwerken en fungeren als gecentraliseerde reken- en opslagcapaciteit voor bijvoorbeeld
clouddiensten, websitehosting en back-up.
•

Capaciteit van mobiele netwerken – de groei in mobiel dataverbruik is de laatste
jaren in een stroomversnelling gekomen. Zo is het verbruik in 2017 grofweg verdubbeld ten opzichte van 2016.15 Op basis van het Antenneregister, hebben we een
geaggregeerd beeld van de netwerkcapaciteit van de verschillende netwerkeigenaren opgesteld. Dit maakt het mogelijk om locaties inzichtelijk te maken waar de
gebruikerservaring mogelijk in het gedrang komt door te beperkte netwerkcapaciteit.

•

Dekking van netwerken voor IoT – naast de sterke groei aan datavolume (zie
voorgaand punt), zien we ook een sterke groei vast in het aantal sensoren die met
lage datavolumes en laag zendvermogen opereren, ook wel de Internet of Things
toepassingen genoemd. Hier zijn verschillende netwerken voor beschikbaar.

15
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Doordat we deze data doorgaans van heel Nederland beschikbaar hebben, is het ook mogelijk om een vergelijking met andere regio’s te maken. Daarnaast geven we een kleine
doorkijk naar de verwachte opwaarderingsmogelijkheden.
Dekking grootschalige vaste aansluitnetwerken
Dataset
In de zomer van 2017 heeft Dialogic in opdracht van het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat een inventarisatie van de dekking van de grootschalige vaste aansluitnetwerken
uitgevoerd. Hiermee is op adresniveau de aanwezigheid en beschikbare snelheid van de DSL, coax- en glasvezelnetwerken bepaald. Dit betreft voor het overgrote deel de netwerken
van KPN (incl. Reggefiber) en Ziggo. Daarbij hebben we ons ingespannen om ook het aanbod
van kleinere netwerkeigenaren en lokale initiatieven onderdeel te maken van de aanbodinventarisatie.
Indeling in snelheidscategorieën
Op basis van de beschikbaarheidscijfers van de verschillende aanbieders is het mogelijk om
per huishouden aan te geven in welke mate ze toegang hebben tot een snelle internetverbinding. Op basis van verschillende beleidsdocumenten (bijvoorbeeld vanuit het Rijk of de
Europese Commissie) onderscheiden we drie categorieën:
•

Tot 30 Mbit/s: dit wordt onder de huidige regelgeving aangeduid als witte adressen, oftewel adressen waar geen snel internet beschikbaar is. Onder deze snelheid
is het nu al niet meer goed mogelijk om volledig mee te draaien in de digitaliserende
maatschappij.

•

Van 30 Mbit/s tot 100 Mbit/s: deze adressen zijn onder de huidige definitie niet
wit, maar zullen dit binnen enkele jaren naar verwachting wel zijn (zie volgende
punt).

•

100 Mbit/s of meer: dit is de snelheid die voor de langere termijn wordt aangeduid
als minimaal benodigd om onderdeel uit te kunnen maken van de digitale maatschappij

en

het

gebruik

van

moderne

digitale

diensten

en

toepassingen

(videostreaming, beeldbellen, werken/leren op afstand, etc.).
Met deze indeling kan een inschatting worden gedaan hoeveel huishoudens nu of zeer binnenkort beperkingen zullen ervaren in hun internetvoorziening.
Glasvezelbackbones
Zowel KPN als Ziggo (of de lokale kabelaars als Zeelandnet/DELTA, Cogas en Kabelnoord)
beschikken over een fijnmazige glasvezelhoofdstructuur om hun vaste en mobiele netwerken
van voldoende transportcapaciteit te voorzien. Ook kunnen (groot)zakelijke bedrijven een
individuele glasvezelverbinding afnemen bij deze partijen. Naast KPN en Ziggo zijn Eurofiber
en Relined partijen met een landelijke dekkend glasvezelnetwerk. Deze partijen bieden derden de mogelijkheid om een dark fiber (een passieve glasvezelkabel) af te nemen op hun
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netwerk. Deze verbinding kan vervolgens naar eigen behoefte worden ingezet. Eurofiber
heeft hiervoor een eigen netwerk gerealiseerd en wordt gezien als de grootste aanbieder van
open glasvezelnetwerkoplossingen in Nederland. Relined is daarentegen gestart met als
doelstelling om de overcapaciteit op de netwerken van Prorail en TenneT te vermarkten. Met
de recente overname van verschillende glasvezelnetwerken van BT en door samenwerking
met derden is deze partij steeds beter in staat om verschillende klantlocaties verspreid over
het land met elkaar of met een datacenter te verbinden. Naast de genoemde partijen is er
nog een breed scala aan (publieke) spelers met (regionale) glasvezelnetwerken, waarbij de
mate van openheid sterk verschilt. In Gelderland zijn TeleMANN en SSGA voorbeelden van
lokale netwerken die toegankelijk zijn voor ((semi-)publieke) derden. Daartegenover staan
bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en Defensie: beide spelers beschikken over vele kilometers aan
glasvezel, maar zij zetten dit alleen in voor hun eigen bedrijfsvoering en doelstellingen.
Datacenters
(Regionale) datacenters vormen de andere belangrijke spil in het aanbod van digitale connectiviteit. De Metropoolregio Amsterdam staat mondiaal bekend staat als belangrijke
hotspot voor datacentercapaciteit. Dit is met name het gevolg van de aanwezigheid van de
Amsterdam Internet Exchange: een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Iets
meer dan zeventig procent van de Nederlandse datacentercapaciteit (in termen van oppervlakte) staat in deze regio. Op enkele gigantische (geplande) datacenters van Google en
Microsoft na, zijn alle andere datacenters buiten Amsterdam aan te merken als regionale
datacenters. Zij bedienen doorgaans een regionale of juist hele specifieke markt (bijvoorbeeld zorg).

De toekomst van de vaste netwerken
Opwaarderingen en uitrol in de kernen
Over de toekomst en ruimte voor opwaardering van de drie typen netwerken kan het volgende worden gesteld:
-

Glasvezel: technisch gezien zijn deze netwerken het best voorbereid op de toekomst. De geleverde snelheden zijn niet afhankelijk van de passieve infrastructuur
in de grond (de glasvezelkabels), maar alleen nog van de actieve appratuur in de
centrales en bij de eindgebruiker. Opwaarderingen naar één of meerdere Gbit/s zijn
derhalve kostenefficiënt door te voeren.

-

DSL: in de gebieden waar KPN (of beter gezegd Reggefiber) nog geen glasvezeldekking had in 2016, is KPN begonnen met de opwaardering van het (verouderde) ADSLnetwerk. Door verglazing van de straatkasten en installatie van VDSL-apparatuur is
een stapsgewijze opwaardering van het netwerk doorgevoerd. Snelheden tot 100
Mbit/s en zelfs 200 Mbits (met pair bonding) zijn hierdoor mogelijk, mits de eindgebruiker binnen een straal van zo’n kilometer van de actieve apparatuur gesitueerd
is. Verdere opwaardering naar G.Fast is mogelijk, maar vergt nog fijnmazigere uitrol
van glasvezel. De stap naar volledige verglazing lijkt daarom onvermijdelijk, inclusief
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de hoge kosten voor de benodigde civieltechnische werkzaamheden om de glasvezelverbindingen te realiseren.
-

Kabel: aangezien de kwaliteit van de coaxkabels van hogere kwaliteit is dan bij het
DSL-netwerk, is dit netwerk minder gevoelig voor verval in snelheid en stroring van
andere signalen. Met de recent ingezette opwaardering naar de DOCSIS 3.1 standaard wordt het technisch mogelijk om snelheden tot 1 Gbit/s te leveren. De stap
naar verglazing is daardoor minder urgent dan bij DSL het geval lijkt.

Alle netwerkeigenaren hebben er voor hun langetermijnstrategie baat bij om de capaciteit
van hun netwerk aan te laten blijven sluiten bij de klantbehoeften. Het is onze verwachting
dat deze markt in de kernen dan ook naar behoren zal blijven functioneren.
Buitengebiedsinitiatieven
Over de verschillende (markt)initiatieven kunnen we het volgende stellen:
•

Glasvezel buitenaf – Dit is verreweg de grootste speler wat betreft vraagbundeling
en uitrol van glasvezel in het buitengebied. Nadat het gestart is als een joint venture
tussen Cogas en Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (CIF) is het
inmiddels samen met CAIW en DELTA ondergebracht in de DELTA holding. Deze
holding is in handen van het Zweedse EQT Infrastructure Fund. De nieuwe eigenaar
draagt zorg voor de grote financieringsbehoefte die het bedrijf heeft ontwikkeld nadat het vanaf 2015 is begonnen met het claimen van een groot deel van de voor hen
aantrekkelijke buitengebieden. De opzet en omvang van het CIF-fonds sloot hier niet
langer goed bij aan. Met de hernieuwde financieringsmogelijkheden is het alleen nog
zaak om succesvolle vraagbundeling te realiseren in de verschillende doelgebieden
voordat men overgaat tot daadwerkelijke uitrol.

•

Glasvezel Rivierenland – De samenwerkende gemeenten in deze regio hebben een
alternatieve aanpak voor ogen om de beschikbaarheid van snel internet in het buitengebied te bewerkstelligen. Zij voorzien een netwerkbedrijf, waarvan de
gemeenten eigenaar zijn. Dit bedrijf voert een aanbesteding uit voor het ontwerpen,
aanleggen, onderhouden en beheren van een passief breedbandnetwerk, waarna
verschillende dienstenleveranciers onder gelijke condities toegang kunnen krijgen
tot dit netwerk. De regio heeft goedkeuring ontvangen van de Europese Commissie
en zit nu in een fase van marktconsultatie.

•

CAI Harderwijk – Dit lokale kabelbedrijf is na de verglazing van haar kabelnetwerk
binnen de kern Harderwijk ook gestart met de verglazing van het buitengebied van
de rest van de gemeente. Nadat de vraagbundeling succesvol is afgerond, is men nu
gestart met de aanleg. De afrond staat nog in 2018 gepland.

•

Digitale Stad – Op initiatief van Dik Wessels Jr. is dit relatief nieuwe initiatief gestart
met de vraagbundeling en uitrol in verschillende doelgebieden. In Gelderland betreft
dit het buitengebied rondom Lochem. Daarnaast is het buitengebied ten westen van
Barneveld onderdeel uit van het doelgebied rondom Leusden.
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•

Regio Arnhem-Nijmegen – de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben gezamenlijk een uitvraag naar marktpartijen gedaan om hen te verleiden actief
te worden in het buitengebied van deze gemeenten. Op dit moment hebben drie
partijen aangegeven interesse te hebben in het gebied.

Toekomst van het mobiele netwerk
In veel discussies over de toekomst van (mobiele) telecomnetwerken wordt gesteld dat de
komst van de vijfde generatie mobiele netwerken, oftewel 5G, de oplossing zal zijn voor alle
problemen die de huidige netwerken op dit moment hebben. Denk hierbij aan te beperkte
capaciteit op drukke locaties en tijdens evenementen, de dekking in het buitengebied, etc.
De belofte van 5G vertoont echter veel gelijkenissen met de beloften van 3G en 4G in het
verleden.
Met de grootschalige uitrol van 5G, die we vanaf 2020-2022 verwachten, zal wel degelijk
een substantiële stap voorwaarts worden gemaakt in technologische mogelijkheden van het
netwerk. Het zal leiden tot een toename in de beschikbare bandbreedte, een lagere latency
en een hoge dichtheid van aan te sluiten apparaten voor bijvoorbeeld Internet of Thingstoepassingen. De vraag vanuit de gebruikers neemt gedurende de levensduur en terugverdientijd van circa tien jaar echter ook sterk toe. De snelle technische afwaardering van de
mobiele netwerken (“het is al ouderwets zodra het landelijk beschikbaar is”) zal ook hier
weer aan de orde zijn. 5G heeft de ambitie om 1 Gbit/s download aan te kunnen bieden, wat
in 2025 (of kort daarna) voor een grote groep gebruikers weer te weinig zal zijn. Daarbij is
de beschikbare snelheid afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de beschikbare capaciteit, het gebruikte device en de locatie (binnen of buitenshuis). Zodoende zal een
individuele gebruiker in uitzonderlijke gevallen beschikken over een verbinding van 1 Gbit/s,
bijvoorbeeld in de nachtelijke uren en pal naast de zendmast. Maar het is nu juist het aantal
opstelpunten dat in het buitengebied de beperkende factor is.
De minister sprak vorig jaar over het toevoegen van een dekkingsverplichting bij de veiling
van de 5G-frequenties. Het is op dit moment nog niet goed duidelijk hoe deze verplichtingen
geoperationaliseerd (Mbit/s, binnen/buiten, type antennes, welke devices, etc.) en vooral
gehandhaafd zullen worden. De uitrolinspanningen van de operators zullen primair op de
kernen geconcentreerd blijven. Zodoende zal er in het buitengebied altijd sprake blijven van
beperkte(re) capaciteit van het mobiele netwerk. Het blijft immers onrendabel om een netwerk zwaar te dimensioneren voor een beperkt aantal gebruikers, waarbij het aantal ook
nog eens variabel is, aangezien het ook de mobiele gebruikers moet bedienen. Duitsland
kent bijvoorbeeld wel een dekkingsverplichting, maar ook hier tonen de dekkingskaarten van
bijvoorbeeld Vodafone en Deutsche Telekom een duidelijke concentratie rond de kernen. In
het buitengebied is hier ook slechts sprake van basisdekking van bijvoorbeeld 3G of alleen
4G buitenshuis. 300 Mbit/s over LTE is ook hier alleen in de kernen beschikbaar. Daarbij is
er onzekerheid of er sprake blijft van proposities met beperkte databundels of fair use voorwaarden (bijvoorbeeld met een maximum verbruik per dag), of dat werkelijk ongelimiteerd
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gebruik ook mogelijk gaat worden. Samen met de beschikbare capaciteit bepaalt dit voor de
gebruiker immers de mate waarin de ervaring in het buitengebied identiek is aan de ervaringen in de kernen.
De ontwikkeling en uitrol van 5G is desondanks een zeer relevante ontwikkeling die op vele
fronten voor innovatie en betere gebruikerservaringen kan zorgen.
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Bijlage 3.

Begrippenlijst

Begrip

Korte toelichting

Actuatoren

Een actuator maakt gebruik van een signaal om zijn omgeving te beinvloeden

Additive manifacturing

Hierbij wordt digitale data gebruikt om 3D objecten in lagen op te
bouwen.

Augmented reality

Augmentend Reality is een live beeld van de werkelijkheid waaraan
elementen worden toegevoegd door een computer.

Cloud

De cloud staat voor een netwerk van computers, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait
of waar die computers precies staan.

Cognitive computing

Cognitive computing staat voor nieuwe hardware of software die
functies van het menselijk brein imiteert om zo betere beslissingen
te maken.

Digital Twins

Een digital twin is een digitale representatie van een product.

Glasvezelbackbones

Een stelsel van zeer snelle verbindingen waarlangs het gegevensverkeer van de netwerken loopt die op de backbone zijn aangesloten.

Internetexchanges

Een internet exchange is een organisatie die haar leden een netwerk-platform biedt waarop de aangesloten partijen IP-verkeer met
elkaar kunnen uitwisselen.

LoRa

Een vorm van draadloos Internet of Things. Hierdoor kan er gecommuniceerd worden met allerlei objecten in de fysieke omgeving.

NB-IoT

Een vorm van draadloos Internet of Things. Hierdoor kan er gecommuniceerd worden met allerlei objecten in de fysieke omgeving.

LTE-M

Een vorm van draadloos Internet of Things. Hierdoor kan er gecommuniceerd worden met allerlei objecten in de fysieke omgeving.

Sigfox

Een vorm van draadloos Internet of Things. Hierdoor kan er gecommuniceerd worden met allerlei objecten in de fysieke omgeving.

Next generation access

Telecommunicatienetwerken die voldoen aan hoogwaardige stan-

network

daarden

Rapid prototyping

Rapid prototyping is een verzamelnaam voor verschillende technieken die het mogelijk maken om snel fysieke prototypen te
vervaardigen.
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Begrip

Korte toelichting

Recommender systems

Systemen die een gebruiker aanbevelingen geven over een goede
(of de beste keuze). Een goed voorbeeld hiervan zijn de aanbevelingen van Netflix of Amazon (“anderen kochten ook”).
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