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Voorwoord

Raadsleden kunnen niet om  
digitalisering heen. Want hoewel  
de techniek veelal onzichtbaar blijft, 
zijn de gemeentelijke organisatie,  
het openbaar bestuur én de 
samenleving er in grote mate van 
afhankelijk. Denk aan het online 
burgerloket, de ‘slimme stad’ en 
mobiele parkeerapps.

Toch blijkt uit onderzoek dat raadsleden maar 
zelden over digitalisering spreken en het lastig 
vinden om de maatschappelijke impact ervan in  
de volle breedte te overzien (Rathenau Instituut, 
‘Raad weten met digitalisering’, september 2020). 
Raadsleden hebben behoefte aan meer ‘grip’ op de 
materie. Hierin willen we als Nederlandse Vereni-
ging van Raadsleden graag voorzien.

Om die reden bevat deze publicatie twee praktische 
handreikingen. We bieden een overzicht van vragen 
rond digitalisering die voor raadsleden relevant 
kunnen zijn. Hiermee krijgen raadsleden grip op de 
breedte aan politieke vragen die aan de orde kunnen 
zijn als het gaat over het gebruik van data en ict in 
en door een gemeente. Daarnaast bieden we een 
overzicht van de waarden die in de discussies over 
de vragen een rol kunnen spelen. Hiermee krijgen 
raadsleden gereedschap om hun eigen standpunten 
te onderzoeken, en die van anderen. 

Dit boek biedt dus praktische handreikingen en is 
tegelijkertijd ook een uitnodiging aan gemeen-
teraden om actiever met digitale vraagstukken aan 
de slag te gaan. Om jullie aan te moedigen lastige 
vragen niet te vermijden maar hierover het gesprek 
te voeren binnen en buiten de raad, met oog voor 
zowel positieve als negatieve gevolgen van digitali-
sering, vanuit  verschillende perspectieven. Want 
het belang van digitalisering blijft groeien. Ik wens 
jullie veel succes en plezier bij het lezen én 
gebruiken van dit boek.

Bahreddine Belhaj
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
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Inleiding  

Wat zijn voor raadsleden relevante 
vragen over het gebruik van data  
en ict door de gemeente en andere 
lokale spelers? En welke waarden  
zijn voor raadsleden relevant bij  
het besluiten over het gebruik van 
data en ict?

Het toenemend gebruik van digitale informatie,  
data en digitale apparaten, ook wel ‘digitalisering’ 
genoemd, stelt gemeenten voor grote veranderingen. 
Gemeenten verlenen steeds meer diensten online, 
beschikken over steeds meer data, en kunnen hier 
ook steeds meer mee door slimme data-analyse. En 
ook voor de samenleving heeft digitalisering grote 
gevolgen. Denk aan online platforms als Airbnb en 
Uber, ‘slimme apparaten’ zoals energiemeters, en 5G. 
Voor raadsleden is digitalisering dus een onderwerp 
van belang. Maar welke vragen kunnen zij hierover 
stellen? En op basis van welke waarden bepalen zij 
hun standpunten als het om digitalisering gaat? 

Wat staat er in dit boek?
In opdracht van het programma Democratie in 
Actie ontwikkelde De Argumentenfabriek dit boek 
met visualisaties. De visualisaties in het eerste deel 
van dit boek bieden raadsleden overzicht van de 
breedte aan politieke vragen die gaan over het 
gebruik van data en informatie- en communicatie-
technologie (‘ict’) in en door een gemeente. Het 
tweede deel van dit boek gaat over waarden en biedt 
raadsleden overzicht van waarden die relevant 
kunnen zijn bij het besluiten over het gebruik van 
data en ict in en door hun gemeente.

Hoe is dit boek tot stand gekomen?
Om de voor raadsleden relevante vragen en  
waarden in kaart te brengen deden we 
literatuuronderzoek, benutten we onze eigen 
denkkracht en organiseerden we een denksessie 
met raadsleden en andere belanghebbenden,  
zoals griffiers en weten schappers. Een kerngroep 
vanuit het programma Democratie in Actie 
begeleidde het proces en dacht tussentijds mee.  

We danken iedereen die aan dit boek heeft 
bijgedragen voor zijn of haar denkwerk.

Hoe kunnen raadsleden en andere 
geïnteresseerden dit boek gebruiken?
De belangrijkste doelgroep van dit boek zijn raads-
leden. We hebben het boek gemaakt om hen beter in 
positie te brengen bij digitaliseringsvraagstukken, 
zoals bij het voorbereiden van een debat en besluit-
vorming door de raad. Tegelijk is het boek ook 
interessant voor anderen die zich interesseren voor 
of professioneel bezig houden met lokale politiek  
en/of digitale vraagstukken. Hieronder staat ter 
inspiratie een niet-uitputtende lijst met mogelijk-
heden om de kaarten in dit boek te gebruiken. 

Lezers kunnen de kaarten gebruiken om: 
…  te begrijpen wat relevante vragen zijn over het 

gebruik van data en ict in en door gemeenten;
…  te reflecteren op eigen rolopvattingen en bijpas-

sende vragen over het gebruik van data en ict;
...  te reflecteren op eigen waarden en opvattingen 

over het gebruik van data en ict;
…  te reflecteren op waarden en opvattingen van 

een groep, zoals een fractie of een team;
...  eigen standpunten te onderzoeken en te bepalen 

in discussies;
…  standpunten van anderen te onderzoeken en 

beter te doorgronden;
...  met niet-experts via eenvoudige taal te spreken 

over wat zij belangrijk vinden;
...  een goed politiek debat te voeren over vraag-

stukken over het gebruik van data en ict; en
...  beter te besluiten over het gebruik van data en 

ict, zoals bij het doordenken van argumenten 
voor en tegen.

We wensen iedereen veel leesplezier en de raads-
leden veel succes bij hun belangrijke werk!

Simone Halink en Dries Bartelink
De Argumentenfabriek
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Vragen van raadsleden 
over digitalisering

Vragenkaart  
gemeentelijk processen

De vragen op deze visualisatie gaan over het 
gebruik van data en ict bij het aansturen en 
beheersen van de organisatieprocessen van 
een gemeente. In de eerste plaats gaat dit 
over het aansturen en beheersen van de 
ondersteunende processen (‘bedrijfsvoe-
ring’). Deze ondersteunende processen zijn 
hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van 
het college. Dit laat onverlet dat hier ook voor 
raadsleden relevante politieke vragen aan de 
orde zijn.

Daarnaast bevat de visualisatie  
vragen over het gebruik van data en 
ict bij het uitvoeren van de hoofd-
processen of -diensten van een 
gemeente (‘uitvoering’), zoals het 
verlenen van vergunningen, het 
beheren van de openbare ruimte en 
het handhaven van regels. Ook bevat 
de visualisatie vragen die spelen bij 
gemeentelijke processen voor beleid  
en bestuur (‘bestuur’).

Wat zijn 
voor raadsleden 

relevante vragen over 
het gebruik van data en 

ict in gemeentelijke 
processen?

Bedrijfsvoering

Archiefb eheer

Welke kaders stellen we voor hergebruik, delen en geheim houden van opgeslagen overheidsinformatie?
Welke kaders stellen we voor het (actief en passief) openbaren van overheidsinformatie?

Beveiliging

Voldoet onze gemeente aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyregels?
Welke kaders stellen we voor het beveiligen van informatie en (kritische) bedrijfsprocessen van onze gemeente?

Financiën

Welke kaders stellen we om financiële risico’s van (grote) ict-projecten te beheersen en hoe controleren we deze?
Wat zijn de kosten en baten van meer informatiegestuurd werken door de gemeente en wanneer en bij wie vallen die?

Ict-beheer

Welke kaders stellen we voor het uitbesteden van ict-diensten en welke beheren we zelf?
Welke kaders stellen we voor het gebruik van (open) standaarden, zoals open source software?
Welke waarden willen we minimaal borgen als onze gemeente kunstmatige intelligentie wil toepassen?
Hoe laten we burgers en bedrijven zien welke algoritmen we als gemeente gebruiken?
Wie willen we laten meedenken over gewenst ict-gebruik door onze gemeente, zoals via een ethische commissie?

Personeel

Welk beleid willen we voeren om te zorgen dat onze ambtenaren deskundig zijn in het gebruik van data en ict?
Wat zijn de gevolgen van verdere automatisering voor het huidige personeel van de gemeente en hoe gaan we hiermee om?

Uitvoering

Dienstverlening

Welke kaders voor dienstverlening stellen we, zoals voor klantcontactcentra en gebruik van sociale media?
Hoe controleren we of gemeentelijke websites voldoen aan normen voor digitale toegankelijkheid?
Welke alternatieven bieden we voor mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van online diensten?
Wat betekent het uitbreiden van online diensten voor de locaties en openingstijden van fysieke loketten?
Willen we gratis wifi bieden in onze gemeente en zo ja, waar en tegen welke kosten?

Ontwikkeling en beheer openbare ruimte

Blijft de gemeente eigenaar van sensordata uit de openbare ruimte, zoals van slimme straatlantaarns?
Wat verstaan we onder een ‘slimme stad’ en welke doelen en indicatoren horen hierbij?
Welke kaders stellen we voor het gebruik van ict voor het volgen van verkeersstromen?

Toezicht en handhaving

Welke kaders stellen we aan gebruik van data en ict bij tegengaan van zorg- en uitkeringsfraude?
Welke kaders stellen we voor gebruik van camera’s in de openbare ruimte voor toezicht en handhaving?

Bestuur

Besluitvorming

Hoe krijgen we zicht op positieve én negatieve gevolgen van ict, zoals via een digitaliseringsparagraaf in raadsvoorstellen? 
Hoe kan de raad beter sturen en controleren via toegankelijke data zoals met behulp van dashboards?
Hoe bieden we belanghebbenden en media (beter) inzicht in documenten, debat en besluitvorming van onze raad?
Waarop moeten raadsleden letten als ze (onderling) communiceren via social media?

Participatie

Welke kaders stellen wij minimaal aan een digitaal participatieproces van de gemeente?
Welke digitale instrumenten zet onze gemeente in om (niet-digivaardige) burgers te laten meepraten en -beslissen over beleid? 



Vragenkaarten 9

Vragenkaart  
gemeentelijk processen

De vragen op deze visualisatie gaan over het 
gebruik van data en ict bij het aansturen en 
beheersen van de organisatieprocessen van 
een gemeente. In de eerste plaats gaat dit 
over het aansturen en beheersen van de 
ondersteunende processen (‘bedrijfsvoe-
ring’). Deze ondersteunende processen zijn 
hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van 
het college. Dit laat onverlet dat hier ook voor 
raadsleden relevante politieke vragen aan de 
orde zijn.

Daarnaast bevat de visualisatie  
vragen over het gebruik van data en 
ict bij het uitvoeren van de hoofd-
processen of -diensten van een 
gemeente (‘uitvoering’), zoals het 
verlenen van vergunningen, het 
beheren van de openbare ruimte en 
het handhaven van regels. Ook bevat 
de visualisatie vragen die spelen bij 
gemeentelijke processen voor beleid  
en bestuur (‘bestuur’).

Wat zijn 
voor raadsleden 

relevante vragen over 
het gebruik van data en 

ict in gemeentelijke 
processen?

Bedrijfsvoering

Archiefb eheer

Welke kaders stellen we voor hergebruik, delen en geheim houden van opgeslagen overheidsinformatie?
Welke kaders stellen we voor het (actief en passief) openbaren van overheidsinformatie?

Beveiliging

Voldoet onze gemeente aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacyregels?
Welke kaders stellen we voor het beveiligen van informatie en (kritische) bedrijfsprocessen van onze gemeente?

Financiën

Welke kaders stellen we om financiële risico’s van (grote) ict-projecten te beheersen en hoe controleren we deze?
Wat zijn de kosten en baten van meer informatiegestuurd werken door de gemeente en wanneer en bij wie vallen die?

Ict-beheer

Welke kaders stellen we voor het uitbesteden van ict-diensten en welke beheren we zelf?
Welke kaders stellen we voor het gebruik van (open) standaarden, zoals open source software?
Welke waarden willen we minimaal borgen als onze gemeente kunstmatige intelligentie wil toepassen?
Hoe laten we burgers en bedrijven zien welke algoritmen we als gemeente gebruiken?
Wie willen we laten meedenken over gewenst ict-gebruik door onze gemeente, zoals via een ethische commissie?

Personeel

Welk beleid willen we voeren om te zorgen dat onze ambtenaren deskundig zijn in het gebruik van data en ict?
Wat zijn de gevolgen van verdere automatisering voor het huidige personeel van de gemeente en hoe gaan we hiermee om?

Uitvoering

Dienstverlening

Welke kaders voor dienstverlening stellen we, zoals voor klantcontactcentra en gebruik van sociale media?
Hoe controleren we of gemeentelijke websites voldoen aan normen voor digitale toegankelijkheid?
Welke alternatieven bieden we voor mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van online diensten?
Wat betekent het uitbreiden van online diensten voor de locaties en openingstijden van fysieke loketten?
Willen we gratis wifi bieden in onze gemeente en zo ja, waar en tegen welke kosten?

Ontwikkeling en beheer openbare ruimte

Blijft de gemeente eigenaar van sensordata uit de openbare ruimte, zoals van slimme straatlantaarns?
Wat verstaan we onder een ‘slimme stad’ en welke doelen en indicatoren horen hierbij?
Welke kaders stellen we voor het gebruik van ict voor het volgen van verkeersstromen?

Toezicht en handhaving

Welke kaders stellen we aan gebruik van data en ict bij tegengaan van zorg- en uitkeringsfraude?
Welke kaders stellen we voor gebruik van camera’s in de openbare ruimte voor toezicht en handhaving?

Bestuur

Besluitvorming

Hoe krijgen we zicht op positieve én negatieve gevolgen van ict, zoals via een digitaliseringsparagraaf in raadsvoorstellen? 
Hoe kan de raad beter sturen en controleren via toegankelijke data zoals met behulp van dashboards?
Hoe bieden we belanghebbenden en media (beter) inzicht in documenten, debat en besluitvorming van onze raad?
Waarop moeten raadsleden letten als ze (onderling) communiceren via social media?

Participatie

Welke kaders stellen wij minimaal aan een digitaal participatieproces van de gemeente?
Welke digitale instrumenten zet onze gemeente in om (niet-digivaardige) burgers te laten meepraten en -beslissen over beleid? 
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Vragenkaart  
belanghebbenden 

De vorige twee visualisaties gingen over 
vragen over het gebruik van data en ict door 
bestuurders en ambtenaren van de gemeente 
zelf. Hier verleggen we de blik naar buiten. 
Want er spelen ook politieke vragen die gaan 
over het gebruik van data en ict door andere 
lokale spelers. We onderscheiden hierbij drie 
hoofdcategorieën bij het ordenen van vragen: 
particulieren, private partijen en publieke 
partijen. 

Wat zijn voor
raadsleden relevante

vragen over het gebruik 
van data en ict door 
belanghebbenden in 

de gemeente?

Particulieren

Burgers

Hoe weten burgers welke gegevens de gemeente over hen verzamelt en welke instanties toegang hebben tot deze informatie?
Hoe ga je om met (rechten van) burgers die geen gebruik willen of kunnen maken van ict? 

Inwoners

Welk beleid willen we voeren om digitale vaardigheden van inwoners te vergroten?
Willen we zelforganisatie door inwoners via platforms als amberalert.nl en verbeterdebuurt.nl stimuleren en zo ja, hoe?
Hoe kunnen we negatieve effecten voor inwoners van platforms als Airbnb afremmen zoals met regels of heffingen?

Werkenden

Wat betekent groei van de platform- en deeleconomie voor de banen van mensen die in onze regio werken?

Private partijen

Aanbieders telecominfrastructuur

Welke afspraken kunnen we maken met netwerkaanbieders over het aansluiten van woningen op internet via glasvezel?
Welk beleid voeren we als gemeente om betere mobiele dekking te krijgen in gebieden met slecht bereik?
Welk beleid willen we voeren voor de groei, locaties en duurzaamheid van datacenters in onze gemeente?
Hoe adresseren we zorgen van inwoners over plaatsing van antennes zoals voor 5G bij aanbieders? 

Aanbieders van ict-diensten

Hoe stellen we bestaande en nieuwe ict-bedrijven in onze gemeente in staat om te groeien?
Welk beleid voeren we als grote ict-bedrijven met omstreden bedrijfsstrategieën zich in onze gemeente willen vestigen?

Winkeliers

Wat zijn de gevolgen voor winkelgebieden in onze gemeente van de groei van online winkelen en hoe gaan we hiermee om?

Publieke partijen

Onderwijsinstellingen

Hoe werken we samen met onderwijsinstellingen bij het vergroten van kennis over (gebruik van) data en ict?

Overheden

Welke beheersmaatregelen treffen we in de veiligheidsregio voor het geval vitale infrastructuur uitvalt?
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Vragenkaart  
belanghebbenden 

De vorige twee visualisaties gingen over 
vragen over het gebruik van data en ict door 
bestuurders en ambtenaren van de gemeente 
zelf. Hier verleggen we de blik naar buiten. 
Want er spelen ook politieke vragen die gaan 
over het gebruik van data en ict door andere 
lokale spelers. We onderscheiden hierbij drie 
hoofdcategorieën bij het ordenen van vragen: 
particulieren, private partijen en publieke 
partijen. 

Wat zijn voor
raadsleden relevante

vragen over het gebruik 
van data en ict door 
belanghebbenden in 

de gemeente?

Particulieren

Burgers

Hoe weten burgers welke gegevens de gemeente over hen verzamelt en welke instanties toegang hebben tot deze informatie?
Hoe ga je om met (rechten van) burgers die geen gebruik willen of kunnen maken van ict? 

Inwoners

Welk beleid willen we voeren om digitale vaardigheden van inwoners te vergroten?
Willen we zelforganisatie door inwoners via platforms als amberalert.nl en verbeterdebuurt.nl stimuleren en zo ja, hoe?
Hoe kunnen we negatieve effecten voor inwoners van platforms als Airbnb afremmen zoals met regels of heffingen?

Werkenden

Wat betekent groei van de platform- en deeleconomie voor de banen van mensen die in onze regio werken?

Private partijen

Aanbieders telecominfrastructuur

Welke afspraken kunnen we maken met netwerkaanbieders over het aansluiten van woningen op internet via glasvezel?
Welk beleid voeren we als gemeente om betere mobiele dekking te krijgen in gebieden met slecht bereik?
Welk beleid willen we voeren voor de groei, locaties en duurzaamheid van datacenters in onze gemeente?
Hoe adresseren we zorgen van inwoners over plaatsing van antennes zoals voor 5G bij aanbieders? 

Aanbieders van ict-diensten

Hoe stellen we bestaande en nieuwe ict-bedrijven in onze gemeente in staat om te groeien?
Welk beleid voeren we als grote ict-bedrijven met omstreden bedrijfsstrategieën zich in onze gemeente willen vestigen?

Winkeliers

Wat zijn de gevolgen voor winkelgebieden in onze gemeente van de groei van online winkelen en hoe gaan we hiermee om?

Publieke partijen

Onderwijsinstellingen

Hoe werken we samen met onderwijsinstellingen bij het vergroten van kennis over (gebruik van) data en ict?

Overheden

Welke beheersmaatregelen treffen we in de veiligheidsregio voor het geval vitale infrastructuur uitvalt?
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Waardenclusters

middelen goed te besteden. Deze praktische 
waarden zijn ook te categoriseren. We onder-
scheiden bij de fabriek hierbij ook drie clusters: 
Continuïteit, Kwaliteit en Nut. 

Zo komen we uit op in totaal negen waarden-
clusters. Binnen elk van deze clusters zitten min of 
meer gelijksoortige waarden. We visualiseren dit op 
een waardenkaart die antwoord geven op de vraag:  
Wat zijn voor raadsleden relevante waarden bij 
besluiten over het gebruik van data en informatie- en 
communicatietechnologie in en door gemeenten? 

Hoe maken we waarden concreet? 
Waarden, zoals gelijkheid, openheid en dienst-
baarheid zijn op zich nog vrij abstract. Om concreet 
te maken hoe deze waarden voor raadsleden rele-
vant zijn voor besluiten over het gebruik van data en 
ict, kleuren we de waarden in met voorbeelden van 
opvattingen die we tegenkwamen in literatuur en 
tijdens denksessies. Deze waardeopvattingen 
verschillen per persoon. We hebben hier in de 
Waardenkaart recht aan gedaan door per waarde 
verschillende opvattingen weer te geven, vanuit 
verschillende perspectieven. Deze opvattingen en 
perspectieven zijn niet uitputtend. 

Welke waardenclusters onderscheiden we?
De Waardenkaart geeft een overzicht van voor 
raadsleden relevante waarden en opvattingen bij 
besluiten over het gebruik van data en ict in en door 
gemeenten. Elk van de waarden illustreren we via 
toelichtende uitspraken, die uitdrukking geven aan 
waarom raadsleden de waarde belangrijk vinden.  
De opvattingen zijn illustratief en niet uitputtend. 
Samen geven ze een breed beeld van wat raadsleden 
belangrijk vinden.

Welke 
waardenclusters 
onderscheiden 

we?

 Vrijheid ... gaat over autonoom leven.

 
Rechtvaardigheid

  ...  draait om het gevoel van eerlijkheid in de onderlinge 
verhoudingen.

 
Puurheid

 ...   doet een appèl op ideaalbeelden, abstracte beginselen, 
zoals geloof en gevoelens over pracht.

 
Loyaliteit

 ...  stelt de verbondenheid met mensen uit eigen kring 
centraal.

 
Empathie

 ...  is de drang zorg te dragen en verantwoordelijkheid te 
nemen voor een ander en kwaad te voorkomen.

 
Hiërarchie

 ...  gaat over de gewenste ordening van menselijke relaties 
en gemeenschappen.

 Continuïteit ... is gericht op het voortbestaan.

 Kwaliteit ... draait om de kwaliteit van processen en resultaten.

 Nut ... is gericht op meerwaarde.
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Waarden rond digitalisering 

De volgende visualisaties laten zien 
welke waarden voor raadsleden 
relevant zijn bij het nemen van 
besluiten over het gebruik van data 
en ict in en door gemeenten, en in 
welke opvattingen deze waarden tot 
uitdrukking komen.

Wat verstaan we onder waarden?
Waarden zijn diepgewortelde overtuigingen die 
richting geven aan hoe mensen vinden dat het  
moet of hoort. Het zijn woorden voor wat mensen 
wensen. Denk aan de waarde ‘gelijkheid’, omdat 
iemand vindt dat ‘algoritmen niet mogen discrimi-
neren tussen groepen burgers’. Of aan de waarde 
‘openheid’, omdat iemand vindt dat ‘de gemeente 
inzichtelijk moet maken welke data ze gebruikt,  
wat ze ermee doet en waarom’. De waarden die 
iemand belangrijk vindt zullen per persoon 
verschillen. Ook zijn per vraag meestal meerdere 
waarden in het geding.

Hoe ordenen we waarden?
Bij De Argumentenfabriek maken we voor onze 
waardenanalyses gebruik van de morele waarden-
clusters van de Amerikaanse psycholoog Jonathan 
Haidt. Waardenclusters zijn verzamelingen van min 
of meer gelijksoortige waarden. Het zijn voor Haidt 
de universele morele fundamenten waarop 
menselijke morele voorkeuren zich ontwikkelen. 
Zoals we onze smaak vormen op basis van de vijf 
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clusters. Binnen elk van deze clusters zitten min of 
meer gelijksoortige waarden. We visualiseren dit op 
een waardenkaart die antwoord geven op de vraag:  
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Welke 
waardenclusters 
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 Vrijheid ... gaat over autonoom leven.

 
Rechtvaardigheid

  ...  draait om het gevoel van eerlijkheid in de onderlinge 
verhoudingen.

 
Puurheid

 ...   doet een appèl op ideaalbeelden, abstracte beginselen, 
zoals geloof en gevoelens over pracht.

 
Loyaliteit

 ...  stelt de verbondenheid met mensen uit eigen kring 
centraal.

 
Empathie

 ...  is de drang zorg te dragen en verantwoordelijkheid te 
nemen voor een ander en kwaad te voorkomen.

 
Hiërarchie

 ...  gaat over de gewenste ordening van menselijke relaties 
en gemeenschappen.

 Continuïteit ... is gericht op het voortbestaan.

 Kwaliteit ... draait om de kwaliteit van processen en resultaten.

 Nut ... is gericht op meerwaarde.
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Wat zijn 
voor raadsleden

relevante waarden bij
besluiten over het gebruik

van data en ict in en 
door gemeenten?

Vrijheid

Autonomie

‘Burgers moeten hun gegevens kunnen inzien en partijen kunnen opdragen ze te wijzigen of te wissen.’
‘Gemeenten moeten onafhankelijk blijven van ict-leveranciers zodat ze kunnen overstappen zonder hoge migratiekosten.’
‘Burgers moeten zelf kunnen bepalen of ze persoonlijke data wel of niet met de gemeente delen.’

Diversiteit

‘Online burgerparticipatie brengt de veelheid aan opvattingen en perspectieven in een samenleving beter in beeld.’

Keuzevrijheid

‘Burgers moeten kunnen kiezen of ze online of aan een balie geholpen willen worden door de gemeente.’
‘De gemeente mag burger niet verplichten bepaalde technologie te gebruiken.’

Privacy

‘Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich netjes aan de regels voor privacy houdt.’
‘Burgers moeten zich te allen tijde en overal vrij en onbespied voelen.’

Rechtvaardigheid

Gelijkheid

‘Algoritmen mogen niet discrimineren tussen groepen burgers.’
‘We willen geen scheve verhoudingen omdat partij A over meer of betere data beschikt dan partij B.’
‘Mensen die digitaal minder vaardig zijn moeten ook op onze website terecht kunnen.’

Proportionaliteit

‘De gemeente mag persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze deze heeft verkregen.’
‘Bij beleid voor datacenters moeten we belangen zoals economie, duurzaamheid en landschap evenwichtig afwegen.’

Wederkerigheid

‘Het kan niet zo zijn dat online platforms zoals Airbnb wel de lusten, maar niet de lasten ervaren van hun succes.’

Puurheid

Beschaving

‘In een beschaafd land respecteren overheden te allen tijde de (digitale) grondrechten van burgers.’
‘Bestuurders en ambtenaren zien toe op fatsoen en eigen omgangsnormen bij gebruik van sociale media.’

Zuiverheid

‘De werkelijkheid laat zich niet volledig vangen in data, er is altijd sprake van ruis en/of verlies aan informatie.’
‘Computers geven helder en onverbloemd antwoord op complexe vragen.’

Vrijheid 
Rechtvaardigheid
Puurheid
Loyaliteit
Empathie
Hïerarchie
Continuïteit
Kwaliteit
Nut
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Waardenkaart 

Wat zijn 
voor raadsleden

relevante waarden bij
besluiten over het gebruik

van data en ict in en 
door gemeenten?

Loyaliteit

Gemeenschappelijkheid

‘Het delen van data helpt de gemeente en zorgverleners gezamenlijk de beste zorg te bieden aan inwoners.’

Saamhorigheid

‘Ik maak me zorgen dat de samenleving en politiek verder polariseren als gevolg van echokamers op sociale media.’
‘Online buurtplatforms zijn belangrijk voor burencontact en -hulp, zoals bewezen is in coronatijd.’

Trots

‘Onze gemeente loopt voorop in het gebruik van data en ict.’

Verbondenheid

‘Online deelplatforms stimuleren mensen met elkaar in contact te komen en gebruik te maken van elkaars spullen en diensten.’
‘Sociale media versterken de band tussen kiezers en gekozenen in de gemeenteraad.’
‘Online participatie helpt gemeenten en inwoners hun krachten te bundelen.’

Empathie

Betrokkenheid

‘De inzet van ict kan de gemeente helpen eenzaamheid van burgers te verkleinen.’
‘Gemeenteambtenaren die hun baan dreigen te verliezen door automatisering verdienen onze steun.’

Menselijkheid

‘Automatisering mag er niet toe leiden dat de gemeente mensen als een nummer gaat behandelen.’
‘Het gebruik van technologie moet niet alleen de gemeente maar ook de burger en het algemeen belang dienen.’

Hiërarchie

Controle

‘Burgers hebben recht op een menselijke oordeel als ze het oneens zijn met automatisch genomen besluiten.’

Gezag

‘Onze gemeente moet een vuist maken tegen online platforms die de lokale economie ontwrichten.’
‘Privacyfunctionarissen van de gemeente moeten niet alleen blaffen, maar ook kunnen bijten.’

Orde

‘De lokale overheid moet gebruik, toegang en veiligheid van het glasvezelnet garanderen, en niet de markt.’
‘Partijen die in opdracht van de gemeente werken moeten ordentelijk omgaan met technologie en data.’
‘De burgemeester moet data en ict maximaal kunnen inzetten om de gemeente veilig te houden, zoals door gezichtsherkenning.’

Vertrouwen

‘Burgers mogen erop rekenen dat hun data bij de gemeente in goede handen zijn.’

Zeggenschap

‘Persoonsgegevens zijn en blijven van de burgers zelf.’
‘De gemeente moet duidelijk maken wie in de openbare ruimte data mag verzamelen en wat daarmee mag.’

Vrijheid 
Rechtvaardigheid
Puurheid
Loyaliteit
Empathie
Hïerarchie
Continuïteit
Kwaliteit
Nut
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Waardenkaart 

Wat zijn 
voor raadsleden

relevante waarden bij
besluiten over het gebruik

van data en ict in en 
door gemeenten?

Continuïteit

Beschikbaarheid

‘Gemeentelijke ict moet het gewoon altijd (7*24 uur) doen, ook bij onderhoud, een verstoring of een defect.’
‘Uitval van vitale infrastructuur zoals internet of 112 kan onze maatschappij ontwrichten.’

Duurzaamheid

‘Ook digitale informatie moeten we zorgvuldig archiveren voor ons nageslacht.’
‘Voor energieslurpende datacenters is in onze gemeente geen plek.’

Gezondheid

‘Mensen die zorg behoeven redden zich beter en langer zelf door ict zoals via zorgrobots en videoconsults.’

Kwaliteit

Deskundigheid

‘Ambtenaren moeten de benodigde kennis en vaardigheden hebben voor verantwoord data- en ict-gebruik.’

Flexibiliteit

‘De gemeente moet haar informatievoorziening snel kunnen aanpassen, zoals bij nieuwe politieke prioriteiten.’

Openheid

‘Algoritmen die de gemeente gebruikt moeten transparant en uitlegbaar zijn.’
‘De gemeente maakt inzichtelijk welke data ze gebruikt, wat ze ermee doet en waarom.’
‘De gemeente biedt inwoners in de regel inzicht in documenten, debat en besluitvorming (‘open tenzij’).’

Zorgvuldigheid

‘De gemeente garandeert dat de data die ze verwerkt juist, volledig, actueel en controleerbaar zijn.’
‘Raadsleden moeten mogelijke negatieve effecten van ict-keuzes nauwgezet volgen en deze zo nodig heroverwegen.’
‘De gemeente moet bewaken dat persoonlijke gegevens van mensen niet in verkeerde handen vallen.’

Nut

Doelmatigheid

‘De gemeente moet door slim gebruik van data en ict haar diensten sneller en goedkoper gaan verlenen.’
‘Grote ict-projecten bij overheden duren vaak langer en kosten meer dan gepland.’

Doeltreff endheid

‘Inzet van data en ict is moet geen doel op zich zijn, wel een middel om beleidsdoelen te bereiken.’
‘Datagestuurd werken vergroot de kans dat beleid van de gemeente leidt tot de gewenste effecten.’

Vooruitgang

‘De gemeente heeft een visie op digitalisering nodig om klaar te zijn voor de toekomst.’
‘Onze gemeente moet willen leren van andere gemeenten en van fouten bij ict-projecten in het verleden.’
‘De ict-sector in onze stad zorgt voor bovengemiddelde groei van de economie en werkgelegenheid in onze regio.’

Vrijheid 
Rechtvaardigheid
Puurheid
Loyaliteit
Empathie
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Kwaliteit
Nut
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Overzicht van de negen waardenclusters  
met relevante waarden
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