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In de documentaire The Social Dilemma vertelt een 
aantal sleutelpersonen die aan de wieg stonden van 
de huidige techreuzen over hun zorgen. Bedrijven 
als Facebook, Netflix, Pinterest of Google is er alles 
aan gelegen om zoveel mogelijk data te verzamelen 
over gebruikers om op basis daarvan hun gedrag 
te kunnen sturen. Met als uiteindelijk doel zo 
interessant mogelijk te zijn voor adverteerders. 
Volgens Ruben Verborgh, professor Semantic Web 
Technologie bij de Universiteit Gent en onderzoeker 
bij imec, komt de documentaire tien jaar te laat. 
“Hoewel het voor het grote publiek wellicht nog 
schokkende informatie bevat, is deze kennis er 
allang. Wel laat de documentaire heel goed zien 
dat we inmiddels de controle kwijt zijn over onze 
persoonlijke en publieke data. We kunnen niet meer 
zelf beslissen wat ermee gebeurt en hoe we informatie 
voorgeschoteld krijgen.”

Ongelijkheid en verdeeldheid
Om mensen de controle over hun eigen gegevens weer 
terug te geven, werkt Verborgh – samen met de 
uitvinder van het wereldwijde web, Tim Berners-Lee 
– aan Solid, een set aan standaarden die ervoor moet 
zorgen dat iedereen een eigen digitale datakluis krijgt. 
“Tim maakte met het web informatie vrij. 
Ongeacht waar je bent of welk device je gebruikt, 
je kunt de informatie op het web tot je nemen. 
Datzelfde willen we doen met data.” Bij de 
aankondiging van het project liet Berners-Lee op 
zijn website weten dat het huidige web tot ‘een 
aanjager van ongelijkheid en verdeeldheid’ is 
verworden. Het bevalt hem maar niets dat zijn 
uitvinding inmiddels wordt geregeerd door een 
handvol techreuzen die in ruil voor hun diensten 
persoonlijke gegevens van gebruikers eisen. Solid 
moet in zijn ogen het web weer ‘heroriënteren’ 
naar zijn originele visie van een democratisch en 
gelijkwaardig netwerk voor het uitwisselen van 
informatie. 

Innovatie
Verborgh is van mening dat de dataverzamelwoede 
van bedrijven innovatie belemmert. “Het werkt 
bovendien oneerlijke concurrentie in de hand”, 
stelt hij. “Want bedrijven die wél een innovatief 
idee hebben, komen vaak niet verder omdat het ze 

aan data ontbreekt. Grote bedrijven zoals Facebook 
verzamelen al die data wel, maar gebruiken het niet 
voor innovaties.” Hij noemt het sociaal en legaal 
onwenselijke competitie. In een opinieartikel in 
actualiteitenmagazine Knack schrijft Verborgh: 
‘(…) kun je één innovatie noemen die Facebook 
of Twitter de afgelopen vijf jaar heeft doorgevoerd? 
Wellicht niet. Deze bedrijven innoveren niet 
noemenswaardig, omdat ze al zoveel data bezitten.’ 
Het is deze verzamelwoede die met Solid kan worden 
ingedamd. “Want dan kunnen bedrijven wel 
gebruikmaken van data en informatie, alleen hoeven 
ze het zelf niet allemaal te verzamelen en op te slaan.”

Self-Sovereign Identity
Bij TNO wordt al enige tijd onderzoek gedaan 
naar concrete toepassingen van self-sovereign 
identity (SSI). Dat biedt burgers nieuwe mogelijk-
heden om hun digitale identiteit te gebruiken. 
Het doel is om het leven van burgers te vergemak-
kelijken, maar ook om organisaties te kunnen 
laten besparen op bijvoorbeeld validering van 
formulieren. Rieks Joosten, senior onderzoeker 
op het gebied van decentrale bedrijfsprocessen en 
informatiebeveiliging bij TNO noemt een voorbeeld 
van zo’n concrete toepassing van SSI: “Misschien 
wel de belangrijkste toepassing is het elektronisch 
invullen van admini stratieve formulieren. Stel dat 
je een hypotheek wilt aanvragen, dan heb je daar 
allemaal gegevens voor nodig die je aan de 
hypotheekverstrekker moet overleggen. Niet alleen 
moet je vaak herhaaldelijk dezelfde gegevens 
invullen, je hebt ook gewaarmerkte documenten 
nodig, van bijvoorbeeld je werkgever en de bank.” 
Uit het rapport ‘Houd het simpel’ van de Nationale 
ombudsman uit 2019 bleek dat dit soort processen 
vaak veel tijd kosten en veel ergernis opleveren 
bij burgers. “Maar het is ook kostbaar voor de 
partijen die deze formulieren moeten valideren”, 
zegt Joosten. “We schatten dat Nederlandse 
organisaties ruim 1 miljard euro per jaar aan 
validatie uitgeven.”

Puntoplossingen
Dankzij SSI kan dit in de toekomst efficiënter en 
effectiever. Achter de technologie schuilen 
cryptografische technologieën, zoals public-key 

cryptografie, zero-knowledge proofs en vaak ook 
blockchain. Met deze technologieën kan de gebruiker 
zelf bepalen welke persoonsgegevens ze met wie 
willen delen, terwijl de ontvanger de herkomst en 
integriteit van deze gegevens snel elektronisch kan 
verifiëren. “Dat maakt veilige en efficiënte uitwisseling 
van digitale informatie mogelijk.” In Nederland is 
een aantal puntoplossingen op het gebied van SSI 
al beschikbaar, maar die worden nog niet groots 
gedragen. “Dat komt doordat de onderliggende 
infrastructuur er nog niet is”, stelt Joosten. 
Bovendien verstaat niet iedereen hetzelfde onder 
SSI. “Wij proberen bij TNO zicht te houden op wat 
er op hoofdlijnen speelt en proberen daarbij met 
iedereen in contact te blijven en ontwikkelingen 
aan elkaar te koppelen.”

Keuze
Volgens Verborgh is SSI een component van controle 
over persoonlijke data, maar meer gefocust op 
identiteit. Solid kan volgens hem functioneren als 
SSI of een SSI (of andere identiteitsprovider) 
gebruiken om interoperabele data te ontsluiten. Kern 
van beide datakluizen is de controle die mensen 
terugkrijgen over hun eigen gegevens. “En controle 
wil niet zeggen dat iedereen continu zelf moet 
beslissen of hij met geld of zijn gegevens voor een 
bepaalde dienst betaalt”, verduidelijkt Verborgh. 
“Vergelijk het met beleggen. Er zijn mensen die 
graag zelf beleggen, maar er zijn ook mensen die 
dat liever aan hun bank overlaten. Het feit dat je een 
kéuze hebt, daar gaat het om.” Joosten vraagt zich 
af hoe die keuze ertoe gaat leiden dat techreuzen 
minder macht krijgen. “Het lijkt mij onontkoombaar 
dat techreuzen hun gang kunnen blijven gaan 
zolang wij ervoor blijven kiezen onze gegevens met 
hen te delen om hun producten en/of diensten af 
te nemen. Die keuze hebben we al, en of we die 
gegevens dan handmatig delen, met een SSI app 
of een Solid-pod maakt niet uit. De macht van 
techreuzen zit hem erin wat ze met de data doen 

die wij verkozen 
hebben met ze te 
delen. En daar hebben 
wij geen enkele 
controle over.”

Maatschappelijk probleem
“De Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) biedt daarbij geen soelaas. Bedrijven kunnen 
makkelijk aan hun verplichtingen betreffende 
doelbinding, transparantie en dergelijke voldoen. 
Wat ze daar opschrijven heeft immers niet of 
nauwelijks invloed op de keuzes die wij maken. 
Daarbij wegen korte-termijn voordelen vaker veel 
zwaarder dan (mogelijke) lange-termijn/
maatschappelijke nadelen. Dit uit te buiten lijkt 
mij de basis van de macht van techreuzen. En dat 
maatschappelijke probleem gaat niet met 
technologie worden opgelost. Dat vereist betere 
wet- en regelgeving en steviger handhaving. Maar 
omdat dit ook weer economische gevolgen heeft zie 
ik dat niet zo snel gebeuren.” Verborgh en Berners- 
Lee zijn juist van mening dat Solid de verstoorde 
machtsverhoudingen in de digitale wereld kan 
corrigeren, zodat gebruikers weer bepalen wat er 
met hun persoonlijke informatie gebeurt en waar 
die informatie wordt bewaard. Volgens Verborgh 
biedt het project voordelen voor zowel gebruikers 
als bedrijven. “Want voor innovatie is vaak data 
nodig en het verzamelen van al die relevante data 
is voor veel organisaties een uitdaging. Met Solid 
hoef je hieraan geen energie meer te verspillen, 
want uiteindelijk heb je toch nooit data genoeg.” 
Bovendien is een prettige bijkomstigheid dat de 
privacy veel minder in het geding komt. Volgens 
de Gentse professor is privacy niet de kern van 
Solid. “Privacy heeft er eigenlijk niet echt wat mee 
te maken. Het is collatoral damage van een verkeerd 
business model. Door mensen controle te geven 
over hun eigen gegevens, verbetert de privacy 
vanzelf. Dat is een consequentie van een betere 
business model.” Verborgh roept bedrijven op 
nieuwe manieren van innovatie te zoeken. “In 
plaats van zoveel mogelijk data verzamelen, moeten 
we leren werken met de data die burgers ons ter 
beschikking stellen.”

Geven gebruikers 
 controle over eigen 

 gegevens terug

Datakluizen

door: Kim Loohuis

Mensen moeten weer controle krijgen over hun eigen data in plaats van  
dat de techreuzen ermee aan de haal gaan. Dat vindt professor Computer-
wetenschappen Ruben Verborgh. Hij werkt samen met de uitvinder van 
het World Wide Web, Tim Berners-Lee, aan Solid, een set aan standaarden 

waarop persoonlijke datakluizen kunnen worden ingericht. 

Hoe games de thuiswerkplek 
gaan verrijken

Voorspellen wat de meest succesvolle innovaties 
in dat domein worden, is een stuk lastiger. Het grote 
gemis van thuiswerken is het gebrek aan 
‘aanwezigheid’ buiten de doelgerichte videoafspraken 
om. De spontane creativiteit en serendipiteit die 
ontstaat als willekeurige teamleden elkaar op kantoor 
tegen het lijf lopen, staan flink onder druk. De 
miljardenindustrie van games, groter dan de film- 
en muziekindustrie2, bieden voor thuiswerken 3.0 
een oplossing. Alsof de virtuele wereld van 
Second Life dat zeventien jaar geleden gelanceerd 
werd, een tweede leven krijgt. Maar dan anders.

Virtueel kantoor
Inmiddels zijn veel startups hard bezig nieuwe 
virtuele omgevingen te bouwen waarin mensen 
samenkomen om te werken en elkaar spontaan te 
ontmoeten. Branch is zo’n startup. Zij bieden een 
virtueel hoofdkantoor voor teams op afstand. Het 
virtuele softwarebedrijf heeft al $ 1,5 miljoen 
opgehaald om een mix van videobellen en gaming 
waar te maken. Allemaal met het doel ‘presence’ 
en serendipiteit mogelijk te maken. Een belangrijk 
onderscheid met Teams, Slack, Zoom en Discord 
is de toevoeging van een digitale ruimte. Alsof je 
in een grote kantoorruimte zit, elkaar tegenkomt, 
loopt en praat.
Branch biedt een virtuele 2D omgeving voor de 
thuiswerkplek. Momentum 3D3 voegt daar een 
extra dimensie aan toe. Afgelopen november 
kwamen meer dan 1.600 burgers, bedrijven, 
overheidsinstanties en universiteiten in deze 
virtuele 3D omgeving bijeen om samen te werken 
aan vraagstukken rondom de energietransitie. 
Deze zogeheten ‘online mass collaboration arena’ 
is een game-achtige setting waar je doorheen 

vliegt, verschillende 
ruimtes in en uit kunt 
gaan en elkaar 
spontaan kan 
ontmoeten en 
tegelijkertijd samen-
werkt in teamverband. 
De uitdaging waar aan 
gewerkt wordt, staat 
geprojecteerd op grote tv-schermen om de 
platformen heen. De aangedragen oplossingen 
komen op die manier ook voorbij. Het bieden van 
een grote virtuele ruimte waarin mensen en dingen 
een echte plek hebben, is ook in deze oplossing 
het grote verschil met het bekende Teams, Slack, 
Zoom of bijvoorbeeld Google Meet up.

Bestuurders in een digitale ruimte
Vóór de coronatijd bood het kantoor nauwelijks 
ruimte voor wat rondschieten, chaos en autoraces. 
Nu is dat voor velen een welkome afwisseling te 
midden van de monotone tsunami aan Zoom en 
Teams calls. Dat beschrijft een aantal bestuurders 
in een groot artikel in de New York Times. Ze 
vertellen hoe zij vergaderen en klanten ontmoeten 
in games als Grand Theft Auto V en Red Dead 
Redemption 24. Topman Lewis Smithingham  
van MediaMonks mag zich inmiddels ervarings-
deskundige noemen. Hij legt uit dat de ene game 
de andere niet is. Zo passen verschillende games 
bij verschillende type klanten. Hij is zelf fan van 
Animal Crossing: New Horizons. Een spel dat 
afgelopen maart op de markt kwam. Deelnemers 
komen terecht op cartooneske kleurrijke 
privé-eilanden waar ze hun huis inrichten, vissen 
vangen en op zoek gaan naar andere beesten. Het 

kost in deze game vaak veel tijd om bloemen, meubels 
en aas om te vissen bij elkaar te sprokkelen. 
Smithingham zag zijn kans schoon en kocht 
virtueel aas op eBay: “De eerste keer dat ik deze 
ene klant ontmoette, gaf ik haar 100 aas. Dat is 
een waanzinnig extravagant cadeau.” 
Het artikel in de New York Times somt allerlei 
casussen op waarmee bestuurders hun ervaringen 
uit de virtuele wereld delen. Van zakelijke relaties 
die banken overvallen in Grand Theft Auto, brain-
stormsessies in Minecraft, tot teams die rondom 
een gezellig digitaal kampvuur vergaderen in Red 
Dead Redemption 2. Allemaal veel beter dan Zoom 
zo sprak een van de bestuurders. Toch zijn er ook 
technische problemen. Zo is de vergadertafel niet 
altijd voor iedereen te zien. Ook zit er een knop 
in die zowel bedoeld is om op een boomstam rond 
het vuur te gaan zitten als om jouw dichtstbijzijnde 
collega te wurgen.

Beloftevolle inspiratie
Deze ontwikkelingen doen denken aan de grote 
beloften rond Second Life dat in 2003 werd geboren. 
Een nieuwe virtuele wereld waarin mensen als 
avatar rondliepen. Het zou ons leven compleet gaan 
veranderen. De digitale Linden Dollars konden in 
echt geld omgewisseld worden en allerlei 
multinationals zoals Philips, Nike, Coca-Cola en 
ABN-AMRO openden een kantoor in deze virtuele 
wereld. Second Life werd destijds zelfs gebombar-
deerd tot nieuwe economie die een reuzenvlucht 
zou gaan nemen. Ondanks de 20 miljoen 
geregistreerde gebruikers in 2010 is Second Life 

nooit echt doorgebroken. Het zou dan ook naïef 
zijn om te zeggen dat we straks allemaal in games 
gaan vergaderen.
Hoewel, sinds het begin van Second Life zijn we 
bijna twee decennia verder. In deze periode zijn we 
in een rap tempo gedigitaliseerd. De infrastructuur 
is aanzienlijk beter en technologische hulpmiddelen 
zijn voor iedereen toegankelijk. Bovendien heeft 
het coronatijdperk de digitalisering flink in de 
versnelling gezet. Tegelijkertijd is er alom frustratie 
rondom de huidige thuiswerktools. Daarmee is de 
behoefte aan verbetering groot. Zo lijkt het erop dat 
de ingrediënten van het Second Life van weleer een 
tweede kans krijgen. De huidige gaming markt biedt 
in ieder geval genoeg inspiratie voor de thuiswerk-
plek van de toekomst.

1  https://www.weforum.org/agenda/2020/11/bill-gates-pandemic-covid-coronavirus-work-travel-business-digital
2  https://www.ejinsight.com/eji/article/id/2280405/20191022-video-game-industry-silently-taking-over-entertainment-world
3  https://www.youtube.com/watch?v=mwpj70Gcatg&ab_channel=Odyssey
4  https://www.nytimes.com/2020/07/31/business/video-game-meetings.html

Een beetje rondschieten en 
 autoracen is voor velen een 
 welkome afwisseling te midden 
van de monotone tsunami  
aan Zoom en Teams calls

“ Wij hebben geen controle  
over wat techreuzen doen  
met onze data”

door: Thijs Pepping

Meer dan 50 procent van de zakenreizen en 30 
procent van de dagen op kantoor zijn voorgoed 

voorbij, zo voorspelt Bill Gates1. Met hem bevestigen 
vele trendonderzoeken hetzelfde toekomstscenario. 

Salesforce springt alvast op de trein door de 
 werkplek-app Slack voor $ 27,7 miljard te kopen.  

Je hoeft geen groot voorspeller te zijn om 2021 uit te 
roepen tot het jaar waarin snelle ontwikkelingen  
en daarmee gepaard gaande investeringen in de 

thuiswerkplekomgeving hoogtij vieren.




