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SAMENVATTING 
Als gevolg van digitalisering zijn data platforms 
bezig aan een snelle opmars in vrijwel alle 
maatschappelijke domeinen. Data platforms 
zijn organisatievormen en verdienmodellen 
rondom een dataverzameling of data-infra-
structuur zoals een datanetwerk. 

In dit rapport verkennen we de dynamiek van 
deze opkomst en gaan we in op de moge-
lijke rollen voor de provincie Brabant om de 
kansen van dataplatforms beter te benut-
ten en in te spelen op de ontwikkelingen. 
Uiteindelijk doen we vijf aanbevelingen.

DATAPLATFORMS HEBBEN EEN EIGEN 
DYNAMIEK: KANSEN EN RISICO’S
Dataplatforms hebben een eigen dynamiek 
waarmee ze van grote invloed zijn op de 
samenleving. 

Hoewel dataplatforms verschillende 
verschijning vormen hebben, is de onder-
liggende dynamiek van dataplatforms dat ze 
snel kunnen groeien, verbreden of verande-
ren. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking 
waardoor dataplatforms grote invloed 
hebben op ondernemen, samenwerken en 

besturen in de provincie. Dataplatforms 
versnellen innovaties, maar beïnvloeden 
tegelijkertijd ook het innovatieklimaat. 
Dataplatforms betreden snel nieuwe 
markten en kunnen macht of samenwerking 
in de keten aanzienlijk beïnvloeden. Daarmee 
kunnen ze de diversiteit en pluriformiteit van 
bedrijven en diensten aantasten. De opkomst 
van dataplatforms gaat daarmee ook over 
de grenzen heen tussen overheid en markt 
en tussen overheidslagen. Verder kunnen 
platforms leiden tot ongelijke toegang tot 
diensten en markten en tot uitholling van 
publieke waarden. 

Omdat platforms samenwerking in net-
werken op basis van data faciliteren, kunnen ze 
een belangrijke rol spelen bij cross-sectorale 
uitdagingen zoals circulair bouwen, duur-
zame mobiliteit en de energietransitie. Op 
allerlei punten kunnen platforms oplossin-
gen bieden voor pregnante problemen en 
in grote transitietrajecten. Dataplatforms 
kunnen de provincie dus ondersteunen om 
effectiever beleid te realiseren. 
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DATAPLATFORMS LEIDEN TOT NIEUWE 
(STURINGS)VRAAGSTUKKEN IN HET PUBLIEKE 
DOMEIN
De potentiële invloed van dataplatforms roept 
daarom ook allerlei sturingsvragen op, voor zowel Rijk, 
 gemeentes als provincie. De vraag hoe de provincie 
zich tot opkomende dataplatforms moet verhouden, 
gaat niet alleen over hoe een innovatieklimaat kan 
worden gestimuleerd, maar ook over de vragen welke 
waarden we in de publieke ruimte willen borgen en 
over welke handelingsopties de provinciale overheid 
op langere termijn wil kunnen beschikken. Het is onver-
mijdelijk én kansrijk dat de provincie hierin een positie 
inneemt en hier beleidsinstrumentarium in ontwikkelt. 

De stappen die de provincie nu zet, bepalen in belang-
rijke mate de omvang en diversiteit van de handelings-
opties in de toekomst. En ze bepalen de kansen voor 
innovatie ‘van onderop’; voor doorbraakinnovaties die 
niet direct in een bestaand businessmodel passen. 

HET BEGINT BIJ EEN BREDERE EN STEVIGER 
BEWUSTWORDING VAN DE DYNAMIEK VAN 
DATAPLATFORMS
Kernpunt van ons advies is dat de provincie zich meer, 
en breder, bewust moet worden van de specifieke 
dynamiek van dataplatforms. Dataplatforms zijn niet 
alleen een potentieel instrument voor beleid, maar ze 
zijn ook een maatschappelijke ontwikkeling met een 
grote impact. Enerzijds stellen we dat de opkomst van 
dataplatforms een gegeven is, dat dat snel kan gaan en 
dat dat kansen biedt in de aanpak van maatschappe-
lijke opgaven én in het functioneren van de provincie. 
Anderzijds pleiten we voor realisme in het handelings-
perspectief: niet te snel te veel willen, maar wel gericht 
aansluiten bij bestaande initiatieven, vanuit een lerende 
aanpak en een strategische langetermijnvisie op 
publieke digitale infrastructuur. 

VOORZIEN IN DE RANDVOORWAARDEN VANUIT 
DE PROVINCIALE ROL
Het tegelijk borgen van publieke waarden en 
handelings perspectief enerzijds, en het verzilveren 
van kansen anderzijds, gaat niet vanzelf. Dataplatforms 
doelmatig kunnen inzetten vraagt in veel organisaties 
en instituties – inclusief de provincie – strategische 
opbouw van kennis en ervaring. In dit advies laten we 
aan de hand van casuïstiek zien welke strategische 
vragen zich voor de provincie aandienen in het werken 
met dataplatforms. Goed zicht krijgen op de mogelijk-
heden, effecten en ontwikkeling van dataplatforms 
en wat dat betekent voor provinciaal handelen, is 
essentieel om gericht toe te werken naar strategische 

doelen. Al lerend kan de provincie voorsorteren op de 
 veranderingen die komen.

“Bouw toekomstige toegang in!” is het motto om 
constructieve samenwerking aan maatschappelijke 
opgaven met en via platforms ook op langere termijn 
mogelijk te houden. De provincie kan dit nu realiseren 
door randvoorwaarden mee te geven voor eerlijke 
toegang en openheid. Tijdigheid, betrouwbaarheid 
en volledigheid van data zijn eveneens belangrijke 
eisen. Daarnaast kan ze werken aan een vruchtbare 
Brabantse databodem.

HET ONTWIKKELPAD VAN DE PROVINCIE: 
MAATWERK ÉN SAMENHANG 
Gegeven het verwachte ontwikkelpad van data-
platforms zal ook de rol van de provincie moeten 
meebewegen en groeien. De toenemende digitale 
vaardigheden van de provincie en de digitale agenda’s 
moeten steeds meer in samenhang met elkaar worden 
bezien. In die co-evolutie kan de provincie de kennis 
en competenties verwerven en aanscherpen om een 
tegenspeler en medespeler te worden in een eco-
systeem waarin platforms met meerdere stakeholders 
de samenwerking vormgeven. Dit past bij het beeld van 
‘government’ naar ‘governance’. De wijze waarop de 
provincie stuurt, verandert daarmee. Dit heeft conse-
quenties voor de provincie in de rol van partner, als 
investeerder en als bestuurder. 

In dit advies leveren wij geen blauwdruk om de pro-
vinciale rol t.a.v. platforms uit te kunnen tekenen of 
af te kunnen vinken. De praktijk is genuanceerd, en 
complexer dan in lijstjes te vatten is. We reiken inzicht 
aan in de dynamiek en geven strategische over-
wegingen en mogelijke handelingsopties mee voor de 
provincie. Vanuit dit inzicht kan de provincie steeds 
beter ‘de juiste vragen stellen’ en samenhang gaan zien 
en brengen tussen verschillende, nu nog gescheiden, 
beleidsonderdelen of actieagenda’s. 

Vanuit de positie van ‘middenbestuur’ en vanuit de 
samenwerking in de Brabantse triple helix is de pro-
vincie goed geoutilleerd om mee te groeien met de 
ontwikkelingen en nieuwe vormen van samenwerking 
aan te gaan.

OP BASIS VAN ONZE ANALYSE KOMEN WE TOT DE 
VOLGENDE AANBEVELINGEN
Wij presenteren een samenhangend pakket van aan-
bevelingen, dat de provincie op weg helpt om in te 
spelen op de snelle ontwikkeling van dataplatforms 
en gaandeweg ervaring op te doen en nieuwe instru-
menten en werkwijzen te ontwikkelen. Daarmee kan 
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de provincie direct aan de slag en voortbouwen op 
de ingezette route om, in samenspel met het veld, de 
verdere ontwikkeling van de datasamenleving vorm 
te geven en in goede banen te leiden. Daarmee zal de 
provincie steeds beter in staat zijn om te sturen. 

De aanbevelingen bestrijken de vele taken en rollen die 
de provincie kan nemen in relatie tot dataplatforms: 
van bewustwording van het strategisch belang van 
dataplatforms, het bouwen aan eigen data, het stellen 
van voorwaarden aan projecten en het realiseren 
van actieve betrokkenheid, het actief participeren in 
discussies over randvoorwaarden van de platform-
economie, tot het zelf vaardig worden in het werken 
met dataplatforms die een rol spelen bij de eigen 
uitvoering van beleid. Dan worden dataplatforms 
sturingsmiddelen.

Aanbeveling 1. Zorg voor bewustwording van de impact 
van dataplatforms en hun dynamiek bij alle Brabantse 
stakeholders
Niet alleen de provincie moet zich bewust worden 
van het strategisch belang van data en de dynamiek 
rond dataplatforms en kennis borgen in alle lagen van 
de eigen organisatie. Datzelfde moet gebeuren bij de 
gemeenten, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. En bij de inwoners van 
Brabant. Kennisoverdracht en kennisdeling zijn hierbij 
essentieel. Al deze partijen krijgen vroeger of later te 
maken met deze ontwikkeling, die invloed heeft op de 
eigen koers en de triple helix-samenwerking.

Gebruik daarvoor de bestaande kennisdragers en 
samenwerkingsstructuren zoals: 

 Î de BOM, de B5 en RRO’s;
 Î IPO-verband;
 Î de gemeenten; 
 Î de overlegorganen en lobby’s met en richting het 

Rijk en EU.

Aanbeveling 2. Ontwikkel een samenhangende 
evoluerende agenda op data-infrastructuur en 
dataplatforms 
Breng hiermee samenhang in de losse agenda’s en 
initia tieven van de provincie. Ontwikkel deze dynami-
sche/rollende agenda door inzichten en resultaten 
voortdurend terug te koppelen, te evalueren en bij te 
sturen. Hierdoor leert de provincie gaandeweg om de 
potentie van dataplatforms meer te gaan benutten 
voor het realiseren van haar eigen maatschappelijke 
opgaven. En leert ze ‘sturen’ met dataplatforms.

Onderdeel van de samenhangende visie zijn antwoor-
den op vragen als: Wat moet (blijvend) onderdeel 
zijn van de Brabantse data-infrastructuur en welke 
nieuwe projecten of investeringen dragen daaraan 
bij? Welke maatschappelijke waarden en handelings-
perspectieven kunnen worden uitgedrukt in meetbare 
data verzamelingen en welke normen horen daarbij? 
Hoe wil de provincie toegang tot deze infrastructuur 
borgen voor alle stakeholders?

Het uiteindelijke langeretermijndoel is het ontwikke-
len van een vruchtbare Brabantse databodem voor 
(maatschappelijke) innovaties en een bijbehorende 
data-infrastructuur die de provincie ondersteunt bij 
het maken en uitvoeren van haar beleid in samenhang 
met andere stakeholders.
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Aanbeveling 3. Werk aan een vruchtbare Brabantse 
databodem
Om deze agenda te kunnen uitvoeren, moet de pro-
vincie zelf ook leren om in de eigen bedrijfsvoering 
en bij de eigen beleidsontwikkeling meer gebruik te 
gaan maken van data en dataplatforms. Zo groeien de 
vaardigheden van de provincie mee met die in het veld, 
wat uiteindelijk de samenwerking tussen provincie en 
stakeholders, in platforms, makkelijker maakt.

Wij voorzien hierbij een lerend traject in drie stappen. 

1. Open de eigen data van de provincie en zorg dat 
deze binnen de eigen organisatie kunnen stromen 
en dat verschillende afdelingen en onderdelen 
gebruik gaan maken van deze data. Vergroot de 
digitale vaardigheden van de eigen organisatie en 
medewerkers. Ga zelf meer datagestuurd werken 
bij alle organisatieprocessen van beleidsvorming 
tot uitvoering. 

2. Breid het gebruik van data uit naar externe data, 
uit initiatieven waarbij de provincie betrokken-
heid heeft, bijvoorbeeld als financier, samen-
werkingspartner of afnemer. Veel initiatieven 
bouwen datapools op die voor de provincie en de 
Brabantse stakeholders van nut kunnen blijken. 

3. Werk samen met gemeenten en regio’s aan een 
gezamenlijke data-verzameling, standaarden en 
normen. Door de doelen en de wijze van meten 
te harmoniseren, kunnen provincie en gemeen-
ten elkaar versterken bij het realiseren van 
maatschappelijke doelstellingen en duidelijkheid 
creëren voor ondernemers en inwoners. Bij het 
stikstofdossier zet de provincie hier al op in, zowel 
binnen de provincie als tussen de provincies 
onderling. Dit verdient bredere navolging voor 
andere maatschappelijke opgaven. 

Aanbeveling 4. Bouw toekomstige toegang in!
Stel open en eerlijke toegang tot de ontwikkelde data 
en dataplatforms als voorwaarden voor samenwerking 
met andere stakeholders of subsidiëring van projecten 
(vergelijkbaar met het open-access-beleid). Zorg zo 
voor een meer open Brabantse data-infrastructuur. 
Doe dit vanuit het besef dat dataverzamelingen op de 
langere termijn gebruikt kunnen worden voor steeds 
meer diensten en door meer partijen. Bovendien 
vormen ze een belangrijke basis voor het sturen op 
maatschappelijke opgaven.

De discussie rond gelijke toegang is deel van een 
bredere discussie over ‘eerlijke platforms’ waarin ook 
zaken als privacy, algoritmegebruik en ranking veel aan 
de orde worden gesteld. Bij internationale (commerci-
ele) platforms kan de provincie minder directe invloed 
uitoefenen. Hier is het belangrijk dat de provincie een 
actieve rol speelt in internationale overlegorganen, 
om invloed te kunnen uitoefenen op de regulering van 
dataplatforms en hun macht, met het oog op de belan-
gen van Brabantse ondernemers en inwoners.

Aanbeveling 5. Ga leren sturen met dataplatforms door te 
experimenteren
Ga experimenteren met het gebruik van data platforms 
bij het realiseren van maatschappelijke doelen en 
transities. Leer zo hoe de provincie mede richting 
kan geven en kan sturen in interactie met andere 
Brabantse stakeholders en de rol die dataplatforms 
daarin kunnen gaan spelen. Dit betekent als eerste 
het, in overleg met het veld, ontwikkelen van data-
verzamelingen en bijbehorende normen die als basis 
dienen voor het meten van prestaties en vooruitgang 
bij het realiseren van maatschappelijke doelen en 
nieuwe maatschappelijke innovaties. 

Zorg ook tijdens het experimenteren voor kennis-
uitwisseling en verspreiding van de opgedane kennis 
over het gebruik van dataplatforms binnen Brabantse 
stakeholders, dus tussen consortia uit dataprojecten 
en bij bedrijven, kennisinstellingen, andere provincies, 
gemeenten en burgers. 
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1. INLEIDING

1 Marjolein van Trigt (2021) ‘Samen sterk tegen de techreuzen’ in: Binnenlands Bestuur, 2 mei 2021 
Digitale uitgave.

Onlangs vond de eerste PublicSpaces 
Conferentie plaats. José van Dijck, 
hoogleraar media en digitale samen-
leving aan de Universiteit Utrecht, zette 
er uiteen wat het probleem is: ‘Internet 
wordt beheerst door bedrijven die 
publieke waarden zoals autonomie en 
gelijkheid niet meenemen in hun werk-
wijze. Als we niet handelen, verliezen 
we de controle op de publieke ruimte. 
Dan raken we bijvoorbeeld de auto-
nomie kwijt op ons eigen onderwijs en 
onderzoek.’1

We bevinden ons midden in een data- en 
digitaliseringsgolf. Data worden steeds 
belangrijker: voor de manier waarop ove r-
heden en bedrijven producten en diensten 
ontwikkelen en distribueren en hun orga-
nisatie aansturen, en voor de wijze waarop 
ze kennis uitwisselen en samenwerken. De 
platformeconomie, de ontwikkelingen rond 

smart cities en open overheid: het zijn alle-
maal verschijningsvormen van de impact van 
data en digitalisering op de samenleving. 

De opkomst van dataplatforms, als 
organisatie model rondom die data, biedt 
volop kansen voor bedrijven, burgers en 
overheden. Deze kansen worden echter 
nog lang niet optimaal benut. Bovendien 
kennen platformorganisaties ook keer-
zijdes: lang niet iedereen profiteert van de 
opkomst van dataplatforms. Dataplatforms 
creëren nieuwe afhankelijkheden. 
Platformorganisaties bepalen steeds sterker 
hoe ondernemers kunnen ondernemen. De 
keerzijdes komen steeds explicieter in beeld.

Overheden vragen zich af hoe om te gaan 
en in te spelen op deze ontwikkelingen. 
Naarmate platforms aan invloed winnen, 
wordt immers ook de vraag naar hoe we 
de ‘publieke ruimte’ willen inrichten steeds 
urgenter. Welke waarden willen we daar 
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borgen? Wat laten we over aan de markt (aan com-
merciële platforms) en waar ligt een (nieuwe) rol voor 
de overheid? Wat willen we reguleren? En hoe kan de 
overheid er maximaal van profiteren en dataplatforms 
inzetten om eigen werk te verbeteren? Hoe kunnen 
dataplatforms ondersteunend zijn in het realiseren van 
taken en doelen, bijvoorbeeld voor verduurzaming of 
de inclusieve samenleving? 

Dataplatforms kunnen de provincie (en gemeenten 
in Brabant!) helpen beter beleid te maken en dat slag-
vaardiger uit te voeren. En gerichter, door beter te 
meten en op kwalitatief betere en meer volledige data/
empirie beslissingen te baseren. Tegelijkertijd stellen 
dataplatforms overheden – ook de provincie – voor 

2 Statenvoorstel 63/18A (2018), Smart data: eerste stap richting een vooraanstaande data-economie.
3 SER (2020), Hoe werkt de platformeconomie? Digitale uitgave. RLI (2021), Digitaal Duurzaam, Den Haag

nieuwe opgaven vanuit haar verschillende rollen en in 
het bijzonder voor vragen vanuit de rechtmatige rol. 
En niet alleen de opgaven veranderen met de opkomst 
van dataplatforms, ook de manier waarop overheden 
die opgaven kunnen vervullen. Nieuwe sturingsvragen 
komen op. Hoe kan de overheid haar doelen in die 
publieke ruimte straks nog bereiken? Hoe zorgt de 
overheid ervoor dat zij over een aantal jaar nog altijd 
handelingsopties heeft, zonder eerst data te moeten 
inkopen bij een commerciële partij? Hoe kan de pro-
vincie ook de kansen van dataplatforms benutten 
en eigen antwoorden vinden op de inzet van data-
platforms voor publieke doelen en maatschappelijke 
opgaven? 

VRAAGSTELLING EN CONTEXT

De provincie heeft BrabantAdvies gevraagd te advise-
ren over hoe ze zich dient te verhouden tot dataplat-
forms. Daarnaast vroeg de provincie de mogelijkheden 
te verkennen voor de inzet van dataplatforms ten 
behoeve van maatschappelijke meerwaarde en in 
maatschappelijke opgaven. 

De context van deze adviesvraag wordt gevormd 
door de snelle ontwikkelingen rond dataplatforms. 
Dataplatforms komen in allerlei sectoren en allerlei 
verschijningsvormen op. Zij stellen de provincie steeds 
vaker voor de vraag of, en zo ja hoe, hiermee om te 

gaan. De provincie Noord-Brabant is voortdurend 
bezig om het innovatieklimaat te bevorderen. De 
triple helix samenwerking is daarin een belangrijke 
pijler. Bovendien heeft de provincie de ambitie zich te 
ontwikkelen tot een vooraanstaande dataregio binnen 
de EU en zet daartoe ook al enige tijd stappen.2 Voor 
de Brabantse economie en het Brabantse innovatie-
klimaat is een provinciale voorlopersrol in het denken 
over en gericht stimuleren van digitalisering van belang. 
In deze context is de provincie op zoek naar de vraag 
wat de opkomst van dataplatforms betekent voor 
beleid en de uitvoering ervan. 

POSITIONERING VAN HET ADVIES 

Het advies is een bouwsteen voor een nadere invulling 
van het Beleidskader Datavisie 2020–2025, waarin de 
provincie omschrijft hoe zij haar interne en externe 
omgang met data ziet. Daarnaast kent het advies 
een plek in relatie tot andere provinciale initiatie-
ven die rondom digitalisering en data ondernomen 
worden, zoals het Beleidskader Economie 2030 en 
de Uitvoeringsagenda Data-economie 2021-2023, de 
Uitvoeringsagenda Digitale Transformatie 2021–2022, 
de provinciale Digitaliseringsagenda en de werkzaam-
heden van de B5 en de Brabantse AI-raad. Het advies 
haakt ook aan bij landelijke ontwikkelingen en recente 
advisering over dit thema door bijvoorbeeld de SER 
en de RLI 3. Voor zaken die buiten het directe bereik 
van de provincie vallen, verwijzen we door naar andere 
trajecten. Want ook dat is een belangrijke impact van 

digitalisering, dat overheden (rijksbreed, provinciaal, 
gemeentelijk) ook op inhoud (economisch, maatschap-
pelijk, infrastructureel, etc.) over hun eigen grenzen 
heen moeten gaan werken. 
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DOEL ADVIES 

In dit advies analyseren we de ontwikkelingen rondom 
dataplatforms en zoomen we in op de kansen en de 
impact ervan voor de provincie, als middenbestuur en 
indachtig de provinciale taken en opgaven. Het doel is 
om de provincie te adviseren hoe in te spelen op de 
ontwikkeling van dataplatforms. Daartoe maken we 
de dynamiek rond dataplatforms, als maatschappe-

lijke trend, inzichtelijk: wat zijn het, hoe werken ze en 
wat is de impact ervan op de Brabantse economie en 
samenleving? Dit brengt ons vervolgens bij vragen over 
publieke taken en de borging daarvan. Om tot slot te 
adviseren wat nodig is om dataplatforms te kunnen 
benutten voor een bijdrage aan maatschappelijke 
opgaven. 

AANPAK 

Op basis van de vraag van de provincie, een aantal ver-
kennende gesprekken met experts en literatuurstudie, 
formuleerden we de adviesvraag als volgt.

“Welke rol is voor de provincie weggelegd 
binnen verschillende soorten dataplatforms 
om tot de grootste maatschappelijke meer-
waarde te komen, met bescherming van 
publieke waarden?” 

De analyse over de platformdynamiek en de 
kansen daarin en impact daarvan op Brabant en het 
Brabantse publieke domein, kwam tot stand op basis 
van literatuur onderzoek, interviews met experts 
en vertegen woordigers van Brabantse platform-
initiatieven. In de loop van het proces is meermaals 
intensief geput uit de kennis en inzichten van platform-
expert Maurits Kreijveld. Een totaaloverzicht van 
geraadpleegde experts is in de bijlage te vinden. 

In het literatuuronderzoek bouwden we voort op de 
inzichten die we in het adviestraject ‘Risico’s en kansen 
van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspec-
tief’ uit 2018 hebben opgedaan. Daarnaast vormden 
rapporten over de opkomst van dataplatforms, de 
maatschappelijke impact hiervan en mogelijke over-
heidsrollen de basis voor de analyse (zoals: ‘De kracht 
van platformen’, Rathenau 2014, ‘Technologie op 
waarde schatten’, Rli 2017, ‘De platformsamenleving’, 
José van Dijck et al. 2016, ‘Brabant: Testomgeving voor 
de wereld van morgen’, BrabantAdvies 2017, ‘Regie op 
Gegevens’, Ministeries van VWS en BZK, 2019). Dit resul-
teerde in een analyse van kennis en inzichten op het 
onderwerp van de afgelopen jaren. 

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om plat-
forms in te zetten bij het realiseren van maatschap-
pelijke opgaven en wat dat betekent voor de rol van 
de provincie, hebben we het Lectoraat Digitalisering 
& Veiligheid van Avans gevraagd een case-study te 

verrichten naar Brabantse platforminitiatieven en de 
mogelijkheden van sturing op (maatschappelijke) inno-
vatie via platforms. Ten behoeve van twee casussen 
(‘Coöperatief glasvezelnetwerk Midden-Brabant’ en 
‘Zorg en sociale kwaliteit’) zijn interviews gehouden 
met in totaal 14 stakeholders. Er is een chronologische 
beschrijving opgesteld van de ontwikkeling van de 
dataplatforms op deze casussen, die vervolgens geana-
lyseerd is en afgezet tegen het beleidsinstrumentarium 
van de provincie Noord-Brabant. 

Deze studie gaf nader inzicht in de wijze waarop 
maatschappelijke innovaties kunnen worden gestimu-
leerd of juist geremd. Daarnaast geven de resultaten 
een eerste richting in het denken over de sturings-
mogelijkheden die de provincie kan ontwikkelen ten 
aanzien van en met dataplatforms. 

Gedurende het traject hebben we twee expertsessies 
georganiseerd, waarin deelvragen in het onderzoek 
verder werden uitgediept en aangescherpt. 

De eerste interactieve, online sessie vond plaats op 
29 juni 2020. 30 experts op het vlak van data (o.a. van 
hogescholen, gemeenten en bedrijven) gingen met 
elkaar in gesprek over de impact van dataplatforms 
op maatschappelijke opgaven. Initiatiefnemers van 
Brabantse platforms gaven presentaties gericht op  
de thema’s zorg, leefbaarheid, logistiek en agrofood. 

Tijdens de ‘Den Bosch Data Week’ vond op 27 oktober 
2020 een tweede expertmeeting plaats. De deel nemers 
van de eerste expertmeeting werden opnieuw uitge-
nodigd, aangevuld met Statenleden en medewerkers 
digitalisering van de Brabantse gemeenten. Tijdens 
deze expertmeeting werd ingezoomd op de eerste uit-
komsten van de case study van Avans, via een toelich-
ting op het in de studie gepresenteerde MLP-model en 
de vraag wat dit betekent voor de rol van de provincie 
bij maatschappelijke opgaven. 
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De opbrengsten van de expertsessies zijn gebruikt om 
de analyse verder uit te diepen en te verrijken met 
praktijkvoorbeelden.

LEESWIJZER 

De brede scope van de adviesvragen komt terug in het 
rapport: niet alleen beschrijven we wat dataplatforms 
zijn, hoe ze werken en welke dynamiek ze teweeg-
brengen (hoofdstuk 2), we bieden ook inzicht in impli-
caties van dataplatforms voor provinciaal beleid en 
uitvoering (hoofdstuk 3). Wij vinden het belangrijk dit 
brede spectrum te schetsen, zodat duidelijk wordt dat 
de opkomst van dataplatforms grote implicaties kan 
hebben. Om maximaal te profiteren van de kansen die 
dataplatforms brengen, zal de provincie op meerdere 
fronten in actie dienen te komen. We geven dan ook 
adviezen op meerdere dimensies van de rol van de 
provincie (hoofdstuk 4).
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2. DE MAATSCHAPPELIJKE 
BETEKENIS EN IMPACT VAN 
DATAPLATFORMS 

2.1. WAT ZIJN DATAPLATFORMS? 

4 Van Dijck, J., Poell, T. en de Waal, M. (2016), De Platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een 
online wereld. Amsterdam: Amsterdam University Press.

2.1.1. DATA ALS DRIJVENDE KRACHT 
VAN DATAPLATFORMS
De opkomst van online dataplatforms is het 
gevolg van de voortschrijdende dataficering 
en digitalisering van vrijwel alle aspecten 
van de samenleving. We zijn bijna alles gaan 
meten, kwantificeren en in computerdata 
gaan omzetten, met alle voordelen van dien 
voor slimmer, persoonlijker en ‘on demand’ 
productie en dienstverlening. 

Data maken het mogelijk om allerlei verschil-
lende soorten informatie, en daarmee orga-
nisaties, diensten, domeinen en groepen, aan 
elkaar te koppelen. Wie over data beschikt, 
kan nieuwe inzichten opdoen, vraagstukken 
helpen oplossen, nieuwe diensten ont-

wikkelen. Wie data heeft, heeft daarmee 
ook toegang: tot markten, kiezers, burgers, 
kopers. De snelle groei en toenemende, 
steeds bredere invloed van platforms is het 
gevolg van het feit dat platforms data als 
brandstof4 gebruiken. 

En met data komen ook de ‘praktijken’ die 
erbij horen op: dataplatforms, de basis voor 
intelligentere diensten en producten en een 
nieuwe basis voor samenwerking. Platforms 
zijn meer dan een verzamelplaats voor data. 
Het onderscheidende van platforms is dat 
de data erop digitaal en dus universeel bruik-
baar zijn, dat die data in samenwerking bijeen 
worden gebracht en benut en dat (andere, 
externe) partijen op het platform aanvul-
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lende producten, diensten of technologieën kunnen 
ontwikkelen. Het Rathenau Instituut omschrijft data-
platforms als volgt: “een platform is een funda ment van 
producten, diensten of techno logieën waarop andere 
partijen aanvullende producten,  diensten of technolo-
gieën kunnen ontwikkelen.”5

Dataplatforms zijn er in soorten en maten, maar bij elk 
platform kunnen drie componenten worden onder-
scheiden: data, infrastructuur en een community 
erop en eromheen. De verhouding tussen de drie 
componenten kan verschillen, maar data zijn altijd de 
‘smeerolie’.

Wat platforms doen 
Wat doen dataplatforms? 

Dataplatforms zijn overal. De App Store waaruit 
u uw DigiD downloadt, de Uber die u belt, 
Thuisbezorgd dat de redder in nood is bij gebrek 
aan tijd voor koken…. In de commerciële wereld 
zijn platforms snel de dominante organisatie-
vorm geworden. Maar ook in de Brabantse 
samenleving zijn er allerlei initiatieven en onder-
nemingen die op de een of andere manier 
werken met dataplatforms. 

Sommige platforms zijn heel zichtbaar. Een 
 platform als Thuisbezorgd is – via de oranje 
jassen van bezorgers – duidelijker in het straat-
beeld aanwezig dan de restaurants die feitelijk 
leveren. Andere platforms onttrekken zich 
aan het oog van de gemiddelde burger. Het 
Resources Platform van Brainport Industries 
is daarvan een voorbeeld. Bedrijven uit zeer 
verschillende sectoren brengen daarop kennis 
en middelen samen, om te werken aan een 
gemeenschappelijk doel. Het platform  faciliteert 
deze samenwerking. En bij weer andere plat-
forms zijn burgers juist sterk persoonlijk betrok-
ken. Een platform als de burgercoöperatie 
Midden-BrabantGlas wil diensten aanbieden die 
het voor mensen thuis, in hun eigen omgeving, 
aan genamer, comfortabeler en veiliger maakt: 
digitale zorg aan huis, brandbeveiliging en meer.

De opkomst van dataplatforms is mogelijk 
vanwege het feit dat er steeds meer data 

5 Rathenau Instituut (2014) Het Bericht nr. 5, Opkomst platformen: pas beleid aan. Digitale uitgave.
6 Zie de casus zorg over o.a. e/MTIC in Ben Kokkeler en Steven van den Oord (2021), Een multi-level perspectief op de rol 

van de provincie Noord-Brabant in een digitaliserend landschap: maatschappelijke opgaven, netwerksturing en data-
platformen voor datacommons. ’s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid.

worden verzameld. Brabant is een data driven 
society geworden. Data doordringen bijna alles 
wat we doen. En bij steeds meer dingen die we 
doen, stellen we – al dan niet welover wogen 
– data beschikbaar. We geven bewust data af 
om bepaalde diensten te kunnen genieten 
(bijvoorbeeld DigiD en parkeren zonder pinnen 
via Parkmobile), en soms zijn we ons nauwelijks 
bewust van de data die worden verzameld. 
Bijvoorbeeld wanneer via sensoren langs de 
provinciale wegen data worden verzameld over 
onze vervoersbewegingen. Zelfs de aardappel 
die de Brabantse boer poot, is inmiddels gedigi-
taliseerd: via sensoren en analysetechnieken 
worden data verzameld die het proces om te 
komen tot de beste match tussen grond, aard-
appelsoort en bewerking, enorm versnelt. 

Data zijn overal en worden overal opgehaald. 
En platforms worden daardoor de dominante 
organisatievorm. Er is bijna geen product, dienst 
of samenwerkingsverband meer denkbaar dat 
niet gebruikmaakt van data en meerdere dien-
sten bouwt op een onderliggend dataplatform. 
Daarmee zijn platforms ook steeds bepalender 
geworden voor ons dagelijks leven, en onder-
deel van onze kritische digitale infrastructuur. 
Kortom, na de opkomst van data gaan we, ook 
binnen de provincie, steeds meer dataplatforms 
zien, gebruiken en nodig hebben. 

2.1.2. VERSCHILLENDE 
VERSCHIJNINGSVORMEN VAN 
DATAPLATFORMS
Platformorganisaties hebben veel verschillende ver-
schijningsvormen. De community bepaalt primair 
hoe het platform ‘eruitziet’. We kennen vooral de 
marktplaatsen (Bol.com en de klusjessites), de sociale 
netwerken en de techplatforms (Internet of Things, 
zelfrijdende auto’s, AI en Healthcare): waar bedrijven 
samenwerken rond gedeelde technologische bases en 
data. Daarnaast zien we platforms opkomen waarop 
groepen ondernemers of burgers energie met elkaar 
verhandelen, platforms waarop de overheid samen 
met burgers metingen verricht naar luchtkwaliteit, 
platforms waarop bedrijven in de zorg data delen 
en/of elkaars technologiestandaarden gebruiken 
om zorgdiensten aan huis mogelijk te maken. 6 In de 
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wetenschappelijke wereld helpen dataplatforms kennis 
te vermeerderen, inzichten te genereren en samen-
werking te faciliteren. Platforms kunnen ook klein en 
(deels) geografisch begrensd zijn en een maatschappe-
lijk doel dienen, en tegelijk een winstoogmerk hebben. 
Of een coöperatie (van burgers, of ondernemers, of een 
mix van beide) als eigenaar hebben. Kortom: de verschij-
ningsvormen van platforms zijn zeer divers, juist omdat 
platforms zo’n krachtig middel zijn om ongelijksoortige 
groepen en sectoren aan elkaar te verbinden. 

2.1.3. DE GOVERNANCESTRUCTUUR VAN 
DATAPLATFORMS 
Binnen het platformdomein regelt de platform-
organisatie, vanuit zijn marktmeesterrol, zelf de 
governancestructuur: de spelregels en de voorwaar-
den, de toegankelijkheid tot data, de toegang tot 
en zichtbaarheid op het platform. Anders dan een 
traditionele marktmeester die aanbod op de markt 
reguleert, hebben dataplatforms ook macht over wie 
de markt mag betreden om er iets te kopen of delen, 
wat hij daar mag doen en onder welke voorwaarden 
hij dat mag doen. Platformeigenaren (individuele plat-
formaanbieders of groepen van bedrijven of burgers) 
bepalen wie erop mag aanbieden, vragen, rondkijken 

7 Maurits Kreijveld (2014), Kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld, Den Haag, 
Rathenau Instituut/Vakmedianet.

8 Maurits Kreijveld (2014), Kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld, Den Haag, 
Rathenau Instituut/Vakmedianet.

en data mag gebruiken. Ze bepalen ook welke aan-
bieders het meest zichtbaar zijn of selecteren vooraf 
wat voor wie überhaupt zichtbaar wordt en wat niet. 

Platforms bepalen dus de toegang tot markten, maar 
ze creëren ook nieuwe verhoudingen en afhankelijk-
heden tussen spelers, maken samenwerking over 
sectorgrenzen eenvoudiger en kunnen innovaties 
versnellen. Wie er profiteert, wordt bepaald door de 
voorwaarden die rond de platforms gelden. Daarbij 
onderscheiden we vormen variërend van open tot 
gesloten en van competitief tot coöperatief.7 De 
vormen bepalen in grote mate ook de dynamieken van 
dataplatforms. Daarbij zien we dat dataplatforms die 
opereren in de markt de neiging hebben te zoeken 
naar dominantie en geslotenheid (duidelijke plat-
formleider, winner takes all). Dat is inherent aan het 
verdienmodel. Dit terwijl burgers, samenleving maar 
ook het mkb juist belang hebben bij een bepaalde mate 
van openheid, toegang en inspraak. De coöperatieve 
vormen zijn gebaseerd op inspraak en hebben geen 
maximalisatie van winst tot doel, ze hanteren vaak lage 
kostendekkende tarieven. De keerzijde daarvan is dat 
deze platforms vaak een risico op besluiteloosheid en 
beperkte mogelijkheid van opschaling kennen. 

2.2. DE DYNAMIEK VAN PLATFORMS: OLIEVLEKWERKING 

2.2.1. DE DISRUPTIEVE WERKING VAN 
DATAPLATFORMS 
Dataplatforms brengen een heel eigen dynamiek met 
zich mee, die afwijkt van andere typen organisaties. 
Door die platformdynamiek winnen online dataplat-
forms snel aan invloed, over sector-, schaalniveau- en 
domeingrenzen heen. De platformorganisatie wordt – 
als model – de dominante organisatievorm. De eerdere 
twee genoemde ingrediënten van dataplatforms staan 
aan de basis van de ‘olievlekwerking’ van platforms: 
data en governancestructuur. 

Platforms brengen data van allerlei partijen samen, 
combineren data en genereren (nieuwe) data. Doordat 
data gemakkelijk te combineren zijn met andere data, 
worden ze exponentieel waardevoller. Met kansen 
voor snelle innovaties (vergelijk de snelle opkomst van 
apps met die van volledig nieuwe hardware). Daarmee 
wordt het steeds relevanter wie er wel of geen toegang 
hebben. Dataplatforms zullen hun data beter gaan 

beschermen of tegen een hogere prijs de toegang 
tot deze data, of tot het platform, verkopen. Daarbij 
kunnen ze disruptief zijn. Deze opbouw van datamacht, 
inclusief overnamestrategieën, zien we bij grote tech-
bedrijven of bij mediaconglomeraten.

Platforms kunnen dus snel een commerciële markt 
domineren door via data(analyse) in te spelen op de 
voorkeuren en wensen op de markt. Bovendien hebben 
dataplatforms de neiging om overstappen onaantrekkelijk 
te maken, anders gezegd: user/vendor lock-in te creëren.8

Ook platforms zonder winstoogmerk, of coöperatieve 
platforms met een maatschappelijk oogmerk kunnen 
snel aan invloed winnen op grond van de datapositie 
die ze opbouwen. Zulke datapools kunnen van nut 
blijken in de aanpak van maatschappelijke opgaven.  
Ook hier is toegang dus een belangrijk thema, niet alleen 
voor burgers, maar ook voor bedrijven en overheden. 
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Met elke toevoeging van data wordt het dataplat-
form waardevoller en nemen de mogelijkheden voor 
het slimmer maken van diensten en het creëren van 
nieuwe platformdiensten toe. Daarmee betreden 
platforms gemakkelijk nieuwe markten en zijn ze in 
staat heel snel invloed te vergaren op allerlei beleids-
terreinen en levensdomeinen.9 Dat komt omdat de 
dienstenontwikkeling op een platform niet beperkt 
wordt door domeingrenzen. Doordat er steeds meer 
dataplatforms opkomen die gemakkelijk kunnen 
uitbreiden door data te combineren naar nieuwe 
domeinen, is ook sprake van olievlekwerking van 
dataplatforms. 

Nieuwe data of nieuwe inzichten uit data kunnen 
immers eenvoudig, via het platform, worden omgezet 
tot diensten die bij een andere sector, ander gebied of 
andere klantgroep ‘horen’. Concurrentie komt dan ook 
vaak uit onverwachte hoek: IT-bedrijven gaan elektri-
sche auto’s maken, Apple en Google gaan de zorg in. En 
eerder is TomTom voor een deel al ‘weg-geïnnoveerd’ 
met gratis navigatie voor smartphones. 

2.2.2. EFFECTEN VAN DATAPLATFORMS OP 
KETENMACHT
De snelle, soms exponentiële groei van online dataplat-
forms en de groeiende dominantie gaan vaak gepaard 
met machtsverschuivingen in de keten. Daarmee wordt 
de macht van data ook voelbaar bij spelers buiten de 
keten, in andere sectoren en op andere beleidsterrei-
nen (zie kader).

9 Maurits Kreijveld (2014), Kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld, Den Haag, 
Rathenau Instituut/Vakmedianet.

10 30mhz.com

Platforms in landbouw en veeteelt: diensten-
ontwikkeling over grenzen heen10, met impact 
op lokaal, regionaal en mondiaal niveau 
ZENSIE is een voorbeeld van een platform dat 
laat zien hoe dataplatforms over traditionele 
grenzen heen gaan. Beleids- en domein grenzen, 
maar ook nationale grenzen. Door de data-
ficering van zaad- en plantveredeling zag de 
zadenindustrie steeds meer mogelijkheden 
op datagebied ontstaan. Met sensoren in het 
zadenveredelingslab en nauwkeurige sensoring 
en monitoring van het opkweken van zaden op 
het land, worden enorme hoeveelheden data 
gegenereerd die vervolgens worden ingezet om 
sneller geschikte varianten te selecteren voor 
specifieke omstandigheden. Om zo de optimale 
match tussen zaad, grond en klimaat te vinden. 

De ondersteuning van data bij zaad- en plantver-
edeling maakt de sector gerichter en efficiën-
ter. Goed voor de teler, die sneller varianten kan 
selecteren die voldoen aan de eisen die bodem, 
weersomstandigheden en ketenpartners 
(afnemers) stellen. En nodig met het oog op de 
wereldwijde voedsel- en klimaatproblematiek. Er 
is immers een directe noodzaak om de produc-
tiviteit te verhogen en tegelijk het grondstoffen-
gebruik te helpen dalen. 

Gegevensverzameling en -analyse waren tot nu 
toe niet alleen duur, handmatig en tijdrovend, 
maar ook gefragmenteerd en gelokaliseerd. 
Stuk voor stuk elementen die het dataplatform 
ZENSIE, van de Nederlandse scale-up 30MHz, 
vereenvoudigt. Dit platform geeft telers en 
kwekers inzicht in de klimatologische omstan-
digheden van hun tuin- en landbouwproducten. 
ZENSIE analyseert op interactieve wijze allerlei 
informatie afkomstig uit verschillende databron-
nen, zoals klimaat computers, sensoren en hand-
matige invoer. Dit stelt niet alleen telers maar 
ook adviseurs, distributeurs en onderzoekers 
in staat om het productieproces van gewassen, 
planten, zaden en bollen continu te verbeteren. 

Tegelijk leidt dit tot verschuivingen in de keten. 
Specialistische kennis over bepaalde rassen en 
omstandigheden is niet langer het exclusieve 
domein van een gespecialiseerde teler, maar 
wordt gedeeld met de keten. Dit heeft conse-
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quenties voor de posities in de keten. Ook de 
boer wordt afhankelijker van een databedrijf dat 
met de verzamelde data kennis opbouwt. Het 
roept vragen op over van wie de kennis is en wie 
de eigenaar is van data. 

Nog een schaalniveau hoger zien we dat dit 
soort platforms vaak klein begint, maar bij succes 
al snel wordt opgekocht door grotere agro-spe-
lers. Dat versterkt de datamacht van mondiaal 
opererende bedrijven. Dit kan een trend richting 
verdere schaalvergroting in de landbouw in de 
hand werken. Anderzijds is het ook mogelijk dat 
door precisieveredeling en -teelt op termijn 
juist nicheproducten sneller een markt kunnen 
vinden en economisch rendabel worden.11

Deze vragen en dilemma’s spelen rond zaden-
veredeling, maar ook in bijvoorbeeld de veeteelt, 
via melkrobots die worden aangesloten op het 
Internet of Things en data leveren aan mondiale 
spelers. De keuzes die de boer voorheen op 
eigen merites maakte, worden voor een steeds 
groter deel gemaakt door agro-giganten, die de 
centrale spelers zijn in het verzamelen en ver-
werken van data en zo (mede) de bedrijfsvoering 
op boerderijen sturen.12 “Door die mondialisering 
en die concentratie bij enkele grote spelers 
verschuiven ook de machtsposities in de keten. 
Dat heeft niet alleen consequenties voor hoe de 
boer zijn bedrijf uitoefent, maar daardoor kan 
ook de verhouding veranderen tussen de boer 
en zijn regionale omgeving. Welke vrijheid van 
handelen heeft hij (formeel of feitelijk) om op 
regionaal niveau afspraken te maken over zaken 
als waterbeheer, landschappelijke kwaliteit, agra-
risch natuurbeheer, toerisme, of weidegang?”13

11 RLI (2017), Technologie op waarde schatten, 66.
12 RLI (2017), Technologie op waarde schatten, 64-68.
13 RLI (2017), Technologie op waarde schatten, 64.
14 Maurits Kreijveld (2014), Kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld, Den Haag, 

Rathenau Instituut/Vakmedianet.

De macht van data zorgt dus niet alleen voor 
veranderingen in de agrarische productieketen 
zelf, maar bereikt ook andere spelers en beleids-
terreinen: de olievlekwerking van dataplatforms 
in optima forma. 

Platforms zorgen dus voor convergentie van markten 
en herschikking van waardeketens.14 Ze brengen 
groepen en sectoren samen rond een gemeenschap-
pelijk doel en stellen aanbieders, ontwikkelaars en 
gebruikers van het platform in staat om activiteiten te 
ontwikkelen die voorheen buiten hun bereik lagen. 

2.2.3. INVLOED VAN DATAPLATFORMS OP 
PUBLIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN 
Ook steeds meer publieke of maatschappelijke dien-
sten, bijvoorbeeld rond zorg aan huis, kunnen aan een 
netwerk worden gekoppeld. Sensoren die aan of in 
huis worden geplaatst of in de leefomgeving, maken 
data-uitwisseling met andere partijen mogelijk. Daar 
komen weer nieuwe diensten uit voort. En op termijn 
zal ook de overheid mogelijk diensten willen aan-
bieden op het netwerk, of gebruik willen maken van 
de data die erop worden gegenereerd. De ontwikke-
ling van dataplatforms raakt ook de inrichting van de 
publieke infrastructuur. Neem de glasvezelnetwerken 
in Brabant. Die worden aangeboden door verschillende 
partijen, met verschillende toegangsvoorwaarden en 
beveiligingssystemen. Glasvezel is al lang niet meer 
alleen ‘handig voor internet thuis en op het werk’ en 
ook platformisering van diensten van ‘algemeen nut’ 
slaat toe. 

Kortom: digitale infrastructuur (glasvezel) en online 
diensten (platforms) worden basisvoorwaarden. Dit 
alles betekent dat dataplatforms steeds meer gaan 
raken én schuren met het werkveld van overheden en 
andere (publieke) sectoren. 

2.3. DE BREDE IMPACT VAN DATAPLATFORMS OP DE SAMENLEVING 

Dataplatforms kunnen snel aan invloed winnen én 
verliezen vanwege weer andere spelers, ze komen 
elkaar tegen, zitten elkaar in de weg omdat ze bepaalde 
data voor zichzelf houden. Wat als een los initiatief, 
een niche ontstaat, kan snel leiden tot een sector-

brede, cross-sectorale of zelfs maatschappijbrede 
ontwikkeling. De snelle, vaak disruptieve, opkomst en 
domeinoverstijgende groei van dataplatforms en ‘plat-
formisering’ heeft dan ook ingrijpende gevolgen voor 
de samenleving. 
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Dataplatforms hebben effect op de wijze waarop we 
ondernemen, samenleven en besturen. Ze bieden 
kansen en brengen risico’s met zich mee. We brengen 
de aspecten verder in beeld die om bewustwording en 
een bredere publieke afweging vragen. Van de provin-
cie vraagt dit om een breder perspectief op dataplat-
forms en een samenhangende benadering ervan. 

2.3.1. GEVOLGEN VOOR ECONOMIE EN 
MARKTORDENING 
De druk op concurrentie door de opkomst van (inter-
nationale) commerciële platforms raakt ook het 
bedrijfsleven in toenemende mate. Grote platforms 
zetten vaak expliciet in op (snelle) groei, vaak onder-
steund door sterke kapitaalsinvesteerders. Met de 
groeiende dominantie van platforms verandert con-
currentie tussen (ook kleine) bedrijven van karakter. 
De concurrentie tussen bedrijven verschuift van indivi-
duele producten en diensten (en wie daarin technisch 
het beste is), naar concurrentie tussen platformen 
met daaromheen hun ecosystemen van spelers die 
toepassingen ontwikkelen en waarde creëren. Grote 
bedrijven beseffen dat en zetten dataplatforms 
 strategisch in ten behoeve van hun groei. Amerikaanse 
computergiganten rollen hun AI uit als nieuwe diensten 
op hun bestaande cloudplatformen en betreden zo 
nieuwe markten zoals de zorg en automotive.15 Dit 
raakt dus ook steeds meer de mkb-bedrijven. 

Dat de concurrentiestrijd steeds meer een strijd 
tussen platforms wordt, heeft een nadelig effect op de 
ketenmacht van het midden- en kleinbedrijf. Die zijn 
voor toegang tot klant, of data voor innovatie, steeds 
vaker afhankelijk van platforms. Data zijn immers 
macht, en wie data bezit (de platforms) bepaalt ook 
vaak wie waartoe toegang heeft tot het platform. 
Platforms kunnen ondernemers afhankelijk maken van 
een nieuwe tussenpersoon: als restaurant of hotel via 
Thuisbezorgd, Booking.com of van Bol.com. Of als boer 
van data uit sensoren en van drones en satellieten. 
Ondernemers verworden zo soms van kennisdrager 
tot uitvoerder. Bovendien leidt deze ontwikkeling vaak 
tot ‘winner takes it all’-taferelen. Nadelig voor het eco-
nomisch klimaat en een mogelijke rem op innovatie. 

Kortom: de opkomst van platforms heeft gevolgen 
voor de economie in brede zin. Platforms kunnen 
klein beginnen, maar vervolgens sterk groeien en 

15 Maurits Kreijveld (2014), Kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld, Den Haag, 
Rathenau Instituut/Vakmedianet.

16 Voor de invloed van platformeconomie op arbeidsverhoudingen en sociale stelsels: SER (2020), Hoe werkt de platformeco-
nomie, digitale uitgave.

17 Maurits Kreijveld (2014), Kracht van platformen. Nieuwe strategieën voor innoveren in een digitaliserende wereld, Den Haag, 
Rathenau Instituut/Vakmedianet.

dan publieke waarden, sociale stelsels16 en bestaande 
samenwerkings- en ondernemingsvormen uitdagen. De 
effecten van dataplatforms op markttoegang, toegang 
tot (waardevolle) data en daarmee de bewustwording 
van het strategisch belang van data zijn dus ook relevant 
voor de Brabantse industrie en het mkb. 

2.3.2. KANSEN VOOR INNOVATIE, MAAR OOK 
GEVOLGEN VOOR HET INNOVATIEKLIMAAT 
Dataplatforms zijn in veel gevallen een aanjager van 
innovatie. De data die op platforms bijeen worden 
gebracht, gegenereerd en gecombineerd, maken 
nieuwe diensten mogelijk. Dataplatforms bevorderen 
samenwerking over sectoren heen en tussen spelers 
van verschillende soort of grootte (bedrijven, burgers, 
overheden).17 En platforms zijn in staat massa bijeen 
te brengen om innovaties die eerder niet van de 
grond zouden komen, te bevorderen. Dit biedt kansen 
voor samenwerkingen tussen deze partijen om tot 
domeinoverstijgende oplossingen te komen en voor 
maatschappelijke innovatie ‘van onderop’: voor burger-
initiatieven, coöperaties en lokale oplossingen op bij-
voorbeeld het gebied van zorg. 

Platforms kunnen innovatie ook in de weg zitten. Voor 
een vruchtbaar innovatieklimaat moeten data kunnen 
‘stromen’. Dat gaat niet vanzelf goed. Met name com-
merciële platforms hebben de neiging tot vergren-
deling: via vendor lock-ins en/of overstap drempels 
proberen ze de op-het-platform-beschikbare en 
gegenereerde data voor zichzelf te houden. Om een 
stevige voedingsbodem voor innovaties en transities 
te behouden en versterken, is daarom het bevorderen 
van open platforms en standaarden en voldoende 
toegang tot data cruciaal. Vergrendeling dient waar 
mogelijk te worden tegengegaan. 

2.3.3. MOGELIJKHEDEN VOOR 
TRANSITIEVRAAGSTUKKEN EN DE SPILFUNCTIE 
VAN DATAPLATFORMS 
Dataplatforms bieden volop mogelijkheden om tran-
sities verder te brengen. Complexe vraagstukken als 
energietransitie en zorginnovatie vragen om domein-
overstijgende samenwerking in flexibele netwerken. 
Juist omdat transities multidimensionaal zijn en onzekere 
ontwikkeltrajecten kennen, kunnen dataplatforms 
hierin een relevante rol spelen: ze kunnen snel scha-
kelen in doel en samenwerking als aanpassingen nodig 
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zijn. De technologie achter platforms en – vooral – de 
data-uitwisseling en snelle innovaties die daardoor 
mogelijk worden, bieden kansen in bijvoorbeeld de 
energietransitie, in klimaatdoelen en in maatschappe-
lijke opgaven als wonen. Smart grids kunnen decentraal 
de balans tussen energieaanbod en -vraag reguleren. 
Zij zijn een belangrijke schakel in energietransitie. Ze 
maken decentrale energieopwekking (door bijvoor-
beeld zonnepanelen) haalbaar en efficiënt(er); belang-
rijke stappen in de klimaatopgaven. Smart mobility 
brengt vervoer op maat steeds dichterbij. De kennis 
over vervoersbehoeften en -bewegingen die op mobili-
teits- en smart city platforms bijeen wordt gebracht, is 
een sterke motor achter die ontwikkeling. En platforms 
kunnen veel betekenen in het bereiken van een betere 
benutting/flexibilisering van de woningvoorraad en 
circulair bouwen. 

Dit werkt twee kanten uit: doordat platforms vorm 
geven aan netwerken, bepalen ze in steeds sterkere 
mate de handelingsperspectieven ten aanzien van de 
transitie-opgaven. Op die manier vervullen dataplat-
forms in toenemende mate een spilfunctie in de digita-
liserende samenleving18: de wijze waarop platforms zijn 
ontworpen, hoe hun algoritmes werken, is dan weer 
van invloed op de keuzes die gebruikers of consu-
menten maken in energiegebruik, reisgedrag, zorg-
vraag, etc. En daarmee bepalen ze mede het succes en 
de invulling van de transitie. Bewustwording over de 
invloed van deze dataplatforms voor bijvoorbeeld de 
verduurzamingsopgave is relevant voor de vormgeving 
van innovatiebeleid ten behoeve van maatschappelijke 
opgaven.

2.3.4. ETHISCHE VRAGEN ROND 
DATAPLATFORMS 
De snel toenemende invloed van dataplatforms 
doet zich zelfs gelden op het gebied van normen en 
waarden. Dataplatforms kunnen disruptief zijn en zo 
nieuwe standaarden zetten. Vaak verschuiven maat-
schappelijke normen daarin (deels) mee. Maar in een 
aantal gevallen gaat dat schuren met maatschappelijke 
waarden die we willen hooghouden, zoals eerlijke 
concurrentie, living wages en gelijkheid (toegang!). 
Dit roept vragen op over sociale wetgeving, privacy-
wetgeving, algoritmen en eigenaarschap van data. 

18 RLI (2021), Digitaal duurzaam, Den Haag
19 Peter-Paul Verbeek en Daniël Tijink (2019), Aanpak begeleidingsethiek. Een dialoog over technologie met handelingsper-

spectief. ECP | Platform voor de informatiesamenleving. Digitale uitgave.
20 Esther Keymolen (2021), presentatie bij JADS, Ladies of Data

Dataplatforms die ingezet worden rond maatschappe-
lijke thema’s, die publieke waarden raken of het werk van 
overheden zelf, roepen nieuwe vragen op. Deels moeten 
we nog vaststellen wat we daarin belangrijk vinden en 
wat om nieuwe democratische legitimatie vraagt. 

Hier is vooral ethische reflectie nodig: het goed 
nadenken over de ontwikkelingen rond dataplatforms. 
Passen deze ontwikkelingen bij onze waarden? Kunnen 
we de ontwikkeling een verantwoorde richting geven?19 
De traditionele wijze van ethisch reflecteren – toetsen 
aan verschillende ethische kaders – voldoet niet goed 
bij dataplatforms. Daarvoor gaan de ontwikkelingen te 
snel, zijn de invloeden te alomvattend (domeinover-
stijgend) en is te veel nog niet goed te voorzien. Data 
integreren verschillende wetenschaps- en beleids-
domeinen en maken ze afhankelijk van elkaar. We zijn 
op veel gebieden al een data-driven society.20 Ook in 
ethische reflectie vertaalt zich dat in de noodzaak tot 
beschouwing in samenhang. Data-ethiek of AI-ethiek, 
maar ook reflectie waarin rekenschap wordt gegeven 
van de manier waarop data invloed hebben op alles en 
iedereen en van de toenemende invloed van platforms 
op allerlei terreinen. 

2.3.5. KANSEN VAN DATAPLATFORMS VOOR 
EEN OVERHEID ‘OP MAAT’ 
De meerwaarde van data voor de overheid is allereerst 
dat de overheid slimmer kan afwegen en kan beslissen 
tussen verschillende beleidsopties, omdat de impact 
van keuzes meetbaarder wordt. Dat kan dan ook op 
meerdere borden tegelijk: wonen, werken, recreëren, 
verplaatsen en dan ook nog schoon, veilig en duurzaam.
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Daarnaast is er nog het aspect van innovaties ten 
behoeve van transities met onzekere tijdspaden. Door 
dataplatforms kunnen die innovaties en bijbehorende 
transities worden versneld. Men kan voortbouwen op 
elkaars data en standaarden en tot slimmere en ‘op 
maat’ oplossingen komen. 

“Digitalisering kan (…) helpen bij het realiseren van 
duurzaamheidsdoelen. Met behulp van digitale tech-
nologie (platforms, red.) is het tegenwoordig mogelijk 
om data over de hoeveelheid verkeer op de wegen, de 
weersomstandigheden en de uitvoering van wegwerk-
zaamheden met elkaar te verbinden en vervolgens 
met behulp van algoritmes de capaciteitsbenutting 
van de weg te voorspellen. Op basis van die informatie 
kunnen maatregelen worden getroffen om de door-
stroming te bevorderen en zo de uitstoot van CO2 en 
fijnstof te verminderen21. 

21 Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2021), Digitaal Duurzaam, Den Haag, 9.

Tot slot is er nog de potentie van platformtechnologie 
om, door de inherente mogelijkheden voor klant-
focus en personalisatie, publieke diensten vele malen 
 ‘passender’ en efficiënter te maken voor de individuele 
burger. Een overheid op maat. De oude, algemene 
publieke dienstverlening maakt dan plaats voor custo-
mized service, waar en wanneer de burger het wil. 

Bovendien worden burgers en overheden mondiger 
en beschikken ze zelf over data. Het betrekken van 
data van burgers bij bijvoorbeeld geluidsmetingen 
en  metingen van luchtkwaliteit biedt voordelen voor 
betere besluitvorming. Data worden onderdeel van 
burgerparticipatie of vormen van samenwerking 
tussen overheid en burgers.
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2.4. CONCLUSIE: DE DYNAMIEK EN DE EFFECTEN VAN DATAPLATFORMS 
VRAGEN OM EEN SAMENHANGENDE BENADERING 

Dataplatforms zijn niet alleen een instrument, maar 
brengen een ontwikkeling op gang met een heel eigen 
dynamiek die volop effecten heeft op de samenleving. 
De provincie zal zich, door de opkomst en olievlek-
werking van platforms, steeds steviger moeten gaan 
verhouden tot dataplatforms. Niet primair vanuit de 
wens om platforms als instrument in te zetten, maar 
vanuit het inzicht in de platformdynamiek. En vanuit 
het besef dat platforms geen tools zijn ‘waarvan je 
geen last hebt als je ze in de la laat liggen’, maar dat 
platforms ingrijpende invloed uitoefenen op allerlei 
delen van de samenleving en daarmee op het sturings- 
en uitvoerings oeuvre van de provincie. Dit vraagt dan 
ook om een breder perspectief op deze ontwikkeling, 
ook van de provincie.

 Î Dat begint met bewustwording van de effecten en 
het belang van data en de borging van de toegang 
ertoe. Juist omdat de ontwikkeling van dataplat-
forms en de olievlekwerking per definitie domei-
nen overschrijdt, is ook een domeinoverstijgend 
inzicht in de platformdynamiek een noodzakelijke 
voorwaarde voor het effectief kunnen afwegen 
van een eigen rol als provincie: hoe opkomende 
platforminitiatieven te beoordelen en hoe ermee 
om te gaan. 

 Î Daarnaast noopt de olievlekwerking tot een visie 
op de publieke digitale infrastructuur, als leidraad 
in het vormgeven van beleid. 

 Î De platformdynamiek dwingt tot samenhang in 
beleid: omdat platforms domeinen overstijgen 
en grenzen tussen overheid en markt en tussen 
burger, overheid en bedrijf doen vervagen, zal 
beleidsvorming en besluitvorming ook meer en 
meer samenhang tussen beleidsdomeinen veron-
derstellen. Ook binnen de provincie. Sterker nog: 
de platformdynamiek dwingt de provincie ook om 
in de eigen beleidslijnen en handelingen voort-
durend te reflecteren op wat dit betekent voor 
gemeenten, het Rijk en de EU. 

Dit brengt ons bij het vraagstuk: welke mogelijkheden 
en vragen vloeien voort uit de platformdynamiek en 
hoe kan de provincie zich daartoe verhouden? Wat 
vraagt dit van de provincie als middenbestuur? Als 
platforms kansen bieden die de provincie in Brabant 
wil benutten, welke sturingsvragen dienen zich dan 
aan? Daarover gaat het in het volgende hoofdstuk.
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3. DE BRABANTSE BELOFTE: 
DE KANSEN VAN 
DATAPLATFORMS LEREN 
BENUTTEN

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de 
impact van dataplatforms en platformise-
ring voor de samenleving en de overheid. 
Het goed rekenschap geven van de dyna-
miek van dataplatfoms is een voorwaarde 
om ook de kansen van dataplatforms te 
kunnen benutten. In dit hoofdstuk werpen 
we een verkennende blik op de belofte van 
dataplatforms voor Brabants beleid en de 
strategische vragen die zich, in het licht van 
deze  dynamiek, daarbij voor de provincie 
aandienen: vanuit haar rol als middenbestuur 
en met het oog op de provinciale opgaven.

Brabant heeft een sterke, internationale en 
innovatieve economie, ondersteund vanuit 
triple helix samenwerking. Die positie als 
innovatieve Euregio wil de provincie niet 
alleen versterken, ze wil de innovatiekracht 
ook benutten voor de maatschappelijke 
opgaven. De provincie heeft de afgelopen 

decennia succesvol ingezet op innovatie-
stimulering, infrastructuur en vestigings-
klimaat in triple helix verband. De provincie 
zet ook in op dataplatforms: onder andere in 
samenwerking met Brainport Smart District, 
het stimuleren van smart city concepten 
als Atlas Leefbare Stad, met de inzet op 
BrabantRing en in smart mobility initiatieven. 

Deze platforms zijn een middel om transi-
ties en innovaties te helpen versnellen en 
in goede banen te leiden. Dataplatforms 
inzetten om maatschappelijke doel stellingen 
te bereiken (uitgedrukt in meetbare  criteria 
of als coördinatie tussen partijen in het 
veld), biedt potentie op vrijwel alle beleids-
terreinen, kerntaken en opgaven van de 
provincie. Denk aan bestuurlijke kwaliteit, 
de transities en aan het functioneren van 
de provinciale organisatie zelf. De opkomst 
van data platforms heeft ook effect op de 
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gangbare triple helix samenwerking en op de wijze van 
innovatiestimulering. Om als provincie hierop goed 
in te kunnen spelen, is het noodzakelijk om de juiste 
randvoorwaarden te creëren22, om het veranderend 

22 Eerder benoemden we al de ethische aspecten rondom dataplatforms. Bovendien kan de opkomst van dataplatforms 
nadelige effecten hebben voor bijv. arbeidsmarkt en het draagvlak van onze huidige sociale stelsels. Beide zijn ook relevant 
voor de provincie, maar primair is hier het rijk en de EU aan zet. Voor meer informatie over de invloed van platforms op de 
arbeidsmarkt, zie SER (2020), Hoe werkt de platformeconomie? Den Haag.

speelveld goed te helpen organiseren en om zelf een 
lerende aanpak te ontwikkelen in het werken met 
dataplatforms. 

3.1. DE BASIS: EEN VRUCHTBARE BRABANTSE DATABODEM

De provincie werkt op een aantal terreinen al aan een 
vruchtbare Brabantse databodem. Dit is van strate-
gisch belang voor zowel het eigen bestuur en uitvoe-
ring, als voor het (maatschappelijk) innovatieklimaat. 
De databodem kan worden gezien als de basis voor de 
andere doelen. Als de provincie ervoor kan zorgen dat 
data voldoende stromen en dataplatforms voldoende 
open zijn, biedt dat de basis waarop nieuwe innovaties 
kunnen groeien die de samenleving ten goede kunnen 
komen. Wat zijn daarvan de bouwstenen? 

3.1.1. DATAGESTUURD BELEID 
De keuzes die de provincie nu maakt in het stimule-
ren van initiatieven of zaken overlaten aan de markt, 
bepalen hoe de databodem van morgen eruitziet. 
En die databodem bepaalt op haar beurt de hande-
lingsopties van de provincie en het innovatief vermo-
gen van de Brabantse economie. Bij elke beleidskeuze 
zou de vraag ‘welke data hebben we hiervoor nodig en 
wat voor datapool levert dit op?’ een centrale moeten 
zijn. Tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van 
data zijn daarbij relevant, evenals vragen over (toekom-
stige) toegang tot die data. 

Losse initiatieven kunnen in samenhang worden 
gebracht en met de juiste impulsen bijdragen aan die 
vruchtbare bodem. Dat is overigens niet alleen een 
zaak van ‘investeren voor overmorgen’. Brabantse 
 initiatieven als Atlas Leefbare Stad genereren nu al 

data en inzichten die toepasbaar zijn in provinciaal 
beleid. De provincie mag, zeker als stimulerende partij 
(al dan niet via de BOM), alert zijn op de beschikbare 
data en data-infrastructuur voor bestuur en beleid die 
dit soort initiatieven nu al kunnen bieden en toegang 
tot data toevoegen aan de voorwaarden voor samen-
werking of subsidiëring. 

3.1.2. OPBOUWEN VAN PUBLIEKE PROVINCIALE 
DATAPOOLS 
Mogelijk ‘laaghangend fruit’ zijn de vele publieke data 
die nu onontsloten en onbenut blijven bij verschil-
lende overheidsorganisaties. Door die data samen 
te brengen en te ontsluiten, bouwt de provincie aan 
publieke datapools voor de uitvoering van vandaag en 
de beleidsontwikkeling van morgen.

Veel van de huidige maatschappelijke opgaven van 
de provincie overstijgen gemeente-, regio- en soms 
zelfs provinciale grenzen. Tegelijk zijn veel verant-
woordelijkheden in de uitvoering belegd bij overheden 
en organisaties op een ander schaalniveau. Denk aan 
de woningbouwopgave, die in het publieke debat 
steeds duidelijker op de Rijksagenda wordt gezet, en 
waarin de provincie via haar ruimtelijke kerntaak ook 
duidelijke verantwoordelijkheden heeft (strategie, 
samenhang bewaken, etc.) Maar veel informatie die 
van belang is voor de woningbouw, en veel uitvoerings-
macht daaromtrent, is belegd bij de gemeenten. 

Diezelfde asymmetrie – bovenlokale samenwerking is 
nodig, data zijn vooral lokaal te vinden – zien we terug 
bij maatschappelijke opgaven als de energietransitie, 
klimaatadaptatie, talentbehoud en -ontwikkeling en 
natuur. Het toewerken naar een gedeelde datapool 
kan helpen in gezamenlijk overzicht, in een samen-
hangende benadering van ruimtelijke vraagstukken en 
maatschappelijke opgaven in Brabant. Daarmee kan 
de provincie ook een samenhangende aanpak door 
gemeenten faciliteren. 
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Een gedeelde datapool kan bovendien bijdragen 
aan een goed, toekomstbestendig bestuur. “Na 
een paar decennia van decentralisaties begint 
het (…) zodanig te knellen in de uitvoering, dat 
grootschalig onderhoud en wellicht ook verbou-
wing (van het ‘huis van Thorbecke’ – red.) nodig 
is.”23 Bij de complexe maatschappelijke opgaven 
van nu is een keuze voor een bepaalde bestuurs-
laag (conform het subsidiariteitsbeginsel) lang 
niet altijd de oplossing. Samenwerking tussen 
bestuurslagen is key. En voor goede samen-
werking en optimale oplossingen voor maat-
schappelijke opgaven, is een optimale data- en 
informatie-uitwisseling onontbeerlijk. Niet alleen, 
maar wel bij uitstek, voor de provincie in haar 
regierol bij veel van deze opgaven. 

Ard Schilder (directeur Zuidelijke Rekenkamer) 
en Erik Roest (programmamanager Sociaal 
Domein van de Gemeente Tilburg) pleitten 
onlangs voor het ‘resultaat op straat’-principe 

23 Ard Schilder en Erik Roest (2021), ‘Bouwen aan toekomstig bestuur’ in: Binnenlands Bestuur nr. 4.

en aandacht voor de regio in een artikel in 
Binnenlands Bestuur. Dataplatforms kunnen 
daaraan bijdragen door de stand van zaken in 
maatschappelijke opgaven inzichtelijk te maken 
en informatie op regionaal niveau te bundelen. 

Een voorbeeld is het onderzoek dat de Zuidelijke 
Rekenkamer gaat doen naar De Peelvenen 
(Deurnsche Peel, Mariapeel, Groote Peel). Er is 
betrokkenheid en kennis van veel verschillende 
partijen over dit gebied: EU, rijksoverheid, pro-
vincies Limburg en Noord-Brabant,  gemeenten, 
twee waterschappen, natuurbeheerders 
(Staatsbosbeheer e.a.), belangenorganisaties 
(ZLTO), bedrijven (agrarisch, recreatief en toeris-
tisch) en betrokken burgers. Schilder: “Allemaal 
hebben ze kennis en informatie, maar die zijn nu 
verspreid en niet altijd toegankelijk. Wat zou het 
mooi zijn als dit in een dataplatform kon worden 
gebundeld!” 

3.2. HET SPEELVELD VOOR INNOVATIE EN DATAPLATFORMS HELPEN 
ORGANISEREN

3.2.1. CREËREN VAN OPENHEID VAN DATA EN 
TOEGANG VOOR NIEUWE SPELERS 
Succesvolle samenwerking is een basisvoorwaarde 
voor een sterk innovatieklimaat. En juist in samen-
werking zorgen dataplatforms voor ingrijpende veran-
deringen. Platforms vergemakkelijken samenwerking, 
maar herschikken ook ketens en smeden nieuwe 
 coalities. Op een dataplatform kunnen (al dan niet 
wisselende) coalities van spelers op een gedeelde 
data basis samenwerken en innoveren. Het platform 
stelt de spelers in staat om op elkaars data voort te 
bouwen en complexe vormen van samenwerking aan 
te gaan. Dit alles op voorwaarde dat de onderliggende 
data open beschikbaar zijn. Dit ‘open houden’ kan op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van open standaarden of interoperabiliteit, 
waardoor data gemakkelijk gebruikt kunnen worden 
in andere systemen van andere spelers. En door 
dataporta biliteit: zorgen dat data kunnen worden 
meegenomen of gekopieerd. Daarnaast blijft zeggen-
schap over data een punt van aandacht.Voor Brabant, 
waar de triple helix succesvol is  gebleken, is de impact 
van platforms op samenwerking in het bijzonder van 
belang. Voortbouwen op het succes van de triple 

helix is mogelijk indien deze voldoende open blijft 
voor nieuwe consortia en initiatieven, maar bijvoor-
beeld ook voor de stem van de burger. Ook burgers 
organiseren zich meer en meer via platforms om een 
specifiek doel te bereiken of mee te kunnen praten. 
Die ontwikkeling zal naar verwachting doorzetten en 
kan een steeds grotere factor in het succes van maat-
schappelijke innovatie worden. Tegelijkertijd leiden 
deze complexere mengvormen ook tot de noodzaak 
om als overheid meer te balanceren en af te wegen 
tussen belangen. Het betrekken van het maatschappe-
lijk domein is immers complexer dan alleen de samen-
werking met de triple helix partijen.

3.2.2. DE POSITIE VAN HET MKB VERSTERKEN 
Platforms kennen de neiging tot vergrendeling en het 
vergaren van teveel niet-toegankelijke data. Daarmee 
vormen ze een mogelijke rem op innovatie en kunnen 
ze handelingsperspectieven van de provincie vermin-
deren. Waar de ontwikkeling van dataplatforms nu laat 
zien dat de afhankelijkheidsrelaties van kleine spelers 
van databedrijven toeneemt en ketenmacht kan 
verschuiven, is er ook potentie om de kracht van data-
platforms juist te benutten voor een andere koers. Dit 
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vraagt allereerst om bewustwording van de effecten 
én de kansen van dataplatforms bij het mkb. Platforms 
kunnen het Brabantse mkb helpen om robuustere 
ketens in te richten en zo minder afhankelijk te worden 
van een enkele leverancier. De noodzaak daartoe deed 
zich aan het begin van de coronacrisis goed voelen. Om 
dit te stimuleren, kan de provincie helpen om tot open 
en gedeelde standaarden en datadeling te komen. Dit 
kan, via platforms, de Brabantse maakindustrie helpen 
een deel van de keten te ‘reshoren’, als dat nodig is 
om het eigen ecosysteem te versterken of afhankelijk-
heidsrelaties te veranderen.24

3.2.3. DE POTENTIE VAN COÖPERATIEVE 
DATAPLATFORM BENUTTEN
De coöperatieve structuur als model om eigenaar-
schap, toegang en inspraak te regelen en gezamenlijke 
belangen te borgen, heeft een rijke traditie in Brabant. 
Het ‘opnieuw uitvinden’ en benutten van deze struc-
tuur kan kansrijk zijn. Coöperatieve platforms kennen 
heel andere uitdagingen dan de commerciële data-
platforms, namelijk het eens worden over de te volgen 
koers, een gezamenlijke taal spreken en effectief 
samenwerken. Daarbij zien we, vooral ook in Brabant, 
de opkomst van coöperaties als samenwerkingsvorm 
van burgers om maatschappelijke doelen te realiseren. 
Vaak gaat het hierbij om (relatief) kleine, vaak geo-
grafisch gebonden initiatieven. Op bijvoorbeeld het 
gebied van energie en zorg. Dit soort platforms zijn in 
veel gevallen maatschappelijke innovaties, die hardnek-
kige vraagstukken op lokale schaal weten te tackelen. 
Veel van dit soort initiatieven zijn afhankelijk van vrijwil-
ligers, wat voor een continuïteitsprobleem kan zorgen. 

Het is niet gemakkelijk dit type initiatieven op te 
schalen of te kopiëren naar andere gebieden. Daarmee 
gaat potentiële waarde verloren. De provincie kan 
hierin faciliterend zijn en zo de belangen van burgers, 
bedrijven en zichzelf helpen borgen, samenwerking 
bevorderen en innovaties mogelijk maken.

24 Smart Industry (2020), Whitepaper ‘Flexibeler, robuuster en slimmer werken’ via https://smartindustry.nl/whitepapers/
whitepaper-flexibeler-robuuster-en-slimmer-werken.

25 Ben Kokkeler en Steven van den Oord (2021), Een multilevel perspectief op de rol van de provincie Noord-Brabant in een 
digitaliserend landschap: maatschappelijke opgaven, netwerksturing en dataplatformen voor datacommons. ’s-Hertogen-
bosch, Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid.

26 Mariana Mazzucato (2015), De ondernemende staat, waarom de markt niet zonder overheid kan’, 2014, Mariana Mazzucato, 
Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

3.2.4. VAN INNOVATIEBELEID NAAR 
TRANSITIEBELEID25

Het inzicht dat klassiek innovatiebeleid in de vorm 
van subsidies, ingegeven vanuit marktfalen en spill 
over effecten, niet langer volstaat, wint mede door de 
opkomst van dataplatforms terrein. Dataplatforms 
leiden tot nieuwe vragen en andere invullingen voor 
provinciaal handelen: denk aan het creëren van nuts-
functies (public goods in termen van Mazzucato 26), 
het creëren van open toegang en het stimuleren van 
verspreiding en opschaling van innovaties. De uitdaging 
voor de provincie is het vinden van een nieuwe rol. 
Naast investeren in digitale infrastructuur en datapools 
is het van belang om de ecosystemen ook in relatie tot 
data door te ontwikkelen: door partijen bij elkaar te 
brengen rond thema’s, scherp te maken waar knelpun-
ten zijn en toe te werken naar gedeelde data waarop 
kan worden gestuurd. Daarbij is het zaak om overeen-
stemming te krijgen over modellen en over de uitwis-
seling van data. De provincie kan ook dan het speelveld 
faciliteren: ook voor kleine spelers en nieuwkomers 
en burgers. Het ‘in samenhang sturen’ op losse initia-
tieven is bovendien belangrijk om bijvoorbeeld doelen 
voor energietransitie of de klimaatdoelen dichterbij 
te brengen. De provincie kan dit mede invulling geven 
door maatschappelijke doelen te vertalen in meetbare 
criteria en deze een leidende voorwaarde te maken bij 
het verlenen van subsidies, of door innovatieve vormen 
van aanbesteding. Daarmee geeft de provincie richting 
aan de transitie-opgaven. Dataplatforms kunnen een 
rol spelen in de coördinatie tussen spelers en het mee 
invulling geven. 

25
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3.3. EEN ONTWIKKELPAD VOOR PROVINCIALE BETROKKENHEID BIJ 
DATAPLATFORMS

De voortschrijdende dataficering en opkomst van 
dataplatforms hebben dus, via de noodzaak tot het 
kweken van een Brabantse databodem en het facilite-
ren van samenwerking, invloed en bieden kansen voor 
provinciaal beleid. De inzet op (het benutten van) data-
platforms voor maatschappelijke meerwaarde roept 
evenwel nog volop vragen op over de sturingsrol van 
de provincie. Juist omdat deze met de inzet van data-
platforms ingrijpend kan wijzigen en de provincie ook 
vaker een actieve speler in netwerken en ecosystemen 
wordt. Het realiseren van een gunstig innovatieklimaat 
en het tot stand helpen brengen van maatschappelijke 
vernieuwing vergt een in de praktijk betrokken rol. Dat 
brengt talloze sturingsvragen met zich mee. 

Wij reiken in dit advies geen blauwdruk aan, maar laten, 
o.a. aan de hand van voorbeelden, zien welke vragen 
zich voor de provincie aandienen in relatie tot het 
werken met dataplatforms. Het ‘mee instappen’ in de 
ontwikkeling van dataplatforms is juist zo relevant, om 
daarmee ook de antwoorden te vinden: het formule-
ren van een ontwikkelpad om mogelijke rollen van de 
provincie scherper te krijgen en daarmee ook steeds 
beter de kansen te benutten voor beleid. Aan de hand 
van een vijftal casussen adresseren we de sturings-
vragen die zich kunnen aandienen voor de provincie. 
Deze bouwen we op langs de lijn van toenemende 
betrokkenheid van de overheid. 

3.3.1. DATAMACHT EN MOBILITEIT: DATA-
AFHANKELIJKHEID EN TOEGANG TOT DATA
Datamacht wordt steeds bepalender voor de verhou-
dingen tussen partijen. Dat private partijen met data 
invloedrijke posities kunnen opbouwen is niet nieuw, 
tegelijkertijd kunnen deze partijen hun positie snel 
verbreden. Wanneer de provincie geconfronteerd 
wordt met marktinitiatieven die grote dataposities 
opbouwen die relevant zijn voor provinciale taken, 
groeit ook de data-afhankelijkheid van de provincie 
voor de uitvoering van haar eigen taken. Het stimuleren 
van alternatieve (niet-commerciële) platforms en het 
opbouwen van een waardevolle publieke datapositie 
kan hierbij handelingsperspectief bieden.

Datamacht in mobiliteit 
Voorbeelden van private partijen die een 
datapositie opbouwen die mogelijk op termijn 
onontbeerlijk is voor de uitvoering van provinci-
aal beleid, zijn TomTom, HERE of Google. 

TomTom, De autonavigatiebouwer van weleer, 
is een platformorganisatie geworden die 
enorme hoeveelheden data verzamelt, gene-
reert en combineert. Mobiliteitsdata die van 
groot nut kunnen zijn voor de provincie, voor 
het vormgeven van beleid op het gebied van 
(uiteraard) mobiliteit, maar bijvoorbeeld ook op 
de gebieden leefbaarheid van binnensteden en 
buitengebieden, uitstoot, stikstof, werklocaties, 
bereikbaarheid en openbaar vervoer. 

De datapositie van dit type bedrijven is zo sterk, dat 
het de vraag oproept of de provincie straks nog wel 
buiten deze bedrijven om kan als het datadriven 
beleid wil vormgeven of monitoren. Moet de provincie 
straks betalen voor de data die het nodig heeft om het 
eigen werk goed te kunnen doen? En is dat erg? Is de 
verstandige route het streven naar samenwerking (en 
onder welke voorwaarden wordt die vormgegeven)? 
Of is het beter om zelf alternatieve en/of aanvullende 
datapools en sensor-infrastructuur te blijven bouwen? 
Is er een middenweg mogelijk en zou die wenselijk zijn? 

Als een grote commerciële speler alle mobiliteitsdata 
naar zich toe lijkt te trekken, dan zijn er meerdere 
manieren om hier op in te spelen. Op Europees/nati-
onaal niveau kan dat langs de route van regulering via 
gebruikersvoorwaarden, rankingcriteria en algoritmes 
van platforms. Als mede-investeerder of klant kan 
worden afgedwongen dat gebruikte overheidsdata 
toegankelijk moeten blijven. Dit vraagt nog om ont-
wikkeling van de juiste kaders voor overheden die 
houvast bieden. Tot slot is een optie, of wellicht zelfs 
nood zakelijk, om alternatieve (bottom-up) platform-
initiatieven die bijdragen aan de publieke datapool en 
aan samenwerking, te stimuleren. Vragen voor de pro-
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vincie zijn hier vooral: wordt de potentie van zo’n alter-
natieve datapool in samenhang (tussen verschillende 
beleidsdomeinen) beschouwd? Want door de olievlek-
werking van platforms kan het nut van de data in een 
bepaald initiatief later van belang blijken voor andere 
beleidsdomeinen. De provincie moet zich dan afvragen 
welke voorwaarden ze kan stellen, om te voorkomen 
dat ze later verrijkte eigen data moet terugkopen. 
Daarnaast is het van belang dat beoordeling van bot-
tom-up initiatieven niet alleen op de eigen merites 
gebeurt, maar altijd in het licht van de platform-
dynamiek plaatsvindt. In die dynamiek spelen de ‘grote 
commerciële jongens’ nu eenmaal een invloedrijke rol. 
Bottom-up initiatieven en de grote commerciële spelers 
zijn geen gescheiden werelden. Dat is in de ‘analoge’ 
wereld niet anders, maar omdat datamacht zowel qua 
invloed als qua snelheid van verspreiding echt van een 
andere orde is, is inzicht in en meenemen van de plat-
formdynamiek in de beoordeling van groot belang. 

3.3.2. ROLVERANDERING IN NATUURBELEID: 
DATA-STANDAARDEN EN DATAVERZAMELING 
Door de opkomst van platforms kan de provincie, in 
beleidsontwerp of -uitvoering, in onverwachte en/of 
nieuwe rollen (moeten) gaan acteren. Een voorbeeld 
hiervan is de manier waarop provinciaal natuurbeleid 
wordt geraakt door de opkomst van platforms (zie 
kader). Oude rollen volstaan niet altijd meer, nieuwe 
dienen zich aan: de rol verandert van een provincie die 
alles zelf doet naar een organisator van een platform 
waarop ook burgers data mogen aanleveren.

De Noordse woelmuis en beleidskeuzes van 
de provincie Noord-Holland27

De provincie Noord-Holland herbergt een grote, 
stabiele populatie van de beschermde Noordse 
woelmuis. De provincie brengt op verschillende 
manieren verblijfgebieden van de woelmuis in 
kaart. Dat gebeurt al jaren via waarnemingen van 
een community van vrijwilligers die de provincie 
data aanlevert. De provincie experimenteert 
daarnaast met nieuwe manieren om data te ver-
zamelen, o.a. door het plaatsen van camera’s en 
sensoren. 

Inmiddels heeft ook het platform Waarneming.nl 
zijn intrede gedaan. Op dit natuurplatform van 
Stichting Observation International kan iedereen 
een foto uploaden van een waargenomen dier. 

27  Kool, L., R. de Jong en R. van Est (2019), Data doorzien – Ethiek van de digitale transitie in de provincies. Den Haag: Rathenau 
Instituut. Bewerking van p. 22-28 (hoofdstuk Biodiversiteit). 

Er wordt gewerkt aan een automatische beeld-
herkenningsapp op het platform. Waarneming.nl 
krijgt daardoor een steeds grotere, steeds meer 
verfijnde datacollectie. 

Met de nieuwe, digitale manieren om data te ver-
zamelen en te analyseren, ontstaan ook nieuwe 
manieren om deze inzichten toe te passen. De 
inzet van data en technologie verandert de data-
waardeketen in het natuurbeleid. De provincie 
kan niet alleen een leefgebied beschrijven, maar 
ook verklaren en voorspellen waar de Noordse 
woelmuis waarschijnlijk leeft. Misschien kan dit 
ook het proces versoepelen om vergunningen te 
verlenen voor een bouwlocatie. Op dit moment 
moet een initiatiefnemer die ergens wil gaan 
bouwen eerst aantonen dat er in dat gebied of 
op dat kavel geen woelmuis voorkomt, alvorens 
de vergunning kan worden afgegeven. 

De rol van de provincie in natuurbeleid  verandert 
met de komst van platforms en datatechnologie. 
Met de verandering van beschrijven naar voor-
spellen met behulp van data, komt de provincie 
voor wat betreft haar relatie met stakeholders in 
een andere positie terecht. In de oude situatie, 
bijvoorbeeld bij het aantonen of de Noordse 
woelmuis ergens niet leeft, betwisten voor- en 
tegenstanders vooral elkaar. De bewijslast ligt bij 
de aannemer die wil gaan bouwen. Maar als het 
de provincie lukt een voorspellingskaart te maken, 
is de provincie de leverancier van de analyse en 
komt de bewijslast ook bij de  provincie te liggen. 
Het kunnen uitleggen hoe de provincie tot haar 
besluit is gekomen, mede op basis van algoritmen, 
is dan essentieel. 

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat er op 
termijn een commerciële partij opstaat die 
een initiatief als Waarneming.nl opkoopt en 
vervolgens slechts tegen een vergoeding data 
ter beschikking stelt. Dat leidt tot weer nieuwe 
vragen: in hoeverre kunnen er datamonopolies 
ontstaan, en in hoeverre zijn die onwenselijk? 
Hoe kan de provincie bijdragen aan een eerlijke 
en open datasituatie voor natuurbeleid?

Werken met of deelnemen aan een platform kan dus 
tot rolverbreding of rolwisselingen leiden. Ook rol-
conflicten kunnen zich dan aandienen. Bij deelneming 
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of samenwerking met platforms dient de provincie 
zich hiervan bewust te zijn, en waar mogelijk vooraf 
te analyseren waar eventuele conflicten zich kunnen 
voordoen. 

Daarnaast laat deze casus het belang van tijdigheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van data zien. Dat 
belang is er altijd, maar bij samenwerking in of met plat-
forms wint deze basisvoorwaarde aan belang. Hierin 
is – in trajecten waarin de provincie samenwerkt met 
andere partijen binnen een platform – de provincie 
altijd aan zet, vanuit de eigen rechtmatige rol28. 

Tegelijkertijd laat deze ontwikkeling ook zien dat er 
kansen zijn voor burgers in meten en participeren. Dat 
leidt vervolgens tot vragen over betrouwbaarheid van 
metingen, wat wel en wat niet te meten en het bepalen 
van nieuwe normen daarvan. En ook hier gaat het dan 
weer over de kwaliteit en tijdigheid van data, en de 
transparantie over verwerving en gebruik ervan. 

Tot slot wijst deze casus op het belang van een strate-
gische blik op de opgaven van (over)morgen en het 
reflecteren op de vraag welke data dan nodig zijn 
voor het uitvoeren van de eigen taken als provinciaal 
middenbestuur. Hoe kan de provincie in de samen-
werking met platforms de eigen handelingsopties open 
houden en welke handelingsopties zijn over een paar 
jaar mogelijk (nog steeds) van belang? Kan de provincie 
randvoorwaarden stellen aan data en platforms – denk 
aan openheid en data-portabiliteit – om de continuïteit 
van beleid en de handelingsperspectieven van (over)
morgen open te houden? En welke randvoorwaarden 
zouden dat dan moeten zijn?

3.3.3. MAATSCHAPPELIJKE PLATFORMS EN 
BESTAANDE REGIMES: INVESTEREN IN (CROSS-
SECTORALE) INFRASTRUCTUREN
Maatschappelijke innovatie die een boost krijgt van 
platformisering en daarmee ineens relevant wordt 
voor provinciaal beleid, zal steeds vaker voorkomen. 
Ook hiertoe moet de provincie zich leren verhouden. 
Met de ontwikkeling van dataplatforms speelt ook 
de publieke infrastructuur een onmisbare rol, met de 
vraag of en hoe de provincie moet investeren in deze 
infrastructuur. Daarbij is de vraag relevant of en hoe 
de provincie de potentie van een bottom-up data-

28  Zie het NSOB-model, bijv. via https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2018/11/28/
multi-level-governance-10-antwoorden-op-de-vraag-hoedan

29  Zie ook Ben Kokkeler en Steven van den Oord (2021), Een multi-level perspectief op de rol van de provincie Noord-Brabant 
in een digitaliserend landschap: maatschappelijke opgaven, netwerksturing en dataplatformen voor datacommons.  
’s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid.

30  Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waalwijk, Heusden, een deel van Den Bosch, Vught, Haaren, een deel 
van Oisterwijk, Tilburg en Goirle. 

platform voor infrastructuur én diensten wil benutten, 
ook in de context van de grote aanbieders hiervan. Een 
dilemma is de levensvatbaarheid van het initiatief en 
de vraag hoe lang investeren nodig is en onder welke 
condities.  

Een Brabants coöperatief platform: de casus 
Midden-BrabantGlas29 
De leefbaarheid en sociale cohesie in de 
Brabantse buitengebieden staan onder druk. 
De bevolking ontgroent en krimpt, het deel dat 
blijft, vergrijst en heeft steeds meer zorg nodig, 
voorzieningen vertrekken uit de kleine kernen. 
In reactie komen op verschillende plekken 
particuliere, vaak vrijwillige initiatieven op die 
hun dorpskernen duurzaam leefbaar willen 
houden. Het internet biedt hierin (relatief) 
nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld zorg op 
afstand. Maar wie zorgt er in het buitengebied 
voor goede toegang tot snel, slim en veilig 
internet? In 2017 begon Midden-BrabantGlas 
(MBG), voortbouwend op de door de provincie 
gesteunde glasvezelaanleg van de coöperatie 
KempenGlas en omdat de markt het liet liggen, 
aan de aanleg van een glasvezelnetwerk in het 
buitengebied van Brabant. Opmerkelijk is dat 
40% van het startkapitaal bij MBG door de eigen 
leden zelf bijeen werd gebracht. Het succes van 
KempenGlas leverde blijkbaar op dat moment 
nog te weinig vertrouwen bij de eigen burgers 
op om een project van 9 regionale coöperaties 
te ondersteunen. Inmiddels is het netwerk van 
800 km, waarop 4500 huishoudens en onderne-
mingen zijn aangesloten, operationeel en richt 
MBG zich op het onderhoud en op de inzet van 
het netwerk voor behoud van leefbaarheid en 
sociale cohesie.30 De drijfveer voor de opzet van 
MBG was “om te voorkomen dat mijn woonplaats 
een slaapdorp zou worden waar niemand elkaar 
kent”, aldus initiatiefnemer Jo van de Pas. Voor de 
burgercoöperatie MBG is de volgende stap: een 
platform opzetten waarop leden samen kunnen 
werken aan leefbaarheid en veiligheid in het 
buitengebied. Het glasvezelnetwerk faciliteert de 
interactie op het platform en vormt zo het hart 
van de samenwerking. Zo wordt nu al een brand- 
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en inbraaksignalering ondersteund en wordt 
nagedacht over o.a. inactiviteitssignalering via 
het (besloten en beveiligde) net. Buurtgenoten 
kunnen nu al alarmsignalen van elkaars systemen 
ontvangen en indien nodig (al dan niet in overleg 
met de in de toekomst te koppelen hulpdien-
sten) poolshoogte nemen. In feite evolueert 
MBG tot een soort sociaal platform, mogelijk 
gemaakt door de investering die de provincie 
ooit deed om glasvezel mogelijk te maken in het 
buitengebied. Omdat de coöperatie MBG zelf 
eigenaar is van de infrastructuur, is het relatief 
eenvoudig mogelijk om maatschappelijke dien-
sten voor deelnemers (veilig) op het platform te 
laten draaien. Bij commerciële partijen is dit al 
snel complexer en komt het daarom niet goed 
van de grond. Daarnaast bood MBG onlangs aan 
sensoren te koppelen aan het eigen netwerk 
en zo fijnmazig stikstofmetingen te doen in het 
Natura2000-gebied de Drunense duinen. De data 
zouden vervolgens gedeeld kunnen worden met 
de provincie. Dit voorbeeld laat zien hoe ook 
relatief kleine, lokale platforms hun activiteiten 
snel kunnen uitbreiden naar andere beleids-
terreinen en maatschappelijke domeinen. Met 
nieuwe vragen tot gevolg. Want stel dat de pro-
vincie een deel van haar beleid(suitvoering) zou 
gaan baseren op de metingen op het MBG-net, 
welke gevolgen heeft dat voor de gepercipieerde 
betrouwbaarheid van de meetresultaten? Hoe 
garandeert de provincie data-integriteit? Hoe 
om te gaan met fijnmazig meten op deze plek 
en grofmaziger elders? Wat doet dat voor het 
draagvlak onder het stikstofbeleid? 

Al doende ontwikkelt MBG een eigen datapool, 
die beheerd wordt door de coöperatie (en waar-
over de zeggenschap dus bij de leden ligt). Op 
basis van die datapool kunnen nieuwe kansen 
en diensten op het gebied van leefbaarheid en 
veilig heid ontstaan. Zowel lokaal, als in koppeling 
van de data aan bestaande systemen en plat-
forms. Ook voor gemeentelijk en provinciaal 
beleid bieden zulke lokale datapools kansen. 

Concluderend kunnen we stellen dat de, door 
de burgers zelf tot stand gebrachte, digitale 
non- commerciële open infrastructuur in het 
buitengebied nu resulteert in een platform dat 
nuttig of relevant wordt voor gemeentelijk en 
provin ciaal beleid. Door dit platform is er nu 
meer ruimte voor sociale innovaties en heeft de 
provincie mogelijk toegang tot data die kunnen 
helpen bij beleidsvorming en uitvoering. Kortom: 

eigenaar schap van infrastructuur en data en 
gelijke, veilige toegang zijn wezenlijk voor de 
ruimte die burgers en overheden hebben (en 
houden!) om zelf maatschappelijk te innoveren. 

Hoe dit zich verder ook ontwikkelt, vast staat 
dat dit ook bij toekomstige initiatieven vragen 
oproept over eigenaarschap van publieke infra-
structuur (wat was er gebeurd in het buiten-
gebied als dit aan de markt was overgelaten?), de 
kansen voor maatschappelijke innovatie en de 
rol van de provincie daarin. MBG laat verder zien 
dat een coöperatief en collectief alternatief voor 
de markt mogelijk is. Opschaling zal echter lastig 
blijven zonder overheidsstimulans. De provincie 
heeft hier nieuwe handelingsperspectieven en 
heeft keuzes te maken. Meer over het initiatief 
Midden-BrabantGlas leest u in het rapport van 
Avans Hogeschool, pag. 44-58. 

Deze casus laat zien hoe groot het belang van een 
publieke digitale infrastructuur is en hoe platformi-
sering bijdraagt aan de maatschappelijke potentie 
van burgerinitiatieven. Bovendien laat het zien dat 
‘de markt’ niet altijd goed functioneert voor kleine 
groepen, groepen in bijzondere posities of – in dit 
geval – het buitengebied. Facilitering door de provincie 
van maatschappelijke initiatieven kan dan een passend 
antwoord op het marktfalen zijn. Coöperaties en initia-
tieven als MBG hebben de potentie om partners te 
worden van gemeenten en provincie in de aanpak van 
maatschappelijke opgaven.

Daarnaast illustreert de casus hoe de platform-
dynamiek ervoor zorgt dat ook kleine, lokale burger-
initiatieven na verloop van (soms niet eens zoveel) 
tijd beleidsdomeinen kunnen overschrijden en 
 relevant kunnen worden voor heel andere provinciale 
 programma’s en vraagstukken. 

Tot slot toont de casus aan dat samenwerking tussen 
overheden (in dit geval vooral provincie en gemeen-
ten) in het faciliteren van groot belang is en dat 
kennisdeling cruciaal is. Kleine organisaties als MBG 
kunnen organisatorisch tegen obstakels aanlopen als 
de samenwerking tussen gemeenten en provincie 
niet optimaal is. Zo is het voor vrijwilligersorganisaties 
vrijwel onmogelijk om met acht verschillende gemeen-
ten steeds dezelfde onderhandeling te moeten 
voeren. De provincie kan hier, vanuit een logische rol 
als middenbestuur, de samenwerking tussen kleine 
coöperaties en overheden helpen stroomlijnen. 
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3.3.4. MAATSCHAPPELIJKE PLATFORMS EN 
DE AANSLUITING OP BESTAANDE ‘REGIMES’: 
INVESTEREN IN DE MAATSCHAPPELIJKE 
BUSINESSCASE
Sommige innovatieve ideeën voor nieuwe platforms 
reiken over domeinen heen en hebben daarmee de 
potentie publieke waarde te genereren op verschil-
lende beleidsdomeinen. Ze hebben echter niet de 
massa/middelen om zonder hulp van de overheid van 
de grond te komen of uit te breiden. In dat geval biedt 
een platform kansen voor maatschappelijke opgaven, 
maar juist omdat ze de domeinen overstijgen, sluiten 
ze onvoldoende aan bij de sectoraal georganiseerde 
overheid of instituties. De kansen blijven dan liggen.

Publieke financiering/ondersteuning zou hier kunnen 
helpen, maar blijkt vaak moeilijk los te krijgen. Deels 
komt dat doordat dit soort platforms de (gemeente-
lijke, provinciale en landelijke) overheid voor ingewik-
kelde beoordelings- en sturingsvraagstukken stellen. 
De maatschappelijke waarde van zulke platforms ligt 
op verschillende beleidsterreinen en komt terecht 
bij verschillende bestuurslagen (gemeente, provincie, 
Rijk). Het beoordelen van de waarde van dergelijke 
platforms vergt het kijken over overheidslagen en over 
organisatorische verbanden heen: het perspectief van 
network governance. Dat blijkt allemaal niet eenvoudig. 

WoonConnect: platform voor leefbaarheid, 
energie, bouwen, veiligheid … En meer? 
Een voorbeeld van een maatschappelijk platform 
dat niet goed lijkt te passen in de bestaande 
Brabantse innovatieprogramma’s is WoonConnect, 
dat digital twins maakt van woningen en wijken. 
Via het platform zouden betrokken partijen als 
overheden, woningbouwverenigingen en bouwers 
in staat zijn ruimtelijke ingrepen op hun gevolgen 
te doordenken, de haalbaarheid van woningaan-
passingen door te rekenen en komt circulariteit 
in bouw en onderhoud weer een stap dichterbij. 
De voordelen liggen bij verschillende sectoren, 
op verschillende beleidsterreinen en in verschil-
lende bestuurslagen. Met andere woorden: velen 
kunnen (potentieel) profiteren, maar niemand is 
verantwoordelijk. Hoewel de publieke waarde van 
een dergelijk platform pas echt voelbaar wordt 
bij grote uitrol, komt het vooralsnog niet zo ver en 
blijft potentiële publieke waarde liggen. 

31  Ben Kokkeler en Steven van den Oord (2021), Een multi-level perspectief op de rol van de provincie Noord-Brabant in een 
digitaliserend landschap: maatschappelijke opgaven, netwerksturing en dataplatformen voor datacommons. ’s-Hertogen-
bosch, Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid. 

In dit soort gevallen kan het opbouwen van een maat-
schappelijke businesscase helpen. De ontwikkelende 
datapool op het platform biedt op verschillende 
vlakken meerwaarde en kan leiden tot maatschappe-
lijke kostenbesparingen. Daarmee kan de datapool op 
(geldelijke) waarde worden geschat. Subsidie of onder-
steuning kan worden ingezet om de datapool publiek 
beschikbaar te maken én houden. Daarnaast kan het 
opereren vanuit de één-overheid-gedachte (meer 
samenwerking tussen bestuurslagen en bestuurlijke 
entiteiten) helpen. De maatschappelijke opbrengsten 
van zulke platforms raken aan verschillende beleids-
terreinen, van verschillende overheden. Maar die 
opbrengsten over all kunnen wel breed maatschappe-
lijk van nut blijken. Het project levert zowel gemeenten, 
provincies als het Rijk mogelijk ook data(posities) en 
inzichten ten bate van beleid en projecten in de toe-
komst. Kortom: samenwerken met dit type initiatieven 
is feitelijk een investering in handelingsperspectief en 
innovatieklimaat op de langere termijn. 

Hier is bewustwording aan de orde van de wijze waarop 
platformisering ervoor kan zorgen dat stimulerings-
programma’s of sectorale financieringsstructuren 
niet passen. Een goede diagnose per casus biedt de 
basis voor het eventueel herijken van aanbestedings-
procedures, subsidievoorwaarden en (kern)doelen van 
programma’s. Voor het echte opschalen zullen boven-
dien meer partijen nodig zijn en is de benadering van 
network governance31 relevant.

3.3.5. DE KANSEN VOOR ‘KLEIN’ EN 
‘DISRUPTIEF’: BESCHERMEN VAN PUBLIEKE 
WAARDEN/BELANGEN OF LOKALE KLEINE 
SPELERS 
In een samenleving waarin een groot deel van het 
speelveld steeds meer wordt gedomineerd door grote 
spelers met een marktbelang en –oriëntatie, is het 
borgen van het aanbod van kleine maar waardevolle 
spelers een overheidstaak van groeiend belang. Niet 
alleen in de culturele wereld, waarover het in de vol-
gende casus gaat, maar bijvoorbeeld ook met het oog 
op een open innovatieklimaat waar ruimte blijft voor 
disruptieve ontwikkelingen ‘van onderop’.  
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Samen sterker: op weg naar één platform 
voor de cultuursector32 
Door de coronamaatregelen krijgt de cultuur-
sector momenteel harde klappen. Zonder de 
crisis in de cultuursector te willen bagatelliseren, 
is het adagium ‘never waste a good crisis’ in 
deze sector mogelijk bij uitstek van toepassing. 
Een gezamenlijk platform kan de cultuursector 
helpen om sterker uit de crisis te komen.

Door de coronacrisis oriënteren burgers zich 
meer dan ooit via internet, social media en apps 
in het vele en diverse aanbod van voorstellingen, 
producties en content. Vanuit deze apps willen 
burgers met één klik overgaan tot een reserve-
ring of boeking en betaling. Hierbij houden ze 
zich niet netjes aan de compartimenten waarin 
overheden en beleidsmakers de cultuursector 
hebben opgedeeld. 

Samenwerking binnen de sector is essentieel 
en urgent, in het licht van de ontwikkelingen 
op de grote, commerciële platforms, die de 
cultuursector steeds heviger raken. De con-
currentie is namelijk volop in beweging. Er zijn 
nieuwe spelers van buiten de sector bijgekomen 
(Google, Booking.com en Facebook) die met hun 
platforms voortdurend nieuwe toepassingen en 
diensten lanceren om ook producenten in de 
cultuursector en consumenten beter van dienst 
te zijn. Voor hen bestaan geen grenzen tussen de 
ene vorm van content en de andere, en tussen 
de ene zaal of podium en de andere: zij matchen 
vraag en aanbod en helpen bij het boeken en 
betalen. Zij hebben inmiddels een belangrijke 
positie verworven bij consumenten door een 
spel van groot-groter-grootst.

Deze bedrijven van buiten genereren steeds 
meer inkomsten in de cultuursector. Maar die 
gaan ten koste van de marges en de inkomsten 
in de sector zelf. Inkomsten die anders ten 
goede zouden komen aan makers, producenten 
en podia en zo weer in de sector geïnvesteerd 
worden. Daarnaast ontstaat een afhankelijkheid: 
de grote platforms beschikken over infrastruc-
turen en rijke bezoekersdata waarmee ze 
waarde volle profielen kunnen maken.

Naarmate de afhankelijkheid groeit, bestaat de 
kans dat de platformaanbieders hun marge ver-

32  https://cultuur-inzicht.nl/ en https://wisdomofthecrowd.nl/2020/11/08/
cultuursector-moet-nu-meer-samenwerking-zoeken-via-digitaal-platform/ 

groten, zoals Thuisbezorgd en Booking.com dat 
deden tot ongenoegen van de restaurants en 
hotels. Bovendien staan veel van de genoemde 
platforms sponsoring toe waarbij een hoge 
positie in de zoekresultaten gekocht kan worden. 
Hierdoor kan de pluriformiteit van het aanbod 
in het geding komen, omdat kleine en ‘aparte’ 
producties en onafhankelijke producenten zich 
deze promotie niet kunnen veroorloven. Zo ver-
dwijnen geld en kennis uit de sector.

Samenwerking en data delen, idealiter via een 
eigen platform, lijkt dus een urgente opgave. 
Samenwerking op een eigen platform kan de 
cultuur sector over de volle breedte kosten-
voordeel opleveren als het gaat om onder meer 
marketingstrategie, onderzoek en het faciliteren 
en inkopen van financiële processen. De subsidie-
gelden kunnen dan zoveel mogelijk besteed 
worden aan de kunsten zelf, en niet aan een ring 
van leveranciers rondom de instellingen en de 
kunstenaars. Door de handen ineen te slaan en 
een eigen platform voor de cultuursector te 
bouwen, houden makers, producenten en podia 
meer controle over de exploitatie van hun werk. 
Bovendien kan zo’n digitaal platform de basis 
vormen voor verdere innovaties in de cultuur-
sector. De voorwaarden die aan zo’n samenwer-
king in de vorm van een platform worden gesteld, 
zijn essentieel voor het slagen ervan. Gezien het 
publieke belang van culturele producties ligt een 
open en coöperatief platform voor de hand met 
uitgangspunten als: inspraak van alle deelnemers, 
lage transactiekosten, een slank platform met 
ruimte voor het ontwikkelen van eigen aanvul-
lende initiatieven, ‘neutraal’, dus geen sponsoring 
voor het kopen van hogere rankings en iedereen 
blijft eigenaar van zijn eigen data.

Overheden zouden de totstandkoming van een 
dergelijk platform kunnen stimuleren. Hiermee 
kunnen ze belangrijke publieke waarden borgen, 
zoals het creëren van gelijke kansen voor grote 
en kleine spelers op het platform en daarmee 
het borgen van diversiteit in het aanbod. Het 
platform kan bijdragen aan een versnelde digi-
talisering en professionalisering van de sector. 
Er gebeurt al veel op het vlak van digitalisering, 
maar de stimulering ervan door het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kenmerkt 
zich vooralsnog door versnippering: er zijn veel 
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‘actielijnen’ die allemaal een beetje aandacht 
krijgen. Er gebeurt dus veel, maar het is gefrag-
menteerd en het tempo past niet bij de urgentie 
die er is. Tegengaan van die versnippering zou 
een nevendoel van het cultuur platform kunnen 
zijn. Bovendien kan de sector via een platform 
profiteren van de efficiëntie van marktwerking, 
terwijl overheden gerichter subsidies kunnen 
verlenen om de bredere cultuur in Nederland te 
versterken.

Op dit moment proberen enkele partijen in 
de cultuursector te komen tot een platform 
dat door de sector breed gedragen wordt. 
De nadruk ligt hierbij op het verzamelen en 
delen van publieksdata. Vanwege het publieke 
belang zouden de deelnemende partijen, of de 
Rijksoverheid, kunnen afdwingen dat het brede 
cultuurplatform open en coöperatieve voor-
waarden hanteert. Tegelijkertijd zou het platform 
de vele losse initiatieven kunnen bundelen en 
focussen en de verdere ontwikkeling en vernieu-
wing van de sector kunnen versnellen. Zo kan de 
overheid op een efficiënte marktgerichte manier 
het diverse culturele aanbod stimuleren en 
het publieke belang van cultuur in het platform 
borgen. De overheid zou met het stimuleren van 
deze ‘verbroedering’ via een dataplatform, de 
sector wel eens meer kunnen versterken dan via 
het steunen van vele losse initiatieven. 

Deze casus laat zien dat samenwerking, en het stellen 
van de juiste randvoorwaarden daarbinnen, essentieel 
is om bepaalde publieke waarden te blijven borgen. 
Het faciliteren van zulke coalities kan in veel gevallen 
een taak van de overheid zijn. In het specifieke geval 
van de casus: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

Daarnaast blijkt hieruit dat samenhang in beleids- en 
actielijnen van groot belang is, mede voor het borgen 
van maatschappelijke waarde van een niche-aanbod 
en het leggen van een basis voor nieuwe creativiteit. 
Dit geldt ook voor de wijze waarop de provincie zich 
 verhoudt tot andere (platform)initiatieven: wees 
daarbij alert op verkokering langs programmalijnen 
en versnippering. Beschouw initiatieven die zich aan-
dienen in samenhang en in het licht van de platform-
dynamiek die we in dit advies beschrijven. 

Tot slot zien we dat ook voor de cultuursector het 
open houden van handelingsperspectief van belang 
is, in het licht van de groeiende invloed van grote 
commerciële spelers. De overheid stuurt op de 
governance structuur van een dataplatform om zo een 
maatschappelijk belang te borgen dat anders in de 
knel zou komen. Dat kan wellicht ook via een andere 
route, maar deze stap draagt ook bij aan innovatie in 
de cultuur sector: de versnelde stap naar digitalisering 
biedt kansen voor kleine spelers. 
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3.4. CONCLUSIE: VAN DATABODEM EN SAMENWERKING NAAR 
STURINGSVRAGEN

Een vruchtbare databodem is van strategisch belang 
voor provinciaal beleid. Open data, dataportabiliteit 
en (het afdwingen of helpen stimuleren van de) rand-
voorwaarden waaronder data kan ‘stromen’ en zo kan 
bijdragen aan samenwerking, creativiteit en innovatie, 
zijn in veel gevallen een zaak van ‘de’ overheid en in 
een aantal gevallen mogelijk van de provincie. Vooral 
het, binnen Brabant, stimuleren van data delen en van 
nieuwe samenwerkingsverbanden lijkt bij uitstek een 
taak voor de provincie te zijn. Het zorgen voor een 
positie van kleine spelers, nieuwkomers en uitdagers 
is relevant, voor draagvlak én vernieuwing. Domein- en 
organisatieoverstijgende samenwerking komt niet 
overal even eenvoudig van de grond en moet hier 
en daar gefaciliteerd worden. De provincie is hier, als 
midden bestuur, een natuurlijke ‘trekker’. 

Op basis van de cases zien we dat de sturingsvragen 
die, door de opkomst van dataplatforms, afkomen op 
de provincie, zich voordoen op meerdere gebieden. 
We kunnen de vragen rangschikken naar toenemende 
betrokkenheid van de provincie bij platforms. Zo 
krijgen we zicht op een lerend traject. 

Allereerst zien we dat tijdigheid, volledigheid en 
betrouwbaarheid van data basisvoorwaarden zijn 
voor elke vorm van samenwerking op basis van data. 
Daarnaast is bewustwording van de platformdynamiek 
van belang. Vooral de notie dat die dynamiek betekent 
dat platforms beleids- en domeingrenzen overstijgen 
en maatschappelijke en publieke taken gaan invullen, 
leidt tot een afweging over de provinciale rol en heeft 
consequenties voor de manier waarop de provincie 
zich kan verhouden tot platforms. Daarbij is samen-
hang tussen programma’s en beleids- en actielijnen 
van toenemende urgentie. De provincie zet hierin al 
goede stappen, o.a. in de Uitvoeringsagenda Digitale 
Transformatie 2021–2022. Het borgen van die samen-
hang vraagt om een lerende aanpak aan de hand van 
casuïstiek. Kennisdeling, zowel tussen de provinciale 
afdelingen als tussen de verschillende overheidslagen, 
is zowel nodig om de bewustwording over platform-
dynamiek breed te borgen, als om die bewustwording 
te versnellen en versterken. 

Een strategische vraag die we terugzien in de cases 
en die ook op de provincie afkomt, is: hoe houden 
we handelingsperspectief op termijn open? Hier zal 
de  provincie, ook weer in samenhang en vanuit een 
visie op publieke digitale infrastructuur, antwoorden 
moeten formuleren op de vraag naar benodigde 

datapools voor eigen uitvoering en voor publieke 
meerwaarde. Dit vergt elke keer een nauwkeurige, 
samenhangende afweging op maat. Bij alles lijkt “Bouw 
toekomstige toegang in!” het motto. Om goed te 
kunnen profiteren van de Brabantse belofte die data-
platforms met zich meebrengen, is het faciliteren van 
open data die kan ‘stromen’, over grenzen heen, de 
universele randvoorwaarde.
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4.  CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 

33  Zie ook de deelnemerslijst van de stakeholderssessies voor een niet uitputtende weergave daarvan.

De snelle opkomst en domeinoverstijgende 
groei van dataplatforms hebben ingrijpende 
gevolgen voor de manier waarop Brabanders 
kunnen innoveren, samenwerken en onder-
nemen. De opkomst van platforms roept ook 
vragen op over de wijze waarop de provincie, 
als middenbestuur en in samenwerking met 
de Brabantse partijen, beleid en bestuur 
kan vormgeven. En het biedt kansen: in (het 
versnellen van) de aanpak van maatschap-
pelijke vraagstukken en in transitie-opgaven. 
In de vorige hoofdstukken hebben we de 
impact en de potentie van dataplatforms 
 beschreven. We hebben vervolgens de ont-
wikkeling van dataplatforms in een Brabantse 
context geplaatst: wat betekenen ze voor 
Brabant, hoe kunnen ze leiden tot maat-
schappelijke meerwaarde en wat betekent 
een proactieve benutting ervan voor samen-
werking en sturing? 

De provincie kan voortbouwen op beleids-
stukken als de Datavisie, de visie op infra-
structuur die blijkt uit de investeringen in 
BrabantRing, de Uitvoeringsagenda Digitale 
Transformatie en de Uitvoeringsagenda 
Dataeconomie 2021-2023. Er is in Brabant, 
met tal van partijen op het gebied van data 
(JADS, BUAS, etc.)33 een zeer sterke kennisba-
sis aanwezig. Binnen B5-verband wordt kennis 
gedeeld en worden projecten opgepakt. Er is 
een AI-raad die de provincie adviseert over 
relevante ontwikkelingen. 

Wij stellen voor om deze agenda’s en initi-
atieven verder te laten evolueren en in de 
toekomst meer in samenhang te brengen. 
Aldus kan de provincie met partijen ant-
woorden gaan formuleren op de impact van 
dataplatforms, om toegang te behouden en 
creëren en aldus handelingsperspectieven te 
houden voor morgen. Wij presenteren een 
samenhangend pakket van aanbevelingen, 
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dat de provincie op weg helpt om in te spelen op de 
snelle ontwikkeling van dataplatforms en gaandeweg 
ervaring op te doen en nieuwe instrumenten en werk-
wijzen te ontwikkelen. Daarmee kan de provincie direct 
aan de slag en voortbouwen op de ingezette route om, 
in samenspel met het veld, de verdere ontwikkeling van 
de datasamenleving vorm te geven en in goede banen 
te leiden. Daarmee zal de provincie steeds beter in 
staat zijn om te sturen op maatschappelijke opgaven 
met en via dataplatforms. 

In het handelingsperspectief voor de provincie zien 
we een schaal van toenemende betrokkenheid, die 
voortkomt uit het zich in toenemende mate verhou-
den tot platforms. De voortschrijdende dataficering 
en de opkomst van dataplatforms hebben invloed en 
bieden kansen op nieuwe bestuurs- en beleidspraktij-
ken. Daarmee verandert de rol van de provincie. Zeker 
naarmate platforms provinciebreed meer een rol gaan 
spelen, ook op de werkterreinen van de provincie. De 
provincie kan, door de steeds verder overlappende 
platforms en door de domeinoverstijgende factor 
‘data’, in het stimuleren van innovatie en het bevor-
deren van maatschappelijke initiatieven niet meer 
volstaan met een rol als toeschouwer van de markt 
en marktwerking. De provincie zal vaker een actieve 
speler in netwerken en ecosystemen worden. Het reali-
seren van een gunstig innovatieklimaat en het tot stand 
helpen komen van maatschappelijke vernieuwing vergt 
een in de praktijk betrokken rol. Dat brengt talloze 
sturingsvragen met zich mee, inclusief vragen over 
controle en het omgaan met risico’s. 

De handelingsperspectieven voor de provincie 
 schetsen we in het kader van een gefaseerd, geleidelijk 
lerend traject waarin de provincie steeds beter leert 

inspelen op de toenemende impact van platforms. De 
rollen van de provincie in dit traject bestrijken het hele 
spectrum van manieren waarop de provincie zich tot 
platforms kan verhouden. 

a. Van de basisvoorwaarde van het borgen van 
tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid 
van data binnen de eigen organisatie èn in alle 
trajecten waarin de provincie deelneemt of 
stimuleert. 

b. En van bewustwording van het strategisch 
belang van data en dataplatforms. 

c. Via het stellen van voorwaarden:

1. bewaken van toegang, Interoperabiliteit, 
gelijke kansen;

2. bewaken van publieke domein;
3. bewaken van ethische grenzen en waarden, 

ontwikkelen van ethisch beoordelingskader.

d. En via blijvend actieve deelname in discus-
sies over randvoorwaarden van de platfor-
meconomie (zoals privacy, ethiek, Europese 
veiligheid, natio nale/publieke datavoorraad 
en datacommons, mededinging, toegang, regu-
lering Big Tech platforms) die op hoger niveau 
plaatsvinden.

e. Tot en met het zelf vaardig worden in het 
werken met dataplatforms die in ultimo een 
rol kunnen gaan spelen bij uitvoeren van 
eigen taken en realiseren van eigen doelen 
van de provincie. Dan worden dataplatforms 
sturingsmiddelen.

4.1. AANBEVELINGEN 

4.1.1. VERWERF (ORGANISATIEBREED) 
INZICHT IN DE NIET-LINEAIRE DYNAMIEK VAN 
PLATFORMS
Het begint allemaal bij bewustwording van de dynamiek 
van platforms. Inzicht verwerven in het strategisch 
belang van data en de dynamiek rond dataplatforms en 
die kennis breed borgen in de organisatie is van belang 
voor zowel de provincie (inclusief Provinciale Staten) 
als het Brabantse mkb, de triple helix en maatschap-
pelijke organisaties. Vanwege de olievlekwerking van 
dataplatforms, waardoor schijnbaar ongerelateerde 
en gesloten platforms ‘ver weg’ ineens ingrijpende 
invloed op Brabantse sectoren en (mkb-)bedrijven en 
het bredere innovatieklimaat kunnen verwerven. Of 

op de handelingsperspectieven van de provincie en 
gemeenten. Daarbij is horizontale kennisopbouw en 
kennisborging van belang. De provincie Noord-Brabant 
kent verschillende kennisdragers die hier het voortouw 
kunnen nemen en die verdere kennisopbouw in de 
bredere organisatie kunnen aanjagen. Elke  organisatie 
is een data-organisatie. Data en dataplatforms over-
stijgen domeinen en verbinden beleidsgebieden, 
dus zijn een thema voor iedereen. Niet alleen voor 
informatiedeskundigen, ICT’ers en IT-bedrijven. Met 
de Uitvoeringsagenda Digitale Transformatie heeft de 
provincie daartoe een start gemaakt. 
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Daarmee beperkt deze aanbeveling zich niet tot de pro-
vincie. Noodzakelijk is een veel bredere bewust wording 
van de effecten en de impact van data platforms: voor 
het innovatieklimaat in Brabant, voor effectief over-
heidsbeleid en uitvoering door gemeenten. De provin-
cie kan dit via de bestaande samenwerkingsstructuren, 
van de BOM tot aan B5 en RRO’s, helpen ontwikkelen.

Doel hierbij is primair de provincie en Provinciale 
Staten in staat te stellen om niet alleen binnen de eigen 
organisatie domeinoverstijgend beleid te ontwikkelen, 
maar ook na te kunnen gaan wat dit betekent voor het 
functioneren van gemeenten en wat de provincie als 
middenbestuur kan bijdragen aan bestuur en beleids-
vorming op Rijks- en EU-niveau. 

Brabant kan haar actieve rol op het gebied van digi-
talisering, met andere overheden verder uitbouwen. 
Brabant speelt een aanjagende en initiërende rol op 
digitaliseringsgebied in IPO-verband. Bouw voort op 
die uitgangspositie. Centraal hierin staat de uit te 
bouwen publieke infrastructuur met datacollecties 
(GIS, ondergrond, data bij Het PON/Telos), data-
commons en overheidsdata als basis voor overheids-
diensten, de ‘open overheid’. Dit is immers een cruciaal 
onderdeel van de vruchtbare voedingsbodem voor 
innovatie bij transities. Daarin kan de provincie ook 
een adresserende rol nemen, bijvoorbeeld richting 
wetgeving door het Rijk, vanuit de eigen op te bouwen 
praktijk met het werken met dataplatforms.

4.1.2. ONTWIKKEL DE DATAVISIE DOOR 
TOT EEN SAMENHANGENDE VISIE OP DATA-
INFRASTRUCTUUR EN DATAPLATFORMS 
Een stap verder dan de bewustwording over de impact 
van dataplatforms en de reflectie op ontwikkelingen 
(de snelle opkomst en grote impact), is het door-
ontwikkelen van een visie op de Brabantse data-infra-
structuur. De opkomst van dataplatforms raakt de 
Brabantse samenleving én de overheid en gaat het 
handelingsperspectief van morgen bepalen. Wat moet 
daar (blijvend) toe behoren, welke maatschappelijke 
waarden en handelingsperspectieven wil de provincie 
kunnen borgen? En hoe wil de provincie dat doen? 
Welke datapools zijn dan belangrijk (voor provincie, 
gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke orga-
nisaties)? Op welke wijze wil de provincie daartoe 
toegang hebben, er mee samenwerken of er gebruik 
van maken? Welke zijn vanuit de strategische visie 
gezien het stimuleren of ondersteunen waard? 

Wij adviseren de provincie een visie op publieke infra-
structuur en dataplatforms te ontwikkelen als basis 
voor een samenhangend pakket aan maatregelen en 

beleidslijnen. In de eerder aangehaalde beleids- en 
visiedocumenten is een goede basis gelegd. De pro-
vincie zal, in de breedte, moeten leren omgaan met 
de platformdynamiek. Een visie brengt samenhang in 
de losse agenda’s en initiatieven. Het biedt daarmee 
ook een basis om te leren in sturend vermogen om 
de potentie van dataplatforms zelf te gaan benutten 
voor maatschappelijke vraagstukken: lerend, terug-
koppelend, bijsturend en doorontwikkelend. 

4.1.3. WERK AAN EEN VRUCHTBARE 
BRABANTSE DATABODEM
Van strategisch belang is het bewerkstelligen van een 
vruchtbare Brabantse databodem, die het innovatie-
klimaat ondersteunt en versterkt en die de provincie 
moet kunnen benutten om beleid te maken en uit 
te voeren. Met het oog op de evoluerende agenda is 
het belangrijk dat de provincie als organisatie ook zelf 
leert om te gaan met data en meer gebruik gaat maken 
van dataplatforms en een platformachtige manier 
van werken. Zo groeien de vaardigheden van de pro-
vincie, een voorwaarde voor samenwerking met het 
veld. Voorkomen moet worden dat een digitale kloof 
ontstaat.

In hoeverre zijn eigen data breed ontsloten, ook tussen 
de programma’s en sectoren, en hoe stromen ze 
binnen de organisatie? Zijn de eigen digitale vaardig-
heden op orde? Het zelf werken met data in beleid 
maakt de provincie ook een goede gesprekspartner 
met andere datavaardige spelers.

Een stap verder is het kunnen benutten van data uit 
initiatieven waarbij de provincie betrokkenheid heeft. 
Vertaal deze betrokkenheid in innovatietrajecten 
die de opkomst van dataplatforms met zich mee-
brengen, ook in het vragen om een ‘tegenprestatie’ 
bij het stimuleren van projecten. Veel initiatieven 
bouwen datapools op die nu al voor de provincie en/
of gemeenten van nut kunnen zijn in beleidsvorming 
of -uitvoering. Verbind toegang tot die data (indien 
mogelijk gemonetariseerd) aan de voorwaarden voor 
samenwerking of subsidiëring. (Of bouw toegang in 
door licenties of actieve openbaarmaking, zoals dat 
vaak ook met innovatiesubsidies gebeurt). 

Tot slot is het opbouwen van een datapool met en 
tussen gemeenten en regio’s noodzakelijk, om zo 
data te kunnen ontsluiten voor de  maatschappelijke 
opgaven die veelal op regionaal niveau invulling 
moeten krijgen. Samenwerking tussen bestuurslagen 
is in deze opgave altijd aan de orde, dus het realiseren 
van een gemeenschappelijke toegankelijke datapool 
of dataplatform is eigenlijk een must in de effectieve 
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beleidsvorming en uitvoering voor alle bestuurslagen. 
Met de aanpak stikstof wordt hier al op ingezet, dit 
verdient bredere navolging voor andere relevante 
thema’s. 

4.1.4. BOUW TOEKOMSTIGE TOEGANG IN!
Het is in het belang van de Brabantse samenleving 
(inwoners en bedrijven) en van de provincie zelf om 
de toegankelijkheid van data en dataplatforms te 
bevorderen. Open standaarden, interoperabiliteit 
en dataportabiliteit zijn cruciale voorwaarden voor 
een sterk innovatieklimaat. De provincie kan hieraan 
werken in de overlegorganen binnen de triple helix, 
met het Brabantse bedrijfsleven en op interprovinciaal 
en nationaal niveau. De provincie heeft de mogelijkheid 
om in projecten, waarin de provincie participeert of 
die ze subsidieert, randvoorwaarden te stellen voor 
eerlijke toegang en openheid (net zoals dat nu met 
intellectuele eigendomsrechten en subsidiabele kosten 
gebeurt). Die randvoorwaarden kan de provincie – bij 
voorkeur in de ontwerpfase – stellen bij platforms 
waarmee ze gaat samenwerken. Denk daarbij primair 
aan toegang, het tegengaan van vendor lock-ins 
en overstapdrempels, data-integriteit. Zorg dat de 
publieke data toegankelijk blijven voor andere (toe-
komstige) projecten, vanuit het besef dat platforms 
snel invloed kunnen verwerven op andere domeinen. 
Betrek hierbij het middellangetermijnperspectief: plat-
forms kunnen snel opkomen en aan invloed winnen. 
Bepaalde platforms die data genereren die van belang 
kunnen zijn voor/in transities en maatschappelijke 
opgaven, kunnen na enige tijd zelfs tot de publieke 
infrastructuur gaan behoren. 

Bij bestaande (commerciële) platforms is het van 
belang een actieve rol in overlegorganen te blijven 
spelen, om invloed te kunnen blijven uitoefenen op 
de randvoorwaarden voor samenwerking. Ook hier is 
het voor de provincie vooral een zaak om ‘te doen en 
leren’. Ook met het oog op het innovatieklimaat op 
langere termijn. De toegang moet bestendig blijken; 
binnen samenwerkingsverbanden moet de provincie 
alert zijn op platforms die via de governancestructuur 
in de loop van de tijd de gelijke toegang uithollen. 
“Bouw toekomstige toegang in!” is het motto om 
constructieve samenwerking aan maatschappelijke 
opgaven met en via platforms ook op langere termijn 
mogelijk te houden. De discussie rond gelijke toegang 
is deel van een bredere discussie over ‘eerlijke plat-
forms’ waarin ook zaken als privacy, algoritmegebruik 
en ranking veel aan de orde worden gesteld. Hoewel 
primair een taak voor Rijk en EU, doet de provincie er 
goed aan ook hier ‘aan tafel te zitten’. Wil de provincie 
voorop lopen en knelpunten goed kunnen adresseren, 

dan is een actieve rol in de overlegorganen en lobby’s 
met en richting het Rijk en EU van belang.

4.1.5. EEN LERENDE AANPAK VOOR STURING 
MET DATAPLATFORMS
De transities vragen om nieuwe coalities en samen-
werkingen. Dataplatforms schakelen snel in doel, 
werken domeinoverstijgend en kunnen nieuwe 
 coalities en samenwerking gemakkelijk faciliteren. 
Waar ze enerzijds risico’s met zich meebrengen voor 
het innovatieklimaat, hebben ze ook potentie om bij 
te dragen aan innovaties en maatschappelijke meer-
waarde te creëren. Zo bieden ze kansen in verduur-
zaming, bijvoorbeeld als het gaat om het meetbaar 
maken van energieprestaties en het sturen op data. 
Het benutten van deze kansen vraagt om bewust-
wording van de impact en potentie van dataplatforms 
en om het stimuleren van een breed innovatieklimaat 
in Brabant. De op samenwerking gerichte Brabantse 
ecosystemen rond innovatieve sectoren (de triple 
helix) groeien idealiter mee met deze opgaven waar-
voor Brabant staat. 

Ook coöperatieve structuren hebben potentie. Bij het 
ondersteunen van dit soort initiatieven via kennisdeling 
moet de visie op publieke infrastructuur (inclusief de 
Brabantse databodem) leidend zijn. Van kennisdeling 
en facilitering van dit type initiatieven zouden vooral 
de initiatieven zelf en de gemeenten profiteren. Maar 
het in gang zetten (en houden) van kennisdeling, of 
(op termijn) het faciliteren van kennisopbouw via een 
veilig platform, is meer een taak voor de provincie. 
Individuele gemeenten hebben veelal niet de middelen 
en ruimte om zo’n kennisdelingsfaciliteit op te zetten. 
Voor de provincie als middenbestuur en netwerk-
regisseur lijkt dit een taak bij uitstek. Het faciliteren van 
de kennisdeling tussen dit soort bottom-up initiatieven 
in Brabant kan de provincie bovendien helpen de eigen 
kennis over en ervaring met platformdenken en -tech-
nologie op te bouwen. 

Daarmee is experimenteren een belangrijke (iteratie)
slag in de lerende aanpak die wij presenteren: bij het 
experimenteren en in de interactie met het veld kan 
de provincie doorontwikkelen in nieuwe governan-
ce-aanpakken en sturing op maat. Het perspectief is 
om op die manier op termijn mee richting te kunnen 
gaan geven aan de invulling van dataplatforms, inclusief 
de spilfunctie die dataplatforms kunnen hebben, in de 
realisatie van de maatschappelijke opgaven. En een 
Brabants klimaat te creëren voor ‘eigen’ platforms: de 
voedingsbodem van morgen. 
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4.2. TOT SLOT

In het vervolg is een analyse van beleidsinstrumen-
tarium in het licht van de platformdynamiek relevant. 
De allereerste stap is het onderkennen van data-
platforms als maatschappelijke trend en als provincie, 
in de breedte, inzicht te verwerven in de effecten 
ervan voor provinciaal beleid en besluitvorming. De 
vraag is vervolgens relevant hoe de provincie met 
beleid en instrumenten mee richting kan geven aan 
dataplatforms als invulling van provinciale en maat-
schappelijke opgaven. Het Avans rapport biedt daartoe 
een eerste handreiking. 

Met de Uitvoeringsagenda Digitale Transformatie zet 
de provincie een stap om digitalisering fundamenteler 
en breder onderdeel te maken van provinciaal beleid 
en uitvoering. Ook de rolafweging in relatie tot data-
platforms maakt daar onderdeel van uit. Of dat leidt 
tot een nieuwe rol, in relatie tot de bekende NSOB- 
modellen, is een vraag voor een nieuwe analyse, en een 
zaak van leren door te doen. Maar het begin is gemaakt, 
het vervolg is noodzakelijk én kansrijk. 
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DEELNEMERSOVERZICHT DIGITALE BIJEENKOMST DATAPLATFORMS 27 
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DEELNEMERSLIJST EXPERTSESSIE DATAPLATFORMS 29 JUNI 2020
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