
Bureau Digitale Zaken – Jaarverslag 2022 

Na twee lange Coronajaren was 2022 het jaar waarin de Russische aanval op Oekraïne 
het wereldtoneel veranderde. Maar 2022 was ook het eerste volledige jaar van Bureau 
Digitale Zaken. In dit jaarverslag zet ik kort op een rij wat ik dit jaar met mijn bedrijf 
gedaan heb.

In het jaar 2022 heb ik allereerst tientallen lezingen mogen houden, vaak vanuit mijn 
samenwerking met Speakers Academy. Voor bedrijven als Cuccibu, Libra ICT, BitSafe, 
Considerati en Deloitte; voor ondernemerskoepels en brancheclubs als VNO-NCW en 
het Verbond van Verzekeraars; voor overheidsorganisaties als de gemeente Groningen, 
de provincie Zuid-Holland, de Nederlandsche Bank en het ministerie van Justitie en 
Veiligheid; voor samenwerkingsverbanden als SURF, de Nederlandse AI Coalitie, de 
Digitale Binnenhof Academy en ECP. Ook nam ik geregeld deel aan panels, zoals 
bijvoorbeeld op het iBestuur congres of het Techfest van AGConnect. Ook was ik een 
aantal keer dagvoorzitter/moderator, zoals bij de conferentie ‘Informatiegestuurde 
overheid’ van Heliview of tijdens de VNG Bestuurdersdag begin deze maand, waar we de 
eerste datadialoog organiseerden (hierover meer in 2023!). Maar het hoogtepunt was 
toch wel de Privacylezing die ik begin dit jaar mocht geven voor SetUp en SURF in Tivoli 
Vredenbrug.

In het kader van mijn adviesrol bij de Dutch Datacenter Association en de Fiber Carrier 
Association heb ik me ingezet voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur als 
fundament voor onze digitale samenleving. Het pamflet ‘Nieuwe Economie’ vormt 
hiervan de kern en is gericht op een digitale, duurzame, inclusieve en open economie. 
Waarbij de digitale transformatie en de energietransitie hand in hand gaan en waarbij 
het nationale datacenterbeleid gebaseerd is op feiten en rekening houdt met de 
internationale context. 

Als kernteamlid van de Online Trust Coalition heb ik meegewerkt aan het vergroten van 
de betrouwbaarheid van de Europese cloud, via de drie OTC-pijlers betrouwbaarheid, 
zekerheid en informatie. Deze boodschap hebben we onder meer uitgedragen via 
webinars en een dynamische sessie op het jaarfestival van ECP. In 2023 zal het 
veelkoppige pakket aan EU-wetgeving een centrale rol krijgen in het werk van de OTC.

Samen met Deloitte heeft Bureau Digitale Zaken gewerkt aan een vijfdelige blogserie 
over verantwoord datagebruik bij de overheid. Over dit onderwerp hebben we ook een 
aantal goedbezochte rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers 
van ministeries, uitvoeringsinstanties en toezichthouders. Hierbij gingen we ook op 
zoek naar positieve voorbeelden van data- en algoritmegebruik. De resultaten komen in 
2023 naar buiten.

Voor de Bovag heb ik meegedacht over het vraagstuk van toenemend datagebruik in de 
automotive sector. De uitdaging is om alle bedrijven in de keten -van grote 
autofabrikanten tot zelfstandige MKB-garages- te laten profiteren van data. Zonder dat 
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https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/kees-verhoeven/
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/publieke-sector/articles/competent-met-de-data-component-binnen-de-overheid.html
https://www.dutchdatacenters.nlhttps://www.dutchdatacenters.nl
https://www.youtube.com/watch?v=hGfJ8icOTNs


er oneigenlijke machtsposities ontstaan zoals bij Big Tech wel gebeurd is. De Europese 
Data Act zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. 

Tussen alle bedrijven door schreef ik een boek met de titel ‘De democratie crasht’, dat 
op 20 januari in de winkel ligt en dat we op 30 januari feestelijk presenteren in het 
museum Beeld en Geluid in Den Haag. Daarnaast heb ik dit jaar blogs, columns en 
opinieartikelen geschreven over de impact van digitale technologie voor onder meer de 
Volkskrant, NRC, het FD, het Parool, AGConnect, iBestuur en Clingendael Spectator.

Op basis van bovenstaande activiteiten heb ik dit jaar geen gebruik hoeven maken van 
de wachtgeldregeling voor oud-Kamerleden.

Kees Verhoeven,

Amersfoort, december 2022
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https://denhaag.beeldengeluid.nl/agenda/kees-verhoeven-en-de-democratie-onder-druk/
https://www.managementboek.nl/boek/9789047016014/de-democratie-crasht-kees-verhoeven

