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Voorwoord en dankwoord 

Welke principes vind jij dat er zouden moeten gelden bij het maken of inzetten van een digital twin van de 

fysieke leefomgeving? Dit document is een verslag van een onlangs gehouden enquête naar deze principes. 

In een online enquête hebben we 30 stellingen voorgelegd. Deze stellingen hebben betrekking op 

uitgangspunten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins voor de fysieke 

leefomgeving. De uitkomsten van deze enquête zijn input geweest voor het opstellen van een ethisch kader 

voor digital twins.  

 

Principes zijn bedoeld om maatschappelijke waarden zoals behoud van autonomie en privacy te borgen. Bij 

het maken of inzetten van digital twins voor de fysieke leefomgeving kan je tegen situaties aanlopen 

waarvoor er nog geen wet- en regelgeving is. Of situaties die volgens bestaande wet- en regelgeving geen 

bezwaar opleveren, maar waarbij je toch bedenkt dat het - gezien de situatie of het gevolg - beter is om 

iets tóch niet te doen. 

 

Wij zijn op zoek naar wat de uitgangspunten zouden moeten zijn bij het maken of inzetten van een digital 

twin. Op basis van internationale verkenningen en ervaringen vanuit de werkplaats Ethiek en Digital Twins 

van het Locatiepact (zie wijsmetlocatie.nl), hebben we 30 stellingen geformuleerd. Door zoveel mogelijk 

input op deze stellingen te verzamelen, willen we tot een grote gemene deler komen. Uiteindelijk hebben 

110 respondenten de enquête ingevuld. De resultaten zijn in dit document opgenomen.  

 

De resultaten in deze enquête hebben deel uitgemaakt van een proces om te komen raamwerk van leidende 

principes voor de ontwikkeling en het gebruik van digital twins. Het gehele proces van de verantwoording is 

vastgelegd op wijsmetlocatie.nl.. 

 
Wij willen graag bij deze alle 110 respondenten, die aan deze enquête hebben meegedaan van harte 

bedanken voor hun deelname aan de enquête. Door hun reflectie hebben we een veel beter beeld gekregen 

wat er leeft en welke meningen er zijn ten aanzien van het verantwoord gebruik van digital twins.  

 

 

Emily Daemen 

Eduardo Dias 

Michel Grothe 

 

Geonovum, 21 januari 2022 
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Hoofdstuk 1 

Introductie 

Dit document bevat de resultaten van de enquête naar de leidende principes voor digital twins 

voor de fysieke leefomgeving. In dit hoofdstuk wordt de inleiding en raamwerk met leidende 

principes geïntroduceerd.   

1.1 Inleiding 

Vanuit wijsmetlocatie.nl is in de afgelopen periode via een online enquête een aantal stellingen voorgelegd 

over de principes van digital twins fysieke leefomgeving. De stellingen hebben betrekking op mogelijke 

leidende principes, die een rol kunnen gaan spelen bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins in 

Nederland.  Doel van de enquête was het meten van het belang van het hanteren van een set van leidende 

principes bij de ontwikkeling en gebruik van digital twins, en het krijgen van enige feedback. Daarbij is 

tevens een reactie gevraagd op een voorgelegde definitie van een ‘digital twin’. 

 

1.2 Raamwerk leidende principes digital twins  

De set van leidende principes zijn in onderstaande raamwerk opgenomen.  
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Het gaat om 10 principes, die onderverdeeld zijn in vier categorieën of peilers:  

1. Doel;  

2. Vertrouwen;  

3. Mensen; en  

4. Effectiviteit. 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit document is opgebouwd, naast deze korte inleiding over het raamwerk van leidende principes (H1), uit 

een inleidend hoofdstuk op de uitgevoerde enquête (H2) en een hoofdstuk over de resultaten van de enquête 

(H3).  

 

. 
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Hoofdstuk 2 

Enquête leidende principes digital twins  

In dit hoofdstuk beschrijven we de inleiding tot de uitvoering van de enquête (paragraaf 2.1) en 

de opzet van de enquête (paragraaf 2.2). Tevens wordt inzicht gegeven in het aantal, de afkomst 

en functie van de respondenten (paragraaf 2.3) en de uitgevoerde cross-analyse (paragraaf 2.4).  

2.1 Inleiding 

De enquête heeft opengestaan op de website wijsmetlocatie.nl in de periode tussen 20 juli en 20 december 

2021 (5 maanden).  De enquête is opgezet in Microsoft Forms. De enquête is onder de aandacht gebracht 

via een lijst met geïnteresseerden van wijsmetlocatie.nl, via het twitteraccount van Geonovum (een 

eenmalig twitterbericht) en via de maillijst van het digital twin community initiatief van 

VNG/IPO/Waterschapshuis/Digicampus. Het totaal aantal respondenten bedroeg 110 afkomstig van 

overheid, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overige relevante stakeholders. 

 

2.2 Opzet enquête 

Voor ieder principe zijn 2 of meer stellingen geformuleerd. Voor iedere stelling is aan de respondent gevraagd 

of hij/zij de stelling onderschrijft of niet, volgens het volgende antwoordmodel:  

 

Voor de analyse van de resultaten is per stelling gekeken in hoeverre de respondenten het met de stelling 

(helemaal) eens waren of (helemaal) oneens waren. Daarbij is een vrij eenvoudig model gehanteerd voor 

het trekken van een conclusie: 

• Er is overeenstemming over de stelling indien 60% van de respondenten het eens of helemaal eens 

waren of indien 60% van de respondenten het oneens of helemaal oneens waren met de stelling 

(afhankelijk van de formulering van de stelling); 

• Ook is expliciet gelet op het aantal respondenten, dat geen mening heeft. Indien 10% (of hoger) 

geen mening had, is dat opgemerkt.  

 

Voor alle stellingen is een korte puntsgewijze observatie gedaan over de door de respondenten gegeven 

meningen.  Ondanks het feit, dat in de voorgelegde stellingen niet alle facetten van een principe zijn afgedekt 

(daarvoor zou de peiling wellicht ook veel te lang te worden), geeft de peiling een aardig beeld van 

instemming met de voorgelegde tien principes. We zien bij een klein aantal stellingen wel een enigszins 

verdeeld beeld, bijv. bij de 2 stellingen over het principe “Open en transparant”. En tegelijkertijd roept de 

peiling ook nieuwe vragen op. Een deel van die vragen hebben we hieronder ook geadresseerd.    

 

2.3 De respondenten 

In totaal hebben 110 respondenten, die enquête ingevuld.  

 



 

  

8 Resultaten enquête verkenning principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving 

 

 

Een groot deel van de respondenten is afkomstig van de overheid (49%). Daarna volgt het bedrijfsleven 

(24%), De onderwijs- en kennisinstellingen (17%) en de maatschappelijke (belangen)organisaties (2%). De 

categorie ‘Andere’ (8%) omvat met name studenten (zie figuur 1).   

 

 
Figuur 1 – Afkomst van de respondenten 

 

Tevens is gevraagd naar de functie van de respondent (zie figuur 2). Het grootste deel van de respondenten 

is dataspecialist, geo-informatie specialist of IT-specialist (%). Daarna volgen programma- of projectleiders 

(%), beleidmakers/beleidsadviseurs (%), onderzoekers (%), bestuurders, studenten en domeindeskundigen 

(%). De categorie overig (%) omvat o.a. afdelingshoofd geo, asset informatiemanager, directeur, enterprise 

lead architect, informatiearchitect en stedebouwkundig tekenaar.   

 

 
Figuur 2 – Functie van de respondenten 

2.4 Cross-analyse 

Daarnaast hebben we voor de stellingen ook crossanalyses uitgevoerd. De cross-analyse heeft 

plaatsgevonden naar afkomst (organisatie) en naar functie van de respondent. Er is ook een observatie 

gedaan per stelling voor wat betreft de overeenstemming met de stelling door de respondenten. In sommige 

gevallen heeft de reactie op een stelling ook vragen of opmerkingen opgeroepen. Deze zijn bij de observatie 

opgenomen. Voor de cross-analyse zijn enkele categorieën naar afkomst (organisatie) en naar functie van 

de respondent samengevoegd i.v.m. met het geringe aantal respondenten: Voor de afkomst van de 

respondenten (organisaties) zijn de categorieën ‘Maatschappelijke (belangen)organisaties’ en categorie 

‘Andere’ samengevoegd tot ‘Andere’.  Voor de functie van de respondenten zijn de categorieën 

‘Domeindeskundigen’ en ‘Onderzoekers’ samengevoegd tot de categorie ' Domeindeskundigen / 

Onderzoekers’ en de ‘Studenten’ en Andere’ samengevoegd tot categorie ‘Anderen’.  

 

In het volgende hoofdstuk zijn alle resultaten van de enquête weergegeven.   
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Hoofdstuk 3 

Resultaten enquête leidende principes digital twins  

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de enquête. Eerst wordt de reactie van de 

respondenten op voorgelegde definitie van de digital twin beschreven (paragraaf 3.1). 

Vervolgens worden in de volgende paragrafen de meningen van de respondenten op de stellingen 

beschreven (paragraaf 3.2 tot en met 3.11). Tenslotte, wordt een overzicht gegeven van de door 

de respondenten gemaakte slotopmerkingen in de enquête (paragraaf 3.12).  

3.1 Definitie digital twin 

Aan de respondenten is allereerst gevraagd of ze zich kunnen vinden in de onderstaande beschrijving van 

een digital twin: 

 

Een digital twin is een digitale representatie van objecten, processen en systemen in de werkelijkheid 

waarmee scenario's gecreëerd kunnen worden met diverse statische en (near) real time 

informatiebronnen. Het is een hulpmiddel bij besluitvorming in complexe processen, doordat je mogelijke 

gevolgen van ingrepen vooraf kan doorrekenen en inzichtelijk maken. 

 

Daarbij is eveneens ruimte gelaten om aan te geven waarom de respondent zich wel of niet kan vinden in 

de beschrijving. De resultaten zijn als volgt.  

 

Een groot deel van de respondenten (62%) kan zich vinden in deze definitie met als reden: 

• Ja, omdat het goed beschrijft wat je met een digital twin kunt; 

• Ja, omdat het overeenkomt met hoe we zelf binnen onze organisatie tegen digital twin aan 

kijken;  

• Ja, omdat het de burger/inwoner ten goede komt; 

• Ja, omdat dat de enige manier is om data op een zinvolle en betekenisvolle manier aan elkaar te 

relateren en te analyseren. 
Wel zijn daarbij door enkele respondenten ook aanvullende opmerkingen geplaatst, zoals: 

• Ja, omdat het al een hele volledige beschrijving is. Digital twin wordt vaak geassocieerd met 3D 

maar dat hoeft niet per se wat mij betreft.  

• Ja met als aanvulling dat de visualisatie op zich ook primaire doelen als inzichten delen, 

communicatie en participatie dienen.  

• Ja, idealiter is dat het geval. Er bestaat natuurlijk een keur aan varianten van DT’s, meer of 

minder omvangrijk qua integratie van databronnen tbv ondersteuning van besluitvorming, meer 

of minder in staat om analyses op uit te voeren vs. data om te interpreteren. 
• Ja, als personen ook als objecten worden gezien kan ik mij er in vinden. 

• Ja, maar ik mis nog een paar zaken in de definitie. Zoals: er staat 'digitale representatie van 

objecten, processen en systemen'. Hoe zit het met levende wezens? personen? Dieren? Of gaat 

het alleen om fysieke goederen? Ook mis ik welke techniek digital twin precies gebruiken. Zoals 

data, machine learning en Internet of Things.  

• ja, omdat een digital twin beschikbare informatie overzichtelijk bij elkaar brengt. 

• Ja, op zich wel. Echter ik wil graag bezwaar maken tegen gebruik van de term "digital twin", 

omdat ik denk dat de te meten wereld per definitie altijd een beperkte benadering zal blijven 

t.o.v. de werkelijkheid. Niet alles valt te meten en te verwerken (real time). Kortom het begrip 

suggereert een equivalentie tussen werkelijkheid en te meten wereld die er niet is. Waardoor er 

de perceptie kan onstaan dat er op volledige informatie besluiten worden genomen, terwijl  de 

"digital twin" altijd maar een beperkte representatie van de werkelijkheid is. Daarom mijn 

pleidooi om het begrip "digital twin" te vervangen voor iets wat dit verschil tussen de 

werkelijkheid en de te meten wereld wel onderkent. Er is al genoeg wensdenken op het kruispunt 
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van bestuur en technologie, laten we hier niet te hoge verwachtingen scheppen met een 

dergelijke terminologie.  

• Ja, omdat vrijwel alle elementen terugkomen. Ik mis alleen nog het integraal benaderen van 

complexe vraagstukken.  

• Ja, ik kan me hierin vinden. Paar opmerkingen: ik zou "statische en (near) real time"weglaten 

voor informatiebronnen omdat het de tekst onnodig lang en complex maakt. Ik ben het wel eens 

dat het een hulpmiddel is bij besluitvorming, maar het is zoveel meer dan dat. Het is ook een 

heel handig communicatiemiddel. 

• Ja, al zou ik ook feitelijke monitoring niet vergeten.  De definitie lijkt te focussen op scenario's. Ik 

werk in het natuurveld/biodiversiteit en daar is stap 1 een degelijk inzicht in de actuele en 

historische staat van de natuur op een specifieke locatie. Dus een digitale twin (voor bv natuur) 

helpt om uberhaupt goed zicht te hebben wat, waar aanwezig is. 
Bijna een kwart van de respondenten (22%) geeft aan zich niet in de definitie te kunnen vinden en geeft als 

reden aan: 

• Nee omdat het niet alleen voor creatie van scenarios is maar ook real time monitoring; 
• Nee omdat er te veel componenten en gebruiksdoelen zijn die beletten dat er een eenduidige 

definitie gegeven kan worden. de invulling van de term is context afhankelijk. de componenten 

zijn o.a. serieus gaming, visualisaties, modellen etc. 

• Nee, omdat ik de definitie te uitgebreid vind. Een digital twin betreft alleen de objecten. 

Processen en systemen maken wel gebruik van de digital twin, maar maken er zelf geen deel van 

uit. Scheid de gegevens van de verwerking van de gegevens. 

• Nee, omdat ...., het kan ook gaan om ontwerp scenario's in de buitenruimte, en dat is meer dan 

alleen objecten. En het kan ook gaan om simulaties van menselijk gedrag in de buitenruimte. 

• Nee, omdat ik denk dat het geen representatie van systemen zal zijn. De systemen gebruik je om 

het te maken en te gebruiken. 

• Nee, omdat DT kan ook over mensen zijn en dan praten wij niet meer over objecten. Ik kan me 

vinden in de onderstaande beschrijving van een digital twin maar dan van de fysieke 

leefomgeving. 
• Nee omdat naast het creëren van scenario's ook het inzicht van de digitale representatie op zich 

al een meerwaarde heeft. Het is een hulpmiddel bij besluitvorming maar ook voor 

draagvlak/participatie voorafgaand aan mogelijke besluitvorming. Daarnaast heb ik moeite met 

het woord ingrepen, het gaat niet alleen om de invloed van menselijk handelen, het kan ook om 

een aantal op elkaar inwerkende autonome processen gaan, zonder dat ingrijpen vooralsnog een 

rol speelt. 

• Nee, omdat het gaat om een tweeling van een enkelvoudige instantie van een object, proces of 

systeem in de werkelijkheid, evt. in relatie met meerdere objecten, processen en systemen.  

• Nee, omdat deze definitie beperkend is; een DT is (naast scenario's en besluitvorming) m.i. ook 

een hulpmiddel om de (huidige) werkelijkheid te verkennen en ontdekken. 
Tenslotte is een kleine categorie respondenten (15%), die ‘Anders’ aangeeft. De volgende beweegredenen 

worden daarvoor opgevoerd: 

• Anders, namelijk dat de scenario's gecreëerd worden op basis van diverse informatiebronnen. 

Deze zijn immers altijd statisch of (near) real time. Je zou ook nog kunnen denken aan 

historische en actuele bronnen. 

• Anders, ... zou willen toevoegen dat het realistische representatie is van de werkelijkheid. 

• Anders,.. Wat er aan toegevoegd kan worden is dat er een lerend effect kan optreden indien je 

met modellen i.c.m. AI en machinelearning technologie ook situatie kan gaan voorspellen. Je 

gebruikt een Digital Twin om te sturen middels "predictive" scenario's. 

• Anders: mee eens maar digital twins kunnen mijns inziens naast het gebruik voor simulaties en 

voorspellingen over toekomstscenario's ook van waarde zijn om 1) de status van obje cten, 

processen en systemen op bepaalde momenten in het verleden terug te kunnen zien (het 

bijhouden van historie) en 2) het zien wat de huidige stand van zaken van objecten, processen en 

systemen is (monitoring). 

En 1% van de respondenten ‘weet het overigens niet’. 

 
Concluderend kan gesteld worden dat de ruime meerderheid van 62% zich kan vinden in de beschrijving 

van de digital twin. Er zijn echter door diverse respondenten opmerkingen gemaakt over de ontbreken of 

meer aandacht geven aan bepaalde aspecten, zoals:  
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• Monitoring wordt als activiteit door diverse respondenten gezien als onderdeel van de digital twin 

proces. Monitoring is opgenomen in de definitie;   

• Ontdekken, verkennen en visualisatie zijn ook enkele malen benoemd; dit is verwoord via 

‘inzichtelijk maken’; 

• Voor ‘statische en real time databronnen’ worden suggesties gedaan; vervangen door ‘historische 

en actuele data’;  

• De term ‘ingreep’ is vervangen door de term ‘interventie’.  

• Scenarioplanning is toegevoegd en daaronder wordt ook het ‘voorspellen’ en ‘simuleren’ 

geschaard;   

• Enkele respondenten maken opmerkingen over de mens of personen als aspect naast object, 

proces en systeem. Personen of (synthetische) mensen) worden hier ook gezien als objecten. 

• Ook is het onderwerp van de digital twin ‘fysieke leefomgeving’ opgenomen in de definitie, omdat 

enkele respondenten de context misten.   

Na verwerking van de bovenstaande aspecten, is de volgende definitie ontstaan:  

 

Een digital twin van de fysieke leefomgeving is een digitale representatie van objecten, processen en 

systemen in de werkelijkheid op basis van diverse historische en actuele data. Het is een hulpmiddel bij 

monitoring, (scenario)planning en besluitvorming in complexe processen, doordat je mogelijke gevolgen 

van interventies vooraf kan doorrekenen en inzichtelijk maken. 

 

In de volgende paragrafen zijn de resultaten op de voorgelegde stellingen voor de tien principes 

weergegeven. 

 

3.2 Principe 1 - Doelgericht op algemeen welzijn 

Stelling - Het verzamelen van niet-persoonlijke data voor een digital twin mag zonder 

grenzen: ook dat wat nu niet relevant is kan bijdragen aan een toekomstig, potentieel 

doel.  

 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 



 

  

12 Resultaten enquête verkenning principes Digital Twins Fysieke Leefomgeving 

 

 

 
 

 
Observaties: 

• Er is overeenstemming.  

• Meer dan de helft van de respondenten (62%) stemt in met de stelling. 

• Iets meer dan een kwart (27%) is het niet eens met de stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Waar liggen de grenzen m.b.t. het verzamelen van niet-persoonlijke data in 

dit project? Mogen we alles zomaar verzamelen? En bewaren?  

o Welke data is relevant? Hoe bepalen we dat? 

 

Stelling - Ik sta alleen achter het bouwen van een digital twin als deze een duidelijk 

aantoonbare behoefte van de eindgebruiker dient. En deze digital twin de beste manier 

is om het doel te bereiken. 

 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is geen overeenstemming 

• Iets meer dan de helft (53%) stemt in met de stelling 

• Een redelijk grote groep (17%) is neutraal  

• Iets meer dan een kwart (28%) is het niet eens met de stelling 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Moet onze DT een duidelijk aantoonbare behoefte van de eindgebruiker 

dienen?  

o Moet onze DT de beste manier zijn om aan die behoefte te voldoen? 
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o Welke behoefte dient onze DT? 

 

Stelling - Digital twins moeten samenwerking en innovatie stimuleren. 

  

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 

Observaties: 

• Er is overeenstemming.   

• Een groot deel van de respondenten (79%) stemt in met de stelling 
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• Meer dan de helft (52%) is het “helemaal eens” met deze stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o De meeste respondenten vinden de stimulatie van samenwerking en 

innovatie vanuit een DT belangrijk. 

o Hoe stimuleert onze DT samenwerking en innovatie? 

 

Stelling - Digital twins eisen gezamenlijke inspanningen en investeringen van zowel 

overheid als bedrijfsleven.   

 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming.  

• Een groot deel van de respondenten (77%) stemt in met de stelling 

• Bijna de helft (48%) is het “helemaal eens” met deze stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij DTs vinden de 

meeste deelnemers belangrijk 

o Hoe zorgen we ervoor dat onze DT wordt ondersteund door de 

gezamenlijke inspanningen en investeringen van zowel de overheid als 

bedrijfsleven? 

 

Stelling - Digital twins dienen objecten, processen en systemen in de fysieke 

leefomgeving te verbeteren. 

 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming. 

• Een groot deel van de respondenten (71%) stemt in met de stelling 

• Bijna de helft (47%) is het “helemaal eens” met deze stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o De positieve impact van DTs vinden de meeste deelnemers belangrijk. 

o Hoe zorgen we ervoor dat onze DT objecten, processen en systemen in de 

fysieke leefomgeving verbeteren? 

 

Stelling - De maatschappelijke en economische waarde door digital twins moet aan alle 

belanghebbenden toekomen.  

 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming. 

• Een groot deel van de respondenten (71%) stemt in met de stelling  

• Bijna de helft (46%) is het “helemaal eens” met deze stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o De gelijkwaardige verdeling van maatschappelijke en economische 

waarde door DTs vinden de meeste deelnemers belangrijk. 
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3.3 Principe 2 - Actief open en transparant 

 
Stelling - Een digital twin kan alleen open en transparant zijn als het open source is. 
Anders weten we niet wat er onder de motorkap gebeurt.  
 

 

 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 

Observaties: 

• Er is geen overeenstemming 
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• Iets minder dan de helft van de respondenten (47%) stemt in met de stelling. 

• Iets meer dan één derde van de respondenten (38%) is het niet eens met de 

stelling. 

• 12% van de respondenten is neutraal.  

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Wanneer is onze DT voldoende open en transparant?  

o Moet het open source zijn? 

 
Stelling - De digital twin hoeft niet voor iedereen open en transparant te zijn, zolang (een 
commissie van) experts het begrijpt en goedkeurt.   
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is geen overeenstemming 

• Ongeveer een derde van de deelnemers (34%) stemmen in met de stelling  

• Bijna de helft van de respondenten (48%) is het niet eens met deze stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Voor wie moet onze DT open en transparant zijn? 

o Wat betekent openheid en transparantie van de digital twin voor ons? 

 

3.4 Principe 3 - Eerlijk kwalitatief en inclusief 

Stelling -  Aanbieders van data en modellen zijn ieder voor zich verantwoordelijk 
voor het samenstellen en aanbieden van kwalitatief hoogwaardige data en modellen 
voor integratie in digital twins.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties 

• Er is geen overeenstemming 

• Iets meer dan de helft van de respondenten (56%) stemt in met deze stelling 

• Bijna een kwart van de respondenten (23%) stemt niet in met deze stelling.  

• Een redelijk hoog percentage is neutraal of heeft geen mening (20%) 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Wie is verantwoordelijk voor het samenstellen en aanbieden van 

kwalitatief hoogwaardige data en modellen? 

o Wat definiëren wij als kwalitatief hoogwaardige data en modellen? 

 
Stelling - Kwaliteitsnormen en kwaliteitsniveaus voor data en modellen moeten worden 
gedefinieerd en afgesproken om data en modellen te kunnen gebruiken in digital twins.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties 

• Er is overeenstemming 

• Meer dan 80% van de respondenten stemt in met deze stelling. 

• Minder dan 5% is het niet eens met deze stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Deelnemers vinden het belangrijk dat kwaliteitsnormen en niveaus voor data 

en modellen gedefinieerd en afgesproken worden, om data te kunnen 

gebruiken in DTs. 
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Stelling - Een digital twin kan niet discrimineren. Juist het gebruik van de twin kan leiden 
tot discriminatie. 
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 
 

Observaties 

• Er is geen overeenstemming 

• Iets meer dan een derde (36%) is het niet eens met de stelling. 

• Een vijfde (21%) stemt in met de stelling. 
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• 41% van de deelnemers is neutraal (19%) of heeft geen mening (22%). 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Hoe willen we voorkomen dat onze DT discrimineert?  

o Leggen we de aandacht op de techniek of op het gebruik van de DT? 

 

Stelling - Er zijn periodieke controles op vooringenomenheid (bias) in digital twins nodig 
om ervoor te zorgen dat de digital twins eerlijk en niet-discriminerend zijn.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties 

• Er is overeenstemming 

• Bijna driekwart van de respondenten (71%) stemt in met deze stelling 

• 19% is neutraal of heeft geen mening 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Willen we periodieke controles op vooringenomenheid houden? 

o Hoe zorgen we ervoor dat onze DTs eerlijk en niet-discriminerend zijn? 

o Hebben we controles nodig? 

3.5 Principe 4 - Robuust en veilig 

Stelling - Robuust en veilig - altijd beschikbaar en bestand tegen cyberaanvallen - is 
belangrijker dan open en transparant zijn.   
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Observaties 

• Er is geen overeenstemming 

• Slechts een klein deel van de respondenten (17%) is het eens met de stelling. 

• Bijna de helft van de respondenten (46%) is het niet eens met deze stelling. 

• Bijna een kwart (24%) is neutraal of heeft geen mening. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Wat betekent een robuust en veilig DT voor ons? 

o Hoe zorgen we ervoor dat de DT robuust en veilig en open en transparant 

is? Welke vinden we belangrijker? 

 

Stelling - Een digital twin, die volgens de wet robuust en veilig wordt 
ontworpen, hoeft niet meer getoetst te worden op ethische principes.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een groot deel van de respondenten (82%) is het niet eens met deze stelling. 

• Slechts 6% van de respondenten is het eens met deze stelling.  

• 10% is neutraal.  
• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Deelnemers vinden het belangrijk dat ethiek verder gaat dan de wet en 
dat de DT niet alleen rekening houdt met robuust en veilig, maar ook 
andere ethische principes. 

 
Stelling - Een digital twin moet getoetst door onafhankelijke partijen, om blijvend de 
veiligheid en gegevensbescherming te kunnen waarborgen.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Meer dan de helft van de respondenten (65%) stemt in met de stelling. 

• Bijna een kwart van de respondenten (23%) is neutraal. 
• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Hoe waarborgen we veiligheid en gegevensbescherming? 
o Willen we een onafhankelijke partij inschakelen? 

 
Stelling - Zodra de persoon toestemming heeft gegeven kan persoonlijke data zonder 
grenzen worden gebruikt: alles dat nu niet relevant is kan in de toekomst bijdragen aan 
een andere digital twin.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Bijna driekwart van de respondenten (72%) is het niet eens met deze stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Deelnemers vinden het belangrijk dat de toestemming van het gebruik 

van persoonlijke data gepaard gaat met duidelijke grenzen. 

 
Stelling - Digital twins zijn een goede manier om het ruimtelijk gedrag van een 
synthetische bevolking in de fysieke leefomgeving te bestuderen zonder daarbij inbreuk 
te maken op de privacy van individuen.  
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Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 

Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Meer dan de helft van de respondenten (61%) stemt in met deze stelling. 

• 15% van de respondenten stemt niet in met de stelling.  

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Hoe zorgen we ervoor dat deze DT geen inbreuk maakt op de privacy van 

individuen? 

o Maakt deze DT inbreuk op de privacy van individuen? 
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3.6 Principe 5 - Onder controle en toezicht van mensen 

Stelling - Elke digital twin moet onder toezicht staan van een onafhankelijk 
toezichtsorgaan, dat de digital twin controleert.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 
Observaties: 

• Er is geen overeenstemming 

• 32% van de respondenten stemt in met deze stelling.  

• Iets minder dan de helft (40%) het niet eens met deze stelling.  
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• Meer dan een kwart (26%) is neutraal 
• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Moet onze DT onder toezicht staan? Door wie?  
o Wie controleert onze DT? 

 
Stelling - De belanghebbenden zijn de belangrijkste toezichthouders. Zolang zij de 
digital twin kunnen controleren, is er voldoende toezicht.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 

Observaties: 

• Er is geen overeenstemming 

• Een vijfde van de respondenten (20%) stemt in met de stelling.  
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• Bijna de helft van de respondenten (48%) is het niet eens met deze stelling 

• Een kwart (25%) is neutraal 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling: 

o Wat is de rol van de belanghebbenden m.b.t. controle en toezicht op 

onze DT? 

o Wie moet controle en toezicht hebben? 

 

Stelling - Toezicht en controle moet plaatsvinden op het moment, dat de digital twin 
ontwikkeld is en klaar staat voor gebruik. Niet gedurende het ontwikkeltraject. 
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Driekwart van de respondenten (75%) is het niet eens met deze stelling.  

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Deelnemers vinden het belangrijk dat toezicht en controle niet alleen aan 

het einde van de ontwikkeling van de DT plaatsvindt.  

3.7 Principe 6 - Solidair betrokken 

Stelling - Het is belangrijk om de omgeving (burgers, belangenorganisaties, etc.) al in het 
ontwikkeltraject van de digital twin te betrekken. En hen ook invloed en zeggenschap te 
geven.  
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een groot deel van de respondenten (61%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• 14% van de respondenten is het (helemaal) oneens.  

• Een kwart van de respondenten (25%) is neutraal. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk dat de omgeving (burgers, 

belangenorganisaties, etc.) al in het ontwikkeltraject van de 

digital twin worden betrokken met invloed en zeggenschap. 

 

Stelling - Het initiatief om actief te participeren in de ontwikkeling van de digital twin ligt 
bij de omgeving (burgers, belangenorganisaties, etc.), niet bij de ontwikkelaars van de 
digital twin. 
 
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is geen overeenstemming 

• Een groot deel van de respondenten (58%) is het niet eens met deze stelling 

• Een deel van de respondenten (16%) is neutraal of heeft geen mening (6%). 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk dat het initiatief om te participeren 

niet alleen bij de omgeving (burgers, belangenorganisaties, etc.) ligt, maar 

ook bij de ontwikkelaars van de digital twin.  
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3.8 Principe 7 - Effectief bestuurd 

Stelling - Het op een verantwoorde manier creëren en gebruik van digital twins is alleen 

mogelijk in geval van een heldere besturing, en vastgelegde regelgeving. 

 
Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal       Mee Eens      Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 

Observaties: 

• Er is geen overeenstemming 

• Iets meer dan de helft van de respondenten (53%) is het (helemaal) eens met 

deze stelling. 
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• 19% van de respondenten in het niet (helemaal) eens met de stelling.   

• Een kwart van de respondenten (26%) is neutraal. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o De helft van de respondenten vinden het belangrijk dat een digital twins 

worden gecreëerd en gebruikt vanuit een heldere besturing en 

vastgelegde regelgeving. Een kwart van de respondenten is neutraal.  

 
 
 
 
 
Stelling - Het beleggen van data en modellen eigenaarschap is een essentieel aspect voor 

de besturing van digital twins.  

 
Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een groot deel van de respondenten (84%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk dat het beleggen van het 

eigenaarschap van data en modellen een essentieel aspect voor de 

besturing van digital twins.   

3.9 Principe 8 - Federatief 

Stelling - De aanbieders en gebruikers van digital twins en hun onderdelen (data, 
modellen en visualisatietools) moeten een federatieve infrastructuur ondersteunen waar 
de diensten flexibel worden verbonden en gedeeld.  
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een groot deel van de respondenten (62%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• 9% van de respondenten is het (helmaal) oneens.  

• Bijna een derde van de respondenten (30%) heeft geen mening of is neutraal.  

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk, dat digital twins aanbieders en 

gebruikers van digital twins een federatieve infrastructuur ondersteunen 

waar de diensten flexibel worden verbonden en gedeeld.  

 
Stelling - Een federatief model stimuleert bedrijven en overheden, die data bijdragen aan 
digital twins, om de data en modellen op consistente, interoperabele en 
platformonafhankelijke wijze te ontwikkelen en te beheren. 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een groot deel van de respondenten (63%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• 13% van de respondenten is het (helemaal) oneens.  
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• Bijna een kwart van de respondenten (25%) heeft geen mening of is neutraal.  

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk, dat digital twins een federatief 

model hanteren, omdat een federatief model bedrijven en overheden 

stimuleert om de data en modellen op consistente, interoperabele en 

platformonafhankelijke wijze te ontwikkelen en te beheren. 

3.10 Principe 9 - Met open standaarden 

Stelling - Data en modellen in digital twins moeten uitwisselbaar en leverancier-neutraal 
zijn.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een zeer groot deel van de respondenten (88%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk dat data en modellen in 

digital twins uitwisselbaar en leverancier-neutraal zijn.  
 

 

 
 
 
 
 
Stelling - Het gebruik van open standaarden voor het beschrijven en uitwisselen van 
data van digital twins zorgt voor een gemeenschappelijke taal en bespaart kosten voor 
alle belanghebbenden.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een zeer groot deel van de respondenten (88%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk dat open standaarden worden 

gebruikt, omdat het zorgt voor een gemeenschappelijke taal en het 

kosten bespaart voor alle belanghebbenden.  

 
Stelling - Gemeenschappelijke standaarden zijn noodzakelijk om digital twins te 
verbinden voor het uitwisselen van data, modellen en visualisatietools.  
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Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een zeer groot deel van de respondenten (90%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk dat gemeenschappelijke 

standaarden noodzakelijk zijn om digital twins te verbinden voor het 

uitwisselen van data, modellen en visualisatietools.  
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3.11 Principe 10 - Adaptief 

Stelling - Digital twins zijn nooit af. Ze moeten worden aangepast en 
ontwikkeld naarmate de fysieke leefomgeving verandert en de wereld om ons heen 
evolueert.  
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 

 
 

 

Observaties: 

• Er is overeenstemming 

• Een zeer groot deel van de respondenten (96%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  
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o Respondenten vinden het belangrijk dat digital twins 

moeten worden aangepast en ontwikkeld omdat de fysieke leefomgeving 

verandert en de wereld om ons heen evolueert.  

 
Stelling - Om de voortdurende aanpassing en evolutie van digital twins op lange termijn 
mogelijk te maken, moeten deze onafhankelijk zijn ten opzichte van platforms en 
software.  
 
 

Geen Mening      Helemaal mee oneens     Oneens      Neutraal      Mee Eens     Helemaal mee eens 

 
 

 
 

 
 
Observaties: 
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• Er is overeenstemming 

• Een zeer groot deel van de respondenten (80%) is het (helemaal) eens met deze 

stelling. 

• Relevante vragen/opmerkingen voor bij deze stelling:  

o Respondenten vinden het belangrijk dat digital twins onafhankelijk zijn 

ten opzichte van platforms en software om voortdurende aanpassing en 

evolutie van digital twins op lange termijn mogelijk te maken.  

 

3.12 Overige opmerkingen van respondenten 

Opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de enquête: 

• Ik onderschrijf belang van standaarden voor uitwisseling van data en modellen, 
maar mis certificering van data en modellen: hoe zie ik welke bronnen ik veilig 
kan gebruiken? Zeker bij private bronnen wil ik garantie voor publiek gebruik. 

• Belanghebbenden moeten al vanaf het prille begin worden betrokken bij de 
ontwikkeling. Ook een digital twin die helemaal volgens de wet is gebouwd kan 
onethisch zijn en discrimineren. Discriminatie met een digital twin kan niet alleen 
pas bij het gebruik ontstaan, ook in het ontwerp- en ontwikkelproces kunnen al 
keuzes gemaakt worden die discriminerend zijn. 

• Ik adviseer om kwaliteitsnormen op te stellen voor digital twins. Een norm kan 
bijvoorbeeld zijn: getoetst op discriminerend vermogen. Ook adviseer ik 
standaard een waarschuwing mee te geven: onoordeelkundig gebruik kan leiden 
tot foute conclusies en verkeerde maatregelen. 

• In mijn ogen is een van de belangrijkste doelen van een digital twin het 
faciliteren van integrale besluit- en planvorming. Integraal werken vinden we 
moeilijk, omdat iedereen vanuit z'n eigen expertise naar de wereld kijkt. 
Hierdoor verdwijnen thema's als duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat op de 
achtergrond. We hebben gereedschap nodig dat de gevolgen zichtbaar maakt 
van keuzes die we maken op korte en lange termijn. Dit is de echte meerwaarde 
van een Digital Twin, zodat we onze steden ook voor volgende generaties 
leefbaar houden. 

• Digital twins: moet een van de tools worden/blijven. Blijf met twee benen op de 
grond. Geen toezichthouders, subcultuur, hogere standaarden, of bijna geloof... 
Daarmee wordt het zeer gevoelig voor ondermijnende criminaliteit. 

• Gezamenlijke ontwikkeling van digital twins sluit niet uit dat overheid en markt 
ieder eigen rollen vervullen. Sterker, het is een vereiste dat bijvoorbeeld de 
overheid kaders stelt en toezicht houdt en dat bedrijven de digital twin kunnen 
vermarkten in de eigen producten en diensten. Bij ethische principes en 
uitgangspunten geldt dat je altijd zelf moet blijven nadenken en oordelen. Jede 
Konsequenz führt zum Teufel. 

• Een toepassing die allerlei gegevens combineert voor een specifiek doel, is niet 
meer dan dat: een toepassing. Een digital twin betekent voor mij dat je meer 
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kunt met één en dezelfde representatie van de werkelijkheid dan oorspronkelijk 
was bedacht, net zoals je op verschillende manieren naar de werkelijkheid kunt 
kijken, en dat je de representatie kunt gebruiken om te weten hoe het er in de 
werkelijkheid voor staat zonder zelf naar die werkelijkheid te kijken, dus in 
realtime. 

• Evenwicht tussen control en innovatie is belangrijk. Opleggen open source leidt 
weer tot GPL 3-achtige discussies zoals 15 jaar geleden en die waren niet erg 
productief. Zie ELSA lab digital twins vanuit Delft. 

• Ik denk dat het van belang is om een ambitie uit te spreken over wat er met een 
digital twin gedaan zou moeten kunnen worden (ook al is deze ambitie nooit 
compleet!). Dit is het zogenaamde North Star statement. Daarnaast is het van 
belang om de implementatie goed te plannen en begeleiden. Een complex 
gebouw neerzetten zonder een goede fundering heeft een groot risico in zich dat 
het niet gebruikt kan gaan worden. 

• DT is nog in volle ontwikkelingen. Mijn advies luidt: laat eerst de innovatie zijn 
vrije beloop gaan, voordat in allerlei standaarden wordt gedacht, dit kan namelijk 
een remmende werking hebben op de innovatie. Laat duizend bloemen bloeien 
en kies pas daarna de mooiste eruit. 

• Ook is het goed te bedenken dat elke representatie van de werkelijkheid zijn 
beperkingen kent m.b.t. de overeenkomst tussen het object en het afgebeelde. 
Dat is voor een digital twin niet anders dan voor een dataset, een model of een 
journalistieke reportage. 

  
Opmerkingen met betrekking tot de vorm van de enquête  

• Sommige vragen zijn moeilijk of suggestief. Er worden ook moeilijke termen 
gebruikt. Uitleg zou kunnen bijdragen aan duidelijkheid van begrippen. (Wat is 
een digital twin? Wie zijn belanghebbenden? Wat betekent federatief?) 
Voorbeelden van gebruik van digital twins hadden enorm kunnen helpen. Een 
korte introductie, of iets visueels. Ik gok dat veel mensen een verschillend beeld 
hebben van een digital twin. 

• Misschien een idee om deze ook internationaal te delen. Er zijn meer landen die 
nu met principes voor DT bezig zijn. 

• Interessante en relevante enquete, maar ik vond de stellingen soms erg lastig te 
beantwoorden, zeker zonder commentaar te kunnen geven. Ik ben bijvoorbeeld 
erg voor maatschappelijk toezicht, en open ontwikkeling om te kunnen 
koppelen, maar vind niet dat het verplicht moet worden, als jij commercieel wil 
ontwikkelen gaat het wel heel ver om dat te verbieden, wat het "moeten" in veel 
stellingen suggereert. Veel vragen hadden bij mij een groot "ja, tenzij..." of "Dat 
hangt ervan af" gehalte, waardoor mijn antwoorden nu vaak conservatief zijn. 

• Sommige vragen lastig te beantwoorden door de toevoeging van extra zinnen: 
deel 1 van de vraag impliceert een antwoord dan gegeven op basis van de extra 
toevoeging. 
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• Veel vragen en antwoorden vragen om een toelichting. Een goede discussie is 
eigenlijk nodig. Vanuit een casus (een bestaande digital twin volgens de definitie) 
zou goed zijn om tot een nader standpunt te komen. Ben erg benieuwd naar de 
resultaten 

• Suggestie om het doel minder abstract te maken: 'waarmee simulaties gedaan 
kunnen worden wat toekomstige veranderingen of ingrepen voor dit geheel 
zullen betekenen'. 

• De vragen zijn vooral vanuit een bepaald perspectief geformuleerd. (Ontbreken 
van puur commercieel belang, te veel toespitsing op digital twins van steden, 
ontwikkelingen in de industrie worden genegeerd, uitgangspunt dat alleen 
overheden of grote conglomeraten Digital Twins gaan uitrollen, en tegelijk over 
het hele land) 

• Bij veel vragen hangt het antwoord af van de status en of impact die een digitale 
twin heeft. Een DT kan je ook gebruiken om in een onderzoekende en 'speelse' 
omgeving wat/als situaties te simuleren gebaseerd op aannames. Een model 
conform gepubliceerde aannames, goed of fout, is ook een model. 'De digitale 
twin is niet altijd conform het echte leven. (Is eigenlijk nooit het echte leven :-)) 

 


