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Voorwoord 

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 verkenning naar het raamwerk van leidende 

principes 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 gegaan 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) en de inbreng van 110 respondenten op een enquête, 

hebben we een raamwerk opgesteld van leidende principes. Het proces om te komen tot dit raamwerk van 

leidende principes voor de ontwikkeling en het gebruik van digital twins in de fysieke leefomgeving is 

vastgelegd in dit document.  

 
Wij willen graag bij deze alle betrokkenen, die aan de totstandkoming van het raamwerk hebben meegewerkt 

van harte bedanken voor hun suggesties, meningen en commentaar. Door hun inbreng en reflectie hebben 

we een veel beter beeld gekregen wat er leeft en welke uitgangspunten we willen hanteren ten aanzien van 

de ontwikkeling en het verantwoord gebruik van digital twins in de fysieke leefomgeving. 

 

 

Emily Daemen 

Eduardo Dias 

Michel Grothe 

 

Geonovum, 1 februari 2022 
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Hoofdstuk 1 

Introductie 

Dit document bevat de resultaten van een verkenning naar de leidende principes voor digital 

twins voor de fysieke leefomgeving. In dit hoofdstuk wordt de aanpak om te komen tot een 

raamwerk met leidende principes geïntroduceerd. Ook wordt uitgelegd waarom we denken dat 

principes nodig zijn.    

1.1 Inleiding 

De verkenning “Principes Digitale Tweeling Fysieke leefomgeving” is een verkenning naar de leidende 

principes, die in de praktijk van digital twins een rol gaan spelen. Deze verkenning is geïnitieerd vanuit het 

Locatiepact (www.geosamen.nl/locatiepact/). Het Locatiepact heeft als doel:  

Met de inzet van de kracht van locatiedata zijn doorbraken mogelijk in een groot aantal maatschappelijke 

vraagstukken. Wij maken ons hard voor de inzet van nieuwe technologische oplossingen. Daarbij verliezen 

we respect voor het individu en onze gedeelde publieke waarden niet uit het oog”. 

Vanuit het Locatiepact zijn drie werkplaatsen actief geworden (zie www.wijsmetlocatie.nl). Vanuit de 

werkplaatsen ‘Digital Twins’ en ’Ethiek en locatiedata’ is deze verkenning uitgevoerd. De verkenning heeft 

geresulteerd in een raamwerk van 10 (ethische) principes voor de ontwikkeling en het gebruik van digital 

twins voor de fysieke leefomgeving.  

Het raamwerk is op de volgende wijze tot stand gekomen: 

1. Deskresearch van ethische data raamwerken en digital twins;   

2. Diverse workshops met stakeholders en geïnteresseerden; 

3. Een enquête onder digital twin professionals.  

 

In deze notitie worden de resultaten van de verkenning samengevat. Eerst wordt kort toegelicht waarom 

principes nodig zijn.  

 

1.2 Waarom hebben we principes nodig? 

Om digital twins verantwoord te kunnen ontwikkelen en gebruiken is het nodig om een gezamenlijke, 

vertrouwelijke basis te creëren. Principes kunnen hierbij helpen. Principes zijn begrijpelijke en inzichtelijke 

uitspraken en verklaringen die soms kaderstellend zijn, maar bovenal richting geven bij het inzetten van 

vernieuwingen en veranderingen zoals Digital Twins. Met name bij het ontwerpen van digital twins is het 

raadzaam zichtbaar te maken hoe invulling wordt gegeven aan de principes en welke overwegingen en 

keuzen daarbij worden gemaakt. Het is daarbij van belang om consensus te bereiken tussen alle 

stakeholders wat betreft het hanteren en toepassen van bepaalde ‘leidende’ principes. Deze leidende 

principes die voor de ontwikkeling en het gebruik van digital twins zijn als het ware vuistregels, die 

gezamenlijke besluitvorming sturen en richting geven aan het handelen tijdens alle fasen van digital 

twinning.  
Wat zijn leidende principes, waarvoor zijn principes te gebruiken en wat maakt principes waardevol? 

• Principes zijn vuistregels, die alle betrokkenen richting geven aan de ontwikkeling en het gebruik 

van digital twins;  

• Ze gaan over de kernwaarden en identiteit en over de te bereiken gezamenlijke doelen; 

• Ze geven antwoord op de hoe-vraag, en zijn geen doel op zich.  

Ze helpen bij het maken van fundamentele keuzes ten aanzien van veel aspecten die van belang zijn bij de 

ontwikkeling en het gebruik van digital twins. 

 

http://www.geosamen.nl/locatiepact/
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1.3 Leeswijzer 

Dit document is opgebouwd, naast deze korte inleiding over de aanpak (H1), uit een uitvoerig beschrijving 

van de aanpak en verantwoording van de verkenning (H2) en een hoofdstuk over de resultaten van de 

verkenning; het raamwerk van 10 leidende principes en hun beschrijving (H3).  
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Hoofdstuk 2 

Aanpak en verantwoording 

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van deze verkenning (paragraaf 2.1). De aanpak  heeft 

bestaan uit 5 stappen, die achtereenvolgens in de volgende paragrafen 2.2 tot en met 2.6 worden 

toegelicht.   

2.1 Aanpak 

De aanpak om te komen tot een raamwerk heeft bestaan uit de volgende vijf stappen: 

1. Het opzetten van de ethische referentiecode voor locatiedata; 

2. Afleiden van een concept raamwerk op basis van (twee) internationale principe raamwerken voor digital 

twins en de ethische referentiecode voor locatiedata;  

3. Toetsing van het concept raamwerk (14 principes) aan diverse ethische raamwerken voor digitale 

transformatie en data ethiek;    

4. Toetsing van het concept raamwerk (14 principes) via een enquête onder Nederlandse digital twin 

professionals; 

5. Opstellen van een raamwerk van de leidende tien principes digital twins fysieke leefomgeving en hun 

beschrijving.  

Deze gevolgde stappen zijn hieronder kort toegelicht.  

2.2 Ethische referentie voor locatiedata 

Vanuit het locatiepact is een set van ethische principes opgesteld, de ethische referentiecode voor locatiedata 

(zie www.wijsmetlocatie.nl/inspiratie/ethische-referentie). De ethische referentiecode geeft 4 kernwaarden 

voor het omgaan met locatiedata. De Digital twin voor de fysieke leefomgeving is een sterk locatiedata- en 

kennisgestuurde ontwikkeling bestaande uit zeer uiteenlopende 2D en 3D locatiedata, die in combinatie met 

rekenmodellen worden gebruikt in dashboards, GIS visualisaties en gaming engines (voor meer informatie 

over digital twins fysieke leefomgeving zie www.wijsmetlocatie.nl/inspiratie/kookboek-digital-twin/digital-

twin). Derhalve is de ethische referentiecode voor locatiedata het eerste uitgangspunt geweest voor het 

opzetten van een principe raamwerk voor digital twins.  

 
Dit ethische referentiekader voor locatiedata bestaat uit 4 ethische kernwaarden. Voor het opstellen van de 

ethische referentiekader voor locatiedata is eveneens gebruik gemaakt een uitvoerige analyse beschikbaar 

waarbij ook diverse, (inter)nationale ethische raamwerken zijn bestudeerd, geanalyseerd en verwerkt (zie 

www.wijsmetlocatie.nl/inspiratie/ethische-referentie). De referentie bestaat uit 4 kernwaarden die tot stand 

zijn gekomen op basis van een inventarisatie van bestaande ethische codes, aangevuld met feedback vanuit 

werkplaats bijeenkomsten. De Nederlandse ethische referentiecode voor locatiedata is ook onderdeel 

geworden van de special interest group notitie ‘Verantwoord gebruik van locatiedata” van het World Wide 

Web Consortium of W3C (zie www.w3.org/TR/responsible-use-spatial). 

 

De 4 ethische principes voor locatiedata zijn: 

1. Rechtvaardig doelgericht 

2. Actief open en transparant 

3. Eerlijk kwalitatief en inclusief  

4. Solidair betrokken 

 

http://www.wijsmetlocatie.nl/inspiratie/kookboek-digital-twin/digital-twin
http://www.wijsmetlocatie.nl/inspiratie/kookboek-digital-twin/digital-twin
http://www.wijsmetlocatie.nl/inspiratie/ethische-referentie
http://www.w3.org/TR/responsible-use-spatial
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2.3 Internationale digital twin principe raamwerken 

Naast de ethische aspecten zijn ook ‘aanvullende’ principes hanteerbaar bij het maken en gebruiken van 

digital twins. Daarbij hebben we expliciet gezocht naar nationale raamwerken van principes van digital twins. 

Twee nationale raamwerken vallen daarbij op:  

 

1. De zgn. ‘GEMINI principles’1 van het nationale Digital Twin programma van het Verenigd Koninkrijk; en 
2. De zgn. geospatial principle van het Australië/Nieuw Zeeland

2. 
 

De principe raamwerken van Verenigd Koninkrijk (de zgn. ‘GEMINI principles’) en Australië/Nieuw Zeeland 

hangen ook nauw met elkaar samen. Het raamwerk van principes voor ‘geospatial digital twins’ van 

Australië/Nieuw Zeeland is gebaseerd op de GEMINI principes van het CDBB in combinatie en is aangevuld 

met de FAIR principes
3 uit de wetenschap. De principes in Australië/Nieuw Zeeland voor de “geospatial 

Digital Twins” zijn daarmee gebaseerd op de GEMINI principes van het Verenigd Koninkrijk en de FAIR 

principes.  

 

Figuur 1 – Raamwerk GEMINI principes (Centre for Digital Built Britain, 2018) 

 

 
1 https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG/GeminiPrinciples 
2 

https://www.anzlic.gov.au/sites/default/files/files/principles_for_spatially_enabled_digital_twins_of_the_b

uilt _and_natural.pdf 
3 M.D. Wilkinson, M.Dumontier, IJ.J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak (2016-03-15). The FAIR 

Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3. DOI: 

10.1038/sdata.2016.18. 

https://www.cdbb.cam.ac.uk/DFTG/GeminiPrinciples
https://www.anzlic.gov.au/sites/default/files/files/principles_for_spatially_enabled_digital_twins_of_the_built%20_and_natural.pdf
https://www.anzlic.gov.au/sites/default/files/files/principles_for_spatially_enabled_digital_twins_of_the_built%20_and_natural.pdf
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Figuur 2 – Raamwerk principes  ‘’spatially enabled digital twins for the built and natural environment’ 

(ANZLIC, 2019) 

De combinatie van deze twee internationale raamwerken met de Nederlandse ethische referentie code voor 

locatiedata heeft het onderstaande concept raamwerk opgeleverd met 14 principes (figuur 3).  

 

 

Figuur 3 – Concept raamwerk met 14 principes (gebruikt voor de toetsing) 
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Dit raamwerk is vervolgens getoetst aan diverse andere (ethische)data en digitale codes. En vervolgens 

voor toetsing voorgelegd via stellingen aan Nederlandse digital twin professionals. In de volgende twee 

paragrafen zijn de resultaten van deze twee toetsmomenten kort beschreven. 

 

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. 

 

2.4 Toetsing met ethische (data) raamwerken 

Er zijn diverse andere (Nederlandse) raamwerken van meestal ethische principes voor de digitale wereld 

(digitale ethiek) en het datagedreven werken (data ethiek) ontwikkeld en beschikbaar. Om te zorgen dat 

het raamwerk ook enigszins ‘compleet’ is en enige aansluiting vindt bij deze (ethische) principe raamwerken, 

is eveneens een ‘quick scan‘ uitgevoerd. In deze quick scan is gekeken of de 10 leidende principes voor de 

ontwikkeling en het gebruik van digital twins fysieke leefomgeving ook enigszins ‘matchen’ (quick scan) met 

principes uit de volgende raamwerken: 

1. Dataprincipes Digital Society; FAIR, FACT, SHARED, ROBUST4 (Nederlandse universiteiten);  

2. Basisprincipes NORA5 (Rijksoverheid); 

3. Interprovinciale Gids Ethiek en Digitale Transformatie (2020); 

4. Principes digitale samenleving - Deel 1 De digitale openbare ruimte6 (VNG, 2019); 

5. Rathenau Manifest: 10 ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen7 (2020)  

6. Principes voor goed digitaal bestuur in de digitale samenleving8 (Meijer et al. 2019)  

7. Code goed digitaal openbaar bestuur9 (Universiteit Utrecht, 2021); 

8. Principes Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving10 (BIM Loket-CROW-Geonovum, 2022) (in consultatie).  

De resultaten van de quick scan zijn in onderstaande figuur 4 te vinden:  

 

 
4 https://www.thedigitalsociety.info/nl/over/dataprincipes/ 
5 https://www.noraonline.nl/wiki/Principes 
6 https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/09a-bijlage-principes-voor-de-digitale-samenleving.pdf 
7https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/rathenau-instituut-stelt-10-ontwerpeisen-aan-de-

digitale-samenleving 
8 https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bw/2019/4/Bw_0165-7194_2019_073_004_003 
9 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/30/code-goed-digitaal-openbaar-bestuur 
10 https://docs.geostandaarden.nl/dsgo/def-hr-DSGO-20211117/ 
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Figuur 4 – Match met ethische (data) raamwerken 
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Het matchen van principes uit de diverse raamwerken is niet altijd eenduidig uit te voeren. In de diverse 

raamwerken wordt vanuit een bepaalde context naar digitalisering en/of data gekeken. Dat betekent ook 

dat verschillende termen worden gebruikt met een context-gebonden uitleg. Vandaar dat deze match gezien 

moet worden als zeer globale toets. Uit deze matchtabel blijkt, dat een groot deel van de 10 leidende 

principes ook een rol spelen in andere raamwerken aangaande data en digitalisering van de fysieke 

leefomgeving. Slechts het principe 'Federatief’ is niet direct te herleiden naar de beschouwde raamwerken.  

 

2.5 Toetsing door Nederlandse ‘digital twin professionals’ (m.b.v. enquête) 

Tenslotte, is aan de hand van een enquête een toets uitgevoerd van op het ontstane raamwerk van leidende 

principes voor de digital twin fysieke leefomgeving. We hebben gevraagd aan digital twin professionals of ze 

de principes ook onderschrijven door per principe een aantal stellingen voor te leggen. De aanpak van de 

enquête en de resultaten van deze enquête en toetsing van de principes zijn in te zien op:  

www.wijsmetlocatie.nl.  

 

De resultaten van de enquête zijn meegenomen in de 10 leidende principes. De stellingen waarbij de 

respondenten in overeenstemming waren (minstens 60% stemde voor of tegen de stelling) zijn 

meegenomen in de uitwerking van de principes. De resultaten dienen vooral als gespreksstof bij de 

individuele toepassing van de principes. 

 

2.6 De ‘samensmelting’; op weg naar 10 leidende principes 

Als laatste stap is om te komen tot overzicht van leidende principe heeft een ‘samensmelting’ van enkele 

principes plaatsgevonden. Tot deze samensmelting is gekomen op basis van de volgende overwegingen:  

1. Het doel om overlap tussen de principes te voorkomen. 

▪ In de uitwerking van ‘Rechtvaardig doelgericht’ komt vanzelf naar voren dat een rechtvaardig 

doel ook het algemeen welzijn dient en voor een bepaalde doelgroep waarde creëert;  

▪ Het principe: ‘De werkelijkheid in eerlijk perspectief’ kan alleen worden nageleefd indien de 

kwaliteit van de data voldoende hoogwaardig is; 

▪ Een Digital Twin kan alleen als ‘robuust en veilig’ worden aangemerkt indien het ook de privacy 

van de datasubjecten borgt. Zonder privacy is er namelijk geen veiligheid. 

2. Het doel om de principes zo volledig en helder mogelijk te duiden. 

▪ ‘Open en transparant’ kan op een passieve manier (wachtend op een verzoek tot openheid en 

transparantie van buitenaf) of op een actieve manier (bewust stappen zetten om de juiste 

groepen en individuen te bereiken). ‘Actief open en transparant’ geeft aan welke optie de 

voorkeur heeft; 

▪ ‘De werkelijkheid in eerlijk perspectief’ houdt in dat de data en technologie op een eerlijke wijze 

de wereld weergeven. Wat betekent dat? Dat de kwaliteit van de data voldoende hoogwaardig is 

en dat de data die wordt verwerkt ook daadwerkelijk alle relevante groepen, individuen en 

locaties eerlijk representeren. Oftewel, ‘eerlijk kwalitatief en inclusief’. 

▪ ‘Omgeving intensief betrokken’ omvat niet de gehele groep aan belanghebbenden. Verantwoord 

datagebruik vergt de betrokkenheid van alle primaire belanghebbenden, vandaar de 

naamswijziging naar ‘belanghebbenden intensief betrokken’; 

▪ ‘Besturing’ is geen ethisch principe. Door aan te geven dat de besturing effectief moet zijn, wordt 

de ethiek beter vormgegeven; 

▪ ‘Standaarden’ is ook geen ethisch principe. ‘Met open standaarden’ verwijst naar het feit dat de 

standaarden ook open dienen te zijn. 

In het getoetste raamwerk van principes (figuur 3) zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:  

▪ De principes ‘Algemeen welzijn’, ‘Waardecreatie’ & ‘Rechtvaardig doelgericht’ zijn samengevoegd 

tot één principe ‘Doelgericht op algemeen welzijn’; 

▪ Het principe ‘Open en transparant’ wordt ‘Actief open en transparant’ (alleen een 

naamswijziging); 

http://www.wijsmetlocatie.nl/
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▪ Het principe ‘De werkelijkheid in eerlijk perspectief’ en het principe ‘Hoogwaardige kwaliteit’ zijn 

samengevoegd tot het principe ‘Eerlijk kwalitatief en inclusief’; 

▪ Het principe ‘Privacy geborgd’ is ondergebracht bij het principe ‘Robuust en veilig’; 

▪ Het principe ‘Omgeving intensief betrokken’ wordt ‘Belanghebbenden intensief betrokken’ (alleen 

een naamswijziging); 

▪ Het principe ‘Besturing’ wordt ‘Effectief bestuurd’ (alleen een naamswijziging); 

▪ Het principe ‘Standaarden’ wordt ‘Met open standaarden’ (alleen een naamswijziging); 

De principes ‘Onder toezicht en controle van mensen’, ‘Adaptief’ en ‘Federatief’ zijn niet gewijzigd.  
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Hoofdstuk 3 

Leidende principes digital twin fysieke leefomgeving   

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de verkenning. Eerst wordt het raamwerk van 

leidende principes beschreven (paragraaf 3.1).  Vervolgens worden de tien leidende principes 

ieder afzonderlijk toegelicht (paragraaf 3.2).   

3.1 Het raamwerk  

In deze verkenning naar de leidende principes voor de ontwikkeling en het gebruik van digital twins is een 

eerste raamwerk gecreëerd. In onderstaande figuur 5 is dit raamwerk met 10 leidende principes 

weergegeven. De 10 principes zijn gecategoriseerd in 4 groepen of peilers: 

3. Doel, digital twins dienen een gemeenschappelijk en duidelijk doel;  

4. Vertrouwen, digital twins moeten vertrouwen uitstralen; 

5. Mensen, digital twins zijn gemaakt met en voor mensen; 

6. Effectiviteit, digital twins zullen effectief functioneren. 

 

Figuur 5 – Raamwerk leidende principes Digital Twin Fysieke Leefomgeving 

 

Er zit geen hiërarchie in de leidende principes: elk principe verdient evenveel aandacht. De volgende 10 

principes zijn leidend voor de ontwikkeling en het gebruik van digital twins fysieke leefomgeving: 

1. Digital twins zijn doelgericht op het algemeen welzijn en waardecreatie; 

2. Digital twins zijn zo open en transparant als mogelijk; 
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3. Digital twins zijn eerlijk kwalitatief aangaande de data en eerlijk inclusief voor het weerspiegelen van 

de werkelijkheid; 

4. Digital twins zijn robuust en veilig en waarborgen tevens de privacy; 

5. Digital twins staan onder toezicht en controle van mensen; 

6. Alle belanghebbenden bij digital twins worden intensief betrokken; 

7. Digital twins worden effectief bestuurd op basis van belegde verantwoordelijkheden, eigenaarschap 

en afsprakenstelsel;  

8. Digital twins werken in een federatie samen aan data connectiviteit en -uitwisseling; 

9. Digital twins zorgen met gedragen open standaarden voor interoperabiliteit en onderlinge 

uitwisseling; 

10. Digital twins zijn adaptief en veranderen mee maatschappij en technologie.  

 

3.2 De leidende principes 

Hieronder zijn de 10 leidende principes beschreven.  

 

Principe 1 – Doelgericht op het algemeen welzijn 

 

Uitspraak 

Digital twins dienen objecten, processen en systemen in de fysieke leefomgeving te verbeteren. Digital twins 

zijn nooit het doel, het zijn middelen om het doel mee te bereiken. Verantwoorde digital twins dienen het 

algemeen welzijn en creëren waarde voor de Nederlandse maatschappij. Zij werken vanuit een helder, 

enkelvoudig en bovenal gerechtvaardigd doel.  

 

Verklaring 

Een rechtvaardig doel is de noodzakelijke eerste stap om alle andere principes goed na te leven. Het doel 

bepaalt wie betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van de digital twin; welke data minimaal noodzakelijk 

zijn; hoe inclusief, volledig en accuraat de data moeten zijn, etc. Digital twins kunnen inzichten geven aan 

bedrijven, overheden, onderwijs en onderzoek, maatschappelijke organisaties en burgers voor betere 

planning, ontwikkeling en gebruik van de gebouwde en natuurlijk leefomgeving, en tevens het beheer en 

onderhoud van bestaande assets, processen en systemen verbeteren.  

 

Implicaties  

Het opstellen van een rechtvaardig doel vereist voornamelijk begrip. Begrijp en doorleef de herkomst, de 

context, de dynamiek en het perspectief van het doel, de vraag, het probleem. Samen met eindgebruikers 

en andere primaire belanghebbenden. Verken of de digital twin de beste weg is om het doel te bereiken. 

Zijn er nog andere manieren, alternatieve oplossingsrichtingen (onderzocht) waarlangs de vraag beantwoord 

kan worden? Welke behoefte dient de digital twin en voldoet de digital twin daaraan? 

Digital twins en een ecosysteem van digital twins moeten worden gestructureerd en gedeeld om 

samenwerking en innovatie in de economie en maatschappij te bevorderen, in overeenstemming met het 

beginsel van het algemeen welzijn. Daarbij staan de behoeften en wensen van de gebruikers van digital 

twins centraal. Algemeen welzijn betekent niet dat digital twins alleen gefinancierd worden met publieke 

middelen vanuit de overheid, maar ook investeringen vraagt van het bedrijfsleven voor economische ‘waarde 

creatie’.  Digital twins en het ecosysteem van digital twins stimuleren samenwerking en innovatie in de hele 

economie en maatschappij ten behoeve van het algemeen welzijn.  

 

Principe 2 – Actief open en transparant 

 

Uitspraak 

Digital twins en een ecosysteem van digital twins moeten zo open mogelijk beschikbaar zijn. Dat wil zeggen 

dat ze open of gedeelde data bevatten, die toegankelijk zijn via open standaarden om ervoor te zorgen dat 

ze de meeste waarde creëren voor de hele maatschappij. Transparantie is bedoeld om inzicht, duiding en 
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uitleg te geven. Inzicht in de context en uitvoering van de digital twin en het ecosysteem, uitleg over de 

gemaakte keuzes in het proces, duiding over de data, de modellen en het visualisatietools en tijdens 

besluitvorming.  

Verklaring 

Een ecosysteem van digital twins zal profiteren van netwerkeffecten: hoe meer mensen of organisaties het 

ecosysteem gebruiken, eraan bijdragen en het onderhouden, hoe waardevoller en bruikbaarder het wordt. 

 

Implicaties 

Openheid is een cruciaal element om digital twins en een ecosysteem van digital twins voor Nederland te 

realiseren en de waarde voor economie en maatschappij te maximaliseren. Een open, op samenwerking 

gerichte aanpak zal nodig zijn om te zorgen dat het ecosysteem actueel en relevant blijft voor een breed 

scala aan gebruikers, waardoor de kans op silo’s en inefficiëntie wordt verkleind. Openheid vereist ook dat 

digital twins vindbaar en toegankelijk zijn, zodat gebruikers relevante data, rekenmodellen en 

visualisatietools kunnen vinden en gebruiken. Openheid gaat over het toegankelijk, herbruikbaar en 

uitwisselbaar maken van data, modellen, visualisatietools en technologieën. Het gaat niet alleen om de 

technische toegankelijkheid, maar ook de toegankelijkheid voor de belanghebbenden: de gebruikers, 

burgers en andere primaire belanghebbenden. Leg uit en geef toegang tot de informatie die 

belanghebbenden nodig hebben om mee te doen en bij te dragen. Een digital twin ecosysteem moet het 

juiste evenwicht weerspiegelen tussen openheid en (op rollen gebaseerde) toegangsbeperkingen, dat 

gebaseerd is op afgesproken beheersmechanismen.  

 

Principe 3 - Eerlijk kwalitatief en inclusief 

Uitspraak 

De betrouwbaarheid van de digital twins, een ecosysteem van digital twins en data is afhankelijk van de 

kwaliteit en inclusiviteit van de data en technologie. De primaire belanghebbenden moeten deze 

betrouwbaarheid kunnen beoordelen op aspecten als de relevantie, tijdigheid, nauwkeurigheid, samenhang 

en consistentie, interpreteerbaarheid en toegankelijkheid van de digital twins, in relatie tot het beoogde 

gebruik. Kwaliteitsnormen en kwaliteitsniveaus voor data en modellen moeten worden gedefinieerd en 

afgesproken om data en modellen te kunnen gebruiken in digital twins. 

Het is belangrijk dat de digital twin en het ecosysteem niet alleen de technologie, maar ook 

de onderliggende data en de betrokkenen voldoende inclusief en integer zijn.  Vooringenomenheid (bias), 

aannames, het bewust of onbewust bevoordelen of benadelen, onbedoelde discriminatie en profileren van 

individuen, groepen mensen en locaties is een steeds aanwezig risico bij het gebruik van digital twins. De 

maatschappelijke en economische waarde door digital twins moet aan alle belanghebbenden toekomen 

 

Verklaring 
Het verstrekken van de juiste, relevante metadata ondersteunt het verantwoorde gebruik van data en 

rekenmodellen in digital twins, waardoor effectieve data-integratie mogelijk wordt om waarde te creëren. 

Providers van data en rekenmodellen aan een digital twin ecosysteem dienen de kwaliteit van data en 

rekenmodellen te beoordelen op basis van de functionaliteit, levensduur en beveiliging, die nodig zijn om 

het doel te bereiken waarvoor de data en rekenmodellen worden (of zullen worden) gebruikt. 

Een digital twin kan nooit een exacte kopie zijn van de werkelijkheid. Juist om die reden is het belangrijk 

om aan te geven waar de grenzen liggen en in welke aspecten juist wel een realistisch beeld wordt 

geschetst. Een beeld dat losstaat van vooringenomenheid. Daarbij is het belangrijk om mee te nemen dat 

zelfs personen die niet in de digital twin worden gerepresenteerd, geraakt kunnen worden door aannames 

van de digital twin of zijn gebruiker.  

 

Implicaties 

Het ecosysteem van digital twins moet minimum kwaliteitsnormen voor data en rekenmodellen hanteren. 

Dit is vooral belangrijk voor gevallen waarin de juiste kwaliteitsnorm moeilijk te bepalen zijn. 

Kwaliteitsniveaus moeten transparant, gedefinieerd, meetbaar en beheerd worden binnen het ecosysteem 

van digital twins.  
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Bij de verzameling, analyse, interpretatie, visualisatie en geautomatiseerde besluiten van data moet 

gelet/beoordeeld worden op vooringenomenheid om eventuele onbedoelde effecten te voorkomen, 

waaronder het ontstaan van onbedoelde discriminatie. Deze vooringenomenheid geldt niet alleen voor de 

betrokkenen die de digital twin ontwikkelen/gebruiken, maar ook voor de technologie zelf. Technologie is 

nooit neutraal. Er zijn periodieke controles op vooringenomenheid (bias) in digital twins nodig om ervoor te 

zorgen dat de digital twins eerlijk en niet-discriminerend zijn. 

 

Principe 4 – Robuust en veilig 

 

Uitspraak  

Een digital twin en het ecosysteem van digital twins dient robuust en veilig te zijn. Dat betekent, dat data 

en rekenmodellen en de technische infrastructuur waarop digital twins draaien een hoge beschikbaarheid 

hebben en goed beveiligd zijn (met evt. toegangsbeperkingen) tegen ongewenst gebruik. Een 

digital twin mag daarbij alleen de gevoelige informatie (oftewel persoonlijke data) vrijgeven indien voor die 

informatie uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de betrokkenen en het vrijgeven ook wettelijk is 

toegestaan. Een digital twin moet getoetst door onafhankelijke partijen, om blijvend de veiligheid en 

gegevensbescherming te kunnen waarborgen. 

 

Verklaring:  
Data beveiliging en cyber security zijn essentieel om de integriteit van digital twins en het ecosysteem van 

digital twins te waarborgen. Een robuuste en veilige benadering zal vertrouwen geven aan de diverse 

gebruikers in de integriteit en het gebruik van digital twins en het ecosysteem. Dit principe dient in balans 

te zijn met de andere principes als openheid en transparantie.  

Daarnaast wordt ook een digital twin wettelijk verplicht de privacy van individuen te respecteren. 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. Daarbij dienen 

de ontwikkelaars en gebruikers van de digital twin wel te reflecteren op wat ‘persoonlijke data’ zijn. De 

combinatie van verschillende ongevoelige datasets kan er namelijk toe leiden dat gevoelige informatie over 

personen wordt onthuld.  

 

Implicaties:  
Beveiliging in digital twins kan op meerdere manieren technisch ingevuld worden en is een balanceer act 

tussen gebruiksgemak en geboden zekerheden. Maatregelen zijn mogelijk in de infrastructuur van de data 

uitwisseling, de gebruikte systemen, procesafspraken rondom digital twins en in de gebruikte data en 

rekenmodellen. Met behulp van het kader van de Baseline voor Informatiebeveiliging Rijksdienst kan hier 

concreet invulling aan gegeven worden. De BIR geeft handvaten die er voor zorg dragen dat data niet-

gemanipuleerd (door kwaadwillenden of fouten) van de provider en bron naar de gebruiker komen. Dat ze 

alleen komen bij degene die er recht op heeft maar vooral ook dat die eindgebruiker kan vaststellen dat de 

data, rekenmodellen en visualisatietools robuust beschikbaar, betrouwbaar en beveiligd zijn. Pas certificering 

toe indien mogelijk.  

Daarnaast dienen betrokkenen bij het ontwikkelen en gebruiken van digital twins expliciet en heel bewust 

toestemming te geven voor het (tijdelijk) verzamelen, koppelen, gebruiken en delen van hun data. Daarbij 

is ook van belang dat heel duidelijk wordt gemaakt voor welk specifiek doel zij hun gegevens beschikbaar 

stellen. Waarom en hoe juist deze data en de toepassing ervan de voorliggende vraag beantwoorden. Verken 

daarbij ook ‘no go areas’ voor de digital twin, ter bescherming van kwetsbare locaties en gemeenschappen.  

 

Principe 5 - Onder controle en toezicht van mensen 

 
Uitspraak 

Een onafhankelijke vertrouwde derde partij moet als toezichthouder de naleving van ethische en andere 

relevante afspraken controleren, opdat er verantwoord wordt omgegaan met de digital twin, het ecosysteem 

van digital twins en de onderliggende data. De digital twins en het ecosysteem moeten onder controle en 
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toezicht zijn van mensen. Toezicht en controle moet plaatsvinden gedurende het ontwikkeltraject van de 

digital twin. 

 

Verklaring 

 

De verantwoordelijkheid voor ethiek moet niet bij één persoon, stafafdeling of commissie liggen. Dat haalt 

namelijk de verantwoordelijkheid bij anderen weg en uit de interne processen. Het is daarentegen wel 

wenselijk dat een onafhankelijke partij toezicht houdt op verschillende onderdelen van een 

project. Bijvoorbeeld bij de beoordeling van leveranciers en hun dataproducten. De ethische codes zijn 

daarbij een handvat, maar dienen wel iedere keer opnieuw en gedurende het hele proces met het team te 

worden doorleefd.  

 

Implicaties 

Controle en toezicht moet komen vanuit de mensen: het team. Spreek elkaar aan op de morele 

verantwoordelijkheid en naleving van de ethische waarden en afspraken. Vraag uitleg van externe 

partijen over hoe zij aan de ethische afspraken gaan voldoen. Een organisatie kan ook verantwoording 

afleggen over het gebruik van data en naleving van ethische standaarden in het jaarverslag.  

 

Principe 6 - Belanghebbenden intensief betrokken 
 

Uitspraak 

Voor maatschappelijke opgaven is solidaire betrokkenheid van primaire belanghebbenden 

randvoorwaardelijk om te komen tot open, eerlijke en inclusieve beeld-, oordeels-, en besluitvorming. En 

randvoorwaardelijk om te komen tot een open, eerlijk en inclusieve ecosysteem van digital twins. Ook voor 

commerciële toepassingen die geen maatschappelijke opgave dienen is de betrokkenheid van primaire 

belanghebbenden essentieel. Een duurzame vertrouwensrelatie bevordert de kwaliteit, de vraag naar- en de 

adoptie van (informatie)producten. Veruit de belangrijkste betrokkenen zijn de mensen, die hun persoonlijke 

data delen én ieder ander die beïnvloed wordt door toepassing van de data en de digital twin. Het is 

belangrijk om burgers en andere primaire belanghebbenden al in de ontwerpfase van de digital twin te 

betrekken. En ook invloed, zeggenschap te geven als ‘mede-eigenaar’. Laat de bijdragen van primaire 

belanghebbenden zwaar wegen vóór, tijdens en na het project.  

 

Verklaring 

De aard en omvang van de betrokkenheid van primaire belanghebbenden verschillen per opgave, per 

vraagstuk, per opdracht, per product, per situatie. Dit wordt onder meer beïnvloed door: de impact op 

mensen; de duur (eenmalig, tijdelijk of structureel); de risico's (privacy, veiligheid, gelijkheid); de 

geografische scope (internationaal, landelijk, regionaal, (hyper)lokaal); het domein (publiek, privaat); het 

specifieke doel van het datagebruik; de fase van ontwikkeling en realisatie. Dit en dat bepaalt ook de 

(werk)vorm waarlangs primaire belanghebbenden betrokken worden. Dat is maatwerk. Vaak wordt de 

omgeving pas betrokken bij een project in de testfase: zodra de digital twin al klaar staat voor 

gebruik. Feedback wordt dan aangemoedigd en meegenomen, maar dit beperkt de 

belangrijkste belanghebbenden tot een reactie op wat er al staat. Dat is geen intensieve, solidaire 

betrokkenheid. De kwaliteit van de ethiek hangt af van de kwaliteit van het gesprek met de juiste mensen, 

van het stellen en verdiepen van de goede vragen op het juiste moment.  

 

Implicaties 

Stel bij aanvang van het project de vraag: Wie zijn de primaire belanghebbenden? Wie is de omgeving? Wie 

zijn de betrokkenen? Er zijn verschillende soorten partijen die op verschillende manieren betrokken kunnen 

worden. Werk samen met en leer van (maatschappelijke) partijen die hetzelfde doel nastreven. De overheid 

is bij maatschappelijke opgaven een belangrijke belanghebbende en vehikel waarlangs burgers bereikt en 

betrokken kunnen worden. 
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Principe 7 – Effectief bestuurd 

 

Uitspraak 

Alle onderdelen van een digital twin en het ecosysteem van digital twins hebben een duidelijk en transparant 

eigendom, een heldere besturing, belegde verantwoordelijkheden en evt. vastgelegde regelgeving om het 

creëren, onderhouden en verantwoord gebruik van relevante data, rekenmodellen en visualisatie(tools) te 

ondersteunen. 
 

Verklaring 

Duidelijk eigenaarschap en belegde verantwoordelijkheden maken effectief data management en 

probleemoplossing mogelijk met digital twins en binnen het ecosysteem van digital twins als geheel. De 

overheid zou regelgeving kunnen gebruiken om het gewenste gedrag in een ecosysteem te stimuleren 

wanneer dit niet mogelijk is door middel van de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs en 

onderzoek, maatschappelijke organisaties en burgers. 

 

Implicaties 

Eigendom van data is een centraal element van dit principe en biedt verantwoordelijkheid voor het 

samenstellen van geschikte kwaliteitsdata voor integratie in digital twins en het ecosysteem van digital 

twins. Data eigenaren en providers moeten samenwerken met belanghebbenden om hoogwaardige datasets 

te identificeren voor digital twins. Data eigenaren en providers moeten ook beschikken over de juiste 

vaardigheden en competenties, die nodig zijn om digital twins mogelijk te maken. Digital twins worden 

gezamenlijk bestuurd door alle betrokkenen: het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en onderzoek, 

maatschappelijke organisaties en/of burgers. Besturing moet ook voorzien in mechanismen voor het 

algehele beheer van het ecosysteem van digital twins, waarbij eerlijke waarden en consistente naleving van 

standaarden worden gegarandeerd. 

 

Principe 8 – Federatief 

 

Uitspraak 

Eigenaren van (de onderdelen van) digital twins moeten een gefedereerd model ondersteunen waar de data, 

modellen, visualisatietools en gerelateerde diensten op een flexibele en responsieve manier kunnen worden 

verbonden en gedeeld.  

 

Verklaring 

Met een federatief model zullen alle betrokkenen - het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en onderzoek, 

maatschappelijke organisaties en/of burgers - het gezag houden over en verantwoordelijkheden nemen voor 

de functie en rol en de bijbehorende data, modellen en visualisatietools, die deel uitmaken van digital twins 

en het ecosysteem van digital twins. 

 

Implicaties 

Het federatieve model vereist en stimuleert alle betrokkenen - het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en 

onderzoek, maatschappelijke organisaties en/of burgers - om de onderdelen van de digital twin op 

consistente, interoperabele, platformonafhankelijke wijze te ontwikkelen en te beheren. Met het federatieve 

model wordt schaalvergroting gestimuleerd en kunnen vele diverse gebruikers gebruik maken van digital 

twins binnen en tussen toepassingsgebieden en -domeinen en een bijdrage leveren aan grote en kleine 

maatschappelijke vraagstukken. Effectief bestuur levert een essentiële bijdrage aan dit principe. Het 

gefedereerde model vereist een niveau van consistent bestuur over verschillende sectoren en domeinen 

heen, maar ook tussen alle betrokkenen bij de digital twin en het ecosysteem van digital twins. Effectieve 

besturing van het federatieve model moet met name ervoor zorgen, dat digital twins voor de fysieke 

leefomgeving en het ecosysteem kunnen werken met verschillende soorten data(bronnen), modellen en 

visualisatietools binnen en tussen: 

• Verschillende maatschappelijke opgaven en toepassingsdomeinen (bijv. woningbouw, energie, 

klimaat, mobiliteit, landbouw, natuur et cetera); 
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• Zowel de economische (gebouwde), de natuurlijke als sociale leefomgeving; 

• Verschillende ruimtelijke en temporele schalen; 

• Verschillende modelleringsbenaderingen. 

 

Principe 9 – Met open standaarden 

 

Uitspraak 

Het gebruik van open standaarden voor de data, modellen en visualisatietools biedt samen met platform- 

en leverancier-onafhankelijke architectuurmodellen voor digital twins de benodigde overall interoperabiliteit, 

compatibiliteit en functionaliteit. 

 

Verklaring 

Open standaarden voor digital twins waarborgen vertrouwen door open en uniforme semantiek en 

uitwisseling, voorkomen vendor lock-in, zijn kosten reducerend en zorgen ervoor dat digital twins en het 

digital twin ecosysteem optimale waarde leveren. 

 

Implicaties 

Gebruik van open standaarden zorgt ervoor dat digital twins en het digital twin ecosysteem leverancier-

onafhankelijk zijn. Het gebruik van open standaarden zorgt voor interoperabiliteit, zowel inhoudelijk 

(semantisch) als technisch (bijv. via Application Programming Interfaces), maar ook vanuit wetgevend en 

organisatorisch perspectief zoals afgesproken in het Europese raamwerk voor interoperabiliteit. Dit 

waarborgt brede toegankelijkheid en uniform gebruik van (de onderdelen van) digital twins in de 

maatschappelijk opgaven en toepassingsdomeinen.  

 

Principe 10 – Adaptief 

 

Uitspraak 

Digital twins voor de fysieke leefomgeving en het ecosysteem van digital twins moeten zich continue kunnen 

aanpassen en ontwikkelen naarmate de fysieke leefomgeving verandert en de wereld om ons heen evolueert 

als gevolg van veranderingen in de samenleving, de technologie, de functies en vereisten, het data 

management en de cyberveiligheid.  

 

Verklaring 

Continue aanpassing van digital twins en het ecosysteem van digital twins zorgt ervoor, dat digital twins 

bruikbaar blijven en evolueren om te voldoen aan de veranderende behoeften van betrokkenen en 

gebruikers. Daarmee blijft data-gedreven planning, beleid en besluitvorming mogelijk voor alle betrokkenen, 

zowel bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. 

 

Implicaties 

Digital twins zullen zich blijven aanpassen en evolueren. Technische oplossingen voor digital twins, met 

name infrastructuur, platforms en software, zijn onafhankelijk om de voortdurende aanpassing en evolutie 

van digital twins en het ecosysteem van digital twins op de lange termijn mogelijk te maken. 

 

 


