
Praat mee in het Polderhuis.


Voer het goede gesprek in het 
Polderhuis. Kom aan tafel in het huis  
en ga met elkaar in gesprek. Slimmer 
werken en gebruik maken van 
onverwachte en mooie nieuwe 
oplossingen die voortkomen uit 
inbreng van alle belanghebbenden in 
een gebied. Het huis is van glas, 
transparant, beschikt over de meest 
recente technologische 
ontwikkelingen. Het huis is reëel en 
ook virtueel te bezoeken. In het huis 
kan je in gesprek gaan over alle lagen 
van het Nederlandse bestuur in een 
gebied bij elkaar. In het huis voer je het goede gesprek over je eigen woon- en leefomgeving van 
alle bewoners. Het huis is een innovatiehuis. Het laat je kennismaken met de de technische 
ontwikkelingen die nu gaande zijn rondom data en veiligheid, digi-currency, blockchain, VR etc.


Aanleiding 

Nederland is een vlak en egalitair land met een aantal kenmerken voor de werking van het 
publieke bestuur die ook wel de “polder” genoemd worden. De polder staat voor een redelijk 
open en toegankelijk en overzichtelijk speelveld in het publieke domein waar je relatief makkelijk 
met elkaar in gesprek kan gaan.


Daarnaast bestaat het Nederlands bestuur uit een diversiteit van bestuurslagen zowel horizontaal 
als verticaal. Deze lagen dienen goed samen te werken maar ze komen steeds vaker in elkaars 
domein terecht waarbij ze niet goed op elkaar aansluiten. De bestuurslagen overlappen in een 
gebied waardoor de complexiteit van de dialoog en beslisprocessen sterk toeneemt. Denk aan 
het koppelen van de nieuwe omgevingswet aan de decentralisatie sociaal domein.


Daarnaast zijn er ontwikkelingen die in Nederland maar moeizaam ingang vinden. Hierbij gaat het 
om transparantie, gebruiken open data en invoering van innovatieve participatie trajecten zoals 
burger-begroting. Deze komen moeizaam van de grond of komen van de grond maar ze worden 
niet structureel ingevoerd.


Ik stel voor om het Polderhuis te bouwen en in het huis het “gesprek” te faciliteren en te voeren. In 
het huis laten we zien dat het kan. Dat een relevant gesprek gevoerd kan worden met inspraak en 
participatie op meerdere lagen en niveaus. Het Polderhuis is een data-innovatieplatform van en 
voor bewoners en bedrijven in relatie tot gesprekken in gemeentehuis, provinciehuis en 
waterschaphuis ineen. De participatie en begroting en afrekening in een huis.


Ontwikkeling 

De ontwikkeling van de techniek gaat zo snel dat het kans biedt aan besturen om relevant te 
blijven, het huidige bestuurder dient in te zetten op deze ontwikkeling. 


- blockchain, ICO, tokens -> ontwikkeling die leidt tot een diversiteit aan nieuwe betaal en 
transactiesystemen waarbij waarde-vastlegging en afspraak/contracten steeds meer 
decentraal via een crypto-systeem plaats vindt. Belangrijkste invloeden op: Kadaster, 
notaris, banken, betaalsystemen, belastingsysteem, begrotingssysteem en daarmee op 
participatie-graad en betrokkenheid.


- Data - Het aantal beschikbare (open) datasets is in de afgelopen jaren fors toegenomen. 
Veel datasets zijn echter los van elkaar staande silo’s. Door het ontbreken van eenduidige 
definities van gegevens is het niet eenvoudig om datasets van verschillende bronnen met 
elkaar te koppelen en een integraal beeld te ontwikkelen. Zogenoemde Semantische 



technologieën maken het echter wel mogelijk om deze verbindingen tussen datasets aan 
te brengen. Voor gebruikers van de data ontstaat dan één geïntegreerde dataset waar een 
veelheid aan vragen op losgelaten kan worden.  


- Data - Naast datasets met gestructureerde data, is er ook een grote (eveneens groeiende) 
hoeveelheid ongestructureerde data: kennis en informatie vastgelegd (verborgen) in 
documenten, presentaties, emails, etc. Natuurlijke taaltechnologie maakt het mogelijk om 
geautomatiseerd te bepalen wat de aard en inhoud van elk document of email is en deze 
als gestructureerde data beschikbaar te maken.


De combinatie van technologieën maakt het mogelijk om alle beschikbare data en informatie in 
één geïntegreerde omgeving te ontsluiten. 


De uitdaging 

De bestuurlijke organisatie wil maatschappelijk relevant zijn en blijven en ze wil laten zien wat er 
speelt, welke keuze je kan maken en willen in gesprek met stakeholders over keuzes. 


Het aanbod 

In een project van een jaar (binnen een nog op te richten stichting of ander 
samenwerkingsverband/partnerschap van publieke en private partijen ontwikkelen we een 
(whitepaper van een) Proof of Concept van een interactieve gespreks-besluit-grafische 
presentatie-tool die voor alle stakeholders ruimte biedt om met elkaar in gesprek te gaan 
over voor besluiten en voor hun relevante zaken. Het POC is het VIRTUEEL polderhuis van het 
gesprek.


Kernwoorden zijn: sturing, gesprek, relevant, keuzes, transparant, techniek, data, network 
governance, nieuwe democratie


Daarnaast is dit initiatief een antwoord op de vraag: kaders tbv invoer omgevingswet, werken aan 
gemeente over 20 jaar, realisatie best practise voor 400 gemeente


Het product/aanbod 

Het project bestaat uit de ontwikkeling/implementatie van een tool voor het gemeente waarmee 
de organisatie in gesprek kan gaan met stakeholders. De tool bestaat uit:


- Het verzamelen van bestaande data uit documenten, emails, besluiten, krantenberichten, 
social media;


- Het analyseren van deze teksten om de aard en betekenis er uit te extraheren en deze in 
de vorm van gestructureerde data beschikbaar te stellen;


- Deze data ordenen en koppelen aan de data uit gesprekken. 

- Een visualisatie en presentatie van de data voor het maken van vervolggesprekken, 

stemmingen of vergaderingen. 

De tool ondersteunt hierbij het bestuurlijke besluit proces. Waarbij het resultaat van de sturing 
weer terug in de database gaat. Er ontstaat zo een cirkel van gesprek, besluit, mutatie, gesprek. 
Waarbij de tool zowel top-down (vanuit de organisatie) als bottum up (vanuit gebied) werkt (dit 
nader uitwerken).


Partnerorganisaties 

De gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt op dit moment een eerste versie van de software 
Gebiedsprogramma. Ze hebben daarnaast gebiedsprogramma werkstudio, spel en proces-
workflow gereed staan.


Kadaster is bezig met linked open data.

E society is onderzoeksinstituut van Haagse Hogeschool, zij onderzoeken nieuwe vormen van 
publiek bestuur en hoe de ICT daarmee kan ondersteunen.




Andere partners: Andere gemeenten rondom H’meer? VNG? Open Overheid? Rekenkamer? 
CBS? Geonovum andere partijen TomTom…..???


Innovatie partners: 

werk: Ilan Stoelinga- Studio Elementary Works participatie en organisatie/begroting, 

werk: Joop Hofman- burgerbegroting werkvormen en proces

werk: Marco Berndsen- slim semantisch zoeksysteem met data 


Teksten van de website van de (Potentiële?) Samenwerkingspartners 

E society (Onderdeel van Haagse Hogeschool)  
Net als de afgelopen decennia zal de ontwikkeling van ICT de komende jaren leiden tot vergaande 
veranderingen. Met de registratie en digitale bewerking van informatie als gemeengoed, dwingt 
de ontwikkeling van web 2.0 en sociale media ons tot herinrichting van de dialoog tussen burger 
en overheid. In de komende jaren zullen ‘the internet of things’ en web 3.0 zorgen voor een 
transformatie van gelijke omvang.


Kadaster - Dataplatform voor de toekomst 
Wij ondersteunen het beleid om overheidsdata voor iedereen beschikbaar te stellen. Doel hiervan 
is om innovatie en het gebruik van geo-informatie te stimuleren. TOP10NL was al beschikbaar als 
open data. Maar de maatschappij vraagt meer van ons: open data aanbieden in een structuur die 
het mogelijk maakt ze te koppelen met andere data. Dan worden data ‘linked open data’. Het 
Kadaster voorziet dat linked open data en API’s essentieel zijn voor de verdere 
doorontwikkeling van zijn dienstverlening en van de e-overheid. We bouwen daarom aan een 
open dataplatform voor de toekomst.


Gebiedsprogramma gemeente Haarlemmermeer 
De inzet van een in- en overzichtstafel. Deze tafel geeft een tastbaar en fysieke uitwerking van de 
methode en het ultieme uitgangspunt voor een goed gesprek. De punten van gesprek worden dan 
direct op tafel gepresenteerd en bieden zo een prima overzicht om met alle belanghebbenden in 
gesprek te gaan. De afspraken en ideeën van de tafelgasten liggen immers letterlijk op tafel. Op 
een speelse, toegankelijke manier kunnen voorgenomen besluiten worden uitgetest en zien alle 
stakeholders direct de effecten ervan.


http://www.elementaryworks.com
http://www.gebiedsprogramma.nl/haarlemmermeer

