
Digitale identiteit
en het belang van de regio

GKG Communitydag ~ 8 september 2022

Jan van Ginkel



Belang van de regio

• Regio als kristallisatiepunt van spanningsvolle en deels tegenstijdige 
transities
• Bijvoorbeeld woningbouw en bodemdaling

• Alles op dezelfde vierkante meter

• Data hard nodig voor die maatschappelijke opgaven
• Voor elke opgave zelf (‘energietransitie is gewoon een vraagstuk van data en 

algoritmen’)

• Inzicht in en afweging tussen opgaven



Data-ecosysteem nodig

• Voor uitwisseling, standaarden en ontsluiten

• Opening richting big data

• Open naar nieuwe partners

• Vijf stadia
• Data
• Algoritmen
• Platformen
• Digital twins
• Metaverses



Zo bouw je een regionale digitale identiteit

• Met Groningse kleur en toon

• Als scherpgepunt visitekaartje (vergelijk: ‘Digital Delta’)

• Kijk naar de EU: The Green en Digital Decade.
• Algoritmisering, ethiek, geopolitiek

• Nederland
• Implementatie 10 nieuwe wetten
• Digitale economie/overheid/samenleving/fundament
• InterBestuurlijke DataStrategie, systeemfunctie



GKG: “digitale transformatie ondersteunen”

Reflectie in 4 punten

1. Digitale transformatie is niet hetzelfde als digitale optimalisatie
• Data en technologie écht key voor maatschappelijke opgaven

• Gaswinning als datavraagstuk

2. Digitale transformatie vraagt om ecosystemische benadering
• Gedeeld leiderschap, keteninnovatie, kétenidentiteit, netwerkorganisatie

• Regionale meerwaarde kun je gewoon tellen: aantal participanten, aantal 
partners, aantal big data sets, aantal toegepaste algoritmen, e.d.



GKG: “digitale transformatie ondersteunen”

3. Meenemen van de eigen organisatie
• Bestuurlijke kracht erachter

• Topambtelijke kracht erachter

• En dan pas ook skills, programma’s, datacultuur, etc.

4. Wat ik eigenlijk wilde zeggen
• Samenwerken als basishouding

• Institutionaliseren is de dood in de pot

• Kostenbatenanalyses zijn ook de dood in de pot

• What is in for us?!



Waar digitale transformatie echt om gaat

• Organiseren op bewéging

• Passie, overtuigingskracht, beetje gekke mensen

• Leve het lappendeken aan netwerken

• In the end gaat het om liefde en verlangen


