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Digitale Atlas Europa
en de Digitale Agenda

Bevordering van
vertrouwen in en

De Digitale Atlas Europa, bestaand uit dertig nationale atlassen,
heeft als doel een beeld te schetsen van digitaal Europa in

deelname aan

2011-2020. Het perspectief van de burger staat centraal: welke

digitale wereld

diensten leveren de digitale systemen in het dagelijkse leven aan
de burger? Daarmee kan de Atlas helpen om twee belangrijke
doelstellingen van de Digitale Agenda te realiseren.
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Atlas is een Titaan uit de Griekse mythologie. Hij
torst de wereld op zijn schouders, en de sterren erboven ook. De Antwerpenaar Gerard de
Kremer, beter bekend onder zijn Latijnse naam
Mercator, gebruikte de term ‘atlas’ in 1570 voor
zijn kaartenverzamelingen. Hij gebruikte wat
later de Mercatorprojectie zou gaan heten om het
boloppervlak van de aarde af te beelden op platte
kaarten. Een beoogd effect was dat kortste routes
op de bol (grote cirkels) ook kortste routes op de
kaart (rechte lijnen) waren. Dat was belangrijk
voor de gebruikers van de kaarten: zeevaarders.
In onze tijd is het van belang om kaarten te
maken van de digitale wereld. Het equivalent van
de bol waarop de digitale wereld zich zou bevinden is nog niet bekend, en een mathematisch
principe voor de afbeelding ook nog niet, maar
het nut van kaarten van (vooralsnog: delen van)
de digitale wereld is al wel duidelijk in kleine
kring. Twee van de schrijvers van dit artikel
maken al meer dan tien jaar kaarten van onderdelen van het digitale landschap van organisaties, in
opdrachten voor eigenaren van informatie-‘assets’,
zoals verzamelingen applicaties met tientallen
tot honderdtallen elementen. Die visualisaties
bevatten meestal samengestelde perspectieven,
bijvoorbeeld hoe de applicaties gebruikt worden
door mensen, in de werkprocessen van de orga-

nisatie, tot over de grenzen van de organisatie
heen. Visualiseren wordt wel gepositioneerd als
een onderdeel van i-architectuur.
In dit artikel vergroten we het object van kaarten
maken van onderdelen van een organisatie tot
sectoren van een land. We hebben hier al eens
de term ‘enterprise architecture on national scale’
voor gebruikt (Turk, 2011).

Voorbeeld: visualisatie van
betalingsverkeer in Nederland
In figuur 1 is de conceptvisualisatie van het
Nederlandse betalingsverkeer anno 2011 afgebeeld. De inhoud is nog niet gevalideerd met
bijvoorbeeld Currence en Equens, de cijfers zijn
afkomstig uit verschillende jaren en de teksten
in de vier rechthoeken aan de rand geven slechts
een eerste indicatie van onze bedoeling.

Visualisatieaanpak
Op het eerste beschouwingsniveau zien we krommen, banen, kleuren, logo’s, cijfers, namen en
rechthoeken met tekst op de kaart.
De vier verticale banen stellen, van links naar
rechts, voor: betalende burger met hulpmiddelen, winkels, betaalinstellingen en ontvangende
burger. Op een ‘minor map’ zal een plaatje staan
dat aangeeft dat de betaling correspondeert met

Samenvatting
De Digitale Atlas Europa biedt kaarten van digitaal Europa in 2011-2020 met als
verbindend thema het perspectief van de burger. Het doel is de burger een beter
beeld te geven van hoe digitale systemen deel uitmaken van het dagelijks leven,
waardoor hij meer vertrouwen zal krijgen in de digitale wereld en zijn vaardigheden
voor deelname eraan zal kunnen vergroten. Dit zijn ook doelstellingen van de
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Figuur 1. Conceptvisualisatie van Nederlands betalingsverkeer

Digitale Agenda.
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een verleende dienst, bijvoorbeeld de levering van
een product, via een (digitale) winkel.
De drie horizontale banen stellen, van onder naar
boven, voor: fysiek betalingsverkeer (munten,
biljetten, winkels, bankkantoren), digitaal geld via
betaalrekeningen bij banken en digitaal geld via
krediet bij kredietinstellingen.
De krommen stellen informatiestromen, geldstromen en goederenstromen (munten, bankbiljetten)
voor. Bij andere gebieden komen ook mensenstromen in beeld.
Bij de hulpmiddelen zien we ook speciale vormen
van betaling: bijvoorbeeld postzegels voor postverzending en VVV-bonnen in de onderste fysieke
baan, en ov-chipkaart voor openbaar vervoer in de
bovenste digitale baan.
Van alle in kaart gebrachte onderdelen van het
betalingsverkeer zijn cijfers opgenomen, bijvoorbeeld over het aantal betaalapparaten in winkels
en het aantal bankkantoren.
De rechthoek rechtsonder geeft de belangrijkste
cijfers, bijvoorbeeld de financiële omvang per jaar
en de kosten van het betalingsverkeer per jaar.
Dat geeft interessant vergelijkingsmateriaal tussen landen. Ook de relatieve omvang van fysiek en
digitaal geld wordt daar in cijfers weergegeven. In
‘minor maps’ kan de ontwikkeling in de tijd worden
weergegeven. In de rechthoek linksonder wordt
een korte schets van de historie en toekomst van
het betalingsverkeer in Nederland gegeven. Linksboven staat tekst over het belang van betalingsverkeer, bijvoorbeeld over hoe erg het is als het
(lang, deels) uitvalt. Rechtsboven staat tekst over
de functie: wat zijn de saillante eigenschappen van
het betalingsverkeer?
Webwinkels zijn aangestipt in de tweede verticale
baan, met de digitale betalingsmogelijkheden van
websites van banken, toegankelijk via iDeal.
Middenboven is de besturing van het betalingsverkeer in beeld gebracht. Opvallend is daar het
samenwerkingsverband tussen concurrerende banken, Currence. Dat heeft geleid tot standaardisatie
van de processen, bij de banken, maar juist ook
bij de burgers, via de bekende hulpmiddelen zoals
pinpassen, chipknip en beveiligingsapparaten.
Dat is een belangrijk aspect van het Nederlandse
betalingsverkeer. In een recent bericht in Het

Financieele Dagblad stond dat dit verschijnsel de
Amerikaanse speler Mastercard niet ontgaan is: ze
hebben een medewerker in Nederland gevestigd
om dit nader te onderzoeken. Het beleid van toezichthouder AFM is natuurlijk onderdeel van dit
verschijnsel. DNB verleent onder meer vergunningen aan geldinstellingen. Ov-chipkaartverwerker
TLS behoeft geen vergunning.
Betalingsverkeerkenners weten dat het Nederlandse betalingsverkeer al decennia relatief innovatief
is, met bijvoorbeeld grootschalige introductie van
betaalrekeningen in de vijftiger jaren (Postbank).
Het bestaan van de betalingsverkeerverwerker
Equens, na fusie met onder meer een Duitse
speler de grootste Europese backofficeverwerker,
is hier niet vreemd aan. Zoals bekend lopen er vele
innovaties, top-down op Europese schaal (SEPA)
en bottom-up met allerlei gespecialiseerde digitale
betalingsverkeerverwerkers.
De visualisatieaanpak die momenteel gehanteerd
wordt, is expertgeoriënteerd. De kaartenontwerpers zijn ook de kaartenmakers en zij koppelen
hun expertise op het gebied van visualisatie van
organisatiespecifieke informatie met hun eigen
ervaringen als burger in de gekozen gebieden. Als
er een relevante set aan kaarten is gemaakt via de
atlassen, dan kunnen daaruit meer formele visualisatietechnieken worden afgeleid. Een top-downaanpak is natuurlijk ook mogelijk, maar wij volgen
een bottom-upaanpak.

Digitale Atlas Europa: het concept
De Digitale Atlas van Europa schetst een beeld
van digitaal Europa in het decennium 2011-2020.
Hij bestaat uit een dertigtal nationale atlassen.
Het perspectief van de burger is gekozen als
verbindend thema: de burger als reiziger door de
digitale wereld van zijn tijd. Het uitgangspunt is
verder het dagelijkse leven van de burger: welke
diensten leveren de digitale systemen in het
dagelijkse leven aan de burger? Er zijn tien socioeconomische gebieden gekozen om dat dagelijkse
leven in Europa in deze tijd mee te illustreren.
Voor Nederland zijn dat betalingsverkeer, transport, energie, gezondheidszorg, onderwijs, gebouwen, communicatie en informatie, veiligheid,
digitale identiteit en voedsel.
Een zekere vorm van uniformiteit van de dertig
atlassen is een onderdeel van het concept.
Onderdelen van de uniformiteit kunnen zijn het
perspectief van de burger, de tien gebieden, de
validatieaanpak en de visualisatieaanpak. De
gekozen validatieaanpak is dat de instanties die
verantwoordelijk zijn voor het socio-economische

Relatie met Digitale Agenda
De Digitale Agenda van de Europese Commissie
(EC), in het bijzonder van eurocommissaris Neelie
Kroes, is de EC-strategie om in 2020 een ‘vibrant
digital single market’ te hebben. Onderdeel van de
strategie zijn zeven ‘pillars’, en twee ervan hebben
een duidelijke relatie met het ‘Digital Atlas Europa’-concept. In deze Engelstalige versie (Engels is
het Latijn van onze tijd) van het concept gebruiken we het woord ‘Europa’ in plaats van ‘Europe’
als hommage aan de Oude Grieken, die wij als
bakermat van onze beschaving beschouwen. Zie
het Griekse woord voor Europa en de beeltenis
van Europa als mooie vrouw op het plaatje van de
Griekse 2-euromunt uit 2002 in figuur 2. Dat de
Grieken (de stier is hun oppergod Zeus) er tot op
zekere hoogte met Europees geld vandoor zouden
gaan hebben ze dus eerlijk voorspeld in 2002.

vrucht aan verder kunnen en zouden moeten willen werken. Net als op de zeeën en oceanen zijn
er reële gevaren, maar daar kun je tegen vechten.
Onbekend maakt onbemind, sterker, onbekend
maakt bang.
Wat de tweede pillar betreft, wij menen dat ‘digital
literacy’ niet alleen gaat over hoe je Word moet
bedienen, of een van de vele andere beschikbare
applicaties, maar ook over je kennis van hoe de
digitale wereld onderdeel is van onze tijd. Dat is
precies wat de Digitale Atlas Europa laat zien. De
digitale wereld is ook iets wat ons allen verbindt,
we hebben haar zelf gemaakt en we kunnen er in
principe ook allen aan meedoen. Aan de verdere
ontwikkeling van onze digitale wereld zouden we
ook allen mee moeten doen, volgens de klassieke
Griekse democratische principes.
Naast deze twee fundamentele relaties van de
doelstelling van de Digitale Atlas Europa met twee
pillars van de Digitale Agenda zijn er de volgende
pragmatische relaties. Op 25 oktober 2010 was de
Digitale Atlas Europa een van de circa tweehonderd onderwerpen die geselecteerd waren door de
EC om te presenteren in het kader van een ‘stakeholder meeting’ over de Digitale Agenda in Brussel. De bedoeling van deze dag was om ‘7 big ideas’
te laten kiezen door de stakeholders en de EC. De
Digitale Agenda is met drie andere ideeën geclusterd tot ‘competitions and campaigns’. Ons cluster
is niet gekozen tot een van de ‘7 big ideas’, maar de
dag was voor een van de auteurs een inspiratie om
verder te gaan met het concept. Hij was in het bijzonder gecharmeerd van het Spaanse idee van een
‘Eurovision contest’, niet voor liedjes maar voor ITdingen, om met het medium tv de aantrekkelijkheid van een loopbaan in de IT duidelijk te maken
aan jonge (en oude) Europeanen. Zo’n loopbaan is

De twee relevante pillars zijn:
• ‘boosting internet trust and security’;
• ‘enhancing digital literacy, skills and inclusion’.
Het is onze overtuiging dat als de burger een beter
beeld heeft van hoe de digitale systemen deel
uitmaken van het dagelijkse leven in onze tijd, dat
dan de digitale wereld gezien wordt als iets waar
we vertrouwen in kunnen hebben en waar we met

Figuur 2. Griekse 2-euromunt met het
woord ‘Europa’ en beeltenis van Europa
als vrouw
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gebied de visualisatie valideren. De kaarten kloppen dus, in deze zin. Deze vorm van uniformiteit
zou het resultaat kunnen zijn van een vorm van
coördinatie die de Europese Commissie zou kunnen uitoefenen bij de realisatie van de Digitale
Atlas Europa. Onderdeel van het concept is ook
dat elk land zijn eigen atlas maakt. Dat zal ongetwijfeld leiden tot diversiteit, en dat is ook beoogd:
de Europese landen zijn verschillend en dat werkt
door in hun digitale aanwezigheid. Met ‘elk land
maakt zijn eigen atlas’ bedoelen we dat burgers
in het land de atlas maken. Ze gebruiken publiek
toegankelijke informatie om de atlas te maken.
Gezien het gebied ‘communicatie en informatie’
zit er een droste-effect dan wel recursie in het
concept. Het gebied ‘digitale identiteit’ geeft een
zekere digitale spiegel aan de burger. Een belangrijk aspect van het concept is verder nog dat de
atlas zo veel mogelijk feitelijke informatie biedt en
dat beoordelingen volgens bepaalde invalshoeken
zo weinig mogelijk in de atlas opgenomen worden.
Vanzelfsprekend is het mogelijk, en belangrijk, om
(politieke) beoordelingen over de digitale wereld te
geven en de atlassen zullen daarvoor ook aanknopingspunten bieden.
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niet dominant technisch maar
dominant relationeel, en dat is
onvoldoende bekend.

»Als de burger een beter beeld heeft

van hoe de digitale systemen deel
uitmaken van het dagelijkse leven, zal hij
meer vertrouwen krijgen in de digitale
wereld
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Huidige status van
conceptontwikkeling
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Nederland heeft mogelijk een kleine voorsprong
in het maken van zijn nationale digitale atlas. Het
concept is van Nederlandse oorsprong en er is een
bescheiden begin gemaakt met het maken van
kaarten. Er is een groepje ervaren kaartenmakers
van digitale delen van Nederland. Het concept
is in oktober 2010 voor het eerst gepresenteerd
in Digitale Agenda-verband, maar is nog niet
doorgedrongen tot de top zeven onderwerpen van
stakeholders van de Digitale Agenda. Naast dit
artikel in informatie wordt er in augustus 2011
een Spaanse versie gepubliceerd in het Spaanse
equivalent van informatie, Novatica.
Wij hebben een vermoeden dat de kwaliteit van
digitaal Nederland groter is dan gemiddeld in
Europa. Als dat zo is, dan is het in ons voordeel om
dat duidelijk te maken aan de rest van de wereld,
want dat zal economische activiteiten aantrekken waar Nederland zijn voordeel mee zal doen.
Nederland zou dus moeten bevorderen dat de EC
de realisatie van de Digitale Atlas gaat coördineren. De meest effectieve wijze lijkt ons om ruchtbaarheid te geven aan de realisatie van de Digitale
Atlas Nederland: de EC is een moderne overheid
die meer zegt ‘wat kun je voor mij doen’ dan ‘wat
kan ik voor jou doen’. Overigens, als uit de gerealiseerde Digitale Atlas Europa mocht blijken dat
digitaal Nederland juist matig scoort, dan is dat
ook goed om te weten: dan kunnen we een tandje
bijzetten en hebben we daarvoor zichtbare doelen
uit de Atlas. Deze argumentatielijn geldt natuurlijk
voor ieder Europees land.
De (ambitieuze) planning voor de realisatie van
de Digitale Atlas Nederland is om eind 2012 een
eerste versie te publiceren. Daar is wel voor nodig
dat de initiatiefnemers versterking krijgen. Via het
Ngi zoeken wij daartoe contact met de onderwijsen onderzoeksgemeenschap, en met het bedrijfs
leven, om mee te doen met de realisatie.

«
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