
Bron (Verkeerd) verbonden in een slimme samenleving. Het Internet of Things: kansen, bedreigingen en maatregelen (WODC 2017)

Toepassingsgebieden van het IoT
kansen
Benutten van kansen draagt 
bij aan economische groei 
en stijging van de welvaart.

bedreigingen
Ondermaatse beveiliging staat op 
gespannen voet met veiligheid en privacy, 
maar ook met het benutten van kansen. 

Het Internet of Things
kansen, bedreigingen en maatregelen
Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van ‘slimme’ apparaten, sensoren en andere objecten die met elkaar en met het internet verbonden zijn. Ze verzamelen gegevens 
over hun omgeving, kunnen die uitwisselen en op basis daarvan (semi)autonome beslissingen nemen en/of acties uitvoeren die van invloed zijn op de omgeving. Het IoT 
brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Het is van belang dat er nu maatregelen worden genomen zodat het IoT zo min mogelijk schade veroorzaakt en een 
positieve bijdrage kan leveren aan onze samenleving.

Welzijn
•  Vergroten gemak en 

comfort
•  Verbeteren gezondheid
•  Vergroten veiligheid

Duurzaamheid
•  Verlagen 

energieverbruik en 
energieverlies

•  Verbeteren 
luchtkwaliteit

•  Verlagen afvalproductie

Productiviteit
•  Optimaliseren 

logistieke 
bedrijfsprocessen

•  Optimaliseren 
industriële 
productieprocessen

•  Verhogen effectiviteit 
landbouw en veeteelt

Welvaart
•  Lanceren nieuw 

producten en diensten
•  Verbeteren bestaande 

dienstverlening
•  Introduceren nieuwe 

verdienmodellen
•  Creëren van nieuwe 

banen

Veiligheid
•  Hacken, overnemen of verstoren  

van IoT-apparaten
•  Optreden van storing in  IoT-apparaten
•  Stelen van (persoons)gegevens

Privacy
•  Verkrijgen (gevoelige) informatie  

door combineren gegevens
•  Gebruiken gegevens voor andere 

doeleinden
•  Beinvloeden besluitvorming door 

(onjuiste) IoT-data

Welvaart
•  Verdwijnen van banen
•  Verslechteren van concurrentiepositie  

Welzijn
•  Verkleinen van keuzevrijheid 
•  Vergroten hoeveelheid beschikbare 

informatie (information overload)
•  Vervagen grens tussen mens en 

technologie

Gelijkwaardigheid
•  Vergroten ongelijkheid tussen 

bevolkingsgroepen
•  Ontstaan discriminerende profielen

Autonomie
•  Vergroten afhankelijkheid van  

technologie en van (buitenlandse) 
bedrijven

1 Creëren van prikkels voor het 
bedrijfsleven en erop toezien  

dat de regelgeving gehandhaafd 
wordt. 

2 Vergroten van kennis en 
bewustzijn door meer te 

investeren in onderwijs, om- en 
bijscholing, voorlichting en onderzoek.

3 Faciliteren van publiek-private en  
internationale samenwerking op  

basis van een gedragen  
IoT-overheidsvisie.

4 Benoemen van één hoofd-
verantwoordelijke die het 

geformuleerde overheidsbeleid  
stuurt en coördineert.

Maatregelen: geen one size fits all maatregel, maar een combinatie van:

Menselijk 
lichaam

Land

Woon- en  
werkruimte

Stad


