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af te tappen. Er werd in het debat 
nadruk gelegd op het waarborgen 
van privacy. De data mogen niet 
worden doorgegeven aan buiten-
landse inlichtingendiensten. De 
bescherming van de privacy van de 
eigen burgers bij het ongericht op-
slaan van telecom- en internetdata 
speelde geen rol in het debat.
Het kwam niet aan de orde dat de 
Europese regelgeving waarop die 
bewaring gebaseerd is, ongeldig 
is. Het Europese Hof van Justitie 
heeft die regelgeving in een onge-
kende uitspraak in april 2014 in 

zijn geheel ongeldig verklaard. Het Hof 
stelde dat deze ongerichte inbreuk op 
het fundamentele recht op privacy van 
Europeanen onacceptabel is.
Onze politici zijn geen knip voor hun neus 
waard. Ze weten dat deze nieuwe regel-
geving in Europees verband illegaal is.
Het bewaren van telecomdata van al ja-
ren bekende potentiële aanslagplegers: 
mijn zegen hebben onze politici. Maar 
het ongericht verzamelen van telecom-
data over en van iedereen schiet het 
doel voorbij: het leidt tot een data-infarct, 
slechts met rafelranden toegankelijk en 
met een averechts effect op het voorko-
men van criminaliteit. De bewaarplicht is 
niet selectief, proportioneel en genuan-
ceerd, zoals het Europese Hof stelt. Een 
smartphone geeft je hele leven door: 
alles wat je mailt, whatsappt, zoekt, be-
zoekt, deelt, telefoneert. Waar je bent. 
Wie je vrienden zijn. Hoe je sociale le-
ven eruitziet. Wie je ‘one night stand’ is. 
Welke wachtwoorden je gebruikt. 15.000 
meldingen uit één week documenteren je 
leven. 1984 lijkt dan dichtbij.
Volhouden dat het bewaren en gebrui-
ken van telecomgegevens nauwelijks 
effect heeft op de privacy is volstrekt 
onhoudbaar. Het College Bescherming 
Persoonsgegevens denkt er net zo over, 
lees ik. Gelukkig. <

‘Uiteraard 
is bewezen 
ineffectiviteit 
geen politieke 
reden om 
uitbreiding 
van de 
bewaarplicht 
van telecom-
gegevens af 
te wijzen’

Offi cier van Justitie Ward Ferdinan-
dusse plaatste in de NRC van 15 
januari een opiniestuk over het 
belang van de bewaarplicht van 
telecomgegevens. Bewaring van 
telecomgegevens, zo schrijft hij, 
is belangrijk bij misdaad- en terro-
rismebestrijding. Hij illustreert dat 
met voorbeelden van (zware) cri-
minaliteit en met de jihadistische 
aanslag op Charlie Hebdo. Privacy 
moet wijken om in dat soort gevallen 
doeltreffend te handelen. Ferdinandusse 
is niet de enige die zo denkt.
Maar speelt de bewaring van telecomge-
gevens wel zo’n grote rol bij misdaad- en 
terrorismebestrijding? Een adviescom-
missie van de Amerikaanse president 
concludeerde in 2014 dat ongericht be-
waren van telecomgegevens geen aan-
toonbaar effect heeft op het voorkomen 
van terroristische aanslagen. De effecti-
viteit van de bewaarplicht voor die data 
is twijfelachtig. Ook bij de voorbeelden 
van Ferdinandusse spelen telecomgege-
vens nauwelijks een rol. Ze hebben niets 
voorkomen. Ze leveren geen bewijs. Bij 
Charlie Hebdo, zo zegt Ferdinandusse, 
hebben telecomgegevens de banden 
tussen de jihadisten aangetoond. Dat 
mag zo zijn, maar alleen doordat ze hun 
identiteitskaarten lieten liggen konden 
ze worden geïdentificeerd. Er is niets 
voorkomen door de bewaarde gegevens. 
Erg mager. Hoogst ineffectief.
Uiteraard is bewezen ineffectiviteit geen 
politieke reden om uitbreiding van de 
bewaarplicht af te wijzen. Begin febru-
ari stemde de Tweede Kamer in met 
een voorstel van het kabinet om onze 
inlichtingendiensten toestemming te ge-
ven ongericht alle internetdata die door 
kabels in Nederland worden verzonden, 

Geert-Jan van Bussel

COLUMN
Illegaal

Geert-Jan van Bussel is ondernemer 
en lector Digital Archiving & Compliance 

bij de Hogeschool van Amsterdam

27_ColumnGeertJan.indd   27 23-02-2015   10:34

 26 - IP | vakblad voor informatieprofessionals | 02 / 2015

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

INFORMATIELOGISTIEK BIJ NIEUWBOUW ERASMUS MC

 

BIM
Alle gegevens komen terecht in dRofus, 
een systeem dat speciaal voor de bouw is 
ontwikkeld. ‘We gebruiken de database 
vooral om de toekomstige gebruikers te 
informeren over de specificaties van alle 
ruimtes, zoals functie en afmetingen, en 
aansluitingen die in elke ruimte gereali-
seerd gaan worden.’
Het liefst had Zijl gewerkt met een Bouw 
Informatie Model (BIM). BIM is het beste 
te omschrijven als een methodiek (filoso-
fie), die zorgt voor een optimale informa-
tievoorziening (creatie, gebruik, opslag, 
beheer en hergebruik) gedurende de gehele 
levenscyclus van een bouwobject. ‘Met 
dRofus kun je BIM toepassen, maar dan 
heb je de digitale bronbestanden nodig. En 
dat is bij de aanbesteding van dit gebouw 
niet afgesproken. We krijgen nu afgeleiden 
van de bronbestanden die door de aanne-
mer worden beheerd: papieren “witdruk 
bouwtekeningen” en digitale bouwteke-
ningen van elke fase in de vorm van pdf’s 
en DWG/AutoCAD-bestanden. Daardoor 
zijn we steeds bezig met document- en ver-
siebeheer.’
Willen de informatiemanagers weten hoe-
veel wachtkamers een bepaalde etage telt, 
dan openen ze een van die bestanden en 
slaat men aan het tellen. ‘Zoeken op bij-
voorbeeld “wachtkamer” kan wel in de 
digitale bestanden, maar soms is de ruimte 
bijvoorbeeld “receptie” genoemd, dus dan 
vind je ’m niet. Als informatiemanagers 

stemmen we nu de gezamenlijk te hanteren 
terminologie af met het grote aantal men-
sen dat aan dit bouwproject meewerkt. 
Da’s niet makkelijk.’
‘Omdat het project zo lang loopt, en men-
sen met veel documenten werken, die weer 
diverse versies hebben, kan het misgaan. Je 
kijkt naar de verkeerde tekening, het ver-
keerde overzichtslijstje van een afdeling. 
Met BIM zou je dit kunnen ondervangen 
omdat je altijd toegang hebt tot de bron-
bestanden.’
Wel zal BIM worden toegepast bij een 
nieuw project: de renovatie van het fa-
culteitsgebouw op het terrein van Eras-
mus MC, waarvan de voorbereidingen in 
2014 zijn gestart. ‘Met de betrokken par-
tijen zijn inmiddels afspraken over BIM 
gemaakt. Als informatiemanager ben ik 
hier nauw bij betrokken, samen met een 
externe BIM-adviseur.’
 

MRI- of CT-scanner?
Hoe vond Jan Jaap Zijl als informatie-
professional zijn weg in de ziekenhuis- en 
bouwwereld? ‘Na vijf jaar zit ik hier nu 
heel relaxed, maar dat had je me daarvoor 
niet moeten vragen. Ik vond het vervelend 
dat ik op de inhoud echt niets wist; ik 
haalde bijvoorbeeld een MRI- en een CT-
scanner door elkaar.’ Ook voelde hij zich 
in die beginjaren bij Erasmus MC niet lan-
ger verbonden met zijn oude (informatie)
vakgebied, maar dat gevoel is omgeslagen. 
Het werk, waarvoor hij in de basis steunt 
op de kennis die hij twintig jaar geleden 
bij de BDI heeft opgedaan, heeft hem doen 
beseffen dat hij toch echt een informa-
tieprofessional is. En hij plukt de vruch-
ten van zijn werkervaring bij De Brauw 
Blackstone Westbroek: ‘Wat kennis over 
zaken als aansprakelijkheid, eigendom en 
auteursrecht komt van pas. Evenals hoe 
je mappenstructuren goed organiseert. Bij 
Erasmus MC organiseren alle projectteams 
hun mappen nu op eenzelfde manier, zodat 
de ene projectleider het zo kan overnemen 
van de andere.’
 

Bewegwijzering
Toen Zijl net een paar maanden bij het 
Erasmus MC werkte, kreeg hij de kans om 
ook projectleider bewegwijzering nieuw-
bouw te worden. ‘Het gaat niet alleen om 
het ontwerp en realisatie van de bewegwij-
zeringbordjes, ook moeten de routes naar 

de afdelingen bepaald worden. Verder ben 
ik verantwoordelijk voor de plaatsing van 
de palen waaraan de borden bevestigd zijn. 
Dan is het zaak om uit te zoeken dat er 
geen vloerverwarming zit op de plek waar 
zo’n paal met schroeven de grond in gaat.’
Hij stuurt nu nog pdf-jes met opmerkingen 
over de bewegwijzeringbordjes naar het 
ontwerpbureau. ‘Maar waar we naartoe 
willen is dat we online de plattegronden 
van het gebouw kunnen bekijken. Daarop 
zijn de bordjes ingetekend, zodat we ze 
zelf kunnen aanpassen. Bovendien wil ik 
kunnen zoeken in dit systeem. Als straks 
de gebouwcodes wijzigen, dan kunnen we 
dat in één keer op alle borden aanpassen. 
Over dat soort vernieuwingen denk ik 
graag mee.’
Zo hoopt Zijl straks ook met een app door 
het ziekenhuisgebouw te kunnen lopen. In 
het Academisch Medisch Centrum in Am-
sterdam kan het al: bezoekers krijgen een 
route naar een afdeling gepresenteerd op 
hun mobiel.
 

Visiedocument
Samen met zijn collega’s heeft Jan Jaap Zijl 
een visiedocument opgesteld over hoe de 
gegevensvoorziening van de gebouwen er 
op de langere termijn uit moet gaan zien. 
‘We noemen dat het elektronisch gebou-
wendossier, een kapstok waar we alle digi-
tale ontwikkelingen willen laten aanhaken. 
Wanneer je straks in een bepaalde ruimte 
van een gebouw staat, kun je op een tablet, 
mobiel of andere device alle informatie op-
vragen die betrekking heeft op die ruimte. 
Je kijkt bijvoorbeeld naar een muur en je 
weet dan of het een draagmuur is. Je weet 
ook of de brandcertificaten op orde zijn, 
of de filters van de airconditioning vervan-
gen moeten worden en nog veel meer. Het 
internet of things, waarbij apparaten zelf 
informatie doorgeven, zal daar ook een rol 
bij gaan spelen.’
‘Dit is nog utopisch, want we hebben al die 
informatie wel, maar in eilandjes. Nu gaat 
het erom bruggen tussen al die eilandjes te 
slaan. Dat is handig voor de mensen die 
de gebouwen beheren, maar die kennis is 
ook strategisch van belang: wat kost het 
gebouw, hoeveel mensen werken er, hoe-
veel werkplekken hebben we voor deze 
mensen, et cetera. We gaan hier stap voor 
stap naartoe werken.’ <

Ronald de Nijs is eindredacteur van IP.

‘Over vernieuwingen 
denk ik graag mee’
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