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… Ivy loopt door een herenboerderij in Nieuw-
Zuidhorn. In gedachten scrollt ze via haar niet-
invasieve OpenNeurolink* door de laatste posts 
over het ’s winters kweken van zoete frambozen 
in een gerobotiseerde kas. Ze leest dat voor een 
nog openstaand en ingewikkeld probleem over de 
ziekte Botrytis Cinerea inmiddels een oplossing is 
aangedragen. Een oplossing waar iedereen zich 
in kan vinden. Een oplossing die ook al is uitgetest, 
en veilig is bevonden. Het zal dus niet lang meer 
duren voordat de lokale boerderij in haar buurt 
die update ook heeft opgepikt. Wow, eindelijk, zal 
het fruit waar ze zo van houdt ook lokaal gekweekt 
kunnen worden. En kan Ivy straks gewoon verse 
frambozen verwerken in al haar favoriete recepten. 
Dus geen kunstmatige frambozen-smaakstof meer 
uit haar veel gerepliceerde cake-bakery-bot …

*Een fictieve open source mens-brein interface die niet geïmplanteerd hoeft te worden zoals wel 
het geval bij Neuralink.

https://www.herenboeren.nl/de-beweging/farming-communities/
https://www.neuralink.com/
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Deel 1

Samen werken 
aan vertrouwen
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Discipl: samen werken 
aan vertrouwen 
Sinds de publicatie van de paper ‘Blockchain; een 
nieuwe manier van denken’ in 2016 heeft het door ICTU 
in 2017 geïnitieerde programma ‘Discipl’ (Distributed 
Collaborative Information PLatform) onderzocht wat de 
impact van deze achter de “blockchain” trend verscholen 
verandering in denken op de samenleving zou kunnen zijn. 
En wat dat betekent voor de overheid en overheidsdiensten. 

Discipl vormt hiervoor een ondersteunend open 
platform: een ecosysteem van verschillende 
verkenningen, veranderingen en interventies. 
Samen bouwen die aan dezelfde verbindende 
visie, architectuur en infrastructuur om inno-
vatie over overheidsgrenzen heen mogelijk 
te maken. Drie jaar later zien we dat het eco-
systeem verder strekt dan wij destijds konden 
bedenken. Om tot de innovaties te komen die 
ons helpen om complexe vraagstukken – ook 
wel ‘wicked problems’ genoemd – beter te 
begrijpen en op te lossen zien we dat zowel de 
grenzen tussen privaat en publiek als tussen 
landen onderling vervagen. De overheid is in 
die samenwerking één van de actoren die door 
het streven naar waardenvrijheid en onafhan-
kelijkheid de balans kan brengen en bewaren 
tussen de krachten in onze samenleving. 

Discipl is geen ‘blockchain’ of ‘AI’, of project. 
Het gaat niet over losse technologische trends 
of thema’s zoals digitalisering, data, het delen 
van informatie, bias, privacy. Melanie Swan, 
Blockchainfilosoof bij Singularity University, zou 
het als volgt kunnen omschrijven: Discipl is een 
visie op dienstverlening in een economie van 
de toekomst waar de focus verschuift van over-
leven naar vervulling, van schaarste naar over-
vloed, en van centrale controle naar decen-
tralisatie. Een gedistribueerde zelforganisatie 
binnen de samenleving, mede mogelijk door de 
steeds maar sneller ontwikkelende technologie. 

http://discipl.org
http://discipl.org
https://www.slideshare.net/lablogga/abundance-economics


Figuur 1: veranderingen in economische paradigma’s volgens Melanie Swan.

Reference: Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a New Economy. O’Reilly Media. Chart revised: 091115. 
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https://melanieswan.com/documents/NetworkEconomiesofAbundance.pdf
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Innoveren in het 
ecosysteem
Actuele, complexe maatschappelijke vraag-
stukken kunnen door deze verschuivingen niet 
meer op de vertrouwde manieren worden 
opgelost. Zorgen over een pandemie,  privacy, 
de surveillancestaat, racisme, over een expo-
nentieel getechnologiseerde toekomst, de 
werking van de democratie, onderwijs, de zorg 
of de overheid in zijn geheel: spanningen 
worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. 
Wat gaat ons helpen om hier gezamenlijk uit 
te komen? De sleutel zit in innoveren in een 
ecosysteem, in samenwerking binnen de 
samenleving (Rutger Bregman: De meeste 
mensen deugen) waarin de overheid haar 
bestemming en rol hervindt in relatie tot bur-
gers, bedrijven en kennisinstellingen. Via het 
creëren van gezamenlijke waarde die de over-
heid niet alleen kan realiseren. Vraagstukken 
zijn namelijk in toenemende mate niet meer 
eenvoudig te overzien en vereisen daarom dit 
samenspel van overheid, kennis instellingen, 
burgers en bedrijven in wat we een ecosysteem 
noemen. In dat samenspel spelen verschillende 
belangen die strijdig met elkaar kunnen zijn. 
Als we in staat zijn om effectieve samen-
werking te faciliteren kunnen we conflicten 
voorkomen, of hanteerbaar maken, en komen 
nieuwe oplossingen in zicht. Oplossingen die 
we eerder voor onmogelijk hielden of zelfs 
geheel over het hoofd zagen. 

Aan de basis van het ecosysteem ligt onder-
ling vertrouwen. Om die reden is het de 
moeite waard om te verkennen wat er buiten 
de gevestigde paden mogelijk is. Om beter 
aan te sluiten op een continu veranderende 

realiteit. Om samenwerking en bouwen aan 
vertrouwen centraal te zetten vanuit de 
overheid. Of, zoals de toenmalige Estlandse 
minister Karu het in februari 2020 in op een 
ICTU Café vrij vertaald verwoordde: “Een over-
heid moet niet zozeer alleen dingen contro-
leren, maar vooral ook faciliteren”. 

Het belang van 
vertrouwen
Focus op het faciliteren van samenwerking, 
niet alleen binnen de overheid maar juist 
binnen de hele samenleving is dan ook een 
belangrijk doel binnen Discipl geworden. 
Hiermee streven we naar waardenvrijheid 
door evenwicht en inclusie, ook al bevat elk 
ontwerp natuurlijk impliciet ideologische 
waarden. Dit is namelijk wat het soort ver-
trouwen geeft waaraan mensen behoefte 
hebben. Het vertrouwen dat we nodig hebben 
om kennis op te nemen en complexe vaardig-
heden aan te leren. Cognitief wetenschappers 
Györgi Gergely en Gergely Csibra noemen 
dit verschijnsel epistemisch vertrouwen. Zij 
stellen dat tijdens de evolutie in de hersenen 
een speciaal kanaal is ontstaan dat het moge-
lijk maakte om culturele informatie sneller 
over te dragen. Dat vormde de basis voor het 
 aanleren van complexe vaardigheden. Die 
mate van vertrouwen is een vorm van sociale 
verbondenheid die hard nodig is, maar zich 
niet laat afdwingen. Dit is een heel ander 
soort vertrouwen dan ‘distributed trust’ of 
vertrouwen door identiteit management waar 
we nu vaak over horen en die gebaseerd zijn 
op techniek en het behouden van controle. 

https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-van-de-meeste-mensen-deugen/
https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-van-de-meeste-mensen-deugen/
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2010.0319
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Compassion by Design 
De vraag is hoe we de samenwerking tussen mensen in 
een samenleving zo goed mogelijk kunnen faciliteren. 
Binnen Discipl is dit sinds 2017 verkend. Daarbij hebben we 
stilgestaan bij het werk van experts zoals Melanie Swan, 
Miki Kashtan, Wolfgang Hoeschele, Elinor Ostrom, Rik Maes 
en Christopher Allen. 

Hun gedachtegoed bevestigt de denkrichting 
dat samenwerking en een andere wijze van 
bestuur in ecosystemen noodzakelijk zijn om 
complexe vraagstukken te helpen oplossen. 
Geen van de partijen in de ‘quadruple helix’ 
– overheid, bedrijven, kennisinstellingen en 
burgers – kan dit zelfstandig, vanwege de 
creativiteit en wijsheid die nodig is om zowel 
het vraagstuk als de oplossing goed in beeld 
te krijgen en bias weg te nemen. Een enkele 
partij kan dit niet meer overzien. De betrok-
kenheid en ervaring van alle mensen die het 
betreft, en dus het aansluiten op hun wer-
kelijke behoeften, is daarbij van essentieel 
belang. Dat verklaart waarom diversiteit 
binnen samenwerking zo belangrijk is (Creati-
viteit krijg je niet voor niks: De psychologie van 
creativiteit in werk en wetenschap Carsten de 
Dreu, Daniel Sligte, 2016).

Uit vakgebieden als etnografie, antropologie 
en sociologie weten we dat ieder ontwerp en 
ieder systeem als artefact impliciet sociale en 
culturele waarden bevat. Een ontwerp of sys-
teem weerspiegelt daarmee de wereld zoals 
we die begrijpen en kennen en het bepaalt 
ook mede de kaders waarbinnen mensen zich 
gedragen, en kan dus onbedoeld groepen 
mensen of individuen uitsluiten. Het rapport 

‘Weten is nog geen doen’ van het Weten-
schappelijk Beraad voor het Regeringsbeleid 
uit 2017 illustreert deze weerspiegeling. Het is 
een pleidooi voor een realistische benadering 
in plaats van een rationele, waarbij we 
erkennen dat mensen allemaal hun eigen 
leefwereld hebben en wij ontwerpers beter 
geen aannames kunnen doen over waar hun 
werkelijke behoefte op enig moment ligt. Het 
lijkt beter om het continu opnieuw aansluiten 
bij behoeftes deel van het te ontwerpen sys-
teem zelf te laten zijn. De mens centraal 
zetten noemen we dat.

De ervaring van de mens 
centraal
Het aansluiten bij de individuele behoeften 
van mensen is ook terug te zien in het denken 
vanuit UX – ‘user experience’, of het denken 
vanuit de gebruiker van bijvoorbeeld een 
app of een website. Ontwikkelingen zoals 
datagedreven onderzoek om (consumenten)
behoeften te inventariseren passen in deze 
richting. Maar de mens centraal stellen gaat 
veel verder. Andere methoden zoals de deep 
democracy van Myrna Lewis, het recentere 
frame innovation van Kees Dorst of imagi-

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
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neering van Diane Nijs leggen de nadruk op 
het denken vanuit de mens bij de voorfase 
van probleemdefinitie, of de ‘empathiefase’. 
Met Discipl willen we nog een stap verder 
gaan. We zien dat ‘design thinking’ steeds 
breder wordt toegepast, maar dat daarbij de 
nadruk vooral ligt op de snelheid waarmee 
diensten en producten op de markt kunnen 
worden gebracht. Het denken wordt daarbij 
nog sterk bepaald door businessplannen of 
hooguit gebruiksvriendelijkheid. In de praktijk 
worden de mensen die het uiteindelijk betreft 
er amper of zelfs helemaal niet bij betrokken. 
Dat kan er zelfs toe leiden dat we geen 
juist beeld hebben van het vraagstuk en de 
behoefte en daarmee ook niet van de oplos-
sing.

Discipl borduurt verder op die gedachte en 
gaat voorbij de instrumentele benadering. Wij 
richten ons op een wereld met systemen die 
mensen continu naar gezamenlijke doelen en 
drijfveren bewegen met de vraag ‘Waarom?’ 
in plaats van meteen het ‘Hoe?’ of ’Wat?’. We 

verleggen het ontwerpen van diensten naar 
de uitvoering en de mensen die het betreffen 
zelf. Dat doen we door het faciliteren van 
geweldloze communicatie en samenwerking op 
het niveau van non-controversiële behoeften, 
zoals de behoefte in de context van  veiligheid 
of vreugde. Daarbij druk je wat je wil en 
waarom je dat wilt uit op een niveau dat 
ieder mens bij een ander kan herkennen. Dat 
geeft iedereen de gelegenheid om te parti-
ciperen en stimuleert mensen om vanuit een 
goed vertrekpunt naar gezamenlijke doelen 
toe te groeien (Actor Network Theory). In 
deze decentrale visie op de wereld doet ieder 
mens er toe en mag iedereen op elk moment 
gehoord worden, zonder dat er direct een oor-
deel wordt geveld. Dat wordt binnen Discipl 
‘Compassie by Design’ genoemd en is de basis 
voor het streven naar inclusie, waardenvrijheid 
en de daarbij passende principes. Een bena-
dering van hoofd, hart en handen (Nyenrode 
Next talkshow ‘Ontketen radicale innovatie’, 
Annemieke Roobeek over business ecosys-
temen (Nyenrode, 2020)).

https://www.youtube.com/watch?v=yET60cfi8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=yET60cfi8Vw
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Faciliteren van effectieve 
communicatie
Binnen efficiente samenwerking met com-
passie staat wat wij effectieve communicatie 
noemen centraal. Bij effectieve en daarmee 
ook inherent inclusieve communicatie spreekt 
iedereen vanuit eigen behoeften, luister en 
reflecteer je zonder te oordelen en schep je 
ruimte voor verwerking. 

We zien dat zulke communicatie, zeker in 
grote gemeenschappen, niet eenvoudig is. Het 
vereist zelfkennis en compassie. Wij doen dit 
vanuit een benadering die sterk gestoeld is op 
geweldloze communicatie, in Nederland ook 
wel verbindende communicatie genoemd.

We kunnen veel meer doen om die effectieve 
communicatie tot stand te brengen – en 
daarbij kunnen we ook gebruik maken van 
technologie. Maar met simpelweg  digitaliseren 
wordt de communicatie tussen mensen niet 
vanzelf effectief. Zeker met controle middelen 
zoals identiteitsmiddelen en consent manage-
ment alleen kun je dit niet afdwingen. Er is 
meer nodig.

Niet alleen digitaliseren, 
maar ook transformeren

We digitaliseren wel, maar we transformeren 
te weinig. En dat laatste lijkt ons nodig 
om een leefbare en inclusieve toekomst te 
behouden. In ieder ontwerp zitten namelijk 
niet alleen impliciet waarden en normen ver-
borgen maar ook bias (Zie ook Edgar Schein, 
organisatiewetenschap, over artefacten. Ook 
in antropologie, sociologie en ethnologie is 
het een breed geaccepteerd uitgangspunt dat 
ieder artefact impliciet sociale en culturele 

waarden bevat. Technologie en systemen zijn 
nooit waardenvrij.). Bias kan leiden tot een 
samenleving waarin bijvoorbeeld racisme 
en seksisme geïnstitutionaliseerd worden en 
waar autonome apparaten besluiten nemen 
die verregaande consequenties hebben voor 
grote groepen mensen. De zorg daarover 
groeit, zoals we bijvoorbeeld kunnen zien in 
ontwikkelingen en onderzoek op het gebied 
van gezichtsherkenning (Forbes en MIT). Deze 
zorg ten aanzien van inclusiviteit heeft alles 
te maken met complexe vraagstukken (de 
‘wicked problems’) en de invloed van bias. Een 
enkele partij kan dit niet meer overzien. Dat 
verklaart tevens waarom diversiteit binnen 
samenwerking zo belangrijk is (Creativiteit 
krijg je niet voor niks: De psychologie van 
creativiteit in werk en wetenschap/Carsten de 
Dreu, Daniel Sligte, 2016): dit vormt de basis 
voor maximale creativiteit, de mogelijkheid 
om van elkaar te leren en co-creatie die tot 
stand komt door het eerder besproken epis-
temisch vertrouwen. Als mensen niet naar 
elkaar kunnen luisteren en elkaar niet kunnen 
begrijpen, remt dat de creativiteit die nodig 
is om vraagstukken in hun volle breedte 
inzichtelijk te maken, een breder gamma aan 
oplossingen te kunnen aanboren en te inno-
veren. Toch is creativiteit niet altijd noodza-
kelijk om te kunnen transformeren. Je kunt 
een bestaand idee op een slimme manier een 
nieuwe toepassing geven. En voor dat laatste 
zijn dan weer kennis en ervaring nodig. Het 
aandachtig naar elkaar luisteren en inzicht 
krijgen in de aard van een complex vraagstuk 
en met elkaar originele oplossingen kunnen 
zien vraagt om een werkwijze waarbij de 
focus meer ligt op compassie, luisteren zonder 
oordeel en ruimte voor verwerking. Dat doe 
je vanuit een bereidheid tot onderzoeken en 
verkennen.

https://koneksa-mondo.nl/2017/11/10/rik-maes-digitale-transformatie/
https://fijbes.nl/organisatiecultuur-schein-model/
https://fijbes.nl/organisatiecultuur-schein-model/
https://www.forbes.com/sites/lanceeliot/2020/01/04/overcoming-racial-bias-in-ai-systems-and-startlingly-even-in-ai-self-driving-cars/#9107d91723b7
https://www.media.mit.edu/articles/facial-recognition-technology-is-both-biased-and-understudied/
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Impact van efficiënte 
samenwerking op een 
organisatie
De vraag is vervolgens wat samenwerking 
vanuit dat perspectief voor impact heeft op 
een organisatie en governance. Hier is al best 
wat over te vinden. Een paar voorbeelden die 
we eruit willen lichten:

Rik Maes, Hoogleraar informatiemanagement 
aan de Universiteit van Amsterdam en grond-
legger van het negenvlaksmodel, doet een 
aantal suggesties. In de eerste plaats is dat 
het belang om van digitaal naar digitaal-eerst 
te gaan, maar ook van een dienstverle-
ner-klantrelatie naar een ecosysteemstrategie. 
In plaats van alleen diensten aanbieden aan 
klanten stelt Maes een verschuiving naar 
partnering in de levensloop van mensen voor, 
en van ‘moeten’ samenwerken naar het ver-
langen om partner te zijn. Verder is een van 
zijn suggesties om van plan-gedreven naar 
agile werken te gaan, en om van ad-hoc pro-
jecten om te schakelen naar het opbouwen 
van organisatorische capaciteiten. Christopher 
Allen beschrijft in zijn artikel een taxonomie 
van participatie in de praktijk, waarin bijvoor-
beeld self-governance (samenwerking) en 
co-governance (autonomie) een rol spelen. 
Participatieve organisaties zijn organisaties 
die een gezamenlijk doel nastreven en die 
resultaten op een open manier met elkaar 
delen. Allen deed onder andere werk voor 
de ‘Rebooting Web of Trust’ (RWOT)-com-
munity. Dit is een community waaruit onder 
meer de nieuwe W3C Verifiable Credential en 
DID-standaard uit zijn ontstaan. Hierbij gaat 
het om een onderscheid in patronen, wat 
meer flexibiliteit biedt dan een onderscheid in 
processen en instrumenten – wat in het ene 
geval goed werkt, kan in een ander geval pro-
blemen veroorzaken. Daarbij verdeelt hij het 

veld in drie hoofdgebieden: systemen, equity 
en governance. Voor governance draagt 
hij, net als Maes, een aantal principes aan, 
die gebaseerd zijn op de inmiddels toch wel 
algemeen bekende Ostrom’s principes voor 
de Commons. Wolfgang Hoeschele beschrijft 
in zijn boek een visie op een abundance 
economie en hoe de samenleving daarmee 
werken kan waarbinnen ook gewoon nog veel 
plek is voor marktwerking. Met name ook met 
een beslisboom (Zie Figure 8.1 Resource use 
and property rights to minimize scarcity, The 
economics of abundance, W. Hoeschele, Rou-
teledge 2016.) wat soort van governance wan-
neer juist is. Bijvoorbeeld wordt voor zaken 
als kennis in het algemeen gesteld dat deze 
het best vrijelijk beschikbaar kunnen worden 
gemaakt met incentives om ze verder uit te 
breiden terwijl ze ook beschermd worden 
voor destructief gebruik. De meeste bedrijven 
kunnen echter gewoon privaat zijn en concur-
rentie met elkaar aangaan mits er voor mono-
polie gewaakt wordt.

Het principe voor de 
leefbare, digitaal 
verbonden samenleving
Discipl richt zich op inclusieve samenlevingen 
van individuen en niet op organisaties vanuit 
een business mindset. Boven de principes van 
Maes, Allen, Ostrom en Hoeschele plaatst 
Discipl het fundamentele principe voor het 
ontwerp van een leefbare, digitaal verbonden 
samenleving: compassie. Discipl faciliteert 
samenwerking in het voorzien in behoeften 
van individuen of groepen mensen. Daar 
waar deze behoeften botsen, biedt Discipl 
mediation via het stimuleren van effectieve 
communicatie. Deze communicatie is gericht 
op oplossingen die iedereen bereid is te 
omarmen. 

https://koneksa-mondo.nl/2017/11/10/rik-maes-digitale-transformatie/
https://github.com/ParticipatoryOrgs/Participatory-Organizations-Overview-and-Taxonomy/blob/master/README.md
http://www.lifewithalacrity.com/2015/11/a-revised-ostroms-design-principles-for-collective-governance-of-the-commons-.html
http://www.onthecommons.org/magazine/elinor-ostroms-8-principles-managing-commmons#sthash.24JWKEsx.dpbs
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Governance is daarbinnen een variabele – een 
deel van een oplossing die afhankelijk is van 
behoeften en hoe conflicten ergens doorgaans 
worden opgelost. 

Een voorbeeld van hoe je dit van lokaal naar 
globaal kunt organiseren wordt door onder 
andere Miki Kashtan beschreven in een bijdrage  
aan een wedstrijd van de zogenaamde Global 
Challenges Foundation in 2017. Dit idee 
schetst grofweg een beeld van hoe global 
governance eruit kan zien in een needs based 
economy. Het idee won echter niet, alleen al 
omdat het geen financieel en of technisch 
plan betrof, zoals bij cryptocurrencies wat 
toen de nieuwste hype was.

Controlemiddelen
Samenlevingen richten zich met betrekking tot 
governance te snel op het sturen van deelpro-
blemen door bijvoorbeeld geld, als een primair 
controlemechanisme. Zelfs een technische 
grassroot beweging zoals de RWOT-commu-
nity richt zich nog voornamelijk op controle 
van identiteit. De blockchain community richt 
zich meestal op gedistribueerde geldsystemen 

met allerlei incentives of andere controle-
mechanismen. Hoe nuttig ze ook kunnen zijn, 
dit zijn nog steeds controlemiddelen binnen 
oplossingen voor deelproblemen en ze zullen 
daarom mogelijk niet de verandering kunnen 
brengen waarop gehoopt wordt. 

Deze praktijk resulteert nu steeds duidelijker 
in een destructieve en op zijn minst inefficiënte 
samenleving. De vraag is of we niet primair de 
nadruk moeten leggen op het signaleren en 
registreren van non-controversiële behoeften, 
zoals voedsel, zorg, een dak boven het hoofd, 
educatie en contact met mensen. Zo kun je 
ze effectief in relatie tot elkaar behartigen 
zonder bij voorbaat al te oordelen, te willen 
controleren of tegenprestaties te verwachten. 
Met als doel het makkelijker te maken voor de 
betrokkenen en experts om zo vroeg moge-
lijk deel te nemen aan effectieve communi-
catie, ook als er een besluit moet volgen. En 
mochten er conflicterende behoeften zijn toch 
te komen tot een echte oplossing. Daarbij 
maken we gebruik van bekende methoden 
binnen besluitvorming, conflicthantering en 
design thinking. 

https://thefearlessheart.org/resources/local-to-global-collaboration/
https://decorrespondent.nl/11414/hoe-de-verzorgingsstaat-mensen-niet-langer-helpt-maar-in-de-problemen-brengt/686681066786-6ed9a00f
https://decorrespondent.nl/11414/hoe-de-verzorgingsstaat-mensen-niet-langer-helpt-maar-in-de-problemen-brengt/686681066786-6ed9a00f
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Besluitvorming en 
conflicthantering aan de 
hand van design thinking
Design thinking is een verzamelnaam voor 
een inmiddels grote variatie aan ontwerpaan-
pakken, die vaak in combinatie met agile, 
scrum en lean worden toegepast. Zo wordt er 
op verschillende manieren gezocht naar het 
verbeteren van de voorwaarden voor ontwerp, 
door stakeholders te betrekken, kritisch te 
kijken naar de instrumenten waarmee wordt 
gewerkt en gebruik te maken van storytelling 
en visual thinking. Elk ontwerpproces heeft 
een empathie-fase. Daarin willen we als ont-
werpers de waarden van stakeholders toetsen 
en inzicht verkrijgen in de aard van een vraag-
stuk. We kennen inmiddels een aantal benade-
ringen die voor Discipl de moeite van het verk 
ennen waard zijn. 

Voor inclusief faciliteren en conflicthantering 
is er de benadering van Myrna Lewis: deep 
democracy. Hierbij wordt de inbreng van 
alle betrokken partijen actief gezocht om tot 
besluitvorming te komen. Dan is er ook con-
vergent faciliteren van Rosenberg en Kashtan. 
Hier begeleid je op basis van non-controver-
siële behoeften geweldloze communicatie met 
besluitvorming als doel. Dit is een alternatief 
voor majority voting en neemt, wanneer goed 
begeleid, ook groepsdruk weg. Theory U is 
ontwikkeld door MIT en is een methode die 
gericht is op de co-creatie vanuit een emer-
gente strategie en toekomst. 

Bij de analyse van complexe vraagstukken 
is frame innovation van Kees Dorst interes-
sant: de aard van een vraagstuk wordt verder 
uitgediept door ‘het probleem te vergroten’. 
Door het vraagstuk vervolgens te reframen 
komen er nieuwe oplossingen naar voren. Bij 
imagineering van Diane Nijs wordt ook dieper 

ingegaan op de beleving en perspectieven van 
stakeholders. 

Dan zijn er nog twee aanpakken voor het 
verantwoord inzetten van technologie in de 
samenleving. Peter-Paul Verbeek en Daniël 
Tijink hebben begeleidingsethiek ontwik-
keld. Daarnaast is er nog design for values 
van Jeroen van den Hoven. Hierbij worden 
fundamentele mensenrechten vertaald naar 
context afhankelijke ontwerpeisen, waarbij 
wordt teruggegrepen op principes voor value 
sensitive design en participatory design.

Convergent faciliteren
Convergent faciliteren is binnen Discipl 
gekozen als primaire methode om de vraag-
stukken op te pakken die niet via simpelweg 
via een advice process kunnen worden afge-
handeld. Daarnaast wordt een nieuw boek 
gepubliceerd: The Highest Common Deno-
minator: Using Convergent Facillitation to 
reach breakthrough collaborative decisions. 
M. Kashtan). Het kan zijn dat belangen te ver 
uit elkaar liggen, of zelfs tegenover elkaar. Of 
dat projecten en oplossingen keer op keer niet 
leiden tot de gewenste resultaten. Convergent 
faciliteren heeft meer kans om als vanzelf 
begrepen te worden en lijkt ook eenvoudig 
digitaal in te zetten. 

De behoeften waar Discipl zich met conver-
gent faciliteren op richt zijn niet de dingen 
die je op het oog direct wil, maar de achter-
liggende reden(en) waarom je iets wil. Op dat 
niveau van behoeften, bijvoorbeeld zoals een 
kind behoefte heeft aan spelen, bestaan geen 
controverses. Daarom worden dit non-contro-
versiële behoeften genoemd.

Samengevat werkt convergent faciliteren als 
volgt: wanneer voor een bepaald probleem 

https://www.presencing.org/aboutus/theory-u
https://convergentfacilitation.org/
https://reinventingorganizationswiki.com/theory/decision-making/
https://convergentfacilitation.org/resources/book/
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alle non-controversiële behoeften van alle 
mogelijke betrokkenen in kaart zijn gebracht, 
kun je die delen onder de betrokkenen. Je 
kunt hen vragen wat er voor oplossingen zijn, 
die in al die behoeften voorzien. Wanneer 
deze oplossingen bedacht zijn, kun je ze door 
betrokkenen laten toetsen met een simpele 
scoring per behoefte – voldoet deze oplos-
sing werkelijk aan alle behoeften? Als dit niet 
zo ervaren wordt doorloop je de stappen 
opnieuw en pas je de oplossingen aan totdat 
je het punt bereikt waarop dit wel zo is. 

Convergent faciliteren blijkt een effectieve 
methode om bij controverse of onenigheid 
binnen grote groepen mensen relatief snel tot 
overeenstemming te komen. Het valt ook goed 
te combineren met andere methoden – zodra 
de groep tot een gezamenlijk doel is gekomen 
dat alle non-controversiële behoeften behar-
tigt, kunnen andere methoden vervolgens 
helpen bij het vinden van creatieve oplos-
singen voor dat doel. En het kan dienen als 
besluitvormingsproces binnen deep demo-
cracy wanneer nodig.

Discipl faciliteert deze methoden niet alleen 
ten behoeve van het ontwerpen van de Discipl 
bouwstenen zelf, maar vooral ook (laagdrem-
pelig) geïntegreerd binnen Discipl. En dus ook 
bij alle oplossingen die volledig daarop geba-
seerd of ermee gerealiseerd zijn. Het faciliteert 
zodoende de effectieve communicatie die 
nodig is om vraagstukken daadwerkelijk op te 
lossen. 

In het kader van conflictpreventie en con-
flicthantering neemt Discipl in 2020 deel 
aan een Conflict prevention challenge 
tijdens Odyssey Momentum, met Defensie 
en the Business Plan for Peace. 

Op de achtergrond gebruiken wij daarbij 
een combinatie van Convergent Faciliteren, 
geweldloze communicatie en Theory U.

https://baynvc.org/minnesota-dialogues/
https://baynvc.org/minnesota-dialogues/
https://www.odyssey.org/hackathon-2020-business-plan-for-peace-ministry-of-defence-conflict-prevention/
http://odyssey.org/momentum
https://thebusinessplanforpeace.org/
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Anonymous 
Transparency
Met de kaders van bestaande oplossingen voor conflicten 
in de vorm van wet- en regelgeving aan de ene kant, en 
het convergent faciliteren – aangevuld met andere design 
thinking methoden – om tot die oplossingen te komen 
aan de andere kant van het spectrum, wordt helder welke 
aspecten van een vraagstuk goed in beeld zijn en waar de 
behoeften liggen.

Complexe problemen, met een hoge mate van 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid, vragen 
doorgaans om een andere benadering. De 
uitkomsten zijn minder gemakkelijk te voor-
spellen en dus moet je aandachtig luisteren. 
Dat varieert van het inzoomen op andere, 
vaak minder voor de hand liggende perspec-
tieven rond een vraagstuk tot het continu en 
dynamisch faciliteren van non-controversiële 
behoeften. Algemene thema’s rond identiteit, 
privacy, bias, inclusie, toegankelijkheid, ethiek, 
veiligheid en vertrouwen kan men hierbij niet 
negeren, en ook niet los van elkaar behan-
delen.

Black box

Neem bijvoorbeeld het idee om aspecten als 
bias en ethiek te automatiseren door ethische 
AI-systemen. Ervan uitgaan dat deze als een 
black box algoritme altijd vanuit kennis over 
een vermeende universele ethiek het juiste 
zouden kunnen besluiten is een illusie. De 
realiteit is hier te complex voor. Het is zelfs 

nog maar de vraag of ‘de’ waarheid bestaat. 
In ieder geval is een systeem alleen ethisch 
wanneer het een hele samenleving als onder-
deel erin betrekt en de behoeften binnen de 
samenleving in relatie tot elkaar behartigt. 
Het betrekken van de samenleving moet laag-
drempelig geïntegreerd zijn. Mensen zullen 
anders de steeds complexere controlesys-
temen niet goed begrijpen, en dat kan ten 
koste gaan van vertrouwen. Bovendien blijkt 
het nu al onmogelijk om dergelijke black box 
systemen juridisch te verantwoorden, zeker in 
de EU (Why Fairness can not be automated. 
Sandra Wachter.). Of neem de bestaande wet-
geving in de EU op het gebied van de bescher-
ming van persoonsgegevens, of anti-discrimi-
natiewetgeving. Deze voldoet in veel gevallen 
nog steeds niet (Affinity, Profiling and Discri-
mination by Association in Online Behavioural 
Advertising, Sandra Wachter). Veel problemen 
zijn en blijven systemisch en dat repareer je 
niet met repressie zonder transformatie in de 
vorm van een systemische oplossing.

Anonimiteit by design lijkt een voor de hand 

https://twitter.com/DorotheaBaur/status/1218480618406862849
https://iai.tv/video/tribal-truths-and-new-wisdoms-post-truth
https://medium.com/berkman-klein-center/fairness-and-ai-c5596faddd20
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3388639
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3388639
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3388639
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liggende systemische oplossing. Feitelijk 
betreft het een vorm van goed toegepaste 
dataminimalisatie – reeds als doel benoemd 
in de AVG. Hierbij vraag je alleen naar gege-
vens als die essentieel zijn voor de non-con-
troversiële behoefte die je wil behartigen. 
Dit laatste is binnen Discipl altijd het enige 
gerechtvaardigde doel. Gegevens die je wel 
vereist voor dat doel wil je zo kort mogelijk 
en lokaal bewaren. Het maken van de keuze 
van wat wel en niet essentieel is blijkt echter 
niet eenvoudig. Mensen samen oplossingen 
laten vinden voor de behartiging van de eigen 
behoefte in relatie tot die van een ander wordt 
namelijk juist wel vereenvoudigd door transpa-
rantie over de non-controversiële behoeften. 
Het is dan lastig deze informatie echt anoniem 
te houden – maar ook niet onmogelijk.

Zeg het met je app 

Het is voor de meeste mensen moeilijk om 
zich een wereld waar vooral anonieme non-
contro versiële behoeften centraal staan voor 
te stellen. Het onderscheid met onze huidige 
manier van leven hoeft echter niet zo groot te 
zijn. Mensen kunnen simpelweg hun non-con-
troversiële behoefte publiceren, bijvoorbeeld 
via een app op hun mobiele telefoon die hen 
helpt aan te geven waar ze echt behoefte 

aan hebben. Een app die uiteindelijk de oplos-
singen aandraagt in plaats van je te laten 
zoeken in een oerwoud aan informatie aan de 
hand van keywords waarbij je door selectief 
resultaat tonen nog gemanipuleerd wordt 
ook. En er kunnen mensen in organisaties of 
instellingen zijn die vrijwillig en zonder voor-
waarden op die behoeften toezien, of zorgen 
voor systemen die dat doen – daarbij rekening 
houdend met de omstandigheden waarin al 
door de wet wordt voorzien. Dus waarover al 
eerder overeenkomst is bereikt en die door 
eerdere effectieve communicatie tot stand is 
gebracht. 

Er kunnen systemen komen waarin behoeften 
worden gematcht en waar mensen en sys-
temen elkaar kunnen helpen in een besloten 
en veilige omgeving. Het is daarbij niet 
nodig om over meer dan alleen de anonieme 
behoeften en het oplossen ervan te commu-
niceren. Daarmee kan er een verschuiving 
plaatsvinden van controlesystemen naar 
(autonome) productiesystemen en systemen 
voor informatiebehoeften. Wanneer we ver-
volgens het idee van directe gelijkwaardige 
wederkerigheid wat meer durven los te laten, 
hoeven we niet veel meer te regelen en kan 
waarde meer vrij blijven bewegen van waar 
het zich verzamelt tot daar waar het nodig is.
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Discipl Architectural 
Pattern
Dat lijkt op het eerste gezicht wellicht onuit-
voerbaar, maar het kan in ieders voordeel 
werken om mensen zoveel als mogelijk vroeg-
tijdig in samenwerking met elkaar tot oplos-
singen te laten komen, en conflicten aan te 
pakken. Zeker daar waar het om de grote 
uitdagingen gaat als het klimaat, armoede of 
een pandemie. Voorwaarde daarvoor is wel 
dat de betrokken partijen bereid zijn om over 
oplossingen te praten. Dat kan alleen wanneer 
er voldoende vertrouwen is. Discipl wil daarom 
nog een stap verder gaan door op basis van 
non-controversiële behoeften continu de 
afstand tot elkaar te verkleinen en met elkaar 
te zoeken naar de oplossingen voor zowel 
kleine als grote uitdagingen. Dit noemen we 
ook wel het Discipl Architectural Pattern.

Als we vervolgens kijken naar wat de 
RWOT-community tot op heden voortbrengt, 
zien we dat in plaats van verifiable credentials 
te gebruiken voor controle van identiteit, de 
voorgestelde technologie ook een uitstekende 
start is voor het bieden van een gratis en open 
standaard voor verifieerbare communicatie – 
ongeacht tijd en afstand tussen mensen. Dit 
is ook wat steeds meer vanzelf binnen deze 

community aan de orde komt. Wat hierbij 
op dit niveau van belang is, is niet zozeer 
welk vertrouwen er is in iemands identiteit of 
banksaldo. Het gaat om het vertrouwen dat 
er is in alles wat er aan non-controversiële 
behoeften via effectieve communicatie (ano-
niem en transparant) wordt ingebracht, en 
hoe dit relateert aan elkaar en de bekende 
oplossingen ervoor. En dat dit vervolgens 
verder in vertrouwen afgehandeld kan 
worden. De specifieke identiteit doet er dan in 
eerste instantie nog niet eens zo zeer toe.

Discipl richt zich op een continue afstem-
ming van de behoeften van alle stakehol-
ders, en dat op een transparante manier. We 
richten ons op het vinden van oplossingen die 
iedereen tevreden stellen. Dat is niet geheel 
toevallig ook de kern van ISO 42010-2011 
(standaard voor architectuurbeschrijvingen), 
maar dan continu aansluitend op de realiteit. 
We stellen de mens centraal, en compassie is 
het kompas waarop we navigeren. Dit is het 
voornaamste architectuurprincipe van Discipl. 
Het enige mensenrecht dat alle andere prin-
cipes kan omvatten.
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Van een technologische silobenadering naar een 
‘samenlevings architectuur’

Het is tijd dat we meer bijeenkomsten en 
discussies hebben over hoe organisaties 
en technologie ons kunnen helpen om 
goed samen te leven en met minder frictie, 
in plaats van dat we technologie-onder-
werpen als silo’s benaderen. Dat is de 
focus van een zogenaamde society archi-
tecture, of samenlevingsarchitectuur.

Met ISO 42010-2011 als leidraad zou zo’n 
samenlevingsarchitectuur het volgende 
beschrijven:

• Een architectuur voor de samenleving als 
een dynamisch systeem van belangen

• Hoe het systeem continu de behoeften 
van alle mensen en autonome systemen 
(stakeholder concerns) in een samenle-
ving identificeert

• Hoe het systeem continu mensen en 
autonome systemen helpt om in deze 
behoeften te voorzien

Van essentieel belang is het dat we daarbij 
geen samenleving willen volgens rigide 
systemen, zoals we die tot nu toe vaak 
zien ontstaan, maar dat we dit willen 
ondersteunen door flexibele en adaptieve 
systemen die zich richten op de behoeften 
van mensen. Een overheid maakt daarbij 
deel uit van de samenleving. Dat vraagt 
om meer faciliterende systemen dan we nu 
kennen, en met een andere focus. Er zijn 
ongetwijfeld buiten Discipl meer projecten 
te vinden die een architectuur met een-
zelfde focus onderscheiden – bijvoorbeeld 
het Venusproject en de Nonviolent Global 
Liberation community. Maar dit zijn relatief 
zeer kleine communities in vergelijking met 
de samenlevingen waarbinnen ze bestaan, 
en nemen dus ook onopzettelijk niet de 
diversiteit en de werking van grotere 
samenlevingen als hun startpunt. Discipl 
heeft de intentie dit wel te doen.



Deel 2

Een 
samenleving 
die voor 
iedereen werkt
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Discipl, principes voor 
een samenleving die 
voor iedereen werkt
De visie achter Discipl als 
uitgelegd in Deel 1 leidt tot 
een eenvoudig te onthouden 
set van principes:

Compassion By Design
Voorzien in alle behoeften 
We stellen mensen met hun 
non-controversiële behoeften 
centraal en zien hierop toe op 
een manier die voor iedereen 
werkt. 

Geweldloze samenwerking 
We stimuleren methoden en 
werkwijzen voor samenwer-
king waarin de compassie 
tussen betrokkenen een lei-
dend principe is en waarin 
geen verdere controle nood-
zakelijk is.

Anonieme Transparantie
Dataminimalisatie
We minimaliseren het gebruik 
en delen, dan wel het uit 
handen geven van persoons-
gegevens of de regie daar-
over. 

Open en gratis kennis 
We stimuleren en maximali-
seren de publicatie van alles 
als open en gratis kennis, 
zolang het niet een persoons-
gegeven is of daartoe kan 
worden herleid in combinatie 
met andere openbare gege-
vens. Niet alleen statistiek 
maar ook Free Open Source 
(FOS)-oplossingen dus. Dit 
betekent dat alle software 
die wordt gepubliceerd 

onder voorwaarden van een 
copyleft licentie zoals GPL3 
en niet persoonlijke kennis 
als creatief gemeenschappe-
lijk bezit (creative commons 
zoals bijvoorbeeld CC-BY-SA), 
beschikbaar wordt gesteld. 

Nature 2.0 
We stimuleren de adoptie van 
technologie om behartiging 
van behoeften via autonome 
systemen zoveel als mogelijk 
te automatiseren. Dit kan 
enkel op een wijze die duur-
zaam is en mens en natuur 
ook op langer termijn niet 
schaadt, maar juist verrijkt.

Om op deze manier in behoeften te kunnen 
voorzien, moeten we ze eerst kennen en aan 
anderen kunnen relateren. Bovendien moeten 
we conflicten kunnen relateren aan gevestigde 
oplossingen en in staat zijn effectieve commu-
nicatie hierover te faciliteren. Op een zodanige 
manier dat deze de behoeften helpt veran-
deren zodat het conflict verdwijnt, of leidt tot 
andere oplossingen voor deze conflicten. 

Binnen Discipl bewerkstelligen we daarom op 
het moment het volgende: 

• We faciliteren het vastleggen van effectieve 
communicatie over een hybride set aan 
ondersteunende platformen. Die kunnen 
een grote variatie hebben in bijvoorbeeld de 
persistentie en zichtbaarheid van gegevens, 
maar zijn altijd in de vorm van verifiable 
claims op basis van Discipl core libraries.  
Zo bouwen we aan nieuwe W3C verifiable 
credentials en gerelateerde standaarden. 

• We faciliteren het kenbaar maken en sig-
naleren van behoeften op een non-contro-
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Nature 2.0
Inmiddels wordt onderkend dat niet alleen 
mensen behoeften hebben. Zo heeft Nieuw 
Zeeland de rechten van een berg erkend. 
Alle levende wezens en zelfs de natuurlijke 
omgeving heeft behoeften. In plaats van 
controles en afrekeningsmechanismen 
rondom CO2-emissies, waarbij er ook 
getwijfeld wordt overde effectiviteit van 
deze maatregelen voor het klimaat, richten 
wij ons in eerste instantie vooral op het 
betrekken van mensen in een effectieve 
conversatie hieromtrent. Dat gebeurt op 
basis van behoeften in een integraal en 
breder verband, waarbij niet het probleem 
maar de behoefte centraal staat. Dat lijkt 
zeker in het geval van de complexe pro-
blemen een zinvollere benadering dan de 
oude manieren van werken. 

Wanneer problemen blijven voortbestaan 
en in onze ogen ‘hardnekkig’ zijn, dan is 
dat vaak een aanwijzing dat we het eens 
door andermans ogen zouden moeten 
bekijken. 

In een paper van Philips Design (Brand, 
Reon. (2019). Co-Emerging Futures A 
model for reflecting on streams of future 
change) worden vier stromingen benoemd 
van hoe mensen kijken tegen de ontwik-
keling van de mensheid in de wereld. Die 
worden bekeken vanuit het perspectief van 
de afbrokkelende mondiale governance 
en de waarneming dat we verzeild lijken 
geraakt in een zesde massa-extinctie. 
Vervolgens worden ze in relatie gebracht 
tot technologie. Zo is er een stroming 

waarin de mensheid zichzelf door techno-
logie laat evolueren door in een singularity 
op te gaan, tot een stroming waarin, om 
extinctie te voorkomen, we weer meer 
helemaal teruggaan naar de natuur als 
een nieuw soort jager- verzamelaarschap 
waarin technologie zeer ondergeschikt is. 

Zo zijn er ter illustratie bijvoorbeeld ideeën 
dat ook apparaten, robots met AI (Narrow 
Artificial Intelligence) en in de toekomst 
AGI (Artificial General Intelligence), als 
levende wezens met behoeften behan-
deld moeten worden. Dit merk je aan het 
verkrijgen van burgerschap van een robot 
Sophia, al lijkt dat vooral nog een PR-stunt, 
of het opkomen van een vakgebied als arti-
ficial psychology (Wang, Z. (2007). Artificial 
Psychology. HCI).

Discipl richt zich waar dit soort wereld-
beelden van belang blijken te zijn bij 
samenwerking niet op slechts één van 
die stromingen, maar op een samengaan 
daarvan. Dat willen we zo goed mogelijk 
bewerkstelligen.

Het samengaan van deze stromingen lijkt 
nog het meest op waar de zogenaamde 
Nature 2.0 community zich op richt. Deze 
community is ontstaan naar aanleiding 
van de Odyssey Hackathon in 2018 en richt 
zich expliciet op abundance economies. 
Dat past goed bij het Discipl concept dat 
het jaar ervoor op de Dutch Block Chain 
hackathon geïntroduceerd werd.

https://www.researchgate.net/publication/333972702_Co-Emerging_Futures_A_model_for_reflecting_on_streams_of_future_change
https://www.researchgate.net/publication/333972702_Co-Emerging_Futures_A_model_for_reflecting_on_streams_of_future_change
https://www.researchgate.net/publication/333972702_Co-Emerging_Futures_A_model_for_reflecting_on_streams_of_future_change
https://www.researchgate.net/publication/333972702_Co-Emerging_Futures_A_model_for_reflecting_on_streams_of_future_change
https://www.youtube.com/watch?v=XrSAQoetF0A
https://nature2.ooo
https://www.youtube.com/watch?v=Mv40g4MbeMY
https://www.youtube.com/watch?v=Mv40g4MbeMY
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versiële manier. Dit gebruiken we als voor-
naamste organiserend principe, met name 
bij het matchen met specifieke oplossingen 
en herkennen van conflicten. Dit leidt tot 
een standaard die we de naam Open Needs 
Focussed Artifact Standard (ONFAS) hebben 
gegeven, toegepast binnen zogenaamde 
‘abundance services’. 

• We faciliteren het oplossen van conflicten 
met bestaande oplossingen als vastgelegd 
in wet-en regelgeving via bijvoorbeeld CAL-
CULEMUS. Deze methoden en technieken 
maken bepaalde zinsneden uit natuurlijke 
teksten met juridische verwijzingen iden-
tificeerbaar als act, fact of duty en maakt 
het mogelijk deze beter interpreteerbaar 
te maken en toepassing ervan in systemen 
beter herleidbaar te maken naar originele 
wetgevende tekst. 

• We sturen aan op effectieve communicatie 
rond conflicterende behoeften, waarvoor 
geen bestaande oplossing is, middels 
besluitvorming en conflicthantering in de 
vorm van bijvoorbeeld convergent facili-
teren. 

• We faciliteren mensen met zogenaamde 
reference ‘request apps’ om al het bovenge-
noemde te gebruiken in het voorzien in hun 
behoeften. 

Dit resulteert in een architectuurpatroon dat 
te modelleren is als in de afbeelding Archi-
tectural Pattern. Bovenaan staat het Discipl 
Architectural Pattern, onderaan staan de 
applicatie en infrastructuur lagen waarmee 
het patroon wordt gerealiseerd. Langzamer-
hand realiseren en verfijnen we deze architec-
tuur met projecten die over echte use cases 
gaan.

Discipl core

Het Discipl patroon is gebaseerd op een con-
tinue afstemming tussen alle mogelijke stake-
holders. Dat is al gauw tussen iedereen. We 
faciliteren dit door de intentionele adoptie van 
de nieuwe W3C credential standaard. Deze 
standaard richt zich op een ‘web of trust’, 
en focust daarbij vooral op de controle van 
(online) identiteit. Hoewel wij van mening zijn 
dat er anders en meer nodig is dan dat om 
vertrouwen op te bouwen, is de standaard 
zelf een goed startpunt om de Discipl-focus 
verder te ontwikkelen. Daarbij maken we 
vooral gebruik van linked data en de nieuwe 
verifiable credential wallet concepten om in 
een hybride situatie – dus op en tussen allerlei 
verschillende soorten platformen – communi-
catie tussen actoren via zogeheten verifiable 
claims te kunnen ondersteunen.

Verifiable Claims

Discipl core is nu een javascript (ES6) client 
side API, die het bewaren en zoeken van sets 
van linked verifiable claims toestaat over 
allerlei systemen heen. 

In de W3C-standaard wordt een ‘verifiable 
credential’ gedefinieerd als een cryptografisch 
ondertekende set van verifiable claims. Een 
verifiable claim is simpelweg een cryptogra-
fisch ondertekende linked data triple. Behalve 
de ondertekening is het dus met name een 
stukje informatie, bestaande uit drie delen: 
een subject, een predicaat en een object. Die 
linked data triple vormt de claim. Bijvoorbeeld: 
“Piet”, ”woont in”: “Haarlem”. Een zoge-
naamde attestatie is daarbij een verifiable 
claim met een of meerdere andere (verifiable) 
claims als object. Een claim over een claim 
dus. Bijvoorbeeld: “GemeenteHaarlem”,-
”Bevestigt”,(“Piet”,”woont in”, “Haarlem”). 

https://www.ai.rug.nl/~verheij/AI4J/papers/ai4j2016.pdf
https://www.ai.rug.nl/~verheij/AI4J/papers/ai4j2016.pdf
https://github.com/discipl/
https://www.w3.org/TR/vc-data-model/
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Architectural pattern

6
... publish solutions for 
conflicting needs as law, 
policy and or contracts.

1
People with needs ...

5

... by mediating conflicts 
to solutions that work for 
everyone ...

2 ... create abundance 
services attending to 
needs

4
... and genuinely attend to solving 
the conflicting/unfulfilled needs 
that people still will have ...

3
... that match and fulfill 
needs using known solutions 
to prevent conflicts ...

Software stack Request App and AI Advisor (Blue Fairy)

Discipl abundance service

Discipl core and core connectors

Permissioned and permissionless 
public distributed ledgers.

Legacy and analytics systems.Verifiable credential wallets.

Discipl law and regulation (FLINT interpreter) Discipl convergent facilitation
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Natuurlijk zal er in het echt niet naar ene 
“Piet” verwezen worden maar naar een of 
andere identificerende referentie en binnen 
deze nieuwe standaarden wordt hiervoor de 
Decentralized Identifier (DID) standaard herge-
bruikt. Bij linked data wordt tot op heden URI’s 
voor dit soort identifiers gebruikt, verwijzend 
naar domeinnamen op internet en daarmee 
afhankelijk van een bijbehorend register. Bij 
de DID-standaard wordt de koppeling met 
internetdomeinen losgelaten en kunnen er ook 
andere methoden gebruikt worden, met oog 
op het gebruik van decentrale of distributed 
systemen zoals blockchain. De DID lijkt een 
nieuwe soort URL te worden maar refereert 
wel naar iets waarover je een claim wil kunnen 
doen. Dat zijn al gauw de meeste dingen. 

De bovengenoemde attestatie zal dan 
dus eerder iets worden als: “did:di-
sicpl:x509:4771B9332F4A...BB309E0A8802”, 
“did:discipl:flint:jci1.3:c:BWBR0033715&hoofd-
stuk=3&afdeling=1&paragraaf=2&arti-
kel=3.5&z=2019-02-03&g=2019-02-03
:lid=2”,(“did:discipl:bsn:987654321”,”did:dis-
cipl:flint:ns:jci1.3:c:BWBR0023466&hoofd-
stuk=1&artikel=1:lid=n”,”Haarlem”) en dit 
zal doorgaans in een geschikt gangbaar 
gegevens formaat zoals bijvoorbeeld JSON-LD 
worden gevat. Zoals je kunt merken ver-
wachten we hier veel te kunnen verwijzen naar 
juridische bronnen. Daarover in het hoofdstuk 
over Compliance By Design meer. Maar ook 
naar (D)PKIoverheid-certificaten waar het 
niet-natuurlijke personen betreft of BSN als 
we het over ingezetenen hebben. Deze claims 
ga je alleen in vertrouwen delen en houdt de 
betrokkene in principe bij zichzelf in regie. 

Binnen Discipl wordt een verifiable claim 
altijd direct of indirect aangemaakt door de 
actor waar het subject van een claim binnen 
een credential ook echt naar verwijst. Daarin 
verschillen we tot op heden enigszins van de 

W3C verifiable credential-standaard. Daarin 
is een credential ook een set van dit soort 
claims, met hetzelfde subject, maar de uit-
gever van een credential is meestal niet het 
subject zelf. Dit maakt dat er vooral over de 
houder van de verifiable credential wordt 
geoordeeld en deze niet snel centraal wordt 
gesteld waar dat nu juist wel de wens is. Het 
zou meer om handelingen tussen houders van 
wallets moeten gaan waarbij houders zowel 
een uitgevende rol (issuer) als verifiërende rol 
(verifier) kan aannemen. Er bestaat inmiddels 
wel een peer-DID method en daarmee lijkt o.a. 
TNO hiervoor nu ook binnen de Web Of Trust 
community aandacht te vragen. Houders, 
actoren met een verifiable credential wallet 
(een persoonlijke opslag voor jouw verifiable 
credentials), moeten zowel de rol van issuer, 
subject als verifier kunnen aannemen. Veel 
oplossingen bieden alleen nog aparte applica-
ties per rol.

Discipl gaat uit van het principe dat alleen 
subjects een claim namens zichzelf kunnen 
doen. Het onderliggende idee is dat je alleen 
iets namens jezelf kunt zeggen in tegenstel-
ling tot iets in het algemeen als voldongen 
feit te uiten. Om issuers waar nodig de sub-
jects te laten helpen met de claims die beves-
tigd moeten worden, is het daarbij mogelijk 
gemaakt om verifiable claims – ook met 
andere subjects – bij elkaar te voegen. Dat is 
reeds toegestaan binnen de W3C-standaard. 
Dit maakt het makkelijker meerdere verifiable 
claims en attestaties als linked data te door-
zoeken. 

Subjects die claims maken worden dus 
gekenmerkt door DID’s. Afhankelijk van het 
gebruikte platform, staat de Discipl API toe 
om nieuwe accounts aan te maken op een 
platform dat daarmee de DID’s uitgeeft 
waarmee aan deze accounts gerefereerd 
kunnen worden. Vervolgens kan een actor 

https://www.w3.org/TR/did-core/
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met een dergelijk account claims 
aanmaken. Zoals in linked data, 
hebben we een manier nodig om 
ook naar deze verifiable claims te 
verwijzen. Ook daarvoor herge-
bruiken we de W3C Decentralized 
Identifier (DID)-standaard. Waar 
een DID gebruikt wordt om een 
subject aan te geven, of het nu een 
actor is of een object waarover 
we een claim willen aanmaken, 
gebruikt Discipl core het concept 
van een gedecentraliseerde link 
met een syntax. Een syntax die 
lijkt op die van een DID, om zo te 
kunnen verwijzen naar een enkele 
verifiable claim of een set van 
claims. Bedenk hierbij wel dat voor 
sommige type platforms deze links afhankelijk 
zijn van de context of doelbewust niet geïm-
plementeerd zijn ten behoeve van privacy. 
Links bevatten hierbij bovendien ook direct of 
indirect het bewijs waarmee de claim waar-
naar ze verwijzen, geverifieerd kan worden. 
Maar dit gaat alleen over enkele verifiable cre-
dentials die wel of niet geattesteerd worden. 

In Discipl core vormen impliciet alle verifiable 
claims met hetzelfde subject een zogenaamde 
‘verifiable claim channel’ die je in staat stelt 
om deze te monitoren. Je kunt dit zien als een 
soort impliciete, persoonlijke service-bus, of 
vergelijkbaar met een IOTA MAM channel voor 
wie daar bekend mee is. Maar dan niet per 
definitie in een distributed ledger opgeslagen 
en afhankelijk van het gebruikte platform wel 
of juist niet gedeeld met anderen of überhaupt 
opgeslagen.

Dit is wat de Discipl core faciliteert in een 
notendop. Dit zou je ook eenvoudig in een 
soort van UML sequence diagram kunnen 
visualiseren wat we Verifiable Claims 
Sequence Diagrams noemen. 

Het maakt het mogelijk om verifiable claims 
op te slaan en te zoeken vanuit meerdere 
onderliggende platforms, of dit nu verifiable 
credential wallets zijn, distributed ledgers of 
een legacy-systeem. Zo lang er een connector 
wordt aangeboden, kun je deze platforms 
gebruiken op een uniforme, hybride manier.

Zodoende vormt Discipl core een eenduidige 
bij Discipl passende interface naar allerlei 
soorten platformen. Het staat iedereen vrij 
om hieraan een verbinding toe te voegen via 
een zogeheten Discipl core connector. Het 
is essentieel dat we bouwen op open stan-
daarden, waarbij iedereen de vrijheid behoudt 
eigen oplossingen te kiezen die tegelijkertijd 
met elkaar overweg kunnen. Discipl bouwt 
met andere woorden op hybride gebruik van 
vele soorten platforms. 

https://blog.iota.org/introducing-masked-authenticated-messaging-e55c1822d50e
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Op het moment van publicatie werken we 
geleidelijk onder andere toe naar de volgende 
verbindingen:

• Ephemeral
• IPV8
• NLX
• Paper Wallet
• Rabobank Universal Ledger Agent
• IRMA
• DigitalMe
• Sovrin
• uPort
• Solid
• BTCR
• IOTA
• IPLD (IPFS)
• Atomspace
• ElasticSearch

Daarbij maken we deze bruikbaar in relatie 
tot elkaar. Ieder platform heeft zijn eigen 
karakteristieken en implicaties in hoe en waar 
deze claims worden opgeslagen en bewaard. 
Veel claims zouden nooit in een public ledger 
bewaard moeten worden, terwijl het voor 
andere claims juist vanzelfsprekend is om dat 
wel te doen. De Discipl core voorkomt niet dat 
privé-informatie publiek bewaard wordt. Dat 
is iets wat oplossingen steunend op Discipl 
core moeten gaan bepalen. 

Om een voorbeeld te geven: met de Discipl 
core kun je een verifiable claim uit een aan-
geboden wallet van een bepaald type verbin-
 den met een claim op een (aangeboden 
en beschikbare) permissioned ledger A die 
verbonden is met een kanaal op een (aange-
boden en beschikbare) public permissioned 
ledger B. Die is daarmee verbonden met alle 
claims in dat kanaal die zijn verbonden met 
eenzelfde DID dat het kanaal heeft aange-
maakt. Doorgaans zou je vanuit private naar 
public claims linken en niet andersom. 

We verwachten dat de markt het concept van 
interconnectie tussen verschillende platforms 
door middel van verifiable claims zal over-
nemen, zoals we dat bijvoorbeeld al zien bij 
Hyperledger Aries RFC, waarin men spreekt 
van vertrouwen over IP. Wij verbinden de Dis-
cipl core met deze ontwikkelingen waar nodig. 
De focus ligt voor ons meer op wat hier vervol-
gens met linked verifiable credentials op over-
koepelend niveau gedaan kan worden.

http://github.com/discipl/discipl-core-ephemeral
http://github.com/discipl/discipl-core-ipv8
http://github.com/discipl/discipl-core-nlx
https://github.com/discipl/discipl-paper-wallet
http://github.com/discipl/discipl-core-ula
http://github.com/discipl/discipl-core-irma
http://github.com/discipl/discipl-core-digitalme
http://github.com/discipl/discipl-core-sovrin
http://github.com/discipl/discipl-core-uport
http://github.com/discipl/discipl-core-solid
http://github.com/discipl/discipl-core-btcr
http://github.com/discipl/discipl-core-iota
http://github.com/discipl/discipl-core-ipld
http://github.com/discipl/discipl-core-atomspace
http://github.com/discipl/discipl-core-elasticsearch
https://github.com/hyperledger/aries-rfcs/blob/master/concepts/0289-toip-stack/README.md


27 ICTU - Whitepaper Discipl

Self Sovereign Identity (SSI) met Discipl Core
Discipl sluit door uit te gaan van de 
W3C verifiable credential standaard ook 
optimaal aan bij ontwikkelingen op het 
gebied van Self Sovereign Identity (SSI). In 
de Three pillars of SSI wordt goed uitge-
legd wat een identity systeem nu precies 
self sovereign maakt. Het is ’slechts’ een 
kwestie van veilige peer to peer connec-
tions (private data uitwisseling), verifi-
eerbare connecties en via watermerken 
verifieerbare data in combinatie met een 
publieke vertrouwde key register die niet 
aanpasbaar is. 

Discipl core kan het mogelijk gaan maken 
om zelfs een handige mix van deze ingre-
diënten te gebruiken, bijvoorbeeld via 
de door Rabobank ontwikkelde en open 
source vrijgegeven Universal Ledger Agent 
(ULA). Meestal zijn ze gebundeld binnen 
een specifiek platform zoals Sovrin of 
IRMA. Ook ULA is vooralsnog alleen op 
Ethereum gebouwd. Discipl core maakt 
het mogelijk het gebruik van deze verschil-
lende platformen te combineren met ook 
andere soorten (legacy) systemen. Met de 
bestaande PKIoverheid (X.509 certificaten) 
kunnen register API’s bevraagd worden, 
bijvoorbeeld via NLX. Discipl core kan zo 
de oude en nieuwe wereld met elkaar ver-
binden. 

Een houder van een verifiable credential 
zal voor een hoogste veiligheidsgraad 
soms ook fysiek geïdentificeerd moeten 
kunnen worden. In 2020 ondersteunen we 

TU Delft, RvIG en IDEMIA met de ontwik-
keling van een nieuwe passport grade SSI 
oplossing. Een oplossing van modulaire 
opzet die het gebruik van andere plat-
forms met vertrouwen in fysieke identiteit 
kan ondersteunen. Dit zal niet de enige 
SSI oplossing zijn die we willen en moeten 
kunnen ondersteunen. Wel werken we 
met Discipl toe naar een situatie waar 
deze mate van zekerheid minder vaak van 
belang bevonden gaat worden. En waarbij 
aan een persoon optimale garanties 
gegeven kunnen worden dat herleidbare 
biometrische gegevens bij de bron blijven; 
bij de betreffende persoon zelf. Bovendien 
moeten eventuele problemen bij identifi-
catie eenvoudig oplosbaar blijven. Er zijn 
helaas vele voorbeelden waarbij dit soort 
biometrische controlesystemen tot ern-
stige uitsluitingen hebben geleid door niet 
goed in een gebruiksvriendelijk proces te 
voorzien bij overduidelijk technische pro-
blemen. 

Paradoxaal genoeg lijkt Discipl op dit 
gebied nog steeds voornamelijk te werken 
aan controlesystemen in plaats van 
aan ondersteuning van behartiging van 
behoeften. Maar voor waar dit echt zo is: 
Discipl richt zich vooral ook op de datapor-
tabiliteit binnen een sterke juridische en 
tevens ethische context, precies waarvoor 
onlangs gepleit werd, in plaats van het-
geen onder het misleidende en zelfs pola-
riserende concept “Self Sovereign Identity” 
verkocht wordt.

https://www.evernym.com/blog/the-three-pillars-of-self-sovereign-identity/
https://github.com/rabobank-blockchain/universal-ledger-agent
https://github.com/WebOfTrustInfo/rwot9-prague/blob/master/topics-and-advance-readings/X.509-DID-Method.md
https://www.youtube.com/watch?v=-RTMEQKdon8
https://www.youtube.com/watch?v=-RTMEQKdon8
https://womeninidentity.org/2020/03/31/data-portability/
https://womeninidentity.org/2020/03/31/data-portability/
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Abundance services 

Discipl core vormt de interface van de opslag-
laag waarin processen die volgens het Discipl 
Architectural Pattern plaatsvinden worden bij-
gehouden. Deze processen betreffen uiteinde-
lijk simpelweg de transacties die worden afge-
sproken binnen een verifieerbare conversatie 
via verifiable claims waarbinnen specifieke 
(non-controversiële) behoeften worden vervuld, 
en eventuele conflicten worden opgelost. 

Discipl omvat een kleine software library die 
een API implementeert om een universeel 
transactiepatroon, gebaseerd op het universal 
transaction pattern in DEMO modellering, te 
volgen in de vorm van een conversatie via veri-
fiable claims. Binnen deze Discipl abundance 
service API wordt het universele transactie-
patroon (Enterprise Ontology, Dietz, Jan L.G., 
Springer 2006) uitgebreid. Het wordt namelijk 
meestal voorafgegaan door een passend 
patroon waarin een stakeholder een verzoek 
doet, maar nog niet weet met wie de trans-
actie zal plaatsvinden. Anderen willen onder-
tussen op verzoeken ingaan, maar weten nog 
niet wie het verzoek doet. 

Behoeften van actoren moeten voordat ze 
dergelijke transacties aan kunnen gaan dus 
nog gematcht worden. De Discipl abundance 
service API geeft ondersteuning voor deze 
matchingfunctionaliteit in aanvulling op 
een universeel transactiepatroon met een 
focus op non-controversiële behoeften. Dat 
gebeurt door iets wat we ONFAS (Open Needs 
Focussed Artifact Standard) noemen. Het idee 
hierachter is dat alles gerelateerd kan worden 
aan een relatief beperkte set van non-contro-
versiële behoeften. Of het nu dingen zijn die 
mensen nodig hebben of dat het oplossingen 
kan bieden voor conflicterende behoeften. 
Oplossingen zijn hierbij de artifacts die zelf 
mogelijk ook weer bestaan uit artifacts (deel-

oplossingen). Artifacts kunnen zowel fysiek 
als niet-fysiek zijn. Het kunnen ook non-con-
troversiële behoeften zijn zoals gezondheid en 
voedsel of een combinatie daarvan; gezond 
voedsel. In de menswetenschappen is een 
artefact ook een product van een denkwijze 
en wereldbeeld en zo kunnen ze ook contex-
tafhankelijk gedefinieerd worden. Artifacts zijn 
dan atomair. Een platform als Atomspace is 
wellicht de ideale tool om ze te matchen via 
nieuwe technieken.

In onze oplossing Waardepapieren wordt 
een eerste invulling gegeven aan het concept 
‘abundance service’. Dat maakt een stelsel 
van gratis officiële uittrekselservices mogelijk. 
Die producten kunnen in een abundance-eco-
nomie tegen zero marginal cost of zelfs zonder 
directe tegenprestatie geleverd worden. 
Vooral bij uitwerking van het volledige Discipl 
concept zal een abundance service tot zijn 
recht komen. 

Waardepapieren wordt op dit moment al 
een geruime tijd ontwikkeld voor en door 
gemeenten. Voor dit VNG Common Ground 
project wordt gebruik gemaakt van Discipl 
Core en NLX. Dit zullen waarschijnlijk de 
eerste abundance services zijn die uitgerold 
gaan worden. Ze staan echter nog niet direct 
in relatie met wetgeving en non-controversiële 
behoeften en conflictoplossing zoals bedoeld 
in de hiernavolgende hoofdstukken. Wel zullen 
ze voorzien in het gewaarmerkt verkrijgen van 
gegevens uit registers zoals de BRP.

Deze Waardenpapieren-service kan nu al 
zorgen voor het online en direct opvragen en 
verstrekken van digitale uittreksels op basis 
van verifiable credentials. De kosten zijn te 
verwaarlozen, in plaats van de nu gangbare 
kosten van 13,40 euro per uittreksel. Je kunt 
nog steeds een uitgeprint uittreksel bij de 
gemeentebalie verkrijgen. In plaats van een 

http://www.demo.nl
https://github.com/discipl/waardepapieren/blob/master/documentation/solution-architecture.md
https://github.com/discipl/waardepapieren
https://vng.nl/artikelen/common-ground
https://vng.nl/artikelen/common-ground
https://github.com/discipl/core
https://github.com/discipl/core
https://nlx.io
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Extended Universal Transaction Pattern
De abundance service API staat toe dat je 
een verifiable claim channel kunt openen 
voor een enkelvoudige non-controversiële 
behoefte, en dat je afhankelijk van het 
platform dat je gebruikt een anonieme 
identiteit kunt gebruiken waaraan gerefe-
reerd wordt door een eigen DID dat niet 
gerelateerd is aan andere DID’s. Een dis-
posable identity dus. Je kunt DID’s op een 
later tijdstip ook altijd nog verbinden, en 
normaal gesproken registreer je deze links 
tussen DID’s in een opslag onder eigen 
regie vanwege linkabillity-issues die je 
anders krijgt in relatie tot privacyborging. 
De API stelt je ook in staat om specifieke 
verzoeken te monitoren, en te claimen dat 

je in een behoefte wilt voorzien en daar-
over een conversatie wilt beginnen. Een 
verzoekende actor kan wachten op dit 
soort aanbiedingen en deze accepteren 
als er een match is, waarna een universeel 
transactiepatroon wordt gevolgd via een 
privé kanaal (mogelijk op een ander plat-
form). Dit door het simpelweg aan elkaar 
communiceren van de beslissingen die je 
volgens het universal transaction pattern 
van DEMO kunt nemen, over een proces 
die dat patroon volgt. Zo ontstaat het 
 universal attending pattern dat met uit-
zondering van de conflictresolutie de basis 
vormt van het Discipl Architectural Pattern. 

need attendTo

request app service

Universal Attending Pattern, an extension on the universal transaction pattern (DEMO)

gang naar het gemeentehuis of dagen op de post wachten kun 
je het uittreksel dan echter ook direct opvragen. De identificatie 
verloopt voorlopig via de ambtenaar bij het gemeenteloket of de 
bestaande DigiD-voorzieningen bij gemeenten, of via het over-
leggen van een identiteitsbewijs op het moment van controleren 
van echtheid via een app voor verifiërende partijen.

Het wordt hierbij makkelijker voor bijvoorbeeld rechters en nota-
rissen om gegevens op te vragen waarbij de regie op gegevens 
bij het subject zelf gelaten kan worden. Het geheel is GDPR en 
EIDAS -compliant.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1510307152543
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Compliance by design: 
law as code middels FLINT
Veel van de abundance services zullen deels 
of volledig geautomatiseerd worden. Actoren 
met behoeften, of actoren die in behoeften 
voorzien, kunnen beter worden gefaciliteerd 
wanneer ze weten welke oplossingen al 
bestaan en hoe deze verband houden met de 
behoeften van anderen. Deze oplossingen zijn 
wetten, beleid, contracten, overeenkomsten en 
jurisprudentie. Het blijkt dat dergelijke teks-
tuele oplossingsbeschrijvingen kunnen worden 
gemodelleerd als zogenaamde FLINT (Formal 
Language for the Interpretation of Normative 
Theories) modellen: sets van acties, feiten en 
plichten welke allen voornamelijk letterlijke en 
verwijsbare citaten betreffen.

De discipl-law-reg library implementeert als 
eerste een FLINT interpreter die het moge-
lijk maakt om je te informeren over de feiten 
die gelden, welke acties mogelijk zijn, en aan 
welke plichten voldaan moet worden om 
te voorzien in een behoefte. Dit heeft een 
directe relatie met passages in wetteksten 
en beleid in natuurlijke taal, waarin officiële 
juridische referenties kunnen worden gebruikt. 
FLINT-modellen worden vooralsnog met de 

hand gemaakt en kunnen worden gezien als 
smart contracts in Discipl stijl. Hierbij gaat het 
grotendeels enkel om het labelen van natuur-
lijke taal in wetgeving. Dat is het op een decla-
ratieve manier duiden van de oplossingen 
die deze teksten aandragen met behoud van 
intentionele ambiguïteit, in plaats van ze 
opnieuw te programmeren in een imperatieve 
taal. Zo wordt de doelbewust aangebrachte 
ambiguïteit er niet geforceerd uitgehaald, wat 
in sommige gevallen tot interpretatiefouten 
kan leiden. Die ambiguïteit is nodig wanneer 
iets contextafhankelijk van geval tot geval 
beoordeeld moet worden. Wellicht dus door 
een menselijke actor omdat de werkelijkheid 
te complex is om in tekst te vatten. Het voor-
deel is dat ruis met betrekking tot de interpre-
tatie van wetgeving binnen systemen voor-
komen wordt en netjes teruggelegd wordt bij 
de gebruikers. Zodoende is er ook een betere 
aansluiting op het juridische systeem. Discipl 
hanteert dus Law As Code in plaats van Code 
As Law, een concept dat je vaak in relatie tot 
smart contracts genoemd ziet worden als 
selling point. Daar waar een exact algoritme 
in een regeling als oplossing is bevat, wordt 
deze doorgaans net zo goed in natuurlijke 
wet gevende tekst gezet maar dan in samen-
spraak met de wetgever in plaats van achteraf 

Regelingencheck
In het voorjaar 2020 heeft ICTU met 
 Discipl in samenwerking met TNO voor 
de Dutch Blockchain Coalition (die net 
als Odyssey – het voormalige Dutchchain 
– in toenemende mate niet alleen over 
blockchain gaat) een coronaregelingen-
check voor bedrijven en zzp’ers gemaakt 
op basis van FLINT-modellen van betref-
fende regelingen. Puur aan de hand van 

deze modellen kunnen gebruikers door 
hun KVK-nummer in te vullen geadviseerd 
worden over de regelingen waarvoor ze 
in aanmerking komen en hoe deze aan-
gevraagd kunnen worden. Omdat het een 
standaardapplicatie is, kan ze net zo goed 
overweg met andere FLINT-modellen van 
regelingen en wetgeving.

https://dutchblockchaincoalition.org/nieuws/financi%C3%ABle-regelingen-check-helpt-ondernemer-tijdens-de-corona-crisis
https://dutchblockchaincoalition.org/nieuws/financi%C3%ABle-regelingen-check-helpt-ondernemer-tijdens-de-corona-crisis
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in een imperatieve programmeertaal door een 
mogelijk niet juridisch onderlegd programmeur.

Een formele CALCULEMUS-methode is verder 
gedefinieerd voor hoe je van een wetgevende 
tekst naar een FLINT-model kunt komen. 
De toepassing en automatisering van deze 
methode is nog onderwerp van onderzoek aan 
universiteiten. De Discipl-law-reg API moet het 
mogelijk gaan maken dat je in behoeften kunt 
voorzien volgens FLINT-modellen van wetge-
ving en geeft je inzicht in je wettelijke status 
op elk gewenst moment. 

Een implicatie van FLINT is dat wet- en regel-
geving nog beter refereerbaar gemaakt kan 
worden en dat hieruit als vanzelf ook de 
proces- en informatiemodellen kunnen volgen 
die “compliant by design” zijn. Dit dwingt 
om eventuele problemen en inconsequenties 
binnen wetgeving ook vooral op dat niveau 
op te lossen en niet in de ondersteunende 
IT-oplossingen die de wetgeving moet helpen 
uitvoeren.

Request apps

Alles begint met behoeften. Om deze te 
kunnen identificeren moeten mensen ze 
kunnen en willen inbrengen en beschrijven. 
We stellen ons voor dat mensen zoge-
naamde ‘request apps‘ (verzoek-apps) kunnen 
gebruiken om hun behoefte te uiten. Deze 
apps zouden hen moeten helpen om in die 
behoeften te voorzien, (juridisch) advies te 
geven, of in middelen voorzien om iets voor 
elkaar te krijgen. Een bestaande app die hier 
het meest in de buurt van komt is simpelweg 
een zoekmachine. Een zoekmachine geeft je 
doorgaans toegang tot informatie door te 
zoeken op trefwoorden. De zoekresultaten 
zijn echter meestal ook biased op basis van 

wat er betaald 
wordt om jou van 
bepaalde infor-
matie te voor-
zien.

Bij Discipl 
hebben we een 
permissieloze 
gedistribueerde 
service voor 
ogen die wordt 
geleverd door 
request apps, 
die geen cen-
trale service 
nodig hebben. 
Deze apps 
vragen om je 
behoeften en 
helpen je om 
deze te vertalen naar een non-controversiële 
behoefte. Daarbij voorzien ze je van een lijst 
van services die matchen en die willen voor-
zien in je behoefte op een manier die trans-
parant is en vrij van bias (waarbij soms voor-
waarden gelden). 

Een andere vorm en doel van een request app 
is een app die je informatie geeft over wat er 
gebeurt: monitoring, analyse, of een archief-
tool. 

Stel je eens voor hoe handig dit zou zijn tij-
dens een noodtoestand. Inzage krijgen in 
waar iemand behoefte heeft aan medische 
hulp, contact, voedsel of wat dan ook. En 
dat met behoud van privacy, onder fair usa-
ge-voorwaarden als noodoplossing leveren 
met bijvoorbeeld robots. Het zou in de plaats 
komen van een haastig uitgewerkte financiële 
compensatieregeling waarvan je bij voorbaat 
al weet dat er mensen en bedrijven tussen wal 

What do you 
need?
Needs >
Help, Knowledge, Food, 
Medical Care, Housing, 
Education, Leisure, 
Attention, Love, 
Permission
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en schip gaan vallen of onterecht als fraudeur 
bestempeld gaan worden. Of dat mensen er 
alleen maar teveel toiletpapier van blijken te 
hebben gekocht terwijl hun onderliggende 
behoefte aan veiligheid daar niet goed mee 
wordt behartigd. Iets dat eigenlijk ook buiten 
crisistijd nodig is.

Of denk eens aan het vinden van een 
geschikte opleiding die voldoet aan je 
behoefte, je interesse in bepaalde oplossingen 
voor bepaalde problemen alsook de rege-
lingen die je helpen de opleiding te volgen. 

Conflicthantering
De technologiestack van Discipl biedt op 
dit moment nog geen concreet in software 
uitgewerkte gereedschappen of services 
voor conflicthantering. In 2020 werken we 
hieraan door onder andere deel te nemen 
aan Odyssey Momentum 2020 in relatie tot 
de conflict prevention track. We onderzoeken 
desalniettemin al geruime tijd het gebruik van 
methoden gebaseerd op geweldloze commu-
nicatie en convergente facilitatie, zoals gede-
finieerd door Miki Kasthan. Dit doen we met 
feedback uitde rond haar gedachtegoed opge-
richte NGL Community en in contact met Miki 
Kashtan zelf. Wij gebruiken dat in de abun-
dance service en in de FLINT-componenten, 
en sorteren daarmee voor op toekomstige 
gereedschappen voor conflicthantering. We 
hebben op deze manier al een begin gemaakt 
in de praktijk terwijl adoptie van andere bena-
deringen ook mogelijk blijft. 

Integratie van conflicthantering binnen sys-
temen en gebruik van geweldloze communi-
catie wordt ook opgemerkt binnen de Web 
Of Trust community. In Canada is er verder 
een interessant project over online conflict-
resolutie wat hier goed bij lijkt te passen. Het 
betreft veelal redelijk voorgedefinieerde kleine 
of veelvoorkomende zaken. Het is handig daar 
te beginnen, maar uiteindelijk is ook aanslui-
ting op systemen in de wetgevende en rechter-
lijke macht nodig. Een interessant voorbeeld 
hiervoor zien we in Taiwan, waar onder leiding 
van minister Audrey Tang wetgeving zich snel 
en continu aanpast in quadruple helix inno-
vatie met de overheid. Verder lijkt men in Bra-
zilië het verst met het resultaat toepassen van 
wat “restorative justice” wordt genoemd in 
tegenstelling tot een overwegend “retributive 
justice system” dat we in de meeste landen 
kennen. Wij nodigen geïnteresseerden uit om 
met ons mee te denken over hoe we dit binnen 
Discipl verder kunnen innoveren.

https://github.com/discipl/convergent-facillitation-app
https://github.com/discipl/convergent-facillitation-app
https://github.com/discipl/convergent-facillitation-app
https://www.odyssey.org/hackathon-2020-business-plan-for-peace-ministry-of-defence-conflict-prevention/
http://nglcommunity.org
https://mylawbc.com/tools/
https://www.youtube.com/watch?v=yi92WwZW7N4
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Van competitieve 
markten naar quadruple 
helix samenwerking
Samenwerking is een veelbesproken thema 
in relatie tot de rol van de overheid in digitale 
transformatie. Decennia lang hebben aan-
deelhouderswaarde, marktwerking en een 
terugtredende overheid een centrale rol gehad 
in de inrichting van organisaties, bedrijven en 
samenleving. De burger moest vooral zelfred-
zaam zijn. Kostenefficiënt werken was overal 
het credo. Hoezeer dat onze wendbaarheid 
heeft aangetast zien we in tijden van crisis, en 
vooral een wereldwijde crisis zoals recent van-
wege het SARS-CoV-2 virus. Wat je er ook van 
mag vinden, het laat ons zien hoe sterk onze 
wereld al verbonden is en in welke mate we 
afhankelijk zijn van en met elkaar, op de meest 
onverwachte plaatsen. Dankzij de technologie 
die we hebben, is het mogelijk om te blijven 
communiceren en samen te werken. En komt 
er een enorme creativiteit los in de samen-
leving om op allerlei manieren het isolement 
van een quarantaine en sociale afstand probe-
ren te doorbreken. 

Wat we ook zien is het voorbeeld van bedrij-
ven die blijven vasthouden aan hun business-
model en aandeelhouderswaarde. Het is een 
denkwereld die niet voorziet hoe er in geval 
van een crisis – een complex en onvoorspel-
baar vraagstuk bij uitstek – gehandeld moet 
worden. Samenwerking in het kader van het 
algemeen belang, zoals volksgezondheid, 
blijkt dan vanuit het eigen bedrijfsbelang veel 
beperkingen te kennen die snel en effec-
tief handelen in de weg staan. Farmaceut 
Roche was aanvankelijk terughoudend met 

het delen van kennis over het recept van de 
vloeistof die nodig is voor een coronatest. Dat 
demonstreert dat voor een effectieve samen-
werking waar de samenleving baat bij heeft, 
een breder perspectief en een ander kompas 
nodig zijn. Vertrouwen is daar de basis. De 
vraag of een fabrikant een recept voor een 
testvloeistof wil delen, met alle daarvoor 
noodzakelijke kennis, hoeft echter de samen-
werking in de samenleving niet in de weg te 
staan. Waar een bedrijf als Roche in eerste 
instantie misschien liet zien niet over het juiste 
kompas te beschikken, is het tegelijkertijd zo 
dat alle andere samenwerkingsverbanden dit 
kunnen opvangen in nieuwe en onverwachte 
samenstellingen. Creativiteit kent immers 
geen grenzen. Zo komen er overal nieuwe 
ideeën op, zoals de mensen die het tekort aan 
beschermende materialen als mondkapjes op 
allerlei creatieve manieren op weten te lossen. 
Wellicht door deze materialen gewoon over-
bodig te maken door het vinden van betere 
oplossingen.

Een platform dat vraag en aanbod kan mat-
chen, maakt het heel praktisch en gemakkelijk 
om in die behoeften te voorzien. Denk aan 
het koppelen van mensen die een behoefte 
hebben (een oudere die hulp wil bij het bood-
schappen doen) aan mensen die iets willen 
aanbieden. Het voorziet direct in een univer-
seel menselijke behoefte om iets voor een 
ander te doen of te betekenen. En precies dat 
helpt mensen ook door moeilijke tijden heen. 
Het schept verbondenheid, geeft voldoening, 
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en het is psychologisch gunstig. Bovendien 
worden op deze manier vraagstukken, verban-
den en mogelijke nieuwe en inventieve oplos-
singen beter en sneller inzichtelijk. We leren 
ervan en we worden beter in het reageren op 
onvoorspelbare en complexe veranderingen.

Het voorzien in behoeften door de ondersteu-
ning van communicatie die compassie in ere 
herstelt is een tendens die in verschillende 
aanpakken te herkennen is. Frame innovation 
en imagineering zijn daar beide voorbeelden 
van, evenals deep democracy. Discipl wil de 
techniek, een aanpak en het platform bieden 
om in basis voor decentrale en voortdurend 
veranderende behoeften te kunnen voorzien. 

Effectieve communicatie tussen mensen die 
bereid zijn tot verandering als ze het vertrou-
wen kunnen hebben dat ook al hun behoeften 
worden behartigd, is daarbij cruciaal. Com-
municatie waarbij het centrale uitgangspunt, 
het eerste principe voor een gebalanceerde 
digitale toekomst, een fundamenteel positief 
mensbeeld is dat uitgaat van ons universele 
gedeelde talent: compassie. 

Discipl innovation hubs

Vanaf 2020 hopen we zogenaamde Discipl 
Innovation Hubs te gaan faciliteren. Iedereen 
is welkom, of je nu werkt voor de overheid, een 
klein of groot bedrijf, student bent of gewoon 
uit persoonlijke interesse wilt meedoen. Het 
staat eenieder vrij om deel te nemen of zelf 
zo’n hub te starten en daarin samen te werken 
in de ‘global commons’ met gebruikmaking 
van een Discipl toolkit, die moet gaan bestaan 
uit:
• Discipl Society Architectuur
• Discipl Software Stack
• Discipl Quadruple Helix Innovatie 

 Community Template

We nodigen je uit om met ons in gesprek te 
gaan. Als het nodig is dan zullen we samen 
bepalen hoe we het best kunnen (helpen) 
voorzien in een behoefte volgens de pro-
cessen zoals die zijn voorgesteld in een nog 
nader uit te werken Quadruple Helix Innovatie 
Community Template. In dat kader zijn we 
nauw betrokken bij wat de Digicampus op dit 
gebied doet. Discipl focust echter niet alleen 
op samenwerking rond overheidsdiensten. 
Samenwerking kan ook over andere zaken 
gaan, zelfs over hardware zoals autonome 
robotica. Wat er ook maar in echte non-con-
troversiële behoeften kan voorzien en kan 
bijdragen aan de integratie met Discipl. We 
willen deze hubs uiteindelijk volledig zelfvoor-
zienend maken en kunnen daarbij alle hulp 
gebruiken. 

Het staat je dus vrij om zelf een Discipl innova-
tiehub te beginnen, zolang deze is gericht op 
integratie met het bredere Discipl-concept ten 
minste door de Discipl-principes centraal te 
stellen en door je innovaties publiek te delen 
met de community. 

Ten behoeve van kennisdeling hiervoor werken 
we vanuit Discipl met de Digicampus aan een 
open needs focussed search protocol en bij-
behorende tooling (Designing a co-creation 
tool for an innovation platform in the Dutch 
e-government, Meijer, Koen 2019). Zo moet 
het makkelijker worden oplossingen in relatie 
tot bepaalde non-controversiële gebruikers-
behoeften te maken, bijvoorbeeld voor deve-
lopers. Dit zal ook bijdragen aan het laten 
ontstaan van het vinden en matchen van 
behoeften binnen request apps.

https://digicampus.tech/publicatie-innoveren-over-grenzen-heen/
http://resolver.tudelft.nl/uuid:5881b04b-fe32-45b0-8e68-a74e450041a1
http://resolver.tudelft.nl/uuid:5881b04b-fe32-45b0-8e68-a74e450041a1
http://resolver.tudelft.nl/uuid:5881b04b-fe32-45b0-8e68-a74e450041a1
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Discipl, verbinden  
van mensen
Het is inmiddels denkbaar, in navolging op 
Peter Diamandis van SingularityU, dat je 
straks niet meer naar de dokter gaat bij een 
klacht maar je telefoon vraagt je te diagnos-
ticeren. En dat zal je telefoon waarschijnlijk 
beter kunnen dan wie dan ook. Auto’s bezit je 
in principe niet meer, en je vervoersbehoefte, 
zover nog aanwezig, wordt voordat je het 
weet al voorspeld. Een airtaxi zal je brengen 
waar je maar heen wil en het zal reeds je favo-
riete ontbijt hebben geregeld om gedurende 
de rit op te eten als je dat wenste. In het geval 
van Ivy dus zoete frambozen.

En dit eigenlijk gewoon gratis. Omdat het kan. 
Waar men nu op een relatief ondoorzichtig 
en log bureaucratisch overheidsapparaat is 
aangewezen, kun je je in zo’n wereld voor-
stellen dat ook van alles met ondersteuning 
van slimme apparaten geregeld kan worden. 
Gewoon door jezelf. Apparaten die vooral dus 
begeleiden in de afstemming tussen mensen 
binnen de samenleving onderling.

Als samenlevingen lijken we tot nu toe niet 
goed in staat om de ontwikkelingen bij te 
benen. En Big Tech, de drijvende kracht achter 
veel ontwikkelingen, lijkt logischerwijs voor-
alsnog vooral uit op economisch voordeel. 
Maar de abundance economie zoals zij die 
ook zelf benoemen als doel kan vervelend 
uitpakken wanneer we niet als samenleving 
bijsturen. Vanuit het perspectief naar een 
betere inclusie, waarin het onbaatzuchtig 
behartigen van de behoeften van iedereen 
aandacht krijgt. Het is tijd dat we de verbin-
ding met elkaar zoeken en met elkaar de juiste 
oplossingen vinden. 

Oplossingen die leiden tot een toekomst die 
voor iedereen werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=4anMdw3zR_w&feature=youtu.be
https://twitter.com/nikenberger/status/1220059937516244993?s=20
https://twitter.com/nikenberger/status/1220059937516244993?s=20
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