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SUZAN VERBERNE

DE PRIVACY PARADOX
Software die iets over ons weet kan ons 
beter helpen: een zoekmachine die weet 
dat als ik ‘vk’ zoek, ik de Volkskrant 
bedoel en niet het Russische bedrijf 
VKontakte. Of een toeristische app die 
mij suggesties geeft voor activiteiten 
bij mij in de buurt. Deze toepassingen 
weten iets van je, en met die informatie 
kunnen ze je beter van dienst zijn. De 
meeste mensen vinden het geen prettig 
idee dat hun activiteiten gelogd worden, 
en toch installeren ze apps waarvan ze 
weten dat ze persoonlijke data opslaan, 
zoals bijvoorbeeld Facebook en Google 
Now. Dit is de privacy paradox: we maken 
ons zorgen over de privacy van onze 
data, maar ons gedrag is niet in overeen-
stemming met die zorgen. 
Ik heb een keer de locatiegeschiedenis 
gedownload die Google van mij had 
opgeslagen. Het gaf me een wat onge-
makkelijk gevoel om die informatie 
op een kaart weergegeven te zien. Ook 
mijn persoonlijke bestand van Google 
zoekvragen heb ik een keer gedownload. 
Zoekvragen vormen een schat aan 
informatie, en combinaties van zoek- 
vragen leiden onverbiddelijk naar spe-
cifieke gebruikers. Denk maar eens aan 
de informatie die jij toevertrouwt aan 
Google via je zoekvragen: de inhoud 
van je werk, je reisplannen, je aankopen, 
de namen van mensen die je ontmoet 
– die combinatie van informatie is 
absoluut uniek voor jou.
Het is niet alleen jouw persoonlijke 

informatie waar Google gebruik van 
maakt, maar ook de grote hoeveelheid 
zoekvragen van alle andere gebruikers. 
Bij het invoeren van de zoekterm Brexit 
kreeg ik vandaag als querysuggesties 
‘Brexit news’, ‘Brexit petition’ en ‘Brexit 
jokes’; simpelweg de meest gestelde 
zoekvragen. De toevoeging ‘news’ had 
ik trouwens niet eens nodig want de be-
langrijkste resultaten waren nieuwsbe-
richten. Niet omdat bij Google iemand 
bedacht heeft dat ik geïnteresseerd ben 
in het nieuws over Brexit, maar simpel-
weg omdat dat de nieuwsberichten de 
meeste kliks kregen.
De informatie die software over ons 
verzamelt, zoals onze zoekgeschiedenis, 
komt meestal niet bij mensen terecht: 
aanbevelingen zoals querysuggesties 
worden gegenereerd uit statistieken over 
de data. En toch kan het ongemakkelijk 
voelen. Advertenties in de browser die 
zijn geselecteerd op basis van ons surf- 
gedrag vinden de meesten van ons 
nog wel acceptabel, maar wat als je een 
brief van de bank ontvangt met daarin 
de aanbeveling om een kinderspaar-
rekening te openen, omdat uit jouw 
betaalgedrag is gebleken dat je een baby 
hebt? Dat vinden veel mensen te ver 
gaan. Waar ligt voor jou de grens? En 
misschien nog wel belangrijker: wat doe 
je eraan om die grens te bewaken?
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Nederland moet een startupland worden volgens 
Johannisse: ‘Startups zorgen voor innovativiteit 
en economische groei. Ze kunnen zo een hele 
sector op zijn kop zetten.’ 
Maar wanneer spreek je precies van startup? ‘Er 
is niet één mondiale definitie van een startup. In 
principe is het een klein bedrijf met een vernieu-
wend idee. Dat idee moet schaalbaar zijn, door 
kunnen groeien tot buiten Nederland. Vaak 
spreek je in de eerste drie jaar over een startup, 
maar een startup in de life sciences doet er wel 
tien jaar over om een echt bedrijf te worden.’

Startups hebben betrekking op de meest 
uiteenlopende terreinen. Eén overeenkomst is 
de digitale component. ‘Of je nu in de kennis-
sector of de logistiek zit, cybersecurity of health, 
digitalisering is essentieel. Ik denk dat er bijna 
geen startup is die zich ontwikkelt zonder IT, en 
op dat gebied worden ook de enorme sprongen 
gemaakt.’

DRIVE
Sigrid Johannisse en Neelie Kroes kozen er bij de 
opzet van StartupDelta specifiek voor om ander-
half jaar te besteden aan het project. ‘Je kunt dit 
alleen met zo’n grote drive doen als je het korte 
tijd doet. Als je zegt we komen hier vijf jaar aan 
startups werken, gaat iedereen achterover zitten. 
Daar hebben we iedereen ook steeds mee onder 
druk gezet: we kunnen niet wachten tot volgen-
de maand, we willen morgen antwoord hebben.’

DOORGROEIEN
Heeft de aanpak van Kroes en Johannisse 
gewerkt? ‘We hebben heel veel bereikt. Zo is het 
fiscale klimaat verbeterd. We hebben een intel-
lectueel eigendom-raamwerk opgezet met universi-
teiten die vriendelijk is voor startups, waardoor 
ze ook in een academische omgeving kunnen 
doorgroeien. Samen met universiteiten, kennis 
transfer offices, startups en venture capitalists is 
gekeken hoe kennis die in een universiteit wordt 
ontwikkeld met een startup makkelijker en snel-
ler kan doorgroeien. In september presenteerde 
Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, het tot stand gekomen 
raamwerk. En samen met tno hebben we Tekdelta 
opgericht om kennis en laboratoriumruimte 
beter beschikbaar te maken voor startups.’

Daarnaast heeft StartupDelta costa geïnitieerd, 
een samenwerking tussen tien grote multinati-
onals (zoals klm, Philips en Unilever) die hun 
oorsprong in Nederland hebben. Doel van costa 
is van elkaars ervaringen leren hoe je het beste 
met startups kunt innoveren. En in plaats van 
ze overnemen – waarbij startups hun kracht ver-
liezen binnen een logge bedrijfsstructuur - een 
plaats bieden waar startups en multinationals 
samenwerken en elkaar versterken. 
Naast mensen en bedrijven aan elkaar verbinden 
heeft StartupDelta een grote slag gemaakt in het 
promoten van Nederlands gunstige startupkli-
maat. ‘We kwamen niet in lijstjes van beste star-
tuplanden voor, in de verste verste verte niet. Nu 
komen we ineens Europees binnen op nummer 
4 en mondiaal op plaats 19.’ Johannisse is dan 
wel geen directeur meer, het reclame maken voor 
ons land gaat gewoon door. ‘Nederland heeft 
alle randvoorwaarden in huis: talent, uitste-
kende infrastructuur, we zijn hoog opgeleid en 
spreken goed Engels, we zien het zelf misschien 
niet, maar we bulken van het geld, uitstekende 
kennispositie van de universiteiten, goede 
infrastructuur, veel grote bedrijven. En mis-
schien nog wel het allerbelangrijkste: je zit dicht 
bij talent. Als je groeit moet je zo snel mogelijk 
mensen aan kunnen trekken, die niet eerst zes 
maanden moeten wachten op een werkvisum. 
Allemaal onderdelen die van groot belang zijn in 
een startup ecosysteem.’ 

HACKATON
Nederland is dus een goed land voor startups, 
toch kan er nog wel wat beter, juist als het om 
gekwalificeerd personeel gaat. ‘Neelie is enorm 
voorstander van het opnemen van het vak 
programmeren in zowel basis- als secundair 
onderwijs’, zegt Johannisse. ‘Er zijn verschillende 
manieren om van binnen uit te vernieuwen. Je 
kunt het formaliseren in het onderwijs, maar ik 
ben ook heel erg van het informaliseren. Organi-
seer eens een hackaton op de universiteit op het 
gebied van gezondheid, logistiek of chemie. Laat 
mensen allerlei wilde ideeën met elkaar lance-
ren. Daag elkaar uit, zoek naar verbanden die 
je niet dagelijks tegenkomt. Stel als universiteit 
bijvoorbeeld af en toe je lab open voor startups. 
Het hoeft niet altijd om geld te gaan.’

StartupDelta was bedoeld als tijdelijk pro-
gramma, en hoewel Sigrid Johannisse en Neelie 
Kroes ermee stoppen, gaat het project verder. ‘Er 
was zoveel behoefte vanuit het veld. Ze zeiden: 
jullie mogen niet stoppen! Dat is natuurlijk een 
enorm compliment. En er moet ook nog veel 
gebeuren.’ Kroes en Johannisse hebben zich ge-
focust op Europa en Amerika, maar de wereld is 
groter. Constantijn van Oranje neemt het stokje 
over. ‘Ik denk dat Constantijn met zijn manier 
van werken, zijn netwerk, zijn ervaring, weer een 
hele nieuwe toon neerzet. Op die manier verfris 
je en vernieuw je. Hij kan dat als geen ander.’

ENERGIE
Het leukst aan haar tijd bij StartupDelta vond 
Johannisse de vele gesprekken. ‘Zoveel inspire-
rende mensen, en die startup-mindset, een elan 
dat dingen oplosbaar zijn. Ik kan alleen maar 
zeggen tegen iedereen met een dikke baan: help 
ze, maak gebruik van die mensen die met zoveel 
energie dingen willen veranderen.’ 
Heeft ze zelf wel eens haar beurs getrokken voor 
een startup waar ze van haar stoel van viel? ‘Dat 
mag niet als ambtenaar, maar je komt wel eens 
in de verleiding. Bij een startup als ThromboDx 
bijvoorbeeld, die met slechts een druppel bloed 
kan detecteren of je kanker hebt. Of Elastic, die 
is zo goed op het terrein van algoritmes en het 
vinden van data, dat wordt echt een bedrijf op 
wereldniveau. Dat gaat verder dan mijn kennis-
niveau reikt. Daar val je wel van van je stoel.’

‘Daag 
elkaar uit, 
zoek naar 
verbanden 
die je niet 
dagelijks 
tegenkomt’
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