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Digitaal = de nieuwe normaal.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie verandert 

onze samenleving nog sneller in één die wordt 

gekenmerkt door ‘Digital-First’. 

Dit geldt ook voor de publieke sector. Zorg, 

onderwijs of dienstverlening; digitaal wordt de 

nieuwe normaal. 

Dit biedt uitdagingen in de operatie, maar ook 

kansen. Al jaren is bekend dat door middel van 

digitale kanalen producten en diensten effectiever 

en efficiënter kunnen worden aangeboden, echter 

door de snelle ontwikkeling van technologie wordt 

het voor organisaties nu ook mogelijk om 24/7 op 

maat gesneden persoonlijke dienstverlening 

aan te bieden en veel meer samen met burgers 

op te trekken. 

Robots worden menselijk
Humanoïde robots bieden steeds meer 

een aanvulling en soms zelfs vervanging 

van menselijke interactie. Dat gebeurt in 

eerste instantie online via bv. Chatbots, 

maar dit breidt zich uit naar offline met de 

toename van robots in onze fysieke 

leefomgeving de komende tien jaar. 

“One stop shop”
Burgers handelen steeds meer zaken 

af via één (digitaal) kanaal. In China 

bv. gebruikt iedere burger Wechat

voor al zijn transacties, met bedrijven 

en overheid.

Spraak

Google Assistant, Alexa, Siri. 

Mensen zullen in de komende 

jaren steeds meer digitaal gaan 

interacteren met behulp van 

spraak. 

Direct daar waar jij bent!

Mensen worden daar bediend, 

waar zij zijn. Dienstverlening 

integreert geheel in de meest 

gebruikte social media kanalen 

van mensen. 

Persoonlijke interactie
Kunstmatige intelligentie maakt 

het mogelijk om op schaalbare 

wijze op maat gemaakte, 

persoonlijke interactie te bieden.

Regie over data

Burgers eisen de regie over hun eigen data. Zij 

bepalen wie toegang heeft, wat er mee gebeurt en 

welke ‘prijs’ dat heeft. 

Continue transparantie

Mensen hebben op ieder moment inzicht in de 

status van een specifiek proces. Denk aan Uber, 

waar mensen exact kunnen zien waar hun taxi / 

eten / medicijnen zich bevinden, wie hun de dienst 

levert en op welk tijdstip en waar het geleverd 

wordt.

Figuur 1: Ontwikkelingen op het gebied van digitale interactie
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Digital becomes human.

“Computer says no!”. Onpersoonlijk, niet-empatisch en afstandelijk. 

Aannames die veel mensen nog steeds hebben wanneer zij denken 

aan digitaal contact. Onterecht. De snelle ontwikkeling van 

cognitieve technologieën zoals AI maken laagdrempelige, 

persoonlijke en op maat gesneden interactie tussen organisaties 

en hun klanten mogelijk die ongeëvenaard is. 

Digitale assistenten zetten al je favoriete muziek voor je op, vertellen je wat het weer 

wordt en kunnen je helpen bij het boeken van je vliegticket of het vinden van de 

juiste outfit. In het publieke domein zijn ze echter nog grotendeels afwezig. Waarom? 

Bij GovLab geloven we dat de komende jaren een snelle opmars en ontwikkeling 

van digitale assistenten zullen laten zien. Daarmee zijn zij in staat om de customer 

experience ook in de publieke sector op een (veel) hoger plan te brengen. 

Belangrijk daarbij is wel dat zij qua vorm en inhoud aansluiten bij de wensen en 

behoeften van de gebruiker. Het centraal stellen van de gebruiker en de toepassing 

van human centered design bij de ontwikkeling en implementatie zijn dan ook 

belangrijke uitgangspunten die GovLab hanteert voor het succesvol implementeren 

van digitale assistenten.     

- Digital Human

Verschillende vormen van ‘cognitive assistants’

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

Laagdrempelig Empathisch
Implementatie

snelheid
Kosten (relatief)

Chat

Sterke punten: Laagdrempelig, anoniem, relatief lage kosten

en mogelijkheid tot snelle implementatie

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

Laagdrempelig Empathisch
Implementatie

snelheid
Kosten (relatief)

Voice

Sterke punten: Natuurlijk, persoonlijk, relatief lage kosten

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

Laagdrempelig Empathisch
Implementatie

snelheid
Kosten (relatief)

Digital Human; Voice + Avatar

Sterke punten: Natuurlijk, persoonlijk, empatisch

Toelichting score: * = zeer laag - ***** = zeer hoog
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GovLab & Chat

Virtueel Agent Wout

In co-creatie met de Politie heeft GovLab 

virtueel agent Wout ontwikkeld, een 

inspirerend voorbeeld van de 

mogelijkheden die nieuwe technologie 

biedt om de verbondenheid met burgers 

te vergroten.

Wout is de eerste virtiuele agent van de Nederlandse Politie. Wout is een chatbot die deels op kunstmatige intelligentie 

werkt. De chatbot is gemaakt in samenwerking met basisteams, medewerkers van het RSC, recherche en cybercrime 

specialisten. Door gebruik van methodologieën als Design Thinking, Lean Start-up, design sprints en Scrum is Wout in co-

creatie tot leven gebracht.

Tijdens de periode tussen december 2018 en december 2019 zijn er regionale en landelijke pilots geweest op het vlak van 

vuurwerkoverlast, geluidsoverlast en cyber crime (ransomware en helpdeskfraude). Recentelijk is Wout landelijk in gebruik 

geweest voor het beantwoorden van FAQ’s omtrent COVID-19. 

Wout?

Wout is een ‘web app’, dit betekent dat Wout eenvoudig benaderbaar is voor mensen zonder het downloaden van een 

applicatie uit de appstore. Wout is bv. te benaderen via social media of op de website van de politie.

Wout is onder meer uitgerust met de volgende vaardigheden:

• Intentie herkenning met natuurlijk taalbegrip. Wout kan vragen, zinnen, begrippen en entiteiten herkennen. Bijvoorbeeld 

zo begrijpt Wout dat ‘lang’ een lengte aanduid en dat hij daarover door moet vragen. 

• Doorverbinden naar direct menselijk contact: via live chat of telefonie indien Wout er niet uit komt of als de burger zelf de 

voorkeur geeft om door te worden geschakeld.

• Meertaligheid: momenteel kan Wout de vijf veel gesproken talen in Nederland aan (Nederlands, Duits, Engels, Turks, 

Marokkaans). Dit is snel uit te breiden naar >100 talen.

• Spraakherkenning: indien typen lastig is, kan Wout ook op basis van spraak interacteren met de burger.

• (Automatische) locatiebepaling: dit geeft de mogelijkheid om locatie gebonden informatie te geven zoals bijvoorbeeld het 

dichtbij zijnde politiebureau.

• Track & Trace; burgers kunnen de follow up op hun meldingen direct volgen binnen de Wout omgeving.
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GovLab & Voice

Assistent Katie

In co-creatie met de Politie en stichting Slachtofferhulp heeft GovLab virtueel assistent Katie 

ontwikkeld. Katie ondersteunt slachtoffers, getuigen en verdachten met het beantwoorden van 

hun veel gestelde vragen met betrekking tot hun proces en de strafrechtketen. Daarbij is Katie 

in staat om vragen af te handelen op een taalniveau dat is afgestemd op dat van de 

individuele burger.

Katie?

Katie is een spraak gestuurde assistent die in staat is om vragen af te handelen op een 

taalniveau dat is afgestemd op dat van de individuele burger.

Het bepalen van een taalniveau is een onderdeel van Natural Language Processing dat nog 

sterk in ontwikkeling is, zeker voor de Nederlandse taal. Met de ontwikkeling van Katie doen we 

dus mee met de laatste technologische ontwikkelingen en gebruiken we modellen die slechts 

in de afgelopen paar jaar zijn gepubliceerd in de wetenschap.

Katie maakt gebruik van verschillende algoritmes om het taalniveau vast te stellen. Op dit 

moment analyseert Katie de lengte van de woorden, de complexiteit van de gebruikte woorden 

en de articulatie snelheid. (stand juli 2020). In de komende maanden wordt Katie verder 

doorontwikkeld en wordt geëxperimenteerd met meer complexe algoritmes om zodoende Katie 

nog beter en accurater te maken.
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GovLab & Digital Human

Zuster Wendy

Samen met zorginstelling Omring en 

Deloitte Digital heeft GovLab Wendy 

ontwikkeld. Wendy is een ‘digital human’ 

en beantwoordt veel gestelde vragen van 

ouderen op het terrein van COVID-19.

Een ‘Digital Human’ is een door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven maar levensecht persoon die menselijke 

gesprekken kan voeren door te zien, horen, en begrijpen. Het bezit en simuleert, met een vriendelijke stem en 

gezichtsuitdrukkingen, de beste delen van menselijke interactie – waaronder conversatie, communicatie, en emotie. 

Ook begrijpt het de context van een gesprek.

Wendy?

Wendy helpt ouderen in deze COVID-19 (corona) tijden. In eerste instantie neemt Wendy ouderen mee in de laatste 

corona-maatregelen en beantwoordt zij de meest voorkomende vragen. Ze gebruikt diverse gevalideerde bronnen en 

geeft eenvoudig uitleg over de situatie en gevalideerde maatregelen. Ouderen kunnen met Wendy communiceren via 

de meeste apparaten die een internetverbinding hebben, waaronder smartphones.

De volgende stap is om ervoor te zorgen dat Wendy straks breed ingezet kan worden voor alle zorg gerelateerde vragen 

die mensen voor Omring hebben. Zo kan zij bijvoorbeeld de eerste intake assessments af gaan nemen, of (medische) 

vragen slim routeren naar de juiste medewerker.

Wendy wordt getraind met iedere vraag die haar wordt gesteld en zal daardoor steeds meer ontbrekende antwoorden 

signaleren. Wendy wil ook graag gezellige zaken bespreken en zal op den duur tevens het gesprek aangaan over het 

weer of helpen met het kiezen van iemands favoriete muziek. Ze praat nu al over wat ditjes en datjes, zoals “hoe gaat 

het?” en “waar kom je vandaan?”. Wendy kan ouderen helpen met de routine van de dag en zal op steeds meer 

onderwerpen voor mensen thuis een gesprekspartner zijn en zo helpen eenzaamheid te verminderen.

Ontmoet Wendy!

Klik hier om een Wendy te ontmoeten.

https://youtu.be/lTziFojeqFE
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GovLab’s crazy playbook 

of citizen engagement

Niemand is hetzelfde. In dat kader is het van 

belang om verschillende wijzen van 

communicatie aan te bieden bij de interactie met 

burgers. 

Speel ons spel en ontdek zelf nieuwe 

mogelijkheden!
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Meer weten? 

Neem contact met ons op!

Daniel Charite
Director Public Sector Innovation –

Lead GovLab

+31 (0)610042651

dcharite@deloitte.nl

+31 (0)652048278

svandersmissen@deloitte.nl

Sjoerd van der Smissen
Partner Public Sector Innovation & 

Transformation
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