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NOTITIE 

1. Inleiding  

 

Dit verslag geeft de kernpunten van de discussies in de workshop weer, als 

aanvulling op de sheets.  

 

De workshop werd geleid door Rudi Turksema (Algemene Rekenkamer) en begon 

met de vraag: hoeveel ervaring heeft uw gemeente en uw rekenkamer met open 

data? Deelnemers konden hun gemeente positioneren op een kwadrant, maar 

vonden het lastig hun positie ten opzichte van andere gemeenten te bepalen.  

 

Tijdens de workshop is een aantal zijn de volgende onderwerpen aan de orde 

gekomen: 

 

2. Wat zijn open data? 

Waar hebben we het nu eigenlijk over? Wat is dat open data?  

Open data is iets anders dan openbaar gemaakte data. De Algemene Rekenkamer 

noemt in haar Trendrapport Open Data (27 maart 2014) vijf criteria voor open 

data: 

 

1. Uit publieke middelen bekostigd 

2. Openbaar 

3. Vrij van auteursrechten 

4. Computerleesbaar, bij voorkeur „open standaarden‟ (bijvoorbeeld xml of csv)  

5. Beschikbaar voor hergebruik 

 

 Dat betekent dat een openbaar gemaakt document in pdf-formaat niet voldoet 

aan de criteria voor open data. Een pdf-bestand is immers niet zomaar te 

bewerken. De onderliggende data moet beschikbaar zijn voor hergebruik en 

bewerking. 



 

 

 

2/3  Mogelijk verkeerd gebruik van data: „verkeerde‟ interpretatie van data is niet 

te voorkomen. Andersom geredeneerd: als de onderliggende data open is, is 

correctie mogelijk. Daarmee wordt het databestand ook beter. 

 Ministeries zijn van nature nog huiverig voor het ontsluiten van hun informatie 

 Geo-informatie is vaak al open data, gestandaardiseerd volgens een Europese 

standaard. 

 

3. Besproken thema’s 

Betrouwbaarheid 

 Wat zijn de uitgangspunten/standaarden van de cijfers? Of: waar heb je het 

eigenlijk over? Een voorbeeld is de sterftecijfers van ziekenhuizen. Een hoog 

sterftecijfer hoeft niet te betekenen dat een ziekenhuis slechte zorg levert.  

 Verschil tussen meetbare data en „ervaren‟ data, bijvoorbeeld ervaren 

geluidsoverlast en gemeten geluidsoverlast. Op basis van open data kun je dan 

wel het gesprek aangaan.  

 Mensen of groepen kunnen beschadigd raken door een verkeerde interpretatie 

of “framing” van een interpretatie. Met onderliggende open data zouden dit 

soort misverstanden weer snel rechtgezet moeten kunnen worden. Iedereen 

kan dan corrigeren. 

 Door open data kan een discussie verzanden op detailniveau. Open data is dan 

geen instrument om de discussie mee te voeren, maar onderwerp op zich 

geworden. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden om open data als hulpmiddel te 

kunnen gebruiken.  

 Om open data te gebruiken is een cultuurverandering noodzakelijk. 

 

Vertrouwen 

 Actieve openbaarmaking kan dure WOB-verzoeken voorkomen. 

„Beroepsbezwaarmakers‟ krijgen weliswaar met open data nog een instrument 

in handen, maar deze redenering kun je ook omdraaien: met open data heb je 

een instrument in handen om argumenten van de bezwaarmaker te kunnen 

weerleggen.  

 Open data als instrument voor vertrouwen in de politiek 

Open data maakt een gelijk speelveld mogelijk. Een gelijk speelveld geeft de 

mogelijkheid op gelijk niveau het gesprek aan te gaan 

 Verantwoording van beleid: als de onderbouwing kennelijk voldoende is om 

een bepaald besluit te nemen, waarom dan niet de onderliggende data 

openbaar maken?  Van dat mechanisme kan een preventieve werking uitgaan, 

omdat openbaar is op welke gegevens een besluit (bijvoorbeeld het verlenen 

van een vergunning) is gebaseerd. Dat maakt „vriendjespolitiek‟ lastiger. Er 

ontstaat zo een open speelveld voor burgers en bestuurders 

 

 



 

 

 

3/3  

Privacy 

 Weerstand tegen open data omdat de data herleidbaar is tot personen of 

bedrijven: veel is al afgedekt via de WOB. Die zorgt ervoor dat privacy- en 

bedrijfsgevoelige informatie niet open kunnen 

 

4. Open spending 

Recovery.gov is een website waarmee de Amerikaanse overheid maximale 

financiële transparantie door de overheid beoogt. In Nederland zijn ook dergelijke 

initiatieven (openspending.nl) en heeft de rijksoverheid het portal 

data.overheid.nl. Via die wegen moet meer open overheidsdata worden ontsloten 

voor burgers. Tegelijkertijd zijn er  in Nederland ook overheidsorganisaties waar 

eigen data onderdeel is van hun verdienmodel, zoals (deels) het Kadaster en de 

Kamer van Koophandel. Niet al hun data zijn openbaar, laat staan open.  

 

5. Decentralisaties: 

Er zijn veel organisaties bezig met de gegevensverzameling, -opslag en                

-uitwisseling ten behoeve van de decentralisaties, zoals KING en iBestuur. De 

werkzaamheden zijn gefragmenteerd over verschillende organisaties en bovendien 

is moeilijk na te gaan wie nu wat voor zijn rekening neemt.  

 

Tijdens de workshop werden de volgende knelpunten besproken: 

 Jeugd: zorgen over de standaardisering van gegevens en het contact met 

instellingen. Bovendien: provincies hebben het jeugdbeleid gedifferentieerd.  

 Er is geen duidelijke visie op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 

bestuurslagen. De „uitvoeringsellende‟ landt bij gemeenten. Gemeenten krijgen 

wel verantwoordelijkheid maar geen bevoegdheden 

Oproep: minister, maak duidelijk waar u wel en niet op aangesproken kunt 

worden. 
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Deze workshop

• Verkenning onderwerp open data 

• Open data bij de AR 

• Welke mogelijkheden voor open data bij 3D?



Start
• Wie zitten aan tafel? 

• Waarom deze workshop? 

• Wat is volgen jou open data? 

• Welke ervaringen met (open) data? 

• Welke mogelijkheden voor open data bij 3D?
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Wat zijn open data?
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• 63 landen inmiddels lid van Open Government 
Partnership (2011), ook Nederland (2013)



Open data landscape

A rapidly  
changing 

environment

Changing expectations  
of government/interaction 
with citizens

Globalisation and 
greater connections

Open data and digital transformation of government

Technological change  
and computing capability

New skills, blended  
skill-sets and backgrounds of 
workforce

Open policy making Growth and strength  
of global audit firms

Growing range of data sources and linked data

External drivers and changes 
Changes across the world are influencing the strategic context for 
government and public services – and therefore audit.
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Open data landscape

Understanding a new threat and security landscape

Open policy making, open 
data and transparency

Data-science capabilities driving policy

Different concepts of public 
service

Appetite to reform and 
challenge status quo

Transforming 
interaction between 
citizens and state

Data and APIs for people to 
use and businesses  
to build on

New skills and technology 
needed to run government

Changes in public 
services and 
government

Public services and government
Major changes in how government operates, interacts with citizens, and in 
the capabilities in drawing insights from data.
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Waarom open data?

• Burgers: inzicht in wat de overheid doet (transparantie) en stelt 

hen in staat om actief deel te nemen (participatie) 

• Overheid: meer inzicht in prestaties, beter identificeren van 

besparingsmogelijkheden  

• Bedrijfsleven: economische en maatschappelijke meerwaarde



Debate: what is the main value of open data?  

Risks 
 
•  Incorrect or obsolete data 
 
•  Misinterpretation by users 
 
•  Overload of questions 

form society 

Opportunities 
 
•  Open data as ‘disinfectant’ 
 
•  Critical analyses from other parties 
 
•  Opportunity for citizen engagement 

voettekst 25 
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• Ruim 200 miljoen pond 

kan bespaard worden op 

medicijnen 

• Nederland kent in de zorg 

niet dergelijke open data 

• Ambitie minister van VWS: 

duurzaam informatiestelsel in 

zorg

Open zorgdata:  prescribinganalytics.com (2013)
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• Via data.duo.nl sinds 2012 
onderwijsdata open gemaakt 

• Daardoor meer efficiëntie bij 
DUO (minder vragen, betere 
vindbaarheid van data) 

• Data hergebruikt door sites 
als www.scholenkeuze.nl

Open onderwijsdata: data.duo.nl / scholenkeuze.nl

http://www.scholenkeuze.nl/
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• Data over Nederlandse 

geldstromen OS 

• Harmonisatie door IATI-

standaard (sinds 2008) 

• Hergebruikt in apps en 

websites (zoals OpenAid.nl)

Open ontwikkelingssamenwerking: openaid.nl



http://www.rijksoverheid.nl/opendata/

http://www.rijksoverheid.nl/opendata/ontwikkelingssamenwerking
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• Burgerbeweging maakt met 

open data sinds 2013 

gevolgen aardbevingen voor 

en met burgers inzichtelijk 

• Data van verschillende 

diensten gecombineerd 

• Via de kaart wordt politieke 

druk uitgeoefend

Groninger Bodem Beweging: opengis.eu/gasbevingen
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Stand van zaken Nederland (2013)

verantwoording

zorg

kamer van koophandel

landbezit

volkstelling

int. handel

veiligheid

milieu

begroting

kaarten

ov-tijden

onderwijs

wetgeving 100

95

95

95

80

65

65

65

65

55

45
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Bron: opendatabarometer.org
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Open Spending  
 

Ervaringen in de VS en Nederland
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Open 
Data

Open 
Spending

Open 
Financiële 

Administratie

Effecten

Prestaties

Kosten

bv subsidies

bv innovatie
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• Maximale financiële 
transparantie door de overheid 
VS (sinds begin 2009: $816,3 
miljard) 

• Bij wet geregeld (American 
Recovery and Reinvestment 
Act) 

• In Nederland:  
• openspending.nl (gemeenten)  
• openen financiële administratie 

Rijk

Financiële transparantie: recovery.gov (2009)
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Recovery.gov - overzicht
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Recovery.gov - inzicht
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Recovery.gov – responsief en interactief



Decentralisaties

• Jeugdzorg 

• Langdurige zorg / WMO 

• Participatiewet



Informatievoorziening



https://www.youtube.com/watch?v=abDtRURfah0


Workshop
• Welke mogelijkheden zie je nu voor open data bij 3D? 

• Welke vragen zou je willen beantwoorden? 

• Welke data zijn beschikbaar die je zou kunnen 
gebruiken? 

• Welke rol zie je voor je rekenkamer(commissie) bij 
open data? 

• Welke mogelijkheden tot samenwerking?



Potentiële data

• CBS: statline (ook open data) - vooral geaggregeerde data van 
instellingen 

• Zorgverzekeraars (Vektis) 

• Rijksoverheid: bekostigingsdata (september-circulaire) 

• Gemeenten zelf? 

• openspending.nl: IV3-matrices van veel gemeenten

http://openspending.nl
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