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Data; het 
fundament van 
de informatie
voorziening
Ontwikkelingen in de maatschappij, maar ook in 
de informatievoorziening en digitalisering, gaan 
razendsnel. Data speelt een essentiële rol in de 
ontwikkeling en het is van belang om deze op 
verantwoorde en rechtmatige wijze te delen, zodat de 
data relevante informatie geeft voor onze medewerkers. 
Door slimmer en beter gebruik te maken van data 
binnen en buiten onze organisatie, zijn we beter 
in staat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en 
de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. 
Goed gebruik en inzet van data stelt ons in staat onze 
strategische doelstellingen op een kwalitatief niveau 
te realiseren en vervolgens efficiënter en effectiever te 
handelen. Dat kan met een evenwichtige combinatie 
van mensen, structuur en technologie, waarbij een 
goede informatievoorziening centraal staat. Dan 
denk ik aan doeltreffende data-analytics en big data-
experimenten, evidence based policy en waardevolle 
open data die we actief delen met de samenleving.  
Maar ook actief gebruik van kennis uit de maatschappij 
en de wetenschap. Een aantrekkelijk toekomstperspectief 
vol kansen, waaraan nu al hard gewerkt wordt op 
verschillende plekken in onze organisatie.  

Met inspirerende resultaten tot gevolg. Zo denk ik aan 
het geslaagde big data-experiment van het Living Lab 
JenV samen met de Raad voor de Kinderbescherming. 
In dit magazine deelt Jannie Busscher haar ervaringen 
en vertelt ze over de inspirerende resultaten. Ook de 
inspanningen van het OM op het gebied van data-
analyse wil ik hier niet onvermeld laten; concrete 
stappen waar gedacht en gehandeld wordt om risico’s 
juist te verlagen middels data-analyses.
 
Op het gebied van open data is er ook goed nieuws.  
De Politie is zeer actief met het publiceren van open 
data en ook de publicaties van mijn eigen Migratieketen 
hebben een vlucht genomen. Op korte termijn gaan 
we hier zelfs open data publiceren. In dit magazine 
lees je hierover het inspirerende verhaal van Wouter 
Dronkers. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen een 
positieve impact op onze kwantitatieve prestaties als 
het gaat om publiceren van datasets. Het zijn ook nog 
eens datasets die grote meerwaarde hebben voor de 
samenleving. Daarnaast leveren ze een uitstekende 
bijdrage aan onze doelstelling om een open en 
transparante organisatie te zijn. Dat is drie vliegen in 
een klap! Stuk voor stuk voorbeelden die laten zien hoe 
we data op een goede manier voor ons kunnen laten 
werken. Voorbeelden die de weg plaveien voor een 
bredere inzet van de mogelijkheden en kansen die data 
ons biedt. Data inzetten voor de opgaven binnen ons 
domein, waarbij niet gedacht wordt in belemmeringen 
en hokjes van soorten data. Maar waar open en big data 
worden gecombineerd en waar gekeken en gehandeld 
wordt vanuit kansen. Die mogelijkheden en kansen 
zijn er volop en die kunnen wij benutten, mits we daar 
prioriteit en commitment aan geven. Laten we dus 
samen de kansen die we zien ook verzilveren. Zo zijn 
we straks een organisatie die informatiegestuurd en 
toekomstbestendig werkt voor Nederland.

Kees Keuzenkamp,  
portefeuillehouder open data in de JenV CIO-Raad.

‘Laat open en big data ons  
 helpen en ondersteunen  
om de opgaven die voor ons 
     liggen concrete handen  
en voeten te geven’

Kees Keuzenkamp
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Programma Impuls open data: 
zoveel meer dan datasets  
en techniek!

Vorig jaar maart is het programma Impuls open data van start gegaan. Wat is er in dat 
jaar gebeurd? Welke kennis en ervaring is er opgedaan? Is dat alleen interne kennis en 
ervaring, of ook kennis en ervaring vanuit andere departementen en de maatschappij? 
Genoeg vragen voor een blik in het verleden. Maar vooral ook een blik op de toekomst, 
want eind 2018 wordt het programma afgesloten. Wat zijn de verwachtingen en de nog 
te nemen stappen? Suzanne van der Knijff, programmamanager Impuls open data geeft 
antwoord.

Suzanne van der Knijff

Met het vaststellen van het JenV open data beleid door 
de Brede Bestuursraad is ook opdracht gegeven voor 
een programmatische aanpak om binnen JenV werk te 
maken van open data. Naar aanleiding van dit besluit is 
in maart 2017 het programma Impuls open data gestart. 
Via de drie actielijnen adviseren en ondersteunen, 
opbouwen en delen van kennis en inspireren en 
communiceren zijn diverse activiteiten ontplooid die 
moeten bijdragen aan bewustwording en concrete 
actie ten aanzien van open data. Uitgangspunt is dat 
het programma faciliteert, adviseert en ondersteunt en 
dat de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijke 
openen van datasets bij de onderdelen ligt. 

Suzanne: “De activiteiten hebben ons het afgelopen 
jaar een aantal resultaten opgeleverd. Zo is er een 
toolbox met concrete tips en tricks, hebben we 
diverse kennissessies georganiseerd met het CBS en 
Reuring Café, WODC onderzoek laten verrichten naar 
privacyaspecten bij open data en diverse magazines 
gepubliceerd met inspirerende en concrete voorbeelden 
van binnen en buiten JenV. Daarnaast zien we dat er 
een stijgende lijn zit in het aantal datasets dat JenV aan 
organisaties beschikbaar stelt op data.overheid.nl.  
Het aantal gepubliceerde datasets is inmiddels gegroeid 
van 14 naar 65. Worden ook de JenV datasets meegeteld 
die via het CBS worden gepubliceerd, dan is de stand 
momenteel 86 stuks. De verwachting is dat dit aantal 
de komende tijd verder groeit.” Dat wordt ook beaamd 
door KOOP, het Kennis en Exploitatiecentrum Officiële 
Overheidspublicaties en beheerder van de website:  
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“Het aantal datasets dat JenV beschikbaar stelt als open 
data neemt behoorlijk toe. En we zien ook dat datasets 
van JenV relatief veel worden opgevraagd op data.
overheid.nl. De hergebruiker weet inmiddels dus ook de 
data te vinden en waardeert deze ook.” 

Onderstaande grafiek laat het aantal datasets zien 
dat gepubliceerd is op data.overheid.nl per 1 april 
2017 en per 1 april 2018. Alleen de onderdelen die ook 
per 1 april 2018 zijn gepubliceerd, zijn in dit overzicht 
meegenomen. Suzanne: “Een mooi resultaat voor 
nu. Echter, er zijn nog volop mogelijkheden om meer 
datasets te publiceren. Het gaat echt niet alleen om 
kwantiteit, maar ook om kwaliteit. En juist binnen 
JenV hebben we veel waardevolle data, die van grote 
meerwaarde zijn voor de maatschappij. Het is mooi als 
we die data daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen. 
Zo dragen wij ook bij aan onze doelstelling van een 
transparante en open organisatie. We merken dat er nog 
veel vragen zijn, vragen over de techniek, organisatie 
en wat je zelf kunt doen om data beschikbaar te stellen. 
Om deze vragen te beantwoorden, hebben we onze 
toolbox geactualiseerd. Met deze toolbox bieden we 
inzicht in concrete stappen om data beschikbaar te 
stellen.”

Volgens Wouter Dronkers, die verderop in dit magazine 
zijn ervaringen met het openen van data deelt, draait 
het bij open data voor 70% om mensenwerk en 
maar 30% om techniek. Suzanne: “Er zijn inderdaad 
inspanningen nodig om resultaten te boeken, maar 
met de juiste inzet is dat zeker haalbaar. En je hoeft het 
wiel niet opnieuw uit te vinden. Verschillende collega’s 

hebben al veel kennis en ervaring opgedaan met open 
data en willen dat graag met anderen delen”.

“Het programma helpt je met het leggen van de  
juiste contacten. Maak daarnaast ook gebruik van  
de geactualiseerde toolbox die vanuit het programma 
Impuls open data beschikbaar is gesteld, in 
samenwerking met de collega’s van Open Overheid en 
KOOP. Hierin vind je handige tips en tricks en krijg je 
praktische handreikingen over het proces om te komen 
tot open data.”

Deze toolbox is ook in digitale vorm te vinden op  
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ 
ministerie-van-justitie-en-veiligheid/open-data

 ‘Het aantal datasets  
  dat JenV  
      beschikbaar stelt als 
           open data neemt  
  behoorlijk toe.’
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Deze pagina is onderdeel van de toolbox open data:  
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data

 
De 4 concrete stappen naar

Stap 1  
inventariseer je data

 Maak een inventarislijst 

 Identificeer bronnen

 Vul de invullijst in 

> Stap 2   
doe de juridische check

 Check de openbaarheid

 Check op persoonsgegevens

 Check rechten van derden

 Check marktverstoring

 Addresseer de verwachtingen>

>Stap 3  
selecteer en organiseer

 Selecteer de publiceren dataset

  Beleg de verantwoordelijkheden  

en plan het proces

 Schep de infrastructuur

Stap 4  
maak data vindbaar  
en toegankelijk

 Gebruik open standaarden

 Geef data zo ruw mogelijk vrij

 Maak het zo makkelijk mogelijk
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Kennismaken met 
KOOP; de organisatie 
achter data.overheid.nl

UBR|KOOP, het Kennis en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is 
de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: 
overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl. KOOP heeft een essentiële rol in 
het publiceren van open data.

Vraag & aanbod bij elkaar
Aan het woord is Jelle Verburg, datamanager van 
data.overheid.nl: “KOOP beheert en exploiteert het 
Nationale Dataportaal, data.overheid.nl. Dit portaal 
is de vindplaats voor data van overheidsorganisaties; 
een ‘telefoonboek’ waarin een hergebruiker op zoek 
kan naar data. KOOP verwijst naar de vindplaats 
van de data en monitort de beschikbaarheid en 
kwaliteit. Op data.overheid.nl kunnen hergebruikers 
ook dataverzoeken indienen. Dit zijn verzoeken van 
burgers, wetenschappers, journalisten, maar ook 
andere overheidsorganisaties die op zoek zijn naar 
data. KOOP helpt bij het zoeken naar de gevraagde data 
en probeert zo vraag en aanbod wat dichter bij elkaar 
te brengen. Daarnaast biedt KOOP ondersteuning bij 
het beschikbaar en vindbaar maken van data en wordt 
samen met het CBS en Kadaster onderzoek verricht 
naar het aanbieden van referentiedatasets. Dit zijn 
datasets die essentieel zijn als je gebruik wilt maken van 
overheidsdata.”

Voor JenV is het bijvoorbeeld interessant te weten  
welke dataverzoeken er in 2017 zijn binnengekomen.  
In 2017 ontving KOOP tien dataverzoeken voor JenV.  
De onderwerpen varieerden van verkeersovertredingen 
tot woninginbraken. En van alarmeringsberichten 
tot kinderbeschermingsdata. Jelle geeft aan dat in 
het algemeen geldt dat de vraag naar overheidsdata 
explosief toeneemt. De verwachting is dat dit ook tot 
uiting komt in de dataverzoeken die betrekking hebben 
op JenV. Aan de aanbodzijde signaleert KOOP ook 
een positieve ontwikkeling. Jelle Verburg: “Het aantal 
datasets dat JenV beschikbaar stelt als open data, 
neemt behoorlijk toe. En we zien ook dat datasets van 

JenV relatief veel worden opgevraagd op data.overheid.nl.  
De hergebruiker weet inmiddels dus ook de data te 
vinden en waardeert deze ook.” Jelle heeft nog een 
advies: “Laat zien hoe het gebruik van data waardevol 
kan zijn. Niet alleen het beschikbaar stellen voor de 
hergebruiker, maar ook voor het intern gebruik van data 
voor de eigen werkzaamheden. Data.overheid.nl draagt 
daarbij graag zijn steentje bij.” Het open databeleid 
van JenV is erop gericht zoveel mogelijk hoogwaardige, 
gestructureerde data uit het JenV domein voor 
iedere belangstellende toegankelijk te maken, met 
heldere metadata. Het programma Impuls open data 
ondersteunt en adviseert de organisatieonderdelen 
hierin. Daarnaast verzamelt en deelt het programma 
actief kennis en biedt het inspiratie door goede 
voorbeelden via diverse middelen en media te delen.

Doelen van open data zijn:
• Het overheidshandelen transparanter maken;
• de democratische legitimiteit bevorderen;
• economische meerwaarde creëren door hergebruik 

(effectiever beleid, kostenreductie, innovatieve 
toepassingen en uitbreiding en verbetering van 
dienstverlening).

De doelen zijn benoemd door de centrale bestuursraad 
en sluiten naadloos aan bij de ambitie van JenV.

Jelle Verburg is inmiddels ruim twee jaar werkzaam bij 
KOOP als datamanager data.overheid.nl. Daarvoor heeft 
hij zijn Master Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit 
in Groningen behaald, als ook de Bachelor Sociologie. 
Jelle is zoals hij zelf zegt: “Jong, leergierig en enthousiast 
en altijd benaderbaar voor een gesprek omtrent (open) 
data”.

Jelle Verburg

file:///\\ad.minjus.nl\BD\Gebruikers\02\User10\MBARNHOO\office-recover\data.overheid.nl
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Living Lab en Competence netwerk

Het is alweer twee jaar geleden dat we in opdracht van de brede Bestuursraad 
een start hebben gemaakt met het Living Lab en het Competence netwerk voor 
(big) dataanalyse. Er zijn in deze twee jaar diverse experimenten uitgevoerd 
en er is veel geleerd over zowel de juridische mogelijkheden, de noodzakelijke 
processtappen, de techniek en analysemethoden en de noodzakelijke 
samenwerking en kennisdeling op het gebied van (big) dataanalyse. Vanuit 
communicatieoogpunt hebben we daarvoor een animatie ontwikkeld om het 
proces te verduidelijken en een toolkit opgesteld met daarin concrete handvatten 
die helpen bij het uitvoeren van (big) dataanalyses. Remco Boersma, projectleider 
(big) dataanalyse, vertelt meer over de kennis en ervaring die is opgedaan en over 
welke noodzakelijke stappen gezet moeten worden in de nabije toekomst. 

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd op het gebied 
van data-analyse. Binnen heel JenV lopen verschillende 
initiatieven en onderzoeken, zo ook vanuit het Living 
Lab big data JenV. In eerste instantie hebben we ons 
hierbij gericht op het analyseren van eigen gegevens. 
Als JenV beschikken wij al over een enorme hoeveelheid 
aan verschillende databronnen. De waarde om uit deze 
bronnen de essentiële informatie te halen die onze 

professionele medewerkers nodig hebben voor  
een goede en efficiënte uitvoering van hun werk,  
is zeer groot. In deze afgelopen twee jaar hebben 
wij via diverse afgeronde experimenten geleerd en 
zijn we tot inzichten gekomen die op handmatige en 
traditionele manier nooit hadden kunnen verkrijgen. 
Wat we tevens geleerd hebben zijn de noodzakelijke 
processtappen en waarborgen die nodig zijn. Die zijn 

Remco Boersma
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worden doorlopen om zo de slagvaardigheid groot te 
houden en de energie vast te houden.” Remco geeft  
aan dat het daarnaast van belang is dat de basiskennis 
van (big) data-analyse toeneemt. Niet alleen data-
analisten en scientisten hebben te maken met data.  
Ook de jurist, privacyofficer, beleidsmaker en bestuurder 
heeft te maken met het gebruik en de inzet van de data. 
Remco: “In de toolbox zit ondermeer een overzicht met 
de 10 uitgangspunten voor het experimenteren met 
big data. Dit overzicht bevat concrete tips om aan de 
slag te gaan met (big) data-analyse. Op dit moment 
zijn we in afronding van een specifieke big data Privacy 
impact assessment (PIA) en de richtlijnen voor transparantie 
van algoritmen. De PIA big data vindt zijn basis in het 
Rijksmodel, maar heeft specifieke (big) data-elementen 
die van belang zijn in het analyseren van data.”

Dit jaar
Ook voor dit jaar staat er veel op de planning. Remco: 
“Nieuwe onderzoeken en vervolgonderzoeken 
zoals ‘burgers met schulden’ samen met CJIB en 
Rechtspraak en een tweede traject met de Raad voor 
de Kinderbescherming. Tevens wordt met JenV vanuit 
de wetenschapsagenda een onderzoek met TU-Delft/
TNO uitgevoerd over verantwoorde waardecreatie met 
big data waar we meer naar de ethiek en transparantie 
van big data zullen kijken. Kortom veel en leuke nieuwe 
onderzoeken. We gaan wederom een mini symposium 
organiseren. Ook gaan we onderzoeken op welke wijze 
wij techniek kunnen inzetten om decentraal data te 
‘matchen’ en te delen. Onze collega’s van DGRR hebben 
daar met de ontwikkeling van FIU.net (European 
Financial Intelligence Units) en FCI.net (Financial Crime 
Investigation) een belangerijke rol in. Kortom; genoeg 
uitdagingen voor een mooi jaar!” Als laatste  
wil Remco nog een oproep doen aan alle collega’s;  
“Ga actief aan de slag met data-analyse! Wil je daarvoor 
het Living Lab inzetten? Neem dan contact met mij op!” 
Remco is te bereiken per e-mail: r.c.boersma@minvenj.nl

vanwege het soort informatie waarover JenV beschikt 
als ook de aanmerkelijke impact die deze informatie 
kan hebben op de individuele burger van groot 
belang. De nauwe samenwerking op het gebied van 
(big) data-analyse tussen specialisten uit het primaire 
proces, juristen, privacyofficers en techneuten vormen 
daarbij de sleutel tot succes. We hebben geleerd dat er 
veel belangstelling van binnen en buiten JenV is naar 
de kennis en ervaring die we binnen deze omgeving 
opdoen. We betrekken dan ook actief ‘het tegengeluid’; 
de mensen en organisaties die in eerste instantie kritisch 
zijn en bedenkingen hebben op het gebruik van (big) 
data-analyses. Dit doen we door seminars te houden, 
waar dus niet alleen de medestanders, maar ook de 
tegenstanders welkom zijn. De seminars worden goed 
bezocht en leveren alle participanten een hoge kwaliteit 
aan inhoudelijke kennis en ervaring. Deze kennis wordt 
weer teruggekoppeld in het competence netwerk wat 
opgezet is rond big data en ons digitale magazine 
welke goed gelezen wordt. We merken dus dat er veel 
behoefte is aan het uitwisselen en delen van kennis en 
ervaring. En dat is precies waarvoor het Competence 
netwerk Big data is opgezet en dat werpt duidelijk zijn 
vruchten af.

Living Lab
Een Living Lab is een onderzoeksomgeving waarin 
‘business’ medewerkers samen met behulp van 
een team van datascientists van het NFI analyses 
uitvoeren op de verschillende databronnen op een 
probleemstelling c.q. onderzoeksvraag. Binnen deze 
onderzoeksomgeving zijn inmiddels drie onderzoeken 
afgerond; 
• OM datakwaliteit
• IND risico-verblijfsaanvragen 
• Raad voor de kinderbescherming, beter zicht op 

kindermishandeling
Over dit laatste onderzoek is meer te lezen in dit 
magazine. De eerste fase van het proces betreft 
de organisatie en het voorbereiden van de 
onderzoeksvraag, de waarborgen en de mensen en  
de techniek voor het daadwerkelijke onderzoek.  
Dit proces is complex en werpt veel vragen op. 
Remco: “In deze fase bespreken we of het onderzoek 
dat we voor ogen hebben op technisch, juridisch en 
organisatorisch gebied, toegestaan en haalbaar is. 
Om voor alle betrokkenen, het proces van deze eerste 
fase en ieders rol, taak en verantwoordelijkheid daarin 
te verduidelijken, hebben wij een big data toolbox 
gemaakt en een animatie. Met deze toolbox en animatie 
verwacht we duidelijkheid te verschaffen en het proces 
sneller te doorlopen. Het is namelijk noodzakelijk dat 
de eerste fase van het proces met de juiste snelheid kan 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjhzNrQrsjaAhWBblAKHeg3AEQQFghPMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2017%2F09%2F29%2Fmodel-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia%2Fmodel-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia.pdf&usg=AOvVaw1OonehTRXtlDBk-xXsYoRv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjhzNrQrsjaAhWBblAKHeg3AEQQFghPMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2017%2F09%2F29%2Fmodel-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia%2Fmodel-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia.pdf&usg=AOvVaw1OonehTRXtlDBk-xXsYoRv
mailto:r.c.boersma@minvenj.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data
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Deze pagina is onderdeel van de toolbox big data:  
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data

 
De tien uitgangspunten voor experimenteren met

Naar aanleiding van het Kabinetsstandpunt over het rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Big Data in een vrije en veilige 

samenleving’ zijn reeds diverse minisymposia over Big Data georganiseerd door een 

interdepartementale werkgroep. Uit de aanbevelingen die zijn voorgekomen uit het 

symposium ‘Big Data -experimenten in het veiligheidsdomein’ zijn de volgende tien 

uitgangspunten gedestilleerd voor de (toekomstig) uitvoerders van Big Data 

experimenten:

21
Wijs een ‘Big Data-trekker’  
aan in de organisatie
Binnen organisaties kan het onderwerp Big Data 
worden toegewezen aan een persoon die Big Data wil 
dragen en verantwoordelijkheid wil nemen voor Big 
Data-experimenten.

Creëer draagvlak voor datakwaliteit en 
dataverrijking
Doorbreek de vaste patronen en creëer draagvlak voor 
het toepassen van nieuwe methoden ten behoeve van 
de datakwaliteit.
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Werk aan het management  
van verwachtingen
Bij Big Data-experimenten zijn de 
verwachtingen, gelet op de hoeveelheid 
investeringen, vaak hooggespannen.  
Big Data-toepassingen kunnen voor nieuwe 
inzichten zorgen, maar het staat niet vast dat  
die altijd worden bereikt.

Zet mensen in met  
een multidisciplinaire achtergrond
De combinatie van technische kennis met 
juridische of beleidsmatige kennis kan een Big 
Data-traject versnellen, doordat deze disciplines 
elkaar bij data-analyse kunnen doorkruisen. 
Zet daarom bij voorkeur mensen in met een 
multidisciplinaire achtergrond.

Versterk de rol  
van datascientists
Datascientists worden vaak op een afzonderlijke 
afdeling geplaatst voor Big Data-analyse,  
maar kunnen ook organisatiebreed worden 
ingezet om de verschillende disciplines te 
versterken en zo kennisdeling over data-analyse 
in de organisatie te bevorderen.

Betrek belangenverenigingen
Betrek (privacy)belangenverenigingen/NGO’s 
bij Big Data-experimenten. Zij kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het zorgvuldig in beeld 
brengen van de af te weten privacybelangen en 
het verkrijgen van de benodigde draag-kracht 
voor Big Data-experimenten. 
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De tien uitgangspunten voor experimenteren met

Betrek mensen met voldoende 
praktijkkennis 
Het is van groot belang dat naast het inzetten van 
technische- en juridische expertise de mensen met 
voldoende kennis van de praktijk/business worden 
betrokken. Zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit of 
omschrijving van herkomst van de gegevens die bij  
Big Data-experimenten worden gehanteerd.

Breng organisaties in beeld die 
positieve resultaten met Big Data 
hebben bereikt

Veel organisaties zijn gestart met Big Data-analyse en 
hebben positieve resultaten op dat vlak bereikt wat 
andere organisaties weer zou kunnen inspireren nieuwe 
technologieën toe te passen.

Juridische waarborgen: hanteren 
uitvoeringskader
Hanteer de instrumenten ‘transparantie in  
algoritmen en ‘Model GEB Rijkdienst (PIA) met  
(privacy)aandachtspunten voor Big Data  
verwerkingen’ ter ondersteuning bij het inbouwen van  
de nodige waarborgen bij een Big Data-experiment.

Actief delen aandachtspunten

Deel naast de positieve ervaringen ook de leerpunten, 
knelpunten en aandachtspunten van Big Data-
experimenten. Hierdoor kunnen organisaties profiteren 
van de ervaringen en ‘lessons learned’  
van partijen die reeds hebben geïnvesteerd in  
Big Data-experimenten.
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Analytics: laat data voor je werken
Organisaties realiseren zich in toenemende mate dat analytics de manier is om 
waardevolle informatie uit een grote hoeveelheid data te halen. Dit wordt ook wel  
‘big data’ of ‘data analytics’ genoemd. Data kan op die manier worden ingezet voor een 
groot aantal maatschappelijke vraagstukken zoals welzijn, zorg, participatie en veiligheid. 
Laury van Bedaf, data scientist bij de Raad van de Kinderbescherming heeft een duidelijke 
manier om het overzicht te houden: “Ik hou het overzicht door analytics in te delen in drie 
categorieën, namelijk business intelligence, statistiek en machine learning. Per vraagstuk 
overweeg ik welke categorie het beste past.”

Simpel gezegd is analytics het middel om de stap van 
data naar informatie te zetten. Die informatie wordt 
vervolgens geïnterpreteerd om tot inzichten te komen. 
De inzichten leiden tenslotte tot beslissingen en acties 
om uiteindelijk waarde voor de organisatie te creëren. 

Drie categorieën binnen data analtytics
Analytics is een groeiend vakgebied waarbinnen  
continu nieuwe technieken worden ontwikkeld  
om andere of betere inzichten op te leveren. Laury:  
“Het is een uitdaging om grip te houden op die 
explosie aan toepassingen en bijbehorende 
terminologie. Mijn manier om overzicht te houden is 
door analyticstechnieken grofweg in te delen in drie 

categorieën: Business Intelligence (BI), statistiek en 
machine learning. Afhankelijk van het vraagstuk, maak 
ik een keuze voor één of voor een combinatie van deze 
vormen.”

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence is een goede methode om 
feiten in kaart te brengen en daar inzichten uit te 
verkrijgen. De data bestaat dan bijvoorbeeld uit het 
aantal gebeurtenissen, incidenten, opgeloste zaken of 
andere activiteiten. Door deze feiten visueler te maken, 
door ze te plaatsen in een tijdsoverzicht, of door deze 
op een landkaart te plaatsen, ontstaat een duidelijk 
totaaloverzicht aan inzichten. 

Data is er in allerlei soorten en maten, bijvoorbeeld gegevens in een database, rapportages of camerabeelden. Met analytics zet je 
data om naar informatie. Deze informatie moet geïnterpreteerd worden om tot de kern van de informatie te komen. Dit gebeurt 
meestal met behulp van domeinkennis. Op basis van deze inzichten zijn er acties nodig om de waarde naar boven te halen. 

Data

Analytics Interpretatie Actie

Ruis

Onverklaarbaar
Irrelevant

Verklaarbaar
Relevant

Informatie

Informatie Inzichten Waarde
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Uit deze inzichten kunnen dan gemakkelijker conclusies 
worden getrokken. Dashboards, rapportages en KPI’s 
zijn termen die bij deze meer bedrijfseconomische vorm 
van analytics passen.

Statistiek
Een meer wiskundige benadering van analytics betreft 
de tweede vorm, statistiek. In deze toepassing staat 
het onderzoeken van significante verschillen tussen 
groepen, of het onderzoeken van trends centraal. 
Het vraagstuk betreft hier veelal de achterliggende 
oorzaken en causaliteit van gebeurtenissen, incidenten 
en activiteiten. Bijvoorbeeld de vraagstelling; ‘Wanneer 
is een bepaalde aanpak of ondertoezichtstelling van 
12 maanden effectiever dan een van 6 maanden?’. 

Machine learning
De derde variant van analytics is machine learning en is 
momenteel in opkomst. Deze technieken worden met 
name gedreven door de discipline van computerscience. 
Denk bijvoorbeeld aan technieken die gebruikt worden 
in zelfrijdende auto’s of het geven van kijkersuggesties 
voor internetseries. De focus ligt hierbij meer op 
nauwkeurigheid van de voorspelling, dan op het begrip 
van de achterliggende oorzaak. Laury: “Ik zou machine 
learning kunnen inzetten om te bepalen hoe lang een 
bepaalde aanpak of toezicht het meest effectief is.”

De juiste techniek voor elke vraag
Om analytics optimaal in te zetten, dienen organisaties 
eerst de juiste vraagstukken te identificeren, 
om vervolgens per vraagstuk te bekijken welke 
analyticstechniek het beste past. Laury: ”Tal van 
analytics-cases uit de praktijk tonen aan hoe 
overheidsorganisaties inzichten en enorme waarde 
kunnen halen uit het toepassen van één of een 
combinatie van meerdere analyticstechnieken. Dit helpt 
niet alleen de eigen organisatieprocessen te verbeteren, 
maar draagt juist ook bij aan een verbetering van de 
manier waarop de hele samenleving werkt en leeft.”

Laury van Bedaf in het kort

Laury van Bedaf is data scientist bij de Raad van 
de Kinderbescherming. Als data scientist creëert 
en zoekt ze oplossingen door het toepassen van 
machine learning technieken. Deze modellen 
helpen om meer datagedreven beslissingen 
te nemen. In 2017 werd Laury beloond met 
de Young Talent Award voor haar werk en 
persoonlijke groei. Ze is een groot fan van 
open-source software en de gemeenschappen 
er omheen. Haar favoriete software is R. 
Laury maakt graag gebruik van data science 
technieken om een positieve sociale impact 
te hebben en is momenteel betrokken bij 
een project bij de Raad van 
de Kinderbescherming. 
Eerder was Laury docent 
aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hier behaalde 
ze ook haar masterdiploma 
in ‘Brain and Cognitive 
Science’ en haar 
interdisciplinaire bachelor 
‘Beta-gamma’.

Binnen data analytics behoren meerdere categorieën van 
data analyse. Met business intelligence kunnen feiten en data 
feitelijk weergegeven worden. Met statistiek wil je vervolgens 
een uitspraak doen die verder gaat dan de data waartoe je 
beschikking hebt. Met machine learning laat je de machine 
leren van de data om een model te vormen. De disciplines 
lopen in elkaar over en het kan zijn dat technieken in meerdere 
categorieën worden gebruikt. Dit overzicht is bedoeld om een 
framework te bieden voor de al bestaande analyticspraktijken  
en om nieuwe praktijken een plek te geven.

Oorsprong computer sciene

Oorsprong Economie/bedrijfskunde

Oorsprong/Wiskunde

Business Intelligence

Statistiek

Machine learning

Deep learning/neural 
networks

GBM
SVM
Random forest
Naïve bayes
Decision tree

T-test
ANOVA
Forecasting
Chi-square

Growth mixture modelsRegressie

Visual analytics

K-means clustering
Associations rules
Genetisch algorithme 
Nearest Neighbour

Dashboards
Reporting
Drill down
KPI’s

 ‘Het is een  
     uitdaging om  
    grip te houden’

Laury van Bedaf
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Een Wobverzoek:  
een ‘a pain in the neck’ of een kans?

Aan het woord is Tim Sterkenburg, Wobcoördinator bij het ministerie van Justitie 
en Veiligheid (JenV). Als Wobcoördinator ziet Tim alle Wobverzoeken die bij het 
bestuursdepartement van JenV binnenkomen en begeleidt deze vervolgens naar de juiste 
Directie voor afhandeling van het verzoek. Binnen de organisatie wordt de afhandeling 
van een Wobverzoek vaak als vervelend en tijdrovend ervaren. Is dat terecht? Tim vertelt 
onder andere over het verloop van het Wobproces, de rol van de Wobcoördinator daarin 
en over de in de Tweede Kamer aangenomen Wet open overheid, die een andere wijze van 
openbaarheid van overheidsinformatie voorschrijft. 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1991 regelt 
de openbaarheid van bestuur door openbaarmaking van 
informatie door de Nederlandse overheid. 

De wet garandeert eenieder de mogelijkheid om 
informatie over een bestuurlijke aangelegenheid 
bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld 
een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen. De Wob 
is geen documentenwet zoals de openbaarheidsregels bij 
de Europese Unie, van de VS en van bijvoorbeeld Zweden, maar 
een informatiewet. Het gaat om de informatie, ongeacht 
de gegevensdrager. Zo kan het ook om informatie op een USB-
stick of harde schijf gaan of om een foto of geluidsfragmenten. 
De overheid heeft het laatste woord over de vorm van de 
gegevensverstrekking, dat kan ook mondeling zijn.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_openbaarheid_van_
bestuur

Het Wobproces
Wanneer een Wob-verzoek binnenkomt, wordt in 
de eerste plaats bepaald bij welk onderdeel van het 
ministerie de gevraagde informatie (vermoedelijk) 
ligt. Dit onderdeel wijst een behandelaar aan en 
zorgt ervoor dat de ontvangst van het verzoek wordt 
bevestigd. Als het verzoek onduidelijk of te ruim 

geformuleerd is, zoekt de behandelaar contact met de 
verzoeker om te verduidelijken naar welke informatie 
de verzoeker precies op zoek is. Daarna worden de 
documenten geïnventariseerd die onder het Wob-
verzoek vallen. Vervolgens moet worden beoordeeld of 
deze documenten voor openbaarmaking in aanmerking 
komen of dat daarop weigeringsgronden uit de Wob 

Tim Sterkenburg

https://nl.wikipedia.org/wiki/1991
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid_van_bestuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegevensdrager
https://nl.wikipedia.org/wiki/USB-stick
https://nl.wikipedia.org/wiki/USB-stick
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harde_schijf
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van toepassing zijn. De overwegingen om documenten 
al dan niet openbaar te maken, worden opgenomen 
in een besluit op het Wob-verzoek. Dit hele proces 
dient binnen een periode van vier weken te gebeuren, 
eventueel eenmalig te verlengen met nog eens vier 
weken.

Tim: “Het Wob-proces lijkt een heel standaard proces, 
waarin weinig verrassingen zitten. Het tegendeel 
is echter het geval. De meeste verzoeken komen 
binnen naar aanleiding van actuele zaken die spelen. 
Zoals enkele Wob-verzoeken die zijn gedaan naar de 
totstandkoming van enkele WODC-onderzoeken.  
Dit naar aanleiding van de aandacht in de media over 
eventuele beïnvloeding van deze onderzoeken. Het 
Wob-proces is dus juist enorm actueel, dynamisch en 
bevat vaak politiek gevoelige zaken en vragen.” Volgens 
Tim heeft de media dan ook duidelijk de weg van de 
Wob gevonden: “Deze weg is voor hen een makkelijke 
manier om aan informatie te komen. Daarnaast zien de 
media vanwege de beslistermijn en het feit dat op een 
Wob-verzoek een besluit wordt genomen waartegen 
bezwaar en beroep mogelijk is, een Wob-verzoek 
als een manier van informatieverschaffing met een 
rechterlijke toets. En dat geeft vertrouwen. We zien ook 
dat vanuit de media het aantal vragen, en dan specifiek 
van onderzoeksjournalisten, toeneemt. Overigens is 
het niet alleen de media die Wob-verzoeken indient. 
Ook de burgers stellen vragen, bijvoorbeeld over 
hun eigen dossier. Soms uit ontevredenheid over 
handelingen die het ministerie in hun dossier heeft 
verricht. Dan gaat het bijvoorbeeld om de behandeling 
van kinderontvoeringsdossiers. Maar denk hierbij ook 
aan informatieverzoeken, die te maken hebben met de 
hoeveelheid en hoogte van de boetes van het CJIB.” 

A pain in the neck
Binnen de organisatie worden Wob-verzoeken vaak 
ervaren als vervelend en tijdrovend. Tim: “Dit is op zich 
begrijpelijk, aangezien een Wob-verzoek de dagelijkse 
werkzaamheden kan doorkruizen. Op Wob-verzoeken 
zit namelijk een korte beslistermijn en het verzamelen 
en beoordelen van de benodigde informatie kost tijd. 
Maar, begrijp me niet verkeerd: een Wob-verzoek 
is allesbehalve ‘a pain in the neck’! Het is een uiting 
dat de maatschappij geïnteresseerd is in waar wij als 
departement mee bezig zijn en welke oplossingen wij 
voor ogen hebben voor bepaalde maatschappelijke 
vraagstukken. Voor ons als departement is het daarmee 
een mogelijkheid om ons werk voor de maatschappij 
zichtbaar te maken. Maar ook om zo transparantie te 
bieden over ons handelen als overheid en dit handelen 
controleerbaar te maken. Dat is niet alleen wat het 

kabinet heeft vastgesteld als doel, het is ook wat de 
maatschappij van ons verwacht.”

De rol van de Wobcoördinator
Tim is Wob-coördinator bij het ministerie van Justitie 
en Veiligheid (JenV). De Wob-coördinator begeleidt 
binnengekomen Wob-verzoeken naar de juiste Directie 
voor afhandeling van het verzoek. Vervolgens zorgt de 
Wob-coördinator ervoor dat het gehele proces binnen 
de gestelde termijn verloopt en dat Wob-verzoek 
door het hele departement op een uniforme manier 
wordt afgehandeld. Naast de begeleiding van het 
Wob-proces, gaat de Wob-coördinator wekelijks in 
overleg met de Directie Communicatie en de Directie 
Bestuursondersteuning. Eventuele gevoelige verzoeken 
komen zo tijdig in beeld en waar nodig, worden de 
bewindspersonen geïnformeerd. Door dit wekelijks 
overleg heeft de Directie Communicatie bovendien de 
mogelijkheid bij Wob-verzoeken vanuit de media te 
bespreken of een Wob-verzoek wel de juiste manier is 
om aan het informatieverzoek te voldoen. Op jaarbasis 
komen er bij het bestuursdepartement tussen de  
150 en 200 Wob-verzoeken binnen. Tim: “Het boeiende 
aan de functie van Wob-coördinator is de dynamiek.  
De continue vraag om meer openheid en transparantie 
aan de ene kant en de constante afweging of er 
belangen zijn die zich verzetten tegen meer openheid 
over een bepaalde kwestie aan de andere kant. Daar 
steeds weer de weg in vinden, is niet alleen leuk maar 
ook uitdagend. En doordat de Wob-verzoeken vaak 
gaan over actuele kwesties, blijf je als Wob-coördinator 
goed op de hoogte van wat er speelt.”

Verschil in Wobverzoeken per ministerie
Op de vraag of JenV andere Wob-verzoeken binnenkrijgt 
dan de andere ministeries, antwoordt Tim: “Alle 
ministeries krijgen Wob-verzoeken over actuele 
kwesties en verzoeken van onderzoeksjournalisten.  
Een onderzoeksjournalist dient soms zelfs hetzelfde 
verzoek in bij meerdere ministeries, om zo meer en 
verschillende informatie op te halen. We houden 
dat overigens wel zo goed als mogelijk in de gaten 
door tijdens het interdepartementaal Wob-overleg 
de meest opvallende, waaronder ministerie-
overstijgende verzoeken, te bespreken. Daardoor 
kan er op een eenduidige manier worden gereageerd 
door de Wob-coördinatoren van de verschillende 
ministeries. Daarvoor is het Wob-uitvoeringskader 
ontwikkeld, zodat alle ministeries op vergelijkbare 
wijze omgaan met Wob-verzoeken. Ook zijn hiervoor 
interdepartementale modelbrieven opgesteld en 
worden nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie 
besproken. Nu speelt bijvoorbeeld een hoger beroep-



Data magazine • Big- en open data @JenV • 17

zaak met betrekking tot het gebruik van sms en 
WhatsApp. De informatie die via deze kanalen wordt 
gedeeld, valt volgens de rechtbank ook onder de 
Wob. Afhankelijk van wat de Raad van State hierover 
besluit, zal bepaald moeten worden of de interne 
voorschriften voor het gebruik van deze moderne 
communicatiemiddelen moeten worden herzien.”

Link Wobverzoek en open Data?
Op de vraag wat de link is tussen een Wob-verzoek en 
open Data antwoordt Tim: “De link is tweeledig; aan 
de ene kant is een Wob-verzoek een uiting van een 
maatschappelijke behoefte aan informatie. Als overheid 
dien je verantwoording te geven en transparant te zijn 
over wat je doet. Aan de andere kant kan open data je 
helpen om Wob-verzoeken te voorkomen. Ik ben van 
mening dat je onderbreking van de reguliere dagelijkse 
werkzaamheden door Wob-verzoeken kunt voorkomen 
door informatie van tevoren en uit eigen beweging naar 
buiten te brengen. Dat betekent dat je zelf ook de timing 
in de hand hebt, wat bij een Wob-verzoek vanwege de 
wettelijke beslistermijn niet is. Stel jezelf de vraag;  
‘Wat is handig om op welk moment naar buiten te 
brengen?’. Als je zelf de informatie openbaar maakt,  
dan hou je er qua timing en inhoud de regie op.”

Openbaarheid informatie
Het openbaar maken van informatie kan via een 
persbericht via de website van de Rijksoverheid.  
De website is immers de plek waar je als burger snel 
terechtkomt als je zoekt naar informatie van of over 
het ministerie. Het overzichtelijker indelen van de 
website is daarbij wel van belang. De besluiten op 
Wob-verzoeken worden bijvoorbeeld ook openbaar 
gemaakt, maar zijn moeilijk vindbaar omdat alles 

onder het kopje ‘documenten’ wordt geplaatst. In het 
openbaar gemaakte Wob-besluit wordt aangegeven 
of de gevraagde informatie wel/niet of gedeeltelijk 
openbaar wordt gemaakt. In het besluit staan dan de 
weigeringsgronden vermeld. 

Wet open overheid (Woo)
Op dit moment wordt er gewerkt aan een andere 
wijze van openbaarheid van overheidsinformatie in 
de vorm van een Wet open overheid (Woo). Deze 
wet schrijft voor dat overheidsinformatie niet langer 
passief (op verzoek) openbaar wordt gemaakt, maar 
actief (uit eigen beweging). De wet is al aangenomen 
door de Tweede Kamer. Echter, omdat er kritiek 
was op de uitvoerbaarheid en de kosten, is in het 
Regeerakkoord afgesproken dat het kabinet in gesprek 
gaat met initiatiefnemers en een wet opstelt, die 
beter uitvoerbaar en minder kostbaar is. Tim: “Deze 
gesprekken worden, onder leiding van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
momenteel gevoerd. Het gaat er voornamelijk om de 
scherpe randjes van het wetsvoorstel te verminderen. 
Bijvoorbeeld door de informatiecategorieën die 
actief openbaar gemaakt gaan worden, gefaseerd in 
werking te laten treden. Op hoofdlijnen zal de wet 
waarschijnlijk blijven zoals die is. We moeten er dus 
rekening mee houden dat in de toekomst sowieso 
van ons ministerie zal worden verwacht dat we meer 
informatie uit eigen beweging openbaar maken.” Met 
het oog op de Woo wordt op dit moment ook actief 
gekeken of terugkerende Wob-verzoeken, die dus 
periodiek dezelfde vraag betreffen, direct openbaar 
gesteld kunnen worden. Zo hoeft er niet periodiek op 
een zelfde type verzoek beslist te worden en dat scheelt 
veel tijd. Een voorbeeld van een periodiek terugkerend 
Wob-verzoek zijn de kosten van de Landsadvocaat of 
rapportages over integriteitschendingen. 

Tim Sterkenburg in het kort
De Amsterdamse Tim werkt sinds anderhalf 
jaar als Wob-coördinator binnen JenV. Daarvoor 
heeft hij bij Justis gewerkt. 

 ‘Het Wob-proces lijkt 
     een heel standaard  
          proces, waarin weinig 
             verrassingen zitten.  
       Het tegendeel is echter  
          het geval.’ 
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‘Overheid laat los,  
en laat je verrassen’

Tijdens de iTour op 24 april jl. vertelde Wouter Dronkers, MT lid Directie Regie 
Migratieketen en projectleider Analyseproeftuin Migratieketen, over de stappen 
die hij samen met zijn directie zet om data vanuit de migratieketen actief 
openbaar te stellen. In dit artikel vertelt hij over deze presentatie en geeft hij 
nog meer achtergrond over de overwegingen, die hij maakt om data actief 
beschikbaar te stellen.

Wouter Dronkers
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Open data migratie trekken veel bekijks
De open data van de migratieketen worden vaak 
bekeken: de pagina’s met open data werden in 
2017 gemiddeld ruim 11 keer per dag bekeken. 
Halverwege 2017 is binnen de Analyseproeftuin 
Migratieketen, in nauwe samenwerking met 
de ketenpartners, gestart met het maandelijks 
leveren van datasets voor het hergebruik van 
data aan www.data.overheid.nl.

Daarnaast heeft het AD als eerste krant een 
artikel gepubliceerd met een hyperlink naar 
de open data (https://www.ad.nl/binnenland/
oproep-gemeenten-verzet-je-tegen-uitzetten-
afghanen~a1c7a202/). Een teken dat de weg naar de 
open data gevonden wordt.

Aantal paginaweergaves 

Immigratie 2017 per dag

Vertrek 792 4,4

Toelating Asiel 734 4,1

Toelating Werk, studie en Gezin 203 1,1

Opvang en onderdak 308 1,7

Totaal 2.037 11,3

De eerste stap die Wouter zette om kwantitatief en 
kwalitatief meer data vanuit de vreemdelingenketen 
beschikbaar te stellen, was een bestaande rapportage 
machineleesbaar te maken. Het ging om de Rapportage 
Vreemdelingenketen; een uitgebreide rapportage 
over migratie, die jaarlijks naar de Tweede Kamer 
gaat. Wouter: “Door te beginnen met een bestaande 
rapportage, waren eventuele zorgen rond het 
beschikbaar stellen van open data eigenlijk gelijk al 
‘getackeld’. Het was immers al een bestaande set, die 
al was getoetst op privacyaspecten. Bovendien was 
het al duidelijk dat ook de top akkoord was met het 
in de openbaarheid stellen van de cijfers. Door deze 
stap te zetten, werden de zorgen van de medewerkers 
en de eventuele risico’s, op een verantwoorde manier 
besproken en aangepakt.” Wel heeft Wouter gezorgd 
dat het beschikbaar stellen van de informatie als open 
data een toegevoegde waarde heeft ten opzichte 
van de Kamerrapportage. De dataset wordt namelijk 
maandelijks als open data gepubliceerd en bevat veel 
meer details (bijvoorbeeld alle nationaliteiten in plaats 
van alleen een top-10).

 ‘Het beschikbaar 
stellen van data binnen de 
      migratieketen heeft 
zowel een idealistische als   
   een pragmatische reden’

“Het beschikbaar stellen van data binnen de 
migratieketen heeft zowel een idealistische als een 
pragmatische reden”, vertelt Wouter. “Vanuit het 
idealistisch oogpunt stellen wij vanuit de migratieketen 
en vanuit JenV data beschikbaar voor de samenleving. 
Dat doen wij zodat de maatschappij met deze data 
de mogelijkheid krijgt innovatieve stappen te zetten 
en daadwerkelijk innovaties te ontwikkelen. Een 
andere belangrijke idealistische invalshoek is dat 
met het beschikbaar stellen van de ‘harde’ cijfers het 
maatschappelijke debat op basis van feiten kan worden 
gevoerd. Bij een onderwerp als migratie bijvoorbeeld 
kunnen de emoties namelijk hoog oplopen en dan is het 
prettig dat de emoties kunnen worden bedaard, door 
het debat te voeden met zoveel mogelijk feiten.”

De overheid beschikt over veel algemene, openbare 
informatie. Deze data worden goed vindbaar en 
toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data. 
Bron: Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ 

Naast de idealistische invalshoek is er ook een 
pragmatische invalshoek. Wouter: “Met betrekking tot 
de migratiestromen zijn er altijd veel vragen van de pers. 
Meestal zijn dit vragen naar concrete getallen.  
Om de werklast van het beantwoorden van deze vragen 
goed te managen, laten we de data die antwoord en 
duidelijkheid bieden zoveel mogelijk als open data 
beschikbaar stellen. Zo kan de journalist op zijn moment 
zelf de data opzoeken op het web.” Sinds het openen 
van het web-portaal zijn de persvragen gehalveerd. 
Hoewel niet aantoonbaar is dat dit komt door het 
beschikbaar stellen van open data, heeft Wouter wel 
sterk de indruk dat het beschikbaar stellen van data 
hierin een rol speelt en dat het dus werkt. 

http://www.data.overheid.nl
https://www.ad.nl/binnenland/oproep-gemeenten-verzet-je-tegen-uitzetten-afghanen~a1c7a202/
https://www.ad.nl/binnenland/oproep-gemeenten-verzet-je-tegen-uitzetten-afghanen~a1c7a202/
https://www.ad.nl/binnenland/oproep-gemeenten-verzet-je-tegen-uitzetten-afghanen~a1c7a202/
https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst
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Wouter heeft ervaren dat er een aantal 
(onterechte) ‘overtuigingen’ is, die mensen remt 
om stappen te zetten om data beschikbaar te 
maken, namelijk:
• De maatschappij begrijpt onze data niet en 

gaat appels en peren vergelijken.
• Het hogere management wil eigenlijk 

helemaal geen data beschikbaar stellen.
• Meer open data leidt tot meer vragen vanuit 

de politiek en de media.
• Privacy staat sowieso in de weg bij het 

gebruik van open data.

Deze aanpak heeft tot vertrouwen binnen de keten 
en bij de partners geleid. Waar de ketenpartners eerst 
erg bezorgd waren, zijn het nu deze partners die uit 
zichzelf aangeven dat (nieuwe) data ook openbaar 
gemaakt kunnen worden. Wouter: “Deze verandering 
die is ontstaan in de hoofden en harten van mensen, 
is het grootst behaalde succes te noemen! Met deze 
ontwikkeling wordt openheid en transparantie het 
uitgangspunt. Het traject van beschikbaar stellen van 
data is immers voor 70% mensenwerk en voor (maar) 
30% een technisch vraagstuk.”

Welke rol heeft het beschikbaar stellen van data 
met betrekking tot opgavengericht werken?
Een van de belangrijkste voorwaarden om het 
maatschappelijke debat aan te gaan, is dat het debat 
gebaseerd moet zijn op feiten. Open data draagt bij aan 
het opbouwen van deze feiten. Om deze vraag volledig 
te kunnen beantwoorden, verwijst Wouter graag naar 
het model van Martijn van der Steen, hoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit.

Het totale verhaal van deze 4 kwadranten is terug 
te lezen via deze link https://www.nsob.nl/wp-content/
uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf

Wouter: “Open data zou je op elk van deze kwadranten 
kunnen plotten. De Rapportage vreemdelingenketen 
is immers een verantwoordingsinstrument 
voor de Tweede Kamer, en hoort dus bij de 
‘rechtmatige overheid’. Echter, de data die onder 
de rapportage liggen, zijn veelal terug te voeren 
op de opdrachtgeversrelatie tussen departement 
en uitvoering. In het model is dat het kwadrant 
‘presterende overheid’. Omdat het gaat om een 
ketenrapportage uit een ketenbreed datawarehouse, 
waar ketenpartners van verschillende ministeries 
aan bijdragen, is het ook het resultaat van de 
‘samenwerkende overheid’. 

Figuur 2 Vier vormen van overheidssturing (zie: Van der Steen et al, 2014).
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https://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf
https://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf
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Bovendien helpen goede informatieproducten, al dan 
niet gebaseerd op open data, om het gesprek tussen 
ketenpartners en andere partijen zoals NGO’s en 
gemeenten op feiten te laten baseren. Echter, in dit 
geval zouden we vooral de kracht en inzet willen halen 
uit het kwadrant ’responsieve overheid’: ‘Hoe maken 
we de samenleving zelf actief?’ Het antwoord is niet 
meer verrassend: Door het inzetten en openbaar maken 
van data waar de samenleving zelf mee aan de slag wil. 
Dat betekent wel dat je als overheid moet ‘loslaten’ 
en je moet kunnen en willen laten verrassen door de 
opbrengst die de maatschappij genereert.”

Droom
De droom van Wouter is dat het beschikbaar stellen van 
open data een vanzelfsprekendheid is. Wouter: “En dat 
deze data daadwerkelijk een rol en functie heeft in het 
maatschappelijke debat. Hierdoor ontstaat rust in het 
debat, omdat we als overheid open en transparant zijn. 
Een kleine bijdrage aan een beter migratiedebat!”

Op de vraag of deze droom een utopie is, verwijst 
Wouter Dronkers naar het debat over criminaliteit onder 
asielzoekers. In 2015 en 2016 was de asielinstroom 
hoog. Dit leidde tot veel onrust, ondermeer omdat er 
zorgen waren over een toename van de criminaliteit. 
Het openbaar maken van cijfers rondom incidenten op 
COA-locaties en criminaliteit onder asielzoekers boden 
openheid en transparantie. Toen de cijfers voor het eerst 
bekend werden gemaakt, werd in de media veel tijd en 
aandacht aan dit onderwerp besteed. Tegenwoordig 
is het echter een klein artikeltje op een van de laatste 
pagina’s. Wouter: “Er lijkt meer rust te zijn ontstaan 
omtrent dit thema.”

Wouter in het kort
Wouter Dronkers (1971) studeerde culturele 
antropologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na een carrière bij de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND) stapte hij begin 
2015 over naar het bestuursdepartement, als 
plv hoofd Ketensturing bij de directie Regie 
Migratieketen (DRM). Sinds maart 2017 is 
Wouter MT-lid van DRM, en projectleider van de 
Analyseproeftuin Migratieketen (APM). De APM 
is een samenwerkingsverband van de partijen 
van de migratieketen met de focus op business 
intelligence. De APM beoogt de samenwerking 
rond ketenbrede stuurinformatie binnen de 
migratieketen te versterken.

Het traject van beschikbaar 
       stellen van data  
is immers voor 70%  
         mensenwerk en voor   
(maar) 30% een  
         technisch vraagstuk.”
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“Met de data op orde  
is de basis op orde”

Veel grote commerciële organisaties hebben tegenwoordig een innovatielab.  
Een specifieke locatie waarin tools en technieken handvatten bieden om innovatie vorm 
en inhoud te geven. Binnen de Rijksoverheid is er inmiddels ook een aantal innovatielabs 
opgezet. Zoals bij het Openbaar Ministerie (OM). Waar echter de meeste organisaties 
zich richten op technische en (soms) organisatorische innovaties, is voor het OM sociale 
innovatie een belangrijke pijler. “Want als je de geesten niet ‘rijp’ maakt voor de 
innovaties, vallen deze dood voor de kast neer”, aldus Robbert Hoving.

Robbert Hoving is Programma Manager Innovatie en 
vertelt meer over het Innovatieplatform Testlab OM: 
“In 2017 heeft het College van procureurs-generaal 
opdracht gegeven meer handen en voeten te geven 
aan het innovatieproces binnen het OM. De basis van 
elk innovatief idee komt van directe collega’s, die hier 
ook zelf invulling aan geven. Er zijn tal van geweldige 
door de werkvloer geïnitieerde innovaties om mee 
aan de slag te gaan. Naast het oppakken van nieuwe 
experimenten is het versterken van die geïnitieerde 
innovaties een belangrijk onderdeel van ons werk.  
Het vergroot namelijk de kwaliteit en de effectiviteit 
van het werk. Je plukt er snel de vruchten van en je kunt 
daardoor aantonen dat op deze wijze innoveren echt 
werkt.” 

Innovatieteam
Robbert vertelt dat voor elk idee een team wordt 
opgezet welke bestaat uit een Einstein (het briljante 
brein met het idee), de frisse wind (iemand die ‘jong 
van geest’ is, of die nog niet zolang bij de organisatie 
werkzaam is) en een oudgediende (iemand met kennis 
van de organisatie). Ook wordt nog iemand van  
buiten de organisatie aan het team toegevoegd,  
de zogenaamde Vreemde Eend. Dat kan een 
ketenpartner zijn, maar bijvoorbeeld ook een filosoof  
of kunstenaar. Op deze manier zit er ook een persoon  
in het team die de blik van buiten kan geven. Robbert:  
“Dit team bieden wij dan een passende labomgeving en 
een kort cyclisch proces, bijvoorbeeld een ‘sprint’.  
Zo kunnen zij snel een werkbaar product, ofwel 
prototype, opleveren. De aanpak, de te zetten 

stappen, de locatie; alles wordt bepaald door de 
vraag vanuit de klant, ofwel ‘de business’. Wat deze 
ontwikkeling zo speciaal maakt, is dat je mensen bij 
elkaar brengt in een veilige omgeving waarin fouten 
mogen worden gemaakt. Daarnaast is het resultaat 
op voorhand niet altijd zeker. Iets meer gechargeerd: 
het gaat om het bieden van een omgeving waarin de 
oudgediende niet meteen zegt ‘dat hebben we al 100 
keer geprobeerd’. Maar juist een omgeving waar de 
modus ontstaat waarbij alle aanwezigen hun ervaring 
kunnen inzetten en vooral samenvoegen om daarmee 
de innovatie verder te brengen. De ontwikkeling naar 
een dergelijke omgeving en manier van werken is niet 
vanzelfsprekend. Niet voor een organisatie die gericht 
is op het zoeken van schuldigen, het vervolgens straffen 
en het in het algemeen resultaatgericht werken.  
De uitkomst van een experiment hoeft immers niet  
per se een succesvol resultaat te hebben.”

 ‘Dit team bieden wij  
           dan een passende 
 labomgeving en een 
     kort cyclisch proces.’
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Datavisualisatie
De innovatievraag bij het OM heeft een grote nadruk op 
technologische innovatie en datavisualisatie. Robbert: 
“Datavisualisatie is bijvoorbeeld tijdens een rechtszaak 
het plaats delict door middel van een Virtual Reality-
bril tot leven brengen. Het voordeel hiervan is dat men 
‘gewoon’ ter plaatse kan blijven en eenieder kan worden 
voorzien van dezelfde informatie. Zo ontstaat er een 
zogenaamd ‘Equality of arms’ voor alle procespartijen 
die, vanuit de functie, vaak niet op een plaats delict 
komen en deze bijvoorbeeld alleen kennen van papier 
of foto’s. Een ander voorbeeld is het snel en op een 
heldere manier presenteren van informatie die al in 
de bestaande systemen is opgeslagen. Zo kun je voor 
iedere afzonderlijke professional, de juiste informatie 
beschikbaar stellen die past bij zijn of haar rol, taak en 
verantwoordelijkheid.”

Bruikbaar proces
Alleen door de juiste en belangrijke info van alle 
relevante partijen aan de voorkant van het proces 
goed te organiseren, kun je tot betere betekenisvolle 
interventies komen aan de achterkant van het proces. 
Niet iedere schuldige is namelijk geholpen met dezelfde 
straf als de oorzaak of aanleiding anders is. Robbert: 
“Wat wij missen, is een organisatie die een prototype 
kan opschakelen naar een bruikbaar produkt, die 
daarnaast ook bruikbaar is voor alle OM partners.  
Want werken in de keten is innoveren in de keten! 
Helaas is dit door onze verantwoordings- en 
betalingsprocessen niet altijd zo makkelijk in te 
regelen.”

Data verbinden
Volgens Robbert komen veel innovaties niet verder 
omdat het onder de motorkap nog niet goed geregeld 
is. Zo is niet geregeld dat de juiste data op het 
juiste moment ontsloten worden. Het op het juiste 
moment kunnen ontsluiten is nu nog afhankelijk van 
veel handwerk, inloggen in verschillende primaire 
processystemen, bellen en zoeken. De basis op orde 
hebben, betekent daarom niet dat we de oude systemen 
op orde moeten hebben, maar dat de toegang tot de 
data op orde dient te zijn. Want dát is essentieel voor 
ons werk. Er lopen bij veel organisaties binnen de 
strafketen al talrijke goede initiatieven op dit gebied. 
Echter, het is juist zaak dit te gaan verbinden, omdat 
we allemaal data hebben die belangrijk zijn voor 
ieders primaire proces. Uiteraard met inachtneming 
van regelgeving zoals bijvoorbeeld in de AVG. Met dit 
voor ogen werken wij binnen ons Innovatieplatform 
Testlab OM aan die motor. Mijn droom hierbij is dat 
uiteindelijk binnen de gehele strafrechtketen eenieder 
zijn eigen dashboard kan maken en dit zelf real-time 
kan samenstellen met de informatie die voor zijn of haar 
rol van belang is. Binnen de strafrechtketen is dat nieuw, 
binnen onze wereld van nu niet meer. Zoek maar eens 
op Google naar alle dashboard-achtige software die 
aangeboden wordt. Of naar de trend low-coding waarbij 
je je eigen applicatie of dashboard in elkaar ‘Legoot’. 
Het gaat erom de data in al onze systemen hiervoor op 
een veilige manier te ontsluiten. Met de aangeboden 
tooling kan namelijk iedereen binnen een avond leren 
‘programmeren’.”

Robbert Hoving
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‘Eerst intern leren, voordat de 
externe stap gezet gaat worden’

In 2016 is er vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid gestart met het project 
Living lab. Dit project faciliteert en stimuleert de wens van de verschillende onderdelen 
van het ministerie om een (inhaal)slag te maken op het gebied van dataanalyse. 
Niet langer testen in de windtunnels maar aan de slag in de praktijk! De Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK) werkt in twee Living Labs nauw samen met het team 
Forensische Big Data Analyse (FBDA) van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).  
Jannie Busschers, Informatiemanager Raad voor de Kinderbescherming, vertelt ons  
over de ontwikkelingen binnen de RvdK op het gebied van dataanalyse.

Jannie Busschers, Femke Klaver en Xandra van de Putte
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De data-projecten van de RvdK vallen onder de 
noemer van data-analyse. Waarbij ze binnen de 
RvdK als doel hebben dat alle (interne) data van 
de Raad wordt benut en gecombineerd.  
Een soort interne big data.

Jannie: “Binnen de Raad is men druk bezig een 
Innovatieplatform te bouwen. De voorlopige werktitel 
hiervan is MOOI, Methodisch Onderzoek en Ontwerpend 
Innoveren. Het doel van MOOI is tweeledig, zowel op 
bestaande projecten aansluiten, als het verder brengen 
van nieuwe en bestaande innovatieve ideeën. Naast het 
ontwikkelen van MOOI is er nu ruimte gecreëerd om een 
data scientist en een bussines analyst in te huren. Met 
deze twee ontwikkelingen wil de RvdK concrete stappen 
zetten om mogelijkheden te onderzoeken, processen 
en data te optimaliseren en de goede mensen op het 
juiste moment in te zetten. De experts zijn inmiddels 
beiden aan de slag met het checken van een aantal 
aannamen. Daarnaast worden ze actief ingezet op drie 
data experimenten die nu lopen binnen de Raad.”

Living labs 1
Het eerste data experiment startte in 2016. In 
samenwerking met het NFI is op basis van eigen data 
textmining toegepast. Jannie: “Een groot aantal dossiers 
is door het NFI onderzocht. De dossiers waren in twee 
categorieën onderverdeeld, namelijk een categorie 
welke was aangemerkt als ‘seksueel misbruik’ en een 
die was aangemeld als ‘geen seksueel misbruik’.  
Het NFI heeft een algoritme gebouwd dat heeft gezocht 
op specifieke woorden in de aanwezige tekst. Deze 
zoektocht heeft een model opgeleverd dat is getest en 
dat betrouwbaar lijkt. Deze test is overigens nog niet 
herhaaldelijk uitgevoerd. Vandaar dat wordt gesproken 
over een ‘ruwe versie’ die heeft gekeken naar ‘de 
waarschijnlijkheid van seksueel misbruik’. De eerste 
uitslagen zijn dusdanig interessant dat de Raad samen 
met de afdeling forensische orthopedagogiek van de UVA en 
in samenwerking met Garage 2020 hier verder onderzoek 
naar gaat doen. Zo zie je dat een onbevangen blik van 
algoritmen, iets heel moois kan opleveren.”

Livings labs 2
Omdat de vraagstelling binnen het eerste experiment 
vrij gecompliceerd is, is vanuit de organisatie naar de 
mogelijkheid gevraagd een eenvoudige vraag op te 
pakken. Het idee is dat met een eenvoudigere vraag 
sneller gebruik van het resultaat gemaakt kan worden. 
Samen met het NFI wordt opnieuw naar de rapportages 
van het eerste experiment gekeken en wordt gezocht 

naar overeenkomsten. De Raad werkt met verschillende 
categorieën, zoals een categorie aanleiding en een 
categorie wie de melding heeft gedaan. Een aanleiding 
van een melding aan de Raad kan bijvoorbeeld een 
melding van een strafbaar feit door een jongere zijn. 
Een voorbeeld van wie een melding heeft gedaan is 
bijvoorbeeld de organisatie ‘Veilig thuis’ die een  
melding heeft gedaan over een kindje van 4 jaar.  
Dit project werpt een blik op een ‘bak vol data’ en  
maakt vergelijkingen. Jannie: “Met deze stap hopen  
wij tot nieuwe inzichten te komen, misschien wel 
nieuwe categorieën. Wellicht komt naar voren dat 
depressies enorm vaak voorkomen, of komt een 
specifieke stad of de mate van intelligentie naar voren.” 

Na de eerste stap en eventuele nieuwe inzichten 
wordt besloten of een volgende eventuele 
verdiepingsonderzoek de Raad nog meer informatie 
kan opleveren. Heel specifiek gaat het hier om het 
inzetten van nieuwe analyse methodieken. Deze wijze 
is anders dan statistiek, of het op zoek gaan naar 
Managementinformatie. Jannie: “Het is dan ook grappig 
om te zien welke discussie we vervolgens kregen met 
de UvA. Zij vroegen ons, terecht kritisch, waarom we de 
vraagstelling niet nauwer hadden gemaakt. Dan merk je 
dat onze keuze fundamenteel anders is. Wij kiezen hier 
niet voor 100% wetenschappelijk onderzoek. Het gaat 
ons om het opleveren van nieuwe werkmethoden en 
het goed beantwoorden van de noodzakelijke vragen.”

  ‘Het is dan ook  
  grappig om te 
  zien welke discussie  
  we  vervolgens  
   kregen met  
   de UvA. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Textmining
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme
http://gscde.uva.nl/content-nl/masters/pedagogische-wetenschappen-forensische-orthopedagogiek/forensische-orthopedagogiek.html
http://www.garage2020.nl/
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De Raad heeft voor ogen om voor de ketenpartners 
meer kwalitatieve en diepgaandere data te kunnen 
leveren. Een belangrijke speler in dit speelveld is 
de gemeente. Jannie: “De gemeenten zijn namelijk 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De cijfers die 
nu worden aangeleverd zijn vrij plat, zoals aantallen 
taakstraffen, jongeren, huisvesting etc. Daarin wil 
de Raad graag meer informatie kunnen verstrekken 
en een verdiepingsslag maken. Denk hierbij aan het 
beantwoorden van (beleids)vragen zoals hoeveel hulp 
er nodig is geweest. Maar ook; was die nodig en was die 
succesvol? Belangrijke vragen om toekomstig beleid op 
te stellen en eventueel hulp in te kopen.”

Data proef
Waar de eerste data-projecten in nauwe samenwerking 
gaan met het NFI, wordt dit project binnenshuis en 
met eigen mensen doorlopen. Juist om te kijken wat 
de Raad nou echt zelf kan doen en wie waarop ingezet 
moet worden. Jannie: “De eigen scientists gaan aan de 
slag met het onderzoeken van een aantal basisvragen 
zoals; Hoe is het nou technisch bij ons ingericht? Kun 
je makkelijk bij de data die je nodig hebt? Als we dit 
vaker doen, hoe kan het verzamelen van data makkelijk 
ingezet worden? We willen dus via de inhoud het proces 
proberen te standaardiseren. We moeten ons daarbij 
ook afvragen of we het zelf kunnen, of dat we daar 
een data scientist voor nodig hebben. Veel van onze 
collega’s zijn bijvoorbeeld Lean Sigma experts, maar 
eigenlijk wordt die expertise niet volledig benut.”

Een voorbeeld uit de praktijk is het verschil in 
wachtlijsten door het land. Jannie: “Het ene team 
heeft wel last van wachtlijsten en het andere team 
niet. Dit soort vergelijkingen is redelijk eenvoudig met 
statistieken te maken. Terwijl vragen met betrekking 
tot bijvoorbeeld forcasting complexere vragen zijn 
waarvoor de inzet van een data analist wel wenselijk 
is.” Door inzicht te verschaffen in verschillende vragen, 
(data) oplossingen en de te bewandelen paden wordt 
duidelijk gemaakt dat deze stappen een aanvulling zijn 
op bestaande processen, waarbij proces- en data-
optimalisatie essentieel is. Jannie: “Met deze stappen 
wordt ook duidelijk of en waar de meerwaarde van 
dit soort onderzoeken ligt. Tevens biedt dit inzicht 
legitimiteit voor ethische vraagstukken. Bijvoorbeeld 
doelbinding; waarom onderzoek je wat je onderzoekt? 
Maar ook proportionaliteit; gebruik alleen wat je nodig 
hebt.” 

Met betrekking tot alle dataprojecten binnen de Raad 
ligt de focus in eerste instantie op interne data van de 
Raad. Zo kan er intern eerst ervaring opgedaan worden. 
Een tweede stap zou een combinatie met (open) data 
van het CBS kunnen zijn. Jannie: “Maar dat ligt voor nu 
nog niet in de planning. Eerst intern leren, voordat de 
externe stap gezet gaat worden. Bovendien heeft de 
Raad al veel informatie waar we ‘gewoon’ mee aan de 
slag kunnen. We hebben zo’n rijke set aan informatie, 
dus het is niet nodig om het buiten de deur te halen.”

Jannie Busschers werkt sinds 15 jaar bij de Raad 
voor de Kinderbescherming en heeft haar roots 
in het primaire proces en de hulpverlening.  
Sinds drie jaar is ze informatiemanager en heeft 
binnen dit vakgebied een focus ontwikkeld op 
technologische innovaties die van waarde kunnen 
zijn voor de Raad en het werkveld waarbinnen 
de organisatie opereert.  Het verschil maken en 
het adagium ‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je 
wat je altijd kreeg’ zijn voor haar drijvers.  Jannie 
heeft een bachelor in Social Studies en is naast 
haar huidige baan bezig met het afsluitende 
actieonderzoek voor de master Managing 
Information and Sustainable Change.”

Data en de maatschappelijke  
opgave van de Raad
Jannie: “In ieder geval is het hogere doel 
bijdragen aan het effectiever beschermen van 
kinderen, ieder kind op het juiste moment de 
juiste interventie. Hier bevragen we elkaar als 
team continu op. Ook wanneer we technisch iets 
willen inrichten of nadenken over een governance 
structuur, proberen we te doordenken of die 
structuur of techniek ons, of natuurlijk nog 
liever onze professional, in staat stelt hun werk 
makkelijker te doen en proberen we erop te letten 
dat we niet enerzijds kinderen beschermen en 
anderzijds schadigen, door bijvoorbeeld hun data 
onvoldoende adequaat te beschermen. Dat hoort 
natuurlijk ook bij een goede kinderbescherming”. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Forecast
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De vraagstukken rondom data en 
privacy gaan hand in hand

Pieter vervult als FG de rol van intern 
privacytoezichthouder. Pieter: “Ik stel me niet op als 
politieagent. Ik richt me vooral op macrovisie en ik 
geef aan de SG door of privacy goed is georganiseerd 
binnen JenV. Het is van belang dat mensen weten wat 
zij moeten doen. Daarnaast dient er voldoende inzicht 
te zijn in de systemen, gegevensstromen en de manier 
waarop die aan elkaar zijn gekoppeld. We zorgen ervoor 
dat persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt en 
op een goede manier worden beveiligd. Wanneer dat 

Binnen de hele JenV organisatie is men druk bezig met vraagstukken rondom data en 
privacy. In dit artikel gaan Pieter de Groot, Functionaris voor Gegevensbescherming 
(FG) van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), en Suzanne Hartholt, IT jurist en Rijks ICT trainee met elkaar in 
gesprek over dit onderwerp. Een gesprek vanuit nieuwe kennis en jarenlange ervaring.

niet het geval is, moet ik dat als FG ook tegen een SG 
kunnen zeggen en het bespreekbaar kunnen maken.” 
Waar bepaalde onderdelen op 25 mei compliant 
aan de AVG zullen zijn, dat wil zeggen voldoen aan 
de AVG-regels, zal er op overige onderdelen nog de 
nodige inspanningen worden verricht. Pieter: ‘‘Het is 
uiteindelijk aan de betrokken directeuren, in de rol van 
verwerkingsverantwoordelijken, om dit binnen hun 
organisatie goed op te pakken.”

Suzanne Hartholt  en Pieter de Groot
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In dit artikel gaan we verder in op privacyaspecten 
die zich kunnen voordoen bij het werken met grote 
hoeveelheden data. Bij zowel open data als big 
data moet ervoor worden gezorgd dat het werken 
met gegevens voor nieuwe inzichten niet onnodig 
ten koste gaat van het recht op bescherming van 
persoonsgegevens van de burger, maar ook van eigen 
medewerkers. Daarom is het van belang dat als het 
om persoonsgegevens gaat, deze zoveel mogelijk 
worden geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of 
geminimaliseerd. 

 ‘Ik stel me niet op als 
politieagent. Ik richt me 
   vooral op macrovisie’

Het belangrijke verschil tussen geanonimiseerde 
en gepseudonimiseerde gegevens zit hem in het 
volgende: Wanneer sprake is van volledig geanonimiseerde 
data, is privacywetgeving niet meer van toepassing. Op 
gepseudonimiseerde data is privacywetgeving wel van 
toepassing. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming:
“Gepseudonimiseerde persoonsgegevens die door het 
gebruik van aanvullende gegevens aan een natuurlijke 
persoon kunnen worden gekoppeld, moeten als gegevens 
over een identificeerbare natuurlijke persoon worden 
beschouwd.”…“De gegevensbeschermingsbeginselen dienen 
derhalve niet van toepassing te zijn op anonieme gegevens, 
namelijk gegevens die geen betrekking hebben op een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of op 
persoonsgegevens die zodanig anoniem zijn gemaakt dat de 
betrokkene niet of niet meer identificeerbaar is.”
Op anonimiseren wordt in de AVG verder niet 
ingegaan; de wetgeving is immers niet meer van 
toepassing. 

De Artikel 29 Werkgroep heeft in 2014 anonimiseren als 
volgt geformuleerd:
“Anonimiseren betekent verwisseling van persoonsgegevens 
in gegevens die niet langer gebruikt kunnen worden om een 
natuurlijk persoon te identificeren, daarbij in ogenschouw 
nemende ‘alle middelen die hiervoor redelijkerwijs gebruikt 
kunnen worden’ door zowel een verantwoordelijke als 
een derde partij. Een belangrijke factor hierbij is dat de 
verwerking onomkeerbaar moet zijn.”

Overheidsbrede definitie open data 
Openbaar; Er berust geen auteursrecht of andere 
rechten van derden op. 
De data zijn bekostigd uit publieke middelen, 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak. 
De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ 
(geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers 
of door ICT-aanbieders). 
Open data is bij voorkeur computerleesbaar, zodat 
zoekmachines informatie in documenten kunnen 
vinden.

De WRR benoemt in haar rapport drie 
hoofdkenmerken van big data:
1. Data: grote hoeveelheden gestructureerde of 

ongestructureerde gegevens, of een combinatie 
van beide uit verschillende databronnen; 

2. Data-gedreven analyse: er wordt gezocht naar 
patronen in de data zonder vooraf opgestelde 
hypotheses. Analyses zijn vooral gericht op het 
heden (realtimeanalyses/nowcasting) en de 
toekomst (predictive analyses/forecasting).

3. Gebruik: data uit het ene domein worden gebruikt 
voor beslissingen in een ander domein met 
ontschotting van domeinen als gevolg. Bruikbare 
kennis: conclusies op geaggregeerd niveau 
kunnen worden toegepast voor beslissingen op 
groeps- of individueel niveau (persoon of object).

Raakvlakken big data en open data
Volgens bovenstaande beschrijving hebben big data en 
open data weinig met elkaar gemeen. Suzanne: “Toch 
is onze ervaring dat ze veel raakvlakken met elkaar 
hebben. Het draait bij beide om het genereren van data, 
met als doel nieuwe inzichten en andere voordelen te 

verkrijgen. Met de gegevens die een datagenererende 
overheid beschikbaar stelt, kan de wetenschap, het 
bedrijfsleven, maar ook de burger zelf aan de slag.  
Dan zou je kunnen zeggen dat de open data van de 
overheid leidt tot big data voor de samenleving. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
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Je hoort, ziet en voelt dat Pieter en Suzanne beiden 
enorm gedreven zijn om op een goede manier data te 
gebruiken. Niet bekeken vanuit de beperkingen, maar 
vanuit de mogelijkheden. Pieter: “Het is immers een 
Kabinetsbesluit, waarmee wij als overheid onze uiterste 
best doen om kwalitatief en kwantitatief meer open 
data te genereren.” 

Eigen middelen
Suzanne bepleit om veel meer de focus te leggen op 
de eigen beschikbare middelen op het gebied van 
technologie en kennis, in plaats van het uitbesteden van 
innovatieve trajecten. Suzanne: “Het is van belang dat 
we zelf stappen ondernemen en zelf ervaring en kennis 
opdoen. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen van 
het FIU net (zie het complete artikel in dit magazine, red.), 
waar men gezamenlijk naar overeenkomende zaken kijkt, 
zonder dat men daadwerkelijk in elkaars database kan 
kijken. Dit zijn middelen waarmee domeinoverstijgende 
vraagstukken kunnen worden aangepakt, terwijl de 
privacy van de burger gewaarborgd kan blijven. Het 
bedrijfsleven geniet veel meer van de voordelen die 
nieuwe technieken met zich mee brengen. Het enige wat 
wij als overheidsorganisatie moeten doen, is innovatieve 
trajecten zorgvuldig inrichten en er mee aan de slag gaan!” 

Door datasets in te zetten voor innovatieve 
ontwikkelingen, wordt weer nieuwe data gegenereerd. 
Vervolgens kunnen deze nieuwe gegevens weer 
door de overheid gebruikt en benut worden in haar 
opgave gerichte aanpak. Kortom; een data gedreven 
maatschappij waar de overheid een onderdeel van 
uitmaakt.” 

Pieter vult aan: “Wat organisaties uiteindelijk met (open) 
data gaan doen, is onbekend. En dat is gelijk de kern 
van open data en big data. Er kunnen mooie resultaten 
worden bereikt. Echter, het risico van open data kan 
zijn dat er, door koppeling met andere data of door 
technologische ontwikkelingen, gegevens weer zijn te 
herleiden naar een persoon. Daarmee komt de privacy 
van de persoon in het geding. En dat moet koste wat het 
kost worden voorkomen! En als het dan toch gebeurt, 
is het van belang dat vooraf een inschatting is gemaakt 
wat dit betekent voor de betreffende burger. Want met 
de blik van vandaag weten we, gelet op technologische 
ontwikkelingen en de enorme hoeveelheid data die 
elke dag beschikbaar wordt gesteld, niet wat het beeld 
van morgen is.” Door zowel Pieter als Suzanne wordt 
geconstateerd dat er bij JenV, als het om privacy gaat, 
nog veel gedaan moet worden. Als organisatie echter,  
is JenV goed op weg.
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“Het is van belang dat binnen de eigen organisatie 
wordt gewerkt aan de bouw van nieuwe systemen, 
innovatieve trajecten en de kwaliteit van 
gegevensverwerking. Op die manier kan in de behoefte 
aan kennis en ervaring op dat vlak worden voorzien 
en wordt intern meer affiniteit voor dit onderwerp 
verkregen. Nu wordt (te) veel uitbesteed aan bureaus 
die ontzettend veel leren van onze trajecten en over 
onze datasets. Zo ook bij het opstellen van de Privacy 
Impact Assessments (PIA’s). Dit terwijl juist deze kennis 
essentieel is om processen op te bouwen en snel en 
eenvoudig aan te passen zodra de techniek of wet- 
en regelgeving verandert. Hoe privacy moet worden 
ingericht, hangt geheel af van het domein waarin het 
wordt toegepast, dus het gaat om de combinatie van 
kennis van het IT-recht en in het geval van JenV kennis 
van het veiligheidsdomein. Suzanne: ‘‘Met het Big data 
Living Labs project stellen we de middelen beschikbaar 
waarmee JenV organisaties van start kunnen gaan op 
het gebied van big data. Dit doen wij samen met de 
technici, juristen en beleidsmedewerkers van betrokken 
organisaties zodat die ervaring opdoen met werken met 
algoritmen, samenwerken met datascientists en met het 
vaststellen van privacyrisico’s.’’

De Rijksoverheid is verplicht om bij de 
ontwikkeling van nieuwe wetgeving rekening 
te houden met de resultaten van een Privacy 
Impact Assessment (PIA); in dit rapport een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
genoemd. 
Dit is een onderzoek naar de effecten van de 
wetgeving op de gegevensbescherming van 
burgers.

Een PIA stimuleert om op tijd na te denken over 
vragen als:
• Wat is de impact van het beoogde project op 

de privacy van de betrokkenen (de mensen 
van wie u persoonsgegevens verwerkt)?

• Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen en 
voor de organisatie?

• Is er ook een aanpak mogelijk, die minder 
gevolgen heeft voor de privacy, gegeven de 
doelstellingen van het project?

“Open data kan een boost zijn voor het bedrijfsleven, 
bijvoorbeeld op het gebied van investeringen in research 
en development (R&D). Dus naast de voordelen die 
data biedt voor de eigen (overheids)omgeving, is 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia
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het ook voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de 
maatschappij als geheel van belang dat we stappen 
blijven zetten in het beschikbaar stellen van data.”
 
Privacy en veiligheid
Alles staat en valt bij een goede inrichting en 
zorgvuldige belangenafweging tussen het privacyrecht 
en andere rechten, zoals het recht op veiligheid. Terwijl 
veel mensen het belang van stevige privacywetgeving 
niet inzagen, worden de voordelen van het goed 
beschermen van persoonsgegevens nu steeds 
zichtbaarder. Suzanne: “De snelst groeiende economie 
is niet die van China, maar het is de interneteconomie 
wereldwijd. In een interneteconomie draait alles om 
vertrouwen. Kijk maar naar de ontwikkelingen bij 
Bitcoin en Facebook. Vertrouwen kun je krijgen door 
gegevens goed te beschermen”.

Dit is niet alleen voor het bedrijfsleven cruciaal, maar 
ook voor de overheid die een belangrijke plek inneemt 
in het cyberdomein. De overheid staat of valt immers bij 
het verkrijgen van vertrouwen vanuit de maatschappij. 
Wanneer in de EU een adequaat beschermingsniveau 
kan worden gegarandeerd voor persoonsgegevens, 
zal dit een mooi middel worden voor bijvoorbeeld 
e-commerce bedrijven om te concurreren met bedrijven 
uit China en de VS waar een heel ander gegevensregime 
van toepassing is.

Legacyprobleem
Suzanne en Peter verwachten beiden dat de echte 
versnelling met betrekking tot gebruik en inzet van data 
pas later op gang zal komen, omdat we eerst de focus 
moeten leggen op het terugdringen van het ‘legacy-
probleem’. Suzanne: “We moeten ons nu richten op het 
verkrijgen van voldoende inzicht in de datastromen”.
Pieter: “Dat zien we bij de stappen die we zetten in 
het AVG@JenV-traject. Het is nog een zoektocht naar 
welke data waar staan, maar ook over welke data we 
überhaupt beschikken. Het spreekt voor zich dat het 
verduidelijken hiervan niet zo snel kan gaan, anders 
hadden we immers al volledig aan de AVG kunnen 
voldoen. We kunnen wel goede voorbeelden uit pilots 
sneller en beter delen. Die ervaringen dienen ook te 
worden toegepast. We moeten kennis en ervaring 
actiever delen. Daarnaast hebben we te weinig kennis. 
Nog steeds heeft men niet dezelfde definitie over open 
data en big data. Ook weet men niet welke variant 
van data wanneer toe te passen is. Pas als je grip en 
inzicht hebt op de praktijk en op de data, dan kan een 
versnelling worden ingezet. Nu wordt duidelijk de slag 
gemaakt om de basiskennis en ervaring te delen. De 
komende twee jaar wordt daarin het verschil gemaakt.”

Pieter: “Nu lijkt veel van wat we vertellen misschien 
een ‘ver van mijn bed-show’ voor de collega’s. Dat is 
het echter allesbehalve. Je kunt ook zelf aan de slag 
met data. Waar haal jij bijvoorbeeld jouw (beleids)
informatie vandaan? Is dat een onderzoek, dan kun je 
dat beschikbaar stellen als open data. Maak je zelf ook 
gebruik van de JenV open datasets? Kijk bijvoorbeeld 
eens op https://data.overheid.nl/data/dataset?theme_
facet=http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ 
Openbare_orde_en_veiligheid”

Waar een wil is, is een weg. Durven, zien en aan 
de slag
Ter afsluiting geven Pieter en Suzanne ons graag nog 
wat tips mee. Pieter en Suzanne: “Laat JenV organisaties 
van de eigen bouwstenen gebruik maken. Kennis en 
ervaring delen op gebied van gebruik van data en het 
privacy component is van groot belang. Het werken 
met data is een combinatie van techniek, organisatie en 
mens, waarbij we als mens nog steeds onze kennis en 
ervaring zelf moeten opdoen en actief delen. Vaak gaat 
de discussie binnen de verschillende organisaties over 
dezelfde vraagstukken. Daarom is het van belang dat we 
weten wat we daadwerkelijk aan datasets verwerken. 
We hebben daarin inmiddels een eerste belangrijke stap 
gezet.”

Pieter en Suzanne in het kort
Pieter was nauw betrokken bij de 
totstandkoming van het AVG@JenV team 
binnen JenV. Dit team heeft de Vliegende 
Brigade opgezet met het doel JenV onderdelen 
op weg te helpen met de voorbereiding op de 
nieuwe privacywetgeving. Daarom is Pieter 
goed op de hoogte van de stand van zaken 
van alle onderdelen en van hoe er door JenV 
met data wordt omgegaan. Suzanne is als 
IT-jurist gespecialiseerd in informaticarecht 
en informatiegrondrechten en is momenteel 
betrokken bij het Big Data Living Lab Project van 
JenV. Een innovatief project dat de toepassing 
van big data bij JenV faciliteert, versterkt en 
organisaties met elkaar verbindt. Ze heeft net 
zoals Pieter meegewerkt aan het Model GEB 
Rijkdienst (PIA), daarnaast geeft ze vanuit 
haar rol als IT-jurist veelvuldig advies over 
privacyvraagstukken binnen het gehele JenV 
domein. 

https://data.overheid.nl/data/dataset?theme_facet=http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbare_orde_en_veiligheid
https://data.overheid.nl/data/dataset?theme_facet=http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbare_orde_en_veiligheid
https://data.overheid.nl/data/dataset?theme_facet=http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbare_orde_en_veiligheid
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Verantwoorde  
Waardecreatie big data

Transparantie is van wezenlijk belang zodat duidelijk 
wordt welke waarde kan worden verbonden aan een 
dataset of een gegeven. Transparantie kan daarbij 
verschillende vormen aannemen:
• transparantie van de werking van de justitiële keten;
• transparantie over de verantwoording van hoe data is 

verzameld en hoe deze wordt gebruikt;
• transparantie over persoonsgegevens, zoals wie er 

inzage heeft in de data, hoe de data is verkregen en 
hoe die wordt bewaard;

• transparantie over het gebruik van Artificiële 
Intelligentie (AI), ofwel kunstmatige intelligentie;

• transparantie van het gebruikte algoritme.

Een algoritme is een eindige reeks instructies die 
vanuit een gegeven begintoestand naar een 
beoogd doel leidt. Algoritmen staan in beginsel 
los van computerprogramma's, al worden voor 
de uitvoering van algoritmen vaak computers 
gebruikt.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme

Voorbeelden gebruik algoritmen
Algoritme is een reeks instructies die bijvoorbeeld 
een computerprogramma bepaalde taken kan laten 
uitvoeren. Er zijn bijvoorbeeld stoplichten die via 
een sensor waarnemen dat er een auto aankomt. 
Wanneer deze auto over een lijn rijdt die in het wegdek 
is aangebracht, gaat er een signaal naar een ander 
systeem waardoor het ene stoplicht op rood gaat en het 
andere op groen. Er worden dus gegevens ingevoerd en 
het programma beslist de vervolgstap. Het algoritme 
begrijpt wat de regels zijn en ‘reageert’ daarop. 

Dat JenV (big) dataanalyse van belang vindt, blijkt uit de pilots die JenV doet met de 
Living Labs. Dat is echter niet het enige wat op het gebied van dataanalyse gedaan wordt. 
Sinds begin april neemt JenV deel aan een onderzoeksprogramma, gezamenlijk met de TU 
Delft en TNO. In dit artikel vertellen Ibo van de Poel (TU) en Marc Steen (TNO) meer over 
dit programma, waarin transparantie een belangrijke rol speelt.

In het onderzoeksprogramma ‘Verantwoorde 
waardecreatie big data’ staat het bieden van meer 
transparantie over het gebruik van (big) data-analyse 
centraal. Juist in het veiligheidsdomein is steeds vaker 
de vraag in hoeverre veiligheidsdiensten transparant 
en aansprakelijk moeten zijn in het omgaan met 
persoonlijke data. Denk hierbij aan de zoektermen 
waarop gezocht wordt in de data, maar ook aan 
openbare surveillance. Dit leidt tot verschillende 
dilemma’s rond veiligheid, dataprotectie, wetgeving, 
eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ibo van de Poel is 
hoogleraar techniek en filosofie van de techniek aan de 
Tu Delft. Hij legt uit dat het nieuwe project bestaat uit 
zowel een praktische kant als een bewustwordingskant 
en wetenschappelijke kant:
1. Praktisch: een blik op de Living Lab, waarbij 

relevante waarden en morele dilemma’s in kaart 
worden gebracht. Het uiteindelijke doel hierbij is het 
opstellen van bruikbare aanbevelingen voor JenV.

2. Het beter begrijpen en uitleggen van begrippen 
als transparantie, eerlijkheid, accuraatheid, 
vertrouwelijkheid, veiligheid en verantwoording. 

Responsible Collection and Analysis of Personal Data in Justice 
and Security, ‘Verantwoorde waardecreatie big data’ is een 
onderzoeksprogramma waarin JenV samenwerkt met de TU 
Delft en TNO. Het programma maakt onderdeel uit van de 
Nationale Wetenschaps Agenda.

Lees voor meer achtergrond informatie:
https://www.dutchdigitaldelta.nl/big-data/vwdata
en https://www.dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/ 
NWA-route-VWData-informatieve-flyer.pdf

https://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Computerprogramma
https://www.dutchdigitaldelta.nl/big-data/vwdata
https://www.dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/NWA-route-VWData-informatieve-flyer.pdf
https://www.dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/NWA-route-VWData-informatieve-flyer.pdf
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Tegenwoordig gaat dat nog een stap verder en zijn 
sommige algoritmes zelflerend. De transparantie van 
hoe deze algoritmes leren en hoe ze hun eigen regels 
aanpassen, is zeer belangrijk.

Een ander voorbeeld waarbij  
Bijstandsfraude wordt voorspeld met 
algoritmes. https://www.agconnect.nl/artikel/
bijstandsfraude-wordt-voorspeld-met-algoritmes

Een ander voorbeeld is gezichtsherkenning. 
Gezichtsherkenningssoftware moet worden “getraind”, 
zodat de gezichtsherkenning steeds nauwkeuriger 
wordt. Dit “trainen” gebeurt veelal op beelden van 
blanke mensen. Omdat er minder getraind is op beelden 
van mensen met een getinte huidskleur, is het algoritme 
minder betrouwbaar voor deze mensen. Daarom 
kunnen er meer, maar ook volkomen onterechte 
signaleringen ontstaan op mensen met een getinte 
huidskleur. Inzage in de trainingsmanieren van de 
software is daarom van groot belang. Lees hier meer 
over via de link bij ‘leestips’.

Ibo benadert het vraagstuk vanuit zijn wetenschappelijke 
achtergrond. Hij is mede daarom erg nieuwsgierig 
naar de ervaringen in de praktijk en naar het 
veiligheidsdomein, waar belangrijke zaken op het spel 
staan. Binnen het JenV domein spelen waardeconflicten. 
Ibo: “Waardeconflicten kunnen bijvoorbeeld optreden bij 
de opsporing van verdachte personen. Het is van belang 
dat de opsporing goed verloopt. Complete transparantie 
daarin zou echter de criminele wereld weer helpen en 
dat is uiteraard niet de bedoeling!” Daarnaast is Ibo 
nieuwsgierig naar de Living Lab; de testomgeving waarin 
kennis en ervaring binnen het veiligheidsdomein op 
het gebied van data wordt gedeeld. Belangrijke vragen 
die hierbij spelen zijn: Hoe wordt dit georganiseerd 
en hoe wordt met de data omgegaan? Ibo: “Er zijn al 
voorbeelden van misbruik van open data en daarmee 
misbruik van transparantie. Vanuit de overheid heeft 
men verduidelijking gegeven over hoe bepaalde cyber 
security vraagstukken zijn aangepakt. Denk hierbij aan 
de berichtgeving over de hack van de AIVD in Rusland. 
Criminelen, maar ook Rusland en andere mogendheden 
weten nu hoe die hack is gepleegd en zullen zich 
wapenen tegen deze methode.”

Praktisch programma
Het programma dat nu langzaam uitrolt, is 
vooral praktisch van aard. Momenteel wordt de 

aanbeveling ‘Hoe om te gaan met waardeconflicten?’ 
opgesteld. Daarnaast wordt er een beschrijving van 
veranderstappen opgesteld, namelijk ‘Veranderstappen 
op het gebied van techniek, ethiek en filosofie’. Een 
belangrijk vraagstuk in deze beschrijving is onder 
andere: Zijn wij als maatschappij niet te gemakzuchtig 
in het ontwerpen van technische oplossingen? Ibo: 
“Het is immers van belang dat wij kunnen aangeven dat 
de keuzen die wij maken in technische ontwerpen te 
verantwoorden zijn.” 

Artificiële Intelligentie (AI)
Ook AI zou op termijn naar een eigen transparantie 
moeten. Dat houdt in dat transparantie een ontwerpeis 
zou moeten zijn voor zelflerende systemen. Het systeem 
zou zelf moeten kunnen uitleggen hoe het zichzelf heeft 
aangepast onder invloed van input uit de omgeving. 
Vanzelfsprekend dient dit in een begrijpelijke menselijke 
taal te gebeuren. Ibo: “De komende ontwikkelingen 
op het gebied van het transparanter maken van AI en 
de daaropvolgende standaardisatie is dan niet zozeer 
op de techniek maar op de taal. Dus hoe kunnen we 
bepaalde begrippen gebruiken, zoals transparantie 
of uitlegbaarheid, zodat iedereen het begrijpt? Het 
gaat om de uitlegbaarheid; elke nieuwe techniek die 
wordt ontwikkeld moet voldoen aan transparantie en 
uitlegbaarheid. 

Marc Steen, werkzaam bij TNO en coördinator van 
dit project, is geïnteresseerd in de rol van techniek 
in de maatschappij. Zijn focus ligt op het snijvlak 
van data innovatie (big data, algoritmen, IoT, AI), 
maatschappelijke veiligheid, en ethiek. Marc werkt 
in nauwe samenwerking met Ibo aan dit project over 
transparantie, waardoor er een krachtige combinatie 
ontstaat van onderzoek, advies en wetenschap. 

 ‘Waardeconflicten  
      kunnen bijvoorbeeld  
   optreden bij de  
       opsporing van  
verdachte personen’
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Marc ziet het als zijn missie om organisaties en bedrijven 
te ondersteunen om technologieën zo te gebruiken 
dat ze bijdragen aan een rechtvaardige samenleving 
en aan het welzijn van mensen. Hij gebruikt de traditie 
van deugdethiek daarbij als leidraad, van Aristoteles tot 
hedendaagse denkers in ethiek van technologie, zoals 
Shannon Vallor (haar boek Technology and the Virtues), 
en ondernemerschap en activisme, zoals Tristan Harris 
(met zijn Center for Humane Technology), 

Het hele project zal in totaal twee jaar in beslag nemen, 
in vier blokken van zes maanden:
• 1ste blok: onderzoek en literatuur
• 2de blok: 1ste case studie
• 3de blok: 2de case studie
• 4de blok: 3de case studie

“Het doel is om organisaties zoals JenV te ondersteunen 
in het vinden van ethische en maatschappelijk 
verantwoordelijke manieren voor het verzamelen en 
verwerken van persoonlijke data. Daarbij ligt vooral de 
nadruk op de werking van algoritmen.” Living Lab is 
onderwerp van één van de case-studies. Marc en Ibo 
willen samen met de projectleider Remco Boersma 
deze case-studie verder ontwikkelen, uitproberen en 
uitbreiden, om zo tot concrete tips and tricks te komen. 
Marc: “Mijn insteek daarbij is dat we daarin een actieve 
samenwerking aangaan, waarin we kennis en ervaring 
bij elkaar brengen. De visie die we vervolgens samen 
zullen vormen, gaan we dan praktisch uitwerken.” 

Marc: “Als een algoritme data gebruikt, zijn die data 
meestal uit het verleden (of realtime). Die data gaan 
over de maatschappij. Als er in die maatschappij 
onrechtvaardigheden, biases, discriminatie etc. 
voorkomen, dan komen die ook in die data voor. Als 
het algoritme dan die data gebruikt, dan kan het niet 
anders dan dat het die onrechtvaardigheden, biases, 
discriminatie etc. reproduceert. De vraag is dan: Hoe kun 
je een algoritme zo laten werken dat die minder biases 

reproduceert, zodat het gebruik van dat algoritme 
kan bijdragen aan het creëren van een rechtvaardige 
samenleving en ‘het goede leven’? In het ideale geval 
zal het inzetten van big data en algoritmen kunnen 
bijdragen aan het verder ontwikkelen (‘cultiveren’) 
van deugden, zoals eerlijkheid, moed, empathie, 
zorgzaamheid, burgerschap.

Technologie als middel
Marc ziet technologie als een middel, niet als doel op 
zich. Marc: “Idealiter gebruiken we technologie als een 
middel om een rechtvaardige samenleving te bouwen 
en als een middel om te floreren in bijvoorbeeld 
vriendschap en creativiteit. Helaas wordt technologie 
soms als doel op zich gebruikt. We spreken dan ook wel 
over een ‘technology push’. Technologie wordt echter 
ook gebruikt om mensen bijvoorbeeld ‘verslaafd’ te 
maken aan sociale media. Zo worden algoritmes op 
Facebook en YouTube ingezet om de aandacht van 
mensen zo lang mogelijk vast te houden en zoveel 
mogelijk advertenties te laten zien .” Lees hier meer 
over via de link bij ‘leestips’.

Marc: “Met dit project willen we bereiken dat een grote 
groep mensen zich steeds meer bewust wordt van het nut 
en de noodzaak om bij gebruik van data transparantie te 
bieden. Daarnaast zorgen we er met het project voor dat 
het transparant maken van de ‘blackbox’ van algoritmen 
steeds een beetje makkelijker wordt.”

 ‘Mijn insteek daarbij  
    is dat we daarin een  
         actieve samenwerking  
  aangaan’

Ibo van de Poel
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‘Idealiter gebruiken  
 we technologie  
   als een middel om 
    een rechtvaardige 
        samenleving te bouwen’

Ibo en Marc in het kort 
Ibo van de Poel is Anthoni van Leeuwenhoek 
Hoogleraar in Ethiek en Techniek en hoofd van 
de afdeling Waarden, Technologie en Innovatie 
(VTI) aan de TU Delft. Ibo heeft een master in 
de Filosofie van de Wetenschap, Technologie en 
Samenleving. 

Marc Steen werkt als senior research scientist 
bij onderzoeks- en innovatieorganisatie TNO. 
Hij behaalde MSc, PDEng en PhD-graden 
in Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Hij 
werkte bij Philips en KPN voordat hij bij TNO 
kwam.

Leestips
Over de mens en technologie: 
http://humanetech.com/ 
Over bias in algoritme: 
• Automated Inference on Criminality using Face 

Images; and Responses to Critiques on Machine 
Learning of Criminality Perceptions  
https://arxiv.org/pdf/1611.04135.pdf

• Voorbeeld van Rosa Parks, uit boek van Morozov  
‘To Save Everything, Click Here: The Folly of 
Technological Solutionism’ (https://www.theatlantic.
com/technology/archive/2013/03/toward-a-complex-
realistic-and-moral-tech-criticism/273996/): Dit 
voorbeeld probeert duidelijk te maken dat als een 
onrechtvaardige situatie zichtbaar is, deze kan 
worden bekritiseerd. Als een onrechtvaardige situatie 
echter onzichtbaar is, bijvoorbeeld verstopt in een 
blackbox van een algoritme, dan is het veel moeilijker 
om deze te bekritiseren en te veranderen.

Now, imagine that [Rosa] Parks is riding one of the smart buses 
of the near future. Equipped with sensors that know how many 
passengers are waiting at the nearest stop, the bus can calculate 
the exact number of African Americans it can transport without 
triggering conflict; those passengers who won't be able to board 
or find a seat are sent polite text messages informing them of 
future pickups. A smart facial-recognition scheme--powered by 
video cameras at bus stops--keeps count of how many people 
of each race are waiting to board and divides the bus into two 
white and black sections accordingly. The bus driver--if there 
still is one--can tap into a big-data computer portal that, much 
like predictive software for police, produces historical estimates 
of how many black people are likely to be riding that day and 
calculates the odds of racial tension based on the weather, 
what's in the news, and the social-networking profiles of 
specific people at the bus stop. Those passengers most likely to 
cause tension on board are simply denied entry. Will this new 
transportation system be convenient? Sure. Will it give us a Rosa 
Parks? Probably not, because she would never have gotten to 
the front of the bus to begin with. The odds are that a perfectly 
efficient seat-distribution system--abetted by ubiquitous 
technology, sensors, and facial recognition--would have robbed 
us of one of the proudest moments in American history.

Marc Steen

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.tno.nl/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhzaOMrJ3VtEn06qm9EpCOisu9e0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.io.tudelft.nl/en/organisation/departments/industrial-design/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgdr3a9KM4M7Uo9eph4tvY13jar4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.philips.com/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiUjs38s7iJITvHYqvoBgox8JSgUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.kpn.com/&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjyhI6IPRcW66DKGL-EWdPlIoAzTw
http://humanetech.com/
https://arxiv.org/pdf/1611.04135.pdf
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/03/toward-a-complex-realistic-and-moral-tech-criticism/273996/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/03/toward-a-complex-realistic-and-moral-tech-criticism/273996/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/03/toward-a-complex-realistic-and-moral-tech-criticism/273996/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
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Een digitaal netwerk voor 
uitwisseling van data; 
toekomstmuziek of is het er al?

De rode draad door alle verhalen en interviews in dit magazine is het uitwisselen van 
kennis en ervaring over data. In bijna elk verhaal is terug te lezen dat uitwisseling 
essentieel is om als JenV een veilige en rechtvaardige samenleving te kunnen 
behouden. Een digitaal netwerk om deze data op een veilige en snelle manier uit te 
kunnen wisselen, lijkt dan ook een logische volgende stap. Of is die stap al gezet en 
kunnen wij daarvan leren?

Udo Kroon en Jules Anthonia
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JenV medewerkers Gonnie de Graaff, Udo Kroon 
en Jules Anthonia werken gezamenlijk met FIOD 
medewerkers aan een internationaal digitaal decentraal 
netwerk. Dit netwerk helpt de FIOD en buitenlandse 
belasting- en opsporingsdiensten linken te leggen en 
data uit te wisselen waarmee internationale criminele 
netwerken kunnen worden opgerold. Wat kunnen wij 
daarvan leren?

Stukje geschiedenis
Al meer dan 10 jaar is het FIU.NET het decentrale 
computernetwerk tussen de 28 Financial 
Intelligence Units van de Europese Unie, de 
nationale meldpunten voor de bestrijding van 
witwassen en terreurfinanciering. Dit decentrale 
computernetwerk met ma3tch technologie is ontwikkeld 
onder leiding en regie van ons ministerie. JenV is 
ook eigenaar van de technologie en heeft de FIOD 
geïnspireerd ook een eigen netwerk te ontwikkelen.

FIU.NET is in 2002 door het toenmalige 
Justitieonderdeel Meldpunt Ongebruikelijk Transacties 
(nu FIU-NL) bedacht en in samenwerking met andere 
meldpunten in de Europese Unie ontwikkeld.

Een digitaal netwerk tussen meldpunten in Europa was 
noodzakelijk om beveiligd en snel gegevens te kunnen 
uitwisselen. Een centrale database bleek niet haalbaar, 
want dat zou betekenen dat één centraal orgaan 
toegang zou hebben tot alle informatie. 
Het Meldpunt kwam daarom op het idee om een 
decentraal netwerk op te zetten, FIU.NET, waarbij 
elke organisatie verantwoordelijk blijft voor zijn 
eigen gegevens en de controle houdt over de 
gegevensuitwisseling. En deze decentrale aanpak 
bleek effectief. Justitie heeft in de periode 2007 - 2016 
EU-subsidies ontvangen om het computernetwerk 
uit te breiden naar alle EU lidstaten en de technologie 
door te ontwikkelen. De doorontwikkeling leidde in 
2012 tot de ma3tch technologie, waarmee gegevens op 
privacy-beschermende wijze kunnen worden gematcht. 
De subsidieverstrekker, de Europese Commissie, 
concludeerde in 2014 dat dit concept, de decentrale 
aanpak gecombineerd met de ma3tch technologie, een 
“recept voor succes” was. De FIOD heeft dat signaal 
opgepakt en, geïnspireerd door het succesverhaal van 
de FIUs, besloten eenzelfde netwerk op te zetten met 
collega-diensten in het buitenland. Aangezien JenV 
het beheer van FIU.NET in 2016 heeft overgedragen 
aan Europol, hadden de betrokken JenV medewerkers 
de handen vrij om samen met de FIOD zijn Financial 
Criminal Investigation network (FCInet) op te zetten.

De FIOD heeft dit initiatief genomen om samen  
met zijn collega-diensten de internationale 
samenwerking wereldwijd te versterken en te 
intensiveren. Dit aangezien 80% van de FIOD-
onderzoeken een internationaal component heeft. 
Door de inzet van deze technologie kan op een 
effectieve wijze ernstige financiële en ondermijnende 
criminaliteit (zoals belastingfraude, corruptie, 
terrorisme financiering en witwassen van geld) worden 
bestreden. De internationale samenwerking tussen 
opsporingsinstanties die gespecialiseerd zijn in dit type 
criminaliteit, is meer dan noodzakelijk. Het FCInet wordt 
dit jaar operationeel.

Met FCInet zijn de FIOD-achtige diensten in staat  
om via een specifieke functionaliteit samen data te 
analyseren en relevante informatie te identificeren.  
Het decentrale computernetwerk ondersteunt, 
innoveert en vergemakkelijkt operationele 
gegevensuitwisseling op slimme wijze, zonder daarbij 
inbreuk te maken op privacy en de autonomie van 
de diensten. Inmiddels is FCInet een OESO-initiatief 
met zeven deelnemers (Australië, België, Nederland, 
Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en 
IJsland) en een veelvoud aan geïnteresseerde landen.

De gebruikte technologie is uitermate interessant 
om ook op andere terreinen van informatiedeling 
in te zetten. Momenteel is de pSG van JenV formeel 
de eigenaar van deze oplossing en achterliggende 
technologie. 

Hoe werkt deze techniek?
Alle landen beschikken over eigen bronnen en 
databases met gegevens. Deze gegevens kunnen 
relatief eenvoudig aan de eigen lokale FCInet server 
worden gekoppeld, zonder dat andere partijen in het 
netwerk er bij kunnen. Landen houden dus volledige 
controle over hun informatie, maar omdat iedereen 
dezelfde technologie gebruikt, kunnen de gegevens 
wel gezamenlijk en uniform worden geanalyseerd. 
Partijen kunnen alleen gegevens van elkaar zien, 
wanneer die een ‘match’ vormen. Naar aanleiding 
van een ‘match’ kunnen partijen autonoom beslissen 
of en welke onderliggende informatie binnen het 
systeem uitgewisseld kan en mag worden. Hierbij kan 
de technologie zich dynamisch aanpassen aan lokale 
informatie en/of standaarden, en kan daardoor meestal 
eenvoudig met bestaande systemen werken, zelfs als 
die verouderd zijn.

http://FIU.NET
http://FIU.NET
http://FIU.NET
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Deze manier van data en kennis delen, kan ook op 
andere manieren en andere vraagstukken ingezet 
worden. Het heeft immers zijn waarde en veilige 
benadering al ruimschoots bewezen. Dit is van belang in 
het bestrijden van ondermijning en het gezond houden 
van het financiële stelsel.

Normaal gesproken moeten er bij dergelijke (grote) 
digitale projecten afspraken en compromissen gemaakt 
worden tussen alle partijen over gegevens, standaarden, 
kwaliteit, controle, etc. Hier is dat compleet andersom, 
omdat partijen dit individueel bepalen. Data hoeft zelfs 
niet per se volledig gestandaardiseerd of gestructureerd 
te zijn, zolang er maar voldoende informatie is om een 
mogelijke match tot stand te brengen. Er is ook geen 
risicovolle ‘big bang’ implementatie met continue 
oplopende kosten noodzakelijk. Partijen kunnen in 
eigen tempo stapsgewijs bronnen gebruiken en/of 
ontsluiten wanneer dit juridisch is toegestaan.

Elk individueel participerend land maakt hier zijn of 
haar eigen keuzes in. Het is dan ook essentieel dat 
de techniek achter het netwerk van dien aard is, dat 
iedereen er gebruik van kan maken. Hoe meer je 
toevoegt, hoe meer je (terug)krijgt. Zo ontwikkel je een 
zelf regulerend systeem en vormt zich een ‘Community 
of trust’.

Toekomst
Het landschap van internationale (data) uitwisseling 
is veranderd. Meer en meer zien we dat de data 
die noodzakelijk is, actief naar je toekomt. Voor de 
informatiepositie van de overheid is het gebruik en inzet 
van data essentieel om op een effectieve en kwalitatieve 
manier het werk te kunnen doen. We hebben daar nu 
al de juiste instrumenten in handen. Maar we hebben 
meer bestuurlijk draagvlak nodig. Bestuurlijke durf en 
lef is essentieel!!

Leestips bij dit artikel: https://ibestuur.nl/partner-
minjenv/meer-delen-minder-privacy-schenden

Gonnie de Graaff 
Senior Advisor FCInet
Verantwoordelijk voor 
financiële, beleidsmatige 
en managementaspecten, 
voortgangsverslagen en het opstellen 

van overeenkomsten en andere formele documenten 
die nodig zijn voor een solide samenwerkingsbasis 
binnen het project. Aanspreekpunt beleids- / 
managementniveau FCInet deelnemers.

Udo Kroon
Chief Information Officer FCInet
Verantwoordelijk voor ICT strategie 
en innovatie, waaronder het tot stand 
brengen van technologie innovaties als 
FIU.NET en ma3tch. Sterke achtergrond 

in probleemoplossing, software ontwikkeling en 
data-analyse in complexe nationale en internationale 
projecten en omgevingen.

Jules Anthonia
Outreach & Training Officer FCInet
Verantwoordelijk voor de verbinding 
met eindgebruikers en geïnteresseerde 
derden, het ontwerpen van de 
trainingscyclus, coördineren en leiden 

van gebruikers- en informatiesessies.
Achtergrond: operationeel internationale 
gegevensuitwisseling, Training Coördinator FIU.NET. 
Levensquote: “Als het niet gaat zoals het moet,  
dan moet het zoals het gaat!“

 ‘Slimmer omgaan  
     met data maakt  
    ons alleen maar  
         succesvoller’

https://ibestuur.nl/partner-minjenv/meer-delen-minder-privacy-schenden
https://ibestuur.nl/partner-minjenv/meer-delen-minder-privacy-schenden
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Data primeurs op JenV iTour 2018
Op dinsdag 24 april jl. heeft de derde JenV iTour plaatsgevonden. Na drie jaar is het al 
bijna een traditie geworden; het is hét evenement waar alle ‘i’ geïnteresseerde JenV 
collega’s bij elkaar komen. Naast wederom een mooi programma, was er dit jaar ook  
de Data informatiebalie en waren er veel dataprimeurs.

Tijdens de iTour was er dit jaar voor het eerst een  
Data informatiebalie aanwezig. Een plek waar JenV 
collega’s antwoord konden geven op data vragen. 
Vragen over open data, big data, gegevens kwaliteit, 
maar ook over Basisregistratie Communicatie Service 
(BCS) en de informatierotonde. Op vragen waarop 
tijdens de iTour geen antwoord konden gegeven, 
wordt later persoonlijk contactopgenomen met de 
vragensteller. Het loket werd bemand door collega’s 
van JenV, versterkt door Paul Suijkerbuijk, collega open 
data van BZK en van https://www.open-overheid.nl en 
Jelle Verburg, collega van https://data.overheid.nl. Beiden 

hebben ook input geleverd voor de open data toolbox, 
waarover verder in dit artikel meer.

Het loket werd aan het begin van de middag geopend 
door Directeur Informatievoorziening en Inkoop Emine 
Özyenici. Suzanne van der Knijff, programmamanager 
Impuls open data, overhandigde haar de eerste toolbox 
van open data. Ook de pSG Ronald Barendse bezocht 
het loket en toonde veel interesse in de toolbox.  
Hij benoemde specifiek het belang van het duidelijk 
visualiseren van (open) data.

Paula Giezeman (Gegevenskwaliteit), Jeroen van den Doel (BCS), Suzanne van der Knijff (Open data), 
Paul Suijkerbuijk (Open data), Jelle Verburg (Open data), Suzanne Hartholt (Big data),  
Monique Barnhoorn (Big- en Open data) en Emine Özyenici (Directeur Informatievoorziening en Inkoop)

https://www.open-overheid.nl
https://data.overheid.nl
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Naast de mogelijkheden tot het stellen van vragen is er 
een aantal ‘dataprimeurs’ gelanceerd tijdens de iTour. 
Zoals een compleet herziende ‘toolbox’ voor open data, 
met daarin het open databeleid van JenV. Maar ook een 
concreet stappenplan om datasets openbaar te maken 
en tips om open data als organisatie te omarmen.  
Zo is JenV ook bezig met de versnelling van het proces 
om aan de slag te gaan met big data. In de nieuwe 
big data toolbox zijn twee documenten opgenomen, 
de big data factsheet en een overzicht van de 10 
uitgangspunten, om aan de slag te gaan met big data. 
Een speciale privacy impact analyse (PIA) voor big data-
processen wordt nu nog opgesteld, maar is begin juni 
ook beschikbaar. Naast de toolbox is er voor big data 
ook een animatie gemaakt. Een filmpje waarin wordt 
verteld welke stappen in het data-proces gezet worden, 
voordat daadwerkelijk met big data-analyse aan de slag 
gegaan kan worden. Al deze bruikbare handvatten zijn 
te vinden en te downloaden via https://www.rijksoverheid.
nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data.

Het was de hele middag druk aan de balie met 
vragenstellers en geïnteresseerden. Voor JenV een 
eerste stap richting een structurele data-vraagbaak.

Een programmamanager ‘zelfrijdende auto’s’ 
was zowel geïnteresseerd in big data als open 
data. Zij vond het vooral mooi om te zien 
dat niet alleen naar elke nieuwe techniek 
afzonderlijk wordt gekeken, maar dat nieuwe 
technieken zoals big data met zelfrijdende 
auto’s met elkaar worden gecombineerd om het 
succesvol te maken.

Een andere vraag bleek te gaan om het 
verkrijgen van data. Zowel onze ‘Data 
informatiebalie’ collega als de collega die de 
vraag had gesteld, vonden het leuk om elkaar te 
helpen bij het ‘afpellen’ van het probleem om 
vervolgens een aantal concrete suggesties te 
doen.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data
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 ‘De minister van JenV:  
     De organisatie van  
 morgen is een 
informatie gestuurde 
  organisatie, waarin  
    het gebruik en het  
 beschikbaar stellen  
 van (open) data  
  essentieel is!’

Aanpak en best practices
Binnen de overheid is iedere organisatie - zoals 
ministeries en gemeenten - zelf verantwoordelijk voor 
het beschikbaar stellen van haar data. Deze pagina 
laat zien hoe het ministerie van Justitie en Veiligheid 
(JenV) daar invulling aan geeft, door documenten over 
de aanpak en best practices te delen. Producten die 
het netwerk van dataspecialisten binnen JenV samen 
ontwikkelt. De in april 2018 herziende onderstaande 
documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor 
professionals die zich bezig houden met het beschikbaar 
stellen van open data en datasets.
• De 4 concrete stappen naar open data
• Open data beleid
• Tips voor het proces naar open data

 Data
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ 
ministerie-van-justitie-en-veiligheid/data

Informatieplan JenV 2018
Bij elke van de maatschappelijke opgaven van JenV 
is data in de kern noodzakelijk voor het juist kunnen 
functioneren van JenV. In de komende jaren staat voor 
de informatievoorziening van JenV gebruik, verbetering 
van de kwaliteit en deling van data centraal. Deze 
Data pagina biedt professionals binnen de overheid 
hulpmiddelen om aan de slag te gaan met Open Data 
en Big Data.

Open data
Het beschikbaar stellen van data is het ministerie van 
Justitie en Veiligheid (JenV) niet langer een vraag, 
maar een bewuste keuze, in lijn met onze (verander)
ambities: ‘JenV is een betrouwbare partner voor 
burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert 
in een veranderende samenleving. We informeren 
en communiceren meer, zijn pro-actief, open en 
transparant, zodat politiek en samenleving tijdig weten 
wat er speelt op het terrein van JenV.’

Op data.overheid.nl worden momenteel de volgende 
open data van JenV aangeboden:
• Inkoopdata
• Justitiethesaurus
• Cijfers recidive monitor (Repris)
• Statistische naslagwerk Rechtspleging civiel en 

Bestuur (C&B)
• Kennisbank justitiële interventies
• HRM cijfers politie 2015 (landelijk en per eenheid)
• Reactietijden politie prio meldingen 2015 (landelijk en 

per eenheid)
• Criminaliteitsfrequenties 2015 (per categorie en 

gemeente)
• Immigratie: vertrek
• Immigratie: toelating asiel
• Immigratie: toelating werk, studie en gezien
• Immigratie: opvang en onderdak
• Immigratie: EU-documenten
• Immigratie: Nationale Politie
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Magazines Open Data
iBestuur magazine Open data

(Big) Dataanalyse
De Brede Bestuursraad van JenV wil kennis en  
ervaring rondom (big) data-analyse actief bundelen  
en versterken. Daarom is het startschot gegeven voor  
Big Data Living Lab en competence network rond data-
analytics. De onderstaande documenten zijn bedoeld 
ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden 
met (big) data-analyse. Het zijn ‘levende’ documenten, 
dat wil zeggen dat we ze elke keer weer aanpassen en 
wijzigen. Inzicht kan immers leiden tot andere tips.
• Big data factsheet
• Big data handreiking in 10 stappen

Magazines (big) dataanalyse
• Magazine (big) Data-analyse nr 1

Naast handige tips en 
stappen plannen kunnen 
we veel van elkaar leren. 
Daarom wordt er binnen 
het Competence network 
actief kennis en ervaring 
gedeeld. Dit gebeurt 
onder andere door het 
organiseren van mini 
symposia. In dit eerste 
(big) data - analyse 

magazine wordt teruggekeken op het minisymposium 
‘Experimenten met Big Data’.

Animatie
Om te komen tot nauwe samenwerking op het gebied 
van (big) data analyse dienen de juiste stappen, op 
het juiste moment gezet te worden. Om dit traject 
duidelijk in beeld te hebben, is er een animatie van die 
(voorbereidende) stappen gemaakt.

Naast handige tips en stappen plannen kunnen we 
veel van elkaar leren. In de verschillende open data 
magazines worden voorbeelden van binnen en buiten 
JenV graag gedeeld. Collega’s vertellen elkaar welke 
stappen er zijn gezet, wat er goed ging maar wat ook 
nog verbeterd kan worden. Op deze manier helpen we 
elkaar om meer en meer data beschikbaar te stellen.

Magazine Open Data nummer 1
In dit magazine een terugblik op Reuring!Café Open 
Data: wat is van waarde? een debat met het  
publiek over het beschikbaar stellen van data.  
Dit organiseerde JenV samen met de Vereniging 
voor Overheidsmanagement (VOM).

Magazine Open Data nummer 2
Ruim 50 collega's van JenV onderdelen, politie, Raad 
voor de Rechtspraak en diverse andere departementen 
kwamen, in navolging van minister Blok in juni van dit 
jaar, op werkbezoek bij het CBS. Dit magazine bevat 
een terugblik op dit werkbezoek. Je leest wat er is 
besproken, welke kennis en ervaring is gedeeld.  
En welke tips wij hebben meegekregen.

Alle informatie op deze pagina is terug te vinden 
op de Data pagina van JenV.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-
van-justitie-en-veiligheid/data
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Colofon

Wij bedanken alle experts voor de leuke en inspirerende 
gesprekken. 
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