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‘We zien enorm veel gebeuren bij JenV 
            op het gebied van open data, 
    jullie stellen een goed voorbeeld door 
           de manier waarop dit onderwerp 
                               ter hand wordt genomen’
                                            - Masja van Rooij-Kooiman

 ‘We weten al best veel 
                     van onze klanten 
        doordat we zien 
                  welke informatie 
                   ze bekijken’’
                            - Tim Charlett-Green

         ‘Met het Living Lab 
Open Data willen we 
       de aansluiting maken 
   met de maatschappij’’
                      - Suzanne van der Knijff

‘Onze cijfers kunnen 
    worden gecomplementeerd 
                 met CBS-cijfers en 
          dan heb je niet alleen 
     sec een beeld van de 
              veiligheid maar        
           van wat er gebeurt in 
                       de maatschappij’
                                                 - Ron Maas

                        ‘Als we data op een 
       andere manier kunnen
              ontsluiten, kunnen we de  
                   frequentie ook verhogen’
                                                 - Marleen Verbruggen

‘Zorgvuldigheid en een goede afweging  
                   van de belangen van veiligheid, 
           privacy en openheid is cruciaal 
                                 voor de overheid’
                                            - Masja van Rooij-Kooiman

 ‘Informatie is 
                  van de burger  
            en niet 
        van de overheid’
         - Jeroen Sprenger (ingebracht door 
                       Masja van Rooij-Kooiman)

         ‘Je denkt als 
communicatie professional   
          misschien dat werken 
met open data een risico is,
         maar het biedt juist      
     ontzettend veel kansen!’
                      - Walter Schirm

          ‘Statistische  
                 beveiliging  
         is één van de  
            dingen waar 
        het CBS heel 
                       goed in is’
                            - Ruben Dood

             ‘ik ben vandaag
     enorm geïnspireerd en zie in de 
resultaten van de workshops 
              ook mooie ideeën waar ik        
   graag zelf mee aan de slag wil’
                                           - Sander Zwienink

Gehoord tijdens het werkbezoek CBS...



 Open Data • Werkbezoek CBS  •     3

                        ‘Als we data op een 
       andere manier kunnen
              ontsluiten, kunnen we de  
                   frequentie ook verhogen’
                                                 - Marleen Verbruggen

Open Data Magazine

Voor je ligt alweer het tweede Open Data Magazine. Waar we met het eerste magazine 
verslag deden van het Reuring!Café, gaan we met dit Magazine in op het werkbezoek 
wat JenV op dinsdag 28 november jongstleden heeft gebracht aan het CBS. 

We hebben niet de intentie om maandelijks een 
magazine uit te brengen. Integendeel; we brengen 
een magazine uit op het moment dat we wat te delen 
hebben. Bijvoorbeeld een werkbezoek, een inspirerend 
seminar of wanneer we zoveel mooie verhalen, kennis 
en ervaring hebben verzameld dat we die graag met 
jullie delen via dit magazine. Want daar draait ons 
programma Impuls Open Data om: het actief delen 
van kennis en ervaring, hulp bieden waar dat gevraagd 
wordt en vooral ook nieuwe ontwikkelingen ontdekken 
en bekend maken.  

Het magazine delen we zowel digitaal als in beperkt 
aantal in hard-copy. Ga er even rustig voor zitten en 
laat alle verhalen op je in werken. Heb je vragen, al dan 
niet naar aanleiding van een van de verhalen, neem 
dan contact op met ons door een mailtje te sturen naar 
opendata@minvenj.nl.

Daarbij hebben we ook een verzoek aan jou: deel de 
kennis van Open Data actief. Stuur de link van het 
magazine naar jouw contacten, deel het via social 
media, kortom: zegt het voort!

Team van Programma ‘Impuls Open Data’,

Suzanne van der Knijff
Fanny Wallenbroek
Klaaske van der Wekken 
Monique Barnhoorn

mailto:opendata%40minvenj.nl?subject=
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Dagvoorzitter Masja van Rooij-Kooiman verwelkomde 
alle aanwezigen en nam ze mee in het programma van 
die middag; eerst een plenair gedeelte met diverse 
sprekers van CBS, VWS, Politie en JenV, en vervolgens 
een ronde met drie verdiepende workshops. 

In de plenaire zaal werden we eerst ‘up to speed’ 
gebracht door presentatie van Bert Kroese van het CBS 
over open data, big data en dienstverlening die het CBS 
hieromtrent biedt. Valentin Neevel van VWS nam de 
aanwezigen mee in de totstandkoming van de website 
‘Staat van Volksgezondheid en Zorg’. Een website met 
actuele en eenduidige cijfers over de verschillende 
domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport ( VWS) waarmee het beleid van VWS 

kan worden gevolgd en verantwoord. Aansluitend 
was daar Ron Maas van de politie die vertelde hoe 
medewerkers bij de politie actief data beschikbaar 
stellen maar ook zelf gebruiken. 

Na deze stevige basis was het tijd geworden voor 
verdieping in de vorm van workshops. In een van de 
workshops werd specifiek aandacht besteed aan de rol 
van communicatie in het beschikbaar stellen van data. 
Een volgende workshop hielp medewerkers die al vaker 
met open data werken verder op weg, en bij een derde 
workshop kregen starters op het gebied van open data 
handvaten aangereikt om aan de slag gaan met de eigen 
(beleidsgerelateerde) data.
Verderop in dit magazine kun je hier meer over lezen.

Dinsdag 28 november was het dan 
zover: het werkbezoek aan het CBS!

Ruim vijftig 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. Terwijl 
in juni het zonnetje de aanwezigen nog verwarmde, kwam nu de regen 
met bakken uit de lucht. Maar de enthousiaste ontvangst en de energieke 
sprekers kregen de aanwezigen snel op het puntje van de stoel. 

 Terugblik: Suzanne van der Knijff (deelnemer)



Globaal programma | 28 november

Welkom 
Masja van Rooij-Kooiman

CBS en data: de kracht van data voor beleid 
Bert Kroese

Programma Impuls Open Data JenV  
Sander Zwienink en Suzanne van der Knijff

Staat Volksgezondheid en Zorg 
Valentin Neevel en Ruben Dood

Praktijkvoorbeelden op het terrein van JenV 
Ron Maas en Marleen Verbruggen

Pauze en zaalwisseling

Verdiepende deelsessies:

1.  Open data en communicatie  
Loes Broen en Walter Schirm 

2.  Open data en de Vreemdelingenketen  
Tim Charlett-Green en Luc Verschuren 

3.  Handvaten voor data gedreven beleid  
Huib van der Kroon en Marien Vrolijk

Afsluiting plenair in Tinbergenzaal, 
terugkoppeling uit de werksessies

Borrel
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‘Het besef dat overheden meer informatie moeten delen met burgers, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven is al langer bekend.  
Het actief inventariseren van het ‘wat dan?’ en ‘hoe dan?’ was de rode  
draad tijdens het werkbezoek van het ministerie van JenV aan het CBS.’  
Aan het woord is Masja van Rooij-Kooiman, dagvoorzitter tijdens dit 
werkbezoek en hoofd Rechtsbescherming en Veiligheid bij het CBS.

‘Wij zien dat overheidsorganisaties steeds actiever worden 
en bijdragen aan de nieuwe cultuur van transparantie, 
bijvoorbeeld door meer en meer hun eigen data als 
open data beschikbaar te stellen. Deze bijeenkomst was 
daar ook onderdeel van. Met name in het domein van 
Justitie en Veiligheid zijn er al veel initiatieven en de lat 
ligt hoog. Maar het besef van verantwoordelijkheid voor 
zorgvuldigheid en privacy, is bij JenV minstens net zo 
hoog. En dat is heel begrijpelijk want het gaat om zeer 
kwetsbare doelgroepen en thema’s. 

Het CBS zoekt actief de samenwerking als partner op 
gebied van data. En die samenwerkingsprojecten zijn bij 
het thema Veiligheid en recht de laatste jaren bijzonder 
intensief. Het is boeiend om bij die innovatieve projecten 
betrokken te zijn. Het CBS heeft heel veel data in huis 
en kan vanuit ervaring op gebied van methodologie, 
grote databestanden, privacy en datakoppelen andere 

Weten wat je kunt met open data

 ‘Zorgvuldigheid en een 
goede afweging van 
   de belangen van veiligheid, 
privacy en openheid 
        zijn cruciaal voor 
                     de overheid’

 Spreker: Masja van Rooij-Kooiman |    Terugblik: Arjan van der Meer (deelnemer)

organisaties adviseren of helpen bij het ontsluiten 
van data voor de samenleving. Daarmee doen ook wij 
dus - vanuit onze expertise - volop mee aan de open 
data-revolutie. 
 
Een voorbeeld is de samenwerking in de webomgeving 
Criminaliteit in beeld, waar we samen met WODC,  
OM, Politie en Raad voor de rechtspraak sinds kort  
zoveel mogelijk informatie en data voor een breed 
publiek bij elkaar willen brengen op het terrein van de 
strafrechtketen en veiligheid in algemene zin. 
De bronnen zijn voornamelijk registerdata en 
administratieve data, maar er is ook de Veiligheids-
monitor, die een beeld geeft van veiligheidsbeleving 
onder slachtoffers in Nederland. Ook het aanbieden van 
open data hoort uiteraard tot de plannen. 

We zien ook nieuwe behoeften van onze partners:  
Zo wordt er al enige jaren gewerkt aan verbetering 
van de prestaties in de strafrechtketen. Er is behoefte 
aan meer en betere informatie over verdachten en 
daders, zodat deze door de gehele keten op een 
eenduidige manier kunnen worden gevolgd. Er wordt 
nu op een veilige manier gewerkt aan een Data 
Alliantie Strafrechtketen waarin voor onderzoek en 
beleid samengewerkt wordt en die hun publicaties ook 
gezamenlijk openbaar gaan maken. 

Daarnaast is er behoefte aan monitoring op het gebied 
van migratie, cybersecurity en criminaliteit. Vanuit 
ons Big Data expertisecentrum doen we gezamenlijke 
experimenten om te zien wat nieuwe methoden 
en technieken voor statistische doeleinden kunnen 
betekenen. Denk daarbij aan textmining, webscraping 
en gebruik van satellietdata.
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Ten slotte is er ook onze open data-samenwerking met 
de politie. Het CBS helpt daarbij met zowel techniek 
als methodologie zodat de politie zelf haar eigen 
bedrijfsmatige data kan ontsluiten via StatLine voor 
derden en daarmee ook makkelijker vragen van burgers 
en Wob-verzoeken kan beantwoorden. Vooral voor 
onderwerpen rondom Justitie en Veiligheid is het van 
groot belang dat de cijfers transparant zijn en antwoord 
geven op maatschappelijke of beleidsmatige vragen die 
spelen.’

Masja juicht het toe dat het ministerie van JenV actief 
op zoek is naar manieren waarop open data ingezet 
kunnen worden voor het maatschappelijk belang en een 
betrouwbare en benaderbare overheid. 

‘Een inspirerende middag met een duidelijk merkbare 
drive om open data verder te omarmen’, besluit Masja.

Masja van Rooij-Kooiman
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Het CBS publiceert al meer dan 115 jaar cijfers op basis van data. Waar vroeger 
alleen enquêtes de basis vormden voor de uitkomsten, zijn dit tegenwoordig 
vooral registers. Ook de publicaties zijn sterk veranderd. Van papieren 
publicaties is de omslag gemaakt naar digitale producten, die deels verspreid 
worden via verschillende kanalen: nieuwsberichten, animaties, filmpjes en 
vlogs. Veel informatie is als open data gratis beschikbaar, ook voor hergebruik.

De kracht van data voor beleid
 Spreker: Bert Kroese |    Terugblik: Arjan van der Meer (deelnemer)

Bert Kroese
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Binnen de overheid is open data een belangrijk 
thema. Door steeds meer open data beschikbaar 
te stellen, wordt de overheid transparanter en 
toegankelijker. Open data bieden ook mogelijkheden 
om maatschappelijke problemen op te lossen. Bert 
Kroese: ‘Sinds 2014 heeft het CBS een open data portaal 
(opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS)
waarbij het in totaal bijna 4.450 dataverzamelingen als 
open data beschikbaar stelt. Via dit portaal kan iedereen 
die dat wil onbeperkt beschikken over deze grote 
hoeveelheden - volstrekt anonieme - data van het CBS.’ 

Daarnaast organiseert het CBS één keer per jaar een 
bijeenkomst voor gebruikers van open data en helpt het 
andere (overheids)organisaties met kennis en advies op 
dit gebied. De datasets van het CBS zijn ook te vinden 
op het dataportaal van de Nederlandse overheid 
data.overheid.nl. Dat dataportaal beschikt over meer dan 
12.000 open data sets. 

Naast het gebruik van open data biedt het CBS ook 
andere diensten aan. Onder strikte voorwaarden 
(onder andere op het gebied van geheimhouding) 
kan gebruik worden gemaakt van microdata. Dat zijn 
koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau 
waarmee onderzoekers van Nederlandse universiteiten, 
wetenschappelijke organisaties, planbureaus, 
ministeries en onderzoeksbureaus zelf statistisch 
onderzoek kunnen doen. Het koppelen van deze data 
aan eigen onderzoeksresultaten verschaft de gebruikers 
meer inzicht en verdieping. Ook het ministerie van 
Justitie en Veiligheid maakt gebruik microdata, onder 
andere voor de veiligheidsmonitor, onderzoek naar 
criminaliteit en de cohortstudie van asielmigranten. 

Een belangrijke nieuwe databron van het CBS is 
big data. Om nieuw, innovatief onderzoek naar big 
data te stimuleren heeft het CBS in september 2016 
het Center for Big Data Statistics (CBDS) opgericht. 
Binnen het CBDS werken meer dan 40 nationale en 
internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven 
en het onderwijs samen op het gebied van big data-
technologie en big data-methoden voor het maken van 
statistieken. Bert Kroese: ‘Big data heeft het potentieel 
de statistiekvoorziening sneller, beter en gedetailleerder 
te maken, met minder kosten en minder administratieve 

lasten. Het CBDS wil de statistiek ook actueler maken, 
nieuwe statistieken produceren en bij bestaande 
statistieken meer verdieping aanbrengen. Op die 
manier komen we tot een betere beleidsondersteuning, 
dat biedt gebruikers mogelijkheden voor goed 
onderbouwde beleidsvorming en actuele monitoring.’

Bert kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst:  
‘Het was mooi om te zien dat er zoveel belangstelling  
en enthousiasme is bij het ministerie van JenV en dat  
er al zoveel initiatieven lopen.’ 

‘JenV beschikt over veel informatie, dat biedt mooie 
kansen. Om die optimaal te benutten is het belangrijk 
om alle data bij elkaar te brengen en te zorgen voor 
goede, veilige en toegankelijke opslag - met duidelijke 
metadata. Omgaan en benutten van data moet in de 
cultuur gaan zitten. Als je dat serieus aanpakt, kan het 
heel veel opleveren.’

 ‘Het was mooi 
   om te zien dat er zoveel 
belangstelling en 
   enthousiasme is bij het 
ministerie van JenV 
    en dat er al zoveel 
                     initiatieven 
                        lopen’

https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS
https://data.overheid.nl/
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In december 2016 ontstond er in de Bestuursraad van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid (JenV) een mooi gesprek tussen de bestuurders over 
de kansen die men zag om Justitie en Veiligheid te veranderen van een 
gesloten organisatie naar een organisatie die graag transparant wil zijn. 
Aanleiding voor dit mooie gesprek was een inventarisatie van data in het 
kader van het ontsluiten van open data. 

Sander Zwienink, Hoofd Advies bij Directie 
Informatisering en Inkoop (DI&I) en Suzanne van der 
Knijff, programmamanager Impuls Open Data bij DI&I, 
lichtten tijdens het plenaire deel van het werkbezoek 
aan het CBS toe wat het gesprek in de Bestuursraad 
heeft betekend voor de verdere ontwikkeling van Open 
Data bij Justitie en Veiligheid. 

Sander Zwienink: ‘De Bestuursraad legde zelf de 
link met de doelstellingen van het programma JenV 
Verandert! en de wens om zelf de regie in handen te 
nemen om op gezette tijden te publiceren wat we bij 
Justitie en Veiligheid allemaal aan het doen zijn. Wat 
tevens een nadrukkelijke rol heeft gespeeld om het 
programma Impuls Open Data in te stellen is de wet 
Hergebruik van Overheidsinformatie en de Nationale 
Open Data Agenda die gecoördineerd wordt door BZK.  
Inmiddels zijn er heel wat stappen gezet op het pad 
naar open data’, vertelde Zwienink. ‘Wat erg geholpen 
heeft, was het werkbezoek van voormalig minister Blok 
aan het CBS. Tijdens dit bezoek benadrukte de minister 
nog eens het belang van open data: ‘De organisatie van 
morgen is een informatie gestuurde organisatie, waarin 
het beschikbaar stellen van data essentieel is.’

Een grote uitdaging voor JenV is het vinden van de 
juiste balans met betrekking tot privacy, veiligheid en 
zorgplicht versus maatschappelijke baten, hergebruik, 
openheid en transparantie. Dat heeft ertoe geleid dat 
JenV eerst beleid is gaan maken als aanvulling op het 
NODA beleid van BZK. En met dat beleid heeft DI&I het 
commitment gekregen van de Bestuursraad.’

Suzanne van der Knijff nam het stokje over: ‘Het 
programma Het programma Impuls Open Data is 
inderdaad ontstaan na die mooie bespreking in de 
Bestuursraad. Daar is met het vaststellen van het beleid 
ook de goedkeuring gekomen voor de start van het 
programma. 
De doelstellingen van dit programma zijn dat we de 
impuls die de Bestuursraad aan het onderwerp Open 
data wil geven, met het programma ondersteunen 
en verder brengen. Ook wilden we een verandering 
teweeg brengen: we komen tenslotte toch echt van een 

Programma Impuls Open Data JenV 
 Sprekers: Sander Zwienink en Suzanne van der Knijff  |    Terugblik: Asmara Kramer (deelnemer)

Sander Zwienink
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tamelijk gesloten organisatie en moeten meer open en 
transparant worden’, aldus Suzanne. 

Het uitgangspunt is wel dat onderdelen zelf 
dataeigenaren blijven en dus ook zelf verantwoordelijk 
zijn voor die data en het zetten van stappen naar open 
data. Het programma kent drie actielijnen waarbinnen 
diverse activiteiten wordt ontplooid: 
1. Advies en ondersteuning op maat;
2. Kennis opbouwen en delen;
3. Inspireren en communiceren. 

Suzanne benadrukte aan dat actieve communicatie 
ontzettend belangrijk is. ‘Het onderwerp Open Data 
moet echt in het bewustzijn landen van de mensen. 
Goede voorbeelden helpen hier enorm bij, omdat ze 
inspireren en aanzetten tot actie. Vanuit het programma 
is onder meer een toolkit beschikbaar gesteld op de 
website opendata.rijksoverheid.nl en er is een editie van 
iBestuur magazine verschenen dat in het teken staat van 
open data.  
In het kader van kennis opbouwen en delen is een 
samenwerking gestart met de Universiteit Utrecht om 
een Living Lab open data op te zetten. Dit biedt de 

mogelijkheid te onderzoeken op welke manier we de 
burgers, wetenschap, media en bedrijfsleven kunnen 
betrekken bij open data zodat we gericht onze capaciteit 
en energie kunnen inzetten op de datasets waar de 
buitenwereld behoefte aan heeft.’ 
Suzanne vertelde dat het team vanuit het Programma 
Impuls Open Data veel nieuwe ontwikkelingen heeft 
gezien. ‘Bij de start van het programma was er nog veel 
weerstand merkbaar, maar inmiddels is een kentering 
ontstaan. Er is echt een beweging op gang gekomen. De 
onderdelen pakken het op, weliswaar in verschillende 
snelheden, maar met goede resultaten. Wat ook mooi 
is, is de toename van publicatie op data.overheid.nl,  
daar staat de teller inmiddels op 41 datasets. 
Het programma wordt komend jaar voortgezet en dan 
zal de focus liggen op hoe we de buitenwereld kunnen 
betrekken bij open data. Het is zinvol om het gesprek 
met de buitenwereld aan te gaan, omdat dat helpt om 
balans aan te brengen tussen kwaliteit en kwantiteit van 
open data. Ook zal het programma onderzoeken hoe 
het ministerie van JenV haar open data toegankelijk en 
laagdrempelig kan presenteren. Kortom, er gebeurt heel 
veel en JenV maakt goede vorderingen, maar er liggen 
ook nog genoeg uitdagingen om op te pakken.’

Suzanne van der Knijff

http://opendata.rijksoverheid.nl
http://data.overheid.nl
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Er zijn veel overeenkomsten tussen de beleidsterreinen Volksgezondheid 
en Justitie & Veiligheid. Beide onderwerpen zijn prominent aanwezig in het 
maatschappelijke, publieke en politiek debat. Een debat dat in beide gevallen 
regelmatig wordt gevoerd op basis van emotie, onderbuikgevoelens, gevoed 
met aannames waarvan men als snel aanneemt dat het ‘algemeen bekend is’.  
Er zijn tal van partijen actief in dit debat die niet altijd dezelfde belangen 
hebben. Een solide cijfermatige, betrouwbare en algemeen beschikbare 
informatiebron heeft op het gebied van Volksgezondheid zijn dienst bewezen. 
Op het gebied van Justitie en Veiligheid liggen hier nog kansen.

Staat van Volksgezondheid en Zorg 
 Sprekers en   terugblik: Valentin Neevel en Ruben Dood

Het is niet alleen van belang om data open te maken, 
minstens zo belangrijk is het om te zorgen dat de 
maatschappij iets met die data kan op zo’n manier 
dat het de bronhouder ook nog helpt. Deze twee 
gedachten komen samen bij de opzet van de ‘De Staat 
van Volksgezondheid en Zorg’, een presentatie- en 

monitoringstool (website en app) voor actuele en 
eenduidige kerncijfers over de verschillende domeinen 
van VWS. 

De Staat van Volksgezondheid en Zorg (StaatVenZ) 
is een bundeling van alle gezaghebbende partijen in 

Valentin Neevel (r)
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Nederland die op één of andere manier over objectieve, 
cijfermatige informatie beschikken, zoals het RIVM, 
NZA, CBS, SCP en nog vele andere partijen. In opdracht 
van het ministerie heeft RIVM in samenwerking 
met deze partners, de beschikbare (open) data 
geharmoniseerd, definities op elkaar afgestemd en 
vervolgens voor elk relevant begrip één kerncijfer 
bepaald. Hoeveel huisartsen zijn er in Nederland? Wat is 
eigenlijk precies een huisarts? Andere definities leiden 
tot andere tellingen en tot andere uitgangspunten en 
daarmee tot een debat waarin het steeds moeilijker 
wordt om het over de kern van de zaak te hebben.

Het overgrote deel van deze data was al bij het CBS 
aanwezig. CBS heeft expertise in huis om privacy-
gevoelige data als patiëntgegevens om te zetten naar 
veilige informatie zonder risico’s op schending van 
privacy. Vervolgens is een website opgezet waarin 
vrijwel alle belangrijke kerncijfers op het gebied 
van gezondheid en zorg als open data bij elkaar zijn 
gebracht. Alle aanleverende partijen erkennen de 
StaatVenZ als dé gezaghebbende bron van cijfers. 
Een bron die voor iedereen beschikbaar is waardoor 
er niemand over een (grote) informatievoorsprong 
beschikt. Daarmee kan het debat worden gevoerd op de 
onderwerpen waar het werkelijk over gaat en met een 
gelijk speelveld.

De StaatVenZ is niet bedoeld om het beleid te 
verantwoorden: kerncijfers zijn geen indicatoren. 

Daarom is door VWS samen met de Tweede Kamer, 
de VWS-monitor ontwikkeld. Hierin worden 
maatschappelijke doelstellingen en indicatoren 
gekoppeld aan kerncijfers uit de StaatVenZ. Op deze 
wijze wordt, met hulp van open data, voor iedereen 
duidelijk of er reden is tot bijsturing van beleid.  
Voor meer informatie kijk op www.staatvenz.nl en  
www.hetzorgverhaal.nl.

 ‘Het is minstens zo 
belangrijk om te zorgen  
        dat de maatschappij 
iets met open data kan 
         op zo’n manier 
    dat het de bronhouder 
                      ook nog helpt’

Ruben Dood

http://www.staatvenz.nl
http://www.hetzorgverhaal.nl
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De samenwerking tussen het CBS en de politie kent een lange geschiedenis. Al ver in het 
vorige bestel leverden de 26 oude regionale korpsen twee keer jaar een databestand 
aan waarmee het CBS aan de slag ging om criminaliteitsstatistieken vorm te geven en te 
publiceren. 

Sinds 1 januari 2013 zijn er echter geen 26 korpsen meer 
maar hebben we één politie in Nederland. Dat dit niet 
onopgemerkt voorbij is gegaan weten we allemaal. Er is 
veel gewijzigd de afgelopen jaren, intern bij de politie en 
in de samenwerking tussen politie en haar omgeving.
Formeel betekende dit nieuwe korps dat er een nieuw 
leveringscontract met het CBS afgesloten zou moeten 
worden. Op zich geen ingewikkeld vraagstuk, zoek en 
vervang de naam van de politiekorpsen en het nieuwe 
convenant is gereed. Echter de effecten van het vormen 
van één korps brachten ook kansen om de samenwerking 
met het CBS fundamenteel anders in te richten.

Eén van de effecten van één politie was namelijk dat er 
voor externe partijen plotseling ook maar één brievenbus 
nodig was. Vragen vanuit de media, vanuit het ministerie, 
de Minister, de Tweede Kamer, vanuit de Wob, vanuit 

Praktijkvoorbeelden  
op het terrein van JenV 

 ‘Wij kunnen vanuit 
   ons vak beter duiding 
geven aan de cijfers  
    en wat dit nu betekent 
           op het gebied van 
veiligheid en criminaliteit’

 Spreker en   terugblik: Ron Maas

onderzoeksinstituten en toezichthouders hoefden niet 
meer op 26 plaatsen ingestoken te worden maar vielen 
allemaal op de mat van het hoofdkantoor van de politie.
Dit gaf intern de nodige druk op het professioneel 
inrichten van concern-management (veiligheids)
informatie. Met als doel het landelijk kunnen ontsluiten 
van veiligheidsinformatie uit onze systemen, deze 
valideren, bewaken van consistentie zodat we zowel 
voor intern als extern gebruik de goede beelden konden 
verstrekken. Dit was - en is - geen sinecure. 
De hoeveelheid vragen is groot, de diversiteit evenzo 
en de mate van detaillering soms zelfs ridicuul. Als 
voorbeeld noem ik een serieuze vraag die binnenkwam 
naar de ontwikkeling van inbraken in auto’s die 
geparkeerd stonden in parkeergarages van Q-park. 
Het ontbrak er nog maar aan dat gevraagd werd om de 
resultaten te ordenen naar merk, type en kleur van de 
betreffende auto.

Inmiddels hebben we een Bureau Management 
Informatie dat veel van deze vragen van antwoorden 
weet te voorzien en hebben we een werkstructuur 
ingericht waarin alle afdelingen die dergelijke externe 
vragen ontvangen op inhoud en proces de zaken 
afstemmen. Zo weet communicatie welke Wob-
verzoeken mogelijke publicitaire gevoeligheden met 
zich mee kunnen brengen, kan Bestuurszaken zich 
prepareren op Kamervragen die voortkomen uit de 
mediavragen die een dag eerder zijn gesteld en zorgen 
we dat alle informatie intern gevalideerd is op inhoud en 
consistentie met eerdere publicaties. Deze ontwikkeling 
bracht ons het bewustzijn dat we met het vernieuwen 
van het contract met het CBS ook een kans hadden om 
onze samenwerking naar een hoger niveau te brengen. 
Dit is vanuit twee invalshoeken benaderd. 
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Op de eerste plaats werden wij ons bewust van een 
steeds grotere nadruk die gelegd werd op onze cijfers: 
zowel de kwantiteit als de kwaliteit hiervan. De kennis 
en kunde van het CBS zijn onomstreden, zowel op 
het gebied van omgaan met grote hoeveelheden date 
en van het technisch beheer als ook wat betreft het 
publicabel maken daarvan en het zorgdragen voor de 
nodige validatie, consistentie en waarborgen. Dit zijn 
kwaliteiten die wij als politie nooit kunnen evenaren. 
Aan de andere kant kunnen wij juist wél vanuit ons 
vak beter duiding geven aan de cijfers en wat dit nu 
betekent op het gebied van veiligheid en criminaliteit. 
Immers het koppelen van cijfers aan andere 
(kwalitatieve) ervaringen die we dagelijks opdoen 
geeft context en waarde. Het onderkennen van elkaars 
complementaire competenties gaf aanleiding tot nadere 
bespreking en verkenning. 

Ten tweede kunnen wij als politie slechts een beeld 
geven van de veiligheid en criminaliteit vanuit onze 
eigen systemen. Dit is slechts één kant van de medaille. 
Door onze informatie en inzichten te koppelen aan 
andere CBS-data die vanuit andere bronnen komt 
ontstaat een nog completer beeld over de veiligheid en 

criminaliteit in ons land. Een mooi voorbeeld hiervan 
is dat de geregistreerde (aangifte) criminaliteit al jaren 
daalt. Dat roept de vraag op of Nederland nu (op dit 
terrein) veiliger wordt of wordt er minder aangegeven? 
Wanneer we de veiligheidsmonitor van het CBS naast 
onze eigen data leggen blijkt dat de aangiftebereidheid 
weliswaar iets gedaald is, maar dat deze daling niet de 
criminaliteitsdaling verklaart.

Beide invalshoeken leidden ertoe dat we als politie en 
CBS een strategische samenwerking zijn aangegaan. Van 
klant-leverancier-relatie tot horizontale samenwerking.

Wat betekent deze samenwerking nu in de praktijk?. 
Cultureel was en is dit nog wennen voor ons beider 
organisaties. Voor het CBS is het wennen om van een 
aanbodgedreven organisatie te verbreden naar een 
organisatie die samen met ons zoekt naar oplossingen 
en die mogelijk ook out-of-the-box benaderingen 
vraagt. Voor ons is het wennen dat we niet alles zelf 
hoeven c.q. moeten doen, dat we kunnen (en moeten) 
vertrouwen op een externe partij. Mede doordat we 
vanuit beide organisaties een SPOC (single point of 
contact) hebben kunnen we met gerichte interventies 

Ron Maas
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bijsturen en zien we stap voor stap ontwikkelingen 
in de goede richting. Door de steeds intensievere 
samenwerking is er respect voor de verschillende rollen 
van beide organisaties. Soms begeven we ons op het 
grensvlak. Daardoor is er ruimte voor wrijving en is er 
ook steeds meer glans. 

Daarnaast hebben we bewust een nieuw product 
ontwikkeld dat ook fysieke uiting gaf aan deze 
nieuwe samenwerking. Er is een zogenaamde widget 
ontwikkeld waarin we een beperkt aantal sets met data 
van onze organisatie konden onderbrengen. Deze data 
werd voorheen altijd geplaatst op onze site politie.nl.  
Nu wordt deze data gehost door het CBS en is bij hen 
ook te ontsluiten, echter via de widget is de data ook 
weer via politie.nl te ontsluiten. Gewoon in onze eigen 
look and feel. Aan de buitenkant is er dus geen zichtbare 
verandering maar onder water is het proces en techniek 
fundamenteel anders.

Het was bewust een eerste stap om te wennen,  
te ervaren, te leren vertrouwen e.d. De ervaringen 
zijn positief dus gaan we op naar the next level. We 
gaan meer data publiceren, breder, gedetailleerder en 
actueler (met kortere verversingsgraad). Dit betekent 
dat we de widget gaan inruilen voor Statline voor 
derden. Wel met dezelfde uitgangspunten: look and 
feel in politiestijl, hosting, techniek en kwaliteitsborging 
door CBS. Het afgelopen jaar is bij ons, naast deze 
ontwikkeling, ook het Open Databeleid vol op stoom 
gekomen. Ik verwijs hierbij graag naar de terugblik op 
de workshop van Walter Schirm en Loes Broen verderop 
in dit magazine. Aanvullend op het verhaal van Walter 
kan ik wel benoemen dat de Open data ontwikkeling 1:1 
samenloopt met de door mij geschetste ontwikkelingen. 

Bijvoorbeeld wordt bij ons van alle binnenkomende 
vragen - zoals ik eerder noemde - bekeken in hoeverre 
dit repeterende vragen zijn. Indien dit het geval is gaan 
we de antwoorden op deze vragen proactief plaatsen. 
Daarnaast verwachten we door het plaatsen van de 
grotere, gedetailleerdere en actuelere data steeds meer 
externe vragen in de toekomst te voorkomen doordat 
we kunnen verwijzen naar de gepubliceerde data.

Mijn wens, en streven, is om bij het CBS een 
verzamelplaats te laten ontstaan op gebied van 
veiligheid. Wij zullen als politie daarbij een belangrijke 
bron zijn en bijdragen aan de duiding hiervan. Daarbij 
zullen we als politie en CBS onze publicatiemomenten 
meer en meer gaan afstemmen zodat ook hierin onze 
samenwerking zichtbaar is. Met Open data kunnen wij 
als politie, in samenhang met de kennis en de bronnen 
van het CBS, een steeds grotere bijdrage leveren aan 
het veiligheidsbeeld in ons land. Deze ontwikkeling 
heeft ook intern grote waarde. Het geeft bijvoorbeeld 
onze afdeling communicatie meer mogelijkheden 
om proactief te publiceren en zelf meer en meer 
ontwikkelingen te communiceren, in plaats van te 
reageren op vragen, uit te leggen wat verschillen tussen 
duiding van politie en CBS zijn of overvallen te worden 
door elders geschetste beelden.

 ‘Het afgelopen jaar is 
              bij ons ook het 
                Open Databeleid 
    vol op stoom gekomen’

Afrondend en terugkijkend zijn voor mij dit de 
lessons learned:
• Organiseer intern de samenhang in de 

informatieprocessen op afhandeling van externe 
vragen;

• Organiseer de consistentie, validatie en kwaliteit 
van de data uit eigen bron;

• Wees kritisch op de grens van je eigen 
(organisatie) kernkwaliteit;

• Maak gebruik van derden met aanvullende 
kernkwaliteiten die noodzakelijk zijn (bij ons CBS 
met technische kwaliteiten en beschikbaarheid 
andere bronnen);

• Organiseer de samenwerking in kleine stappen 
om cultuurverschillen te overbruggen.

We zijn tenslotte één overheid en kunnen (of moeten) 
optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteit. 

Ik gun jullie dezelfde positieve ervaringen als wij 
hebben.

https://www.politie.nl
https://www.politie.nl
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Walter Schirm (Politie) plaatst het belang van open data in de context 
van het politiewerk. De burger wordt door alle vastgelegde informatie 
steeds transparanter voor de overheid, dus verwacht de burger ook meer 
transparantie van de overheid. Maar wat betekent dat eigenlijk voor ons? 

Walter laat zien dat voldoende openheid voorwaardelijk 
is voor het draagvlak voor nieuwe datagedreven 
ontwikkelingen, zoals voorspellende algoritmes of 
slimme sensoren. Ook geeft hij aan een trend te zien 
in de informatievragen die op de politie afkomen: 
er is vaker behoefte aan meer details én data in een 
analyseerbaar formaat. Publieke of private partijen 
verzinnen voor deze gegevens soms waardevolle 
nieuwe toepassingen. Het wordt duidelijk dat er dingen 
verschuiven in onze verhouding tot ‘de buitenwereld’. 

Loes Broen (Raad voor de Rechtspraak) vervolgt 
daarom met de vraag in hoeverre we hier met open 
data op kunnen inspelen en vraagt de deelnemers, 
communicatie-specialisten, hoe zij hun rol daarbij zien. 
De Raad voor de Rechtspraak publiceert al uitspraken 
in het uitsprakenregister, maar het kan volgens Loes 
altijd beter. Daarom is er een open data werkgroep 
opgericht die op kleine schaal experimenteert met 
het openstellen van nieuwe datasets. Loes geeft aan 
dat de ervaring bij de afdeling communicatie over 

Workshop  
Open Data & Communicatie

 Sprekers en   terugblik: Loes Broen en Walter Schirm 

Walter Schirm
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binnenkomende vragen van media, onderzoekers, het 
publiek of interne stakeholders hiervoor waardevolle 
input vormt. Deze vragen varieren van het aantal 
keren dat TBS is opgelegd, de gemiddelde straf voor 
kindermishandeling, tot het aantal overschrijdingen van 
doorlooptijden. De Rechtspraak wil al deze vraagstellers 
zo goed mogelijk bedienen, maar vraagt zich af nog 
hoe er bij een meer proactieve aanpak het best kan 
worden geprioriteerd. Naast het belang van individuele 
vraagsteller, vormen sommige ontwikkelingen op basis 
van open data misschien een breder belang voor de 
organisatie zelf of de maatschappij in het algemeen. 
‘Alles tegelijk openstellen gaat niet, dus hier hebben we 
nog een aantal afwegingen te maken’, aldus Loes.

Walter geeft in reactie daarop aan dat de Politie tegen 
dezelfde vragen aanliep toen bij het opstellen van haar 
eigen opendatabeleid in 2016. Onderdeel daarvan is 
de gewenste omschakeling van reactief naar proactief 
informatie delen. Daarmee wil de politie niet alleen 
transparanter zijn, maar ook de afdelingen ontlasten 
die bij de afwikkeling van dit soort vragen betrokken 
zijn. In de woorden van Walter: ‘Wij hebben eerst de 
structureel terugkerende verzoeken geinventariseerd, 
te beginnen bij de Wob-desk. Hier valt gezien het 
gejuridiseerde karakter van zo’n verzoek relatief veel 
te winnen.’ Een voorbeeld van zo’n terugkerende vraag 

was die naar de aanrijdtijden bij spoedmeldingen. De 
feitelijke gemeten prestaties in relatie tot de normtijden 
worden altijd opgevraagd door de media. Walter schetst 
in wat hij ‘een schoolvoorbeeld’ noemt hoe daarover 
nieuwe afspraken zijn gemaakt met interne en externe 
stakeholders, zoals de portefeuillehouder, het lokaal 
bestuur, communicatie, de Wob-desk en de business 
expert die de cijfers maakt: ‘Communicatie heeft samen 
met de business expert overzichtelijke PDF’s gemaakt 
waarin je per gemeente eenvoudig de prestaties kunt 
aflezen. De Wob-verzoeker is geïnformeerd over het 
feit dat we deze data voortaan zelf actief naar buiten 
brengen. Op een door ons gekozen tijdstip verscheen 
een persbericht met een link naar de publicatieset 
op politie.nl. Hier wordt bovendien het bijbehorende 
cijfermateraal ontsloten via een statline-achtige tool, 
die we met het CBS hebben ontwikkeld. De politie krijgt 
zo meer regie op het proces, met alle voordelen van 
dien.’ 

We kunnen terugblikken op een boeiende bijeenkomst 
over een thema dat echt leeft, getuige ook de discussies 
over onderwerpen als duiding of waar precies de grens 
ligt tussen open en gesloten data. Het kan niet missen 
of open data wordt meer en meer onderdeel van een 
toekomstbestendige communicatiestrategie. 

                    Walter Schirm:  

‘Je denkt als communicatieprofessional 
             misschien dat werken met 
    open data een risico is,  
                      maar het biedt juist  
          ontzettend veel kansen!’

http://politie.nl
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“If people don’t know what you’re doing, they don’t know what your doing wrong!” 
Met dit fragment uit de Britse serie ‘Yes, Minister’ neemt Walter Schirm ons mee naar 
de essenties van open data voor het communicatievak. De rest van het filmpje is uiterst 
vermakelijk, we zien een heleboel weerstand tegen meer openheid en er worden allerlei 
risico’s naar voren gebracht die meer openheid met zich meebrengt. 

‘Natuurlijk zijn er risico’s als het gaat om open data’, 
zegt Walter, ‘maar deze zijn te overzien en je kunt je er 
goed op voorbereiden.’ Mooie kansen biedt werken met 
open data des te meer, zeker voor persvoorlichters en 
communicatieadviseurs. Onder leiding van Arjan van der 
Meer van het CBS nemen Walter Schirm van de politie 
en Loes Broens van de Raad voor de Rechtspraak ons 
mee in de wereld van open data en communicatie.  

Transparantie
Walter gaat eerst nog in op wat open data nou eigenlijk 
is; een middel voor meer openheid en transparantie, dat 
uiteraard niet in strijd is met wettelijke kaders op het 
gebied van privacy en informatieveiligheid. Open data 
kunnen data zijn uit primaire processen, maar ook uit 
de bedrijfsvoering. Bij de politie worden flinke stappen 
gezet op het gebied van open data, dat is ook zichtbaar 
in het aantal publicaties op data.overheid.nl.  
De politie zet om verschillende redenen in op open 
data. Ten eerste wil de politie meer transparant zijn. De 
burger wil graag meer weten, heeft meer behoefte aan 
informatie. Meer transparantie door het beschikbaar 
stellen van open data komt tegemoet aan deze 
behoefte. Tegelijk wordt hiermee het vertrouwen van de 
burger in de overheid verbeterd. Angelsaksische landen 
lopen hierin voorop, die kunnen we zien als voorbeeld 
van de richting die we ook in Nederland inslaan.  

Informatie gestuurd werken
Op de tweede plaats ziet de politie open data als 
grondstof voor informatiegestuurd werken. Zonder 
open data wordt dit een stuk lastiger. De politie gebruikt 
immers ook data van derden om haar eigen data te 
verrijken of aan te vullen en kan hierdoor verdere 

stappen zetten op het terrein van informatiegestuurd 
werken. Dan komt de hele organisatie ten goede, van de 
agenten op straat tot de korpsleiding die strategische 
besluiten moet nemen.  

Actief delen en bindmiddel
Een derde reden voor de politie om open data prioriteit 
te geven is dat anderen deze data kunnen gebruiken 
op een andere manier waar de politie ook baat bij 
heeft. De politie zet hier actief op in door bijvoorbeeld 
te participeren aan hackathons. Hier worden dingen 
bedacht waar je als organisatie zelf niet op was 
gekomen. Bovendien is dit ook nog een effectieve 
manier om ICT-talent aan je te binden. Jonge ICT’ers 
zijn enthousiast over de hoeveelheid en kwaliteit van de 
data waarover de politie beschikt en de mogelijkheden 
om daar mee aan de slag te gaan.  

Rol van communicatie 
In het proces om van data open data te maken is de 
communicatiediscipline nauw betrokken. Zij geven 
ook aan welke onderwerpen prioriteit zouden moeten 
krijgen, op basis van Wob-verzoeken of veelgestelde 
vragen. 

Raad voor de Rechtspraak
Loes Broens vertelt dat ook bij de Raad van voor de 
Rechtspraak de communicatiecollega’s deel uitmaken 
van het multidisciplinaire team dat zich bezig houdt 
met open data. De Raad wil graag klein beginnen met 
open data en deze beweging verder uitbouwen om met 
behulp van open data vragen te kunnen beantwoorden 
die leven in de maatschappij.

  Terugblik: Suzanne van der Knijff en Asmara Kramer (deelnemers)

Workshop Open Data & Communicatie

http://data.overheid.nl
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Dat zou uiteindelijk ook veel werk uit handen kunnen 
nemen, omdat er veel vragen binnenkomen die 
betrekking hebben op cijfers ten aanzien van de 
rechtspraak en de bedrijfsvoering. Met open data 
kunnen deze vragen pro-actief worden beantwoord. 

Op basis van de vraag welke rol communicatie heeft of 
zou moeten hebben ten aanzien van open data trajecten 
ontstaat een geanimeerde discussie in de groep. De 
aanwezigen zijn het er over eens dat in het proces 
naar open data de communicatieprofessional niet 
mag ontbreken; de wisselwerking tussen inhoudelijke 

betrokkenen en communicatie is van grote meerwaarde. 
Het helpt om goede besluiten te nemen over de wijze 
en het moment van publiceren en er kan gericht worden 
gewerkt aan onderwerpen waar veel vragen of Wob-
verzoeken over worden ontvangen. Ook de bijdrage 
van open data aan meer openheid en transparantie 
wordt door de aanwezigen onderkend. De presentatie 
van data en ook van kerncijfers wordt als meerwaarde 
gezien voor de organisatie, met name ook als kans ten 
aanzien van pro-actieve beeldvorming en eenduidige 
berichtgeving en communicatie.  

Een aantal tips: 

1. Betrek je directie communicatie bij het proces om te komen tot open data, communicatie kan hierin ook een 
faciliterende rol vervullen; 

2. Gebruik een publicatiekalender, zodat ook voor de buitenwereld inzichtelijk wordt wat op welk moment 
gepubliceerd wordt. 

3. Maak zelf gebruik van je eigen open data, om op deze manier de kwaliteit ervan te vergroten: door eigen gebruik 
ontdek je omissies of witte vlekken;

4. Hoe bied je je open data aan: denk goed na over hoe je omgaat met metadatering, pro/disclaimers en duiding.  
De wijze van duiden (bijvoorbeeld kwalificerende uitspraken doen over de data, of helemaal objectief beschrijven) is 
van groot belang en hangt af van wat je graag wilt bereiken;

5. Geef altijd uitleg bij tabellen; dit vergroot de kans op juist gebruik; 
6. Ga het gesprek aan met de media, informeer aan de voorkant. Dat hoeft niet met een persbericht, maar kan 

bijvoorbeeld ook in een informatiebijeenkomst; 
7. Denk van tevoren na over hoe te handelen bij verkeerd gebruik van je data. Laat je hierdoor niet tegen houden data 

te publiceren; voor deze risico’s zijn prima mitigerende maatregelen te bedenken;
8. De presentatie van datasets en de wijze waarop deze worden aangeboden zijn van belang; er kunnen verschillende 

doelgroepen worden bediend die uiteenlopende behoeften kunnen hebben ten aanzien van de presentatie en 
beschikbaarheid van data. Een burger wil snel een overzicht kunnen inzien, terwijl een onderzoeker liever toegang 
heeft tot een database. 

 ‘In het proces naar open data mag de 
     communicatieprofessional niet ontbreken; 
                          de wisselwerking tussen 
        inhoudelijke betrokkenen en communicatie 
                                         is van grote meerwaarde’
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Het werkbezoek van JenV aan het CBS ‘Concrete stappen naar Open Data’ is 
begonnen met een reeks inspirerende presentaties door het CBS, het JenV 
Programma ‘Impuls Open Data’, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en de politie. Na de presentaties was er de keuze uit drie workshops, 
waaronder een workshop waar het CBS en de migratieketen hun kennis 
samen hebben gebundeld om de deelnemers een handje te helpen.

Na een korte introductie door het CBS en de JenV 
migratieketen zijn de dilemma’s van de deelnemers 
met betrekking tot open data geïnventariseerd. 
De deelnemers van de workshop bleken vaak met 
dezelfde vragen te zitten, zoals ‘met welke data moeten 
we beginnen?’ en ‘hoe gaan we om met privacy en 
datakwaliteit?’. Vanuit de gezichtspunten van de 
migratieketen én het CBS zijn o.a. de volgende concrete 
stappen voorgesteld:

Met welke data moeten we beginnen?
Pluk vooral het laag hangende fruit. Publiceer 
bijvoorbeeld data die ten grondslag liggen aan een 
bestaande publicatie. Het open databestand geeft dan 
verdieping op de bestaande rapportage en bevordert 
het begrip van de informatie. De herkenbaarheid van 
gegevens bevordert vervolgens vertrouwen in de data 
en hun eigen rapportages.
 

Workshop Open data  
en de Vreemdelingenketen

Tim Charlett-Green

 Spreker en   terugblik: Tim Charlett-Green



Privacy
De migratieketen maakt gebruik van aggregatie met 
afronding om te voorkomen dat kleine aantallen kunnen 
leiden tot individuen. Verschillende aggregatieniveaus 
worden geleverd in het bestand teneinde het afgeronde 
jaartotaal, maandtotalen en verdere verdiepingen 
aan te kunnen geven. Het CBS maakt gebruik van 
dynamische tabellen die automatisch afronden op 
vijftallen. Overigens biedt het CBS gratis software aan 
voor het statistisch beveiligen van informatie.

Algemene aanbevelingen
Wanneer er sprake is van meerdere leverende 
organisaties en / of databronnen maak gebruik van 
een centrale datastore zodat de open databestanden 
eenduidig gegenereerd kunnen worden.
Maak de open databestanden zo toegankelijk mogelijk 
door gebruik van een eenvoudig en eenduidig opzet die 
gelijk is voor alle bestanden. 

Persoonlijke noot Tim:
Het inspireert mij hoe ver een aantal organisaties al 
is op het gebied van open data en hoe mooi ze hun 
informatie presenteren aan het publiek.
Mijn top Open Data momenten van 2017 zijn:
• Dat ik tijdens het migratieketen stakeholders-

overleg en de persbriefing met DG 
Communicatie, de IND, het COA en de DT&V in 
contact ben gekomen met mensen die onze open 
databestanden willen gaan gebruiken en te horen 
wat hun wensen zijn.

• Het moment dat de eerste open databestanden 
gepubliceerd werden, snel gevolgd door de 
eerste downloads en tweets. 

• Dat ik aan het aantal downloads kan zien welke 
onderwerpen interessant zijn voor de pers en  
het publiek.

Persoonlijke noot Luc:
Je merkt dat er in de praktijk terughoudendheid is 
als het gaat om het open maken van data. Soms 
principieel (Waar doe ik het voor?), soms heel 
praktisch (Waar moet ik beginnen?).
Mijn advies is: begin gewoon, dan wordt het minder 
abstract. En vraag mensen of organisaties om je te 
helpen of adviseren; gebruik elkaars expertise; je 
hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Ook een organisatie als het CBS komt steeds weer 
nieuwe hobbels tegen als het gaat om nieuwe data-
constructies, zoals open data; als je deze hobbels 
niet opzoekt, kom je ook niet verder.
Tijdens mij eigen presentatie heb ik een verhaal 
verteld over fenomeen-gerichtheid, transparantie 
en eenduidigheid van cijfers. Ook daar geldt: samen 
kom je verder.

 Spreker en   terugblik: Luc Verschuren 

Workshop Open data en de Vreemdelingenketen

Luc Verschuren
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Tim Charlett-Green, die bij het DG Migratie werkt met de 
ketenbrede data afkomstig van de uitvoeringspartners, 
schetste het proces en de besluitvorming totdat de data 
in open format op data.overheid.nl/data staat. Luc liet zien 
hoe onderzoeksresultaten van gecombineerde data uit 
de migratieketen met data van DUO in verschillende 
vormen is gepubliceerd als onderdeel van de cohortstudie 
asielmigranten (www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/25/van-
opvang-naar-integratie-cohortstudie-asielmigranten),  
zoals in een tabellen set en in een dashboard. 

Vervolgens nodigde Joanieke Snijders (CBS), moderator, 
de deelnemers uit te delen in hoeverre hun organisatie 
al bezig is data open te stellen. Ze vroeg hen wat hen 
tegenhield het te doen of wat ze tegenkwamen toen ze 
ermee begonnen. De meest benoemde drempel was 
het waarborgen van de privacy van de personen om 
wiens data het gaat. Maar ook het nog niet voldoende 
betrouwbaar achten van de eigen data en het niet vlot 
kunnen verkrijgen van een account voor het open data 
portaal blijken hobbels die genomen moeten worden.

Tim en Luc herkenden deze obstakels en gaven tips. 
Begin met data die al openbaar is. Die is immers eerder 
al betrouwbaar genoeg geacht en daarbij ook voldoende 
gedefinieerd. Breng zodoende prioritering aan en 
werk ondertussen wel door aan het vergroten van de 
betrouwbaarheid van de data sets die je nog open wilt 
stellen. Voor het waarborgen van de privacy bestaan 
verschillende methoden. Zo rondt het DG Migratie alle 
data sets afzonderlijk af op tientallen. Het CBS werkt vaak 
met interactieve tabellen waarin je een combinatie van 
kenmerken kunt aanvinken en pas wordt afgerond op 
het moment dat het resultaat van dat gecombineerde 
verzoek op het scherm wordt getoond. Overigens biedt 
het CBS gratis software aan voor het statistisch beveiligen 
van tabellen (ARGUS). ‘Een mooi voorbeeld van het 
praktisch gehalte van de workshop’ vond Joanieke de 
kwestie omtrent de verkrijging van het account voor het 

 Terugblik: Joanieke Snijders (moderator)

Workshop Open data en de Vreemdelingenketen

‘Nog veel stappen te maken’ was één van de opmerkingen die een deelnemer 
aan de workshop ‘Open data en de Migratieketen’ na afloop maakte. Tijdens de 
workshop lichtten Tim Charlett-Green van het DG Migratie en Luc Verschuren 
van het CBS in heldere stappen toe hoe een deel van de migratiedata waar zij 
mee werken open is gemaakt. 

Wat namen de deelnemers verder mee uit de 
Workshop ‘Open Data en de Migratieketen’?
• Dat er veel manieren zijn om het onthullingsrisico 

tegen te gaan.
• Wat zijn er veel ‘portalen’
• Hebben we eigenlijk al een account voor het 

open data portaal?
• Hoe publiceer ik zo snel?
• Wet van de remmende voorsprong?

Persoonlijke noot Joanieke:
Ik werkte hiervoor als analist in de Migratieketen 
en weet hoe belangrijk het is dat er handvaten 
beschikbaar waren en zijn om daadwerkelijk 
aan de slag te gaan. Daarbij helpt het om elkaar 
simpelweg te spreken over wat de ervaringen zijn. 
Door elkaar fysiek te ontmoeten en te spreken 
hoor je van drempels en mogelijke oplossingen. 
Door het gesprek aan te gaan creëer je een groep 
waarbinnen de drempel kleiner is om elkaar te 
benaderen en als de sneeuwbal gaat rollen hebben 
we straks een steeds groter wordende ‘community’ 
‘Hoe pak ik Open Data aan?’.

open data portal. Het Programma Impuls Open Data van 
MinJenV kan helpen met dit soort praktische problemen.

Kortom, begin gewoon, niet alles hoeft meteen de 
hoogste graad van openheid te krijgen. Dat had Luc 
eerder al laten zien aan de hand van het vijf sterrenmodel 
voor Linked Open Data. En pak het praktisch aan, zoek 
mensen op die er al ervaring mee hebben of die je 
kunnen doorverwijzen. ‘Kennisdeling is efficiënt’ was 
een conclusie van een van de deelnemers en dat was ook 
precies de bedoeling.

https://data.overheid.nl/data/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/25/van-opvang-naar-integratie-cohortstudie-asielmigranten
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/25/van-opvang-naar-integratie-cohortstudie-asielmigranten


De maatschappij verlangt steeds meer van de publieke sector (ministeries) 
als het gaat om beleidsonderbouwing en -verantwoording. Binnen het 
ministerie van EZK zijn de inspanningen op dit gebied de afgelopen jaren 
substantieel geïntensiveerd. 

Een belangrijke mijlpaal daarin was een advies van een 
expertcommissie (commissie Theeuwes) met daarin 
mensen uit de wetenschap, de planbureaus en het 
ministerie van EZK zo’n 5 jaar geleden. Het resulteerde 
in het rapport Durf te meten. Op deze manier kwam er 
meer aandacht voor het organiseren en gebruiken van 
data binnen het DG Bedrijfsleven en Innovatie. 

Sindsdien zijn er veel stappen gezet, in het bijzonder 
als het gaat om het opzetten van een professionele 
organisatie (intern en extern) die hier op toeziet. Onder 
de Hoofdanalist van het DG is een groep onderzoek 

en data-experts samengebracht die de spil zijn in 
het organiseren van de benodigde data en inzichten. 
Elk van de data-experts staat met één voet in de 
eigen directie en met de ander in het zogenoemde 
Beleidsanalyseteam (BAT). Via dit team loopt ook de 
interactie met belangrijke kennis- en datapartners als 
CBS, RVO en de KvK. Over deze samenwerking zegt 
Hoofdanalist van het DG B&I Theo Roelandt: 
‘De belangrijkste verandering is de interactieve 
en professionele inhoudelijke samenwerking 
bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe 
beleidsstatistieken. Het gevolg is dat de statistieken 
beter aansluiten op de voortdurende veranderende 
behoefte aan beleidsinformatie.’
 
Het organisatievraagstuk is misschien niet iets waar 
je meteen bij stil staat als het gaat om data-gedreven 
beleid, maar is cruciaal voor de impact. Je hebt mensen 
nodig die verstand hebben van de wereld van beleid en 
de wereld van data, en hiertussen kunnen schakelen. 
Een tip aan andere ministeries is dan ook om deze 
‘schakelfunctie’ goed te organiseren.

Workshop: Handvaten voor 
data gedreven beleid  

 Spreker en   terugblik: Huib van der Kroon

Huib van der Kroon

 ‘Het organisatie-
vraagstuk is cruciaal 
                voor de impact’
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Of we data beschikbaar stellen is niet langer de vraag, maar wel hoe! 
De deelnemers zijn al enthousiast gemaakt door de sprekende 
voorbeelden uit de inleidende en plenaire presentaties; De Staat van de 
Volksgezondheid en Zorg, de kracht van data voor beleid en het JenV 
Programma Impuls Open Data. 

We worden allemaal verzocht om op te gaan staan en 
ons op te stellen in volgorde van reistijd. Wie heeft er het 
langst over gedaan om bij het CBS te komen? Een goed 
begin van de workshop, in beweging en in gesprek raken.  
De workshop wordt begeleid door Nynke de Heer van  
het CBS. Ze kondigt de eerste spreker aan en heeft alvast 
wat dingen op de flap gezet: welke kansen en risico’s zijn  
er op de weg naar data gedreven beleid?  
 
Huib van der Kroon is strategisch beleidsadviseur bij  
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,  
DG Bedrijfsleven en Innovatie. Hij neemt ons mee in het 
dataverhaal van EZ.  
In 2012 bleek, onder meer uit rapporten van de Algemene 
Rekenkamer en het CPB, dat de effecten van beleid 
onvoldoende konden worden geëvalueerd. De Expertgroep 
Effectmeting werd in het leven geroepen en kreeg de 
opdracht om methodes voor het meten van de effectiviteit 
van beleidsinstrumenten in kaart te brengen en deze te 
beoordelen. Met het rapport van de expertgroep Durf 
te meten was het onderwerp op de kaart gezet. Meten is 
weten en zonder data gaat dat niet! Ook in de organisatie 
werden voorzieningen getroffen om data, data-gedreven 
besluitvoering en beleidsevaluaties te faciliteren. Er zijn 
inmiddels een Chief Analist, de Commissie Evaluatie 
Beleidskwaliteit en een Beleidsanalyseteam. De site  
www.staatvanhetmkb.nl is één van de voorbeelden van  
wat er bij EZ met data wordt bereikt. 

Marien Vrolijk is coördinator van het departementale 
datacentrum (DDC) van EZ. Zijn presentatie geeft een 
beeld van de activiteiten en mogelijkheden van het DDC. 
Middels het datacentrum verleent het CBS diensten 
aan EZ op het gebied op het gebied van data-gedreven 
beleidsvragen en -experimenten, expertise m.b.t. data-
techniek en infrastructuur. Concrete voorbeelden zijn 
de Proeftuin Voedsel waar in samenwerking met de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de eiwittransitie 
werd onderzocht (van dierlijk naar plantaardig eiwit) en de 
samenwerking met het Agentschap Telecom waarin met 
behulp van telecomdata kenmerken van bedrijven worden 
geanalyseerd. 
 
Ondertussen heeft Nynke de flappen met kansen en 
risico’s, tips en trucs volgeplakt. Voordat we naar de 
plenaire afsluiting en de borrel gaan, lopen we nog een 
keer langs de flappen en onthouden de belangrijkste: 

  Terugblik: Klaaske van der Wekken (deelnemer) en Marien Vrolijk (spreker)

Marien Vrolijk
Workshop Handvaten voor data gedreven beleid

• Klein beginnen! 
• Benoem urgentie en noodzaak! Betaalbaarheid van 

de zorg, meetbare effecten van beleid 
• Zonder commitment van bestuurders gaat het niet
• Wet van de remmende voorsprong?

http://www.staatvanhetmkb.nl
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Sander Zwienink wordt gevraagd om een korte terugblik 
te geven op deze bijeenkomst. Sander vertelt dat dit 
werkbezoek van grote waarde is voor JenV, omdat het 
bijdraagt aan het realiseren van de I-strategie van JenV 
en de beweging die in de organisatie in gang is gezet ten 
aanzien van open data: van nee, tenzij naar ja, tenzij. Het 
helpt enorm dat steeds meer mensen nut en noodzaak 
gaan inzien van open data en daar ook mee aan de 
slag willen. Dit werkbezoek heeft concrete handvaten 
geboden om de uitdagingen op het gebied van open 
data aan te gaan. Sander noemt een databoard en data-
assessments als voorbeelden van zaken die hij graag 
ook binnen JenV wil oppakken. Sander spreekt zijn dank 
uit aan de collega’s van het CBS, die dit werkbezoek 
hebben mogelijk gemaakt en bedankt voor de aanwezig 
sprekers voor hun waardevolle bijdragen en mooie 
presentaties vandaag. 
 

Afsluiting

Persoonlijke noot Suzanne: 
(programma-manager Impuls Open Data)
We kijken terug op een zeer geslaagd werkbezoek, 
waarin de deelnemers kennis en inspiratie hebben 
kunnen opdoen om verder aan de slag te gaan met 
open data én hun ervaringen met dit onderwerp 
hebben kunnen uitwisselen met collega’s van 
andere organisaties. Een speciaal woord van dank 
aan de collega’s van het CBS die deze inspirerende 
bijeenkomst hebben mogelijk gemaakt, wederom 
was alles weer uitstekend georganiseerd. En 
uiteraard willen ook via deze weg alle sprekers 
bedanken die weer bereid waren om hun kennis 
en ervaring met ons te delen: Masja, Bert, Valentin, 
Ruben, Ron, Marleen, Loes, Walter, Tim, Luc, Huib 
en Marien.

Plenair vindt een terugkoppeling plaats vanuit de drie workshops. Masja van Rooij-
Kooiman vraagt de drie moderators van de workshops een samenvatting te geven en de 
belangrijkste tips met de andere deelnemers te delen. Het wordt duidelijk dat iedereen 
echt aan het werk is geweest; de workshops hebben een goede opbrengst en bieden 
concrete handvaten om verdere stappen te op het gebied van open data. Dat sluit 
naadloos aan op de doelstelling van het werkbezoek. 

 ‘We weten al best veel 
                     van onze klanten 
        doordat we zien 
                  welke informatie 
                   ze bekijken’’
                            - Tim Charlett-Green
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‘Zorgvuldigheid en een goede afweging  
                   van de belangen van veiligheid, 
           privacy en openheid is cruciaal 
                                 voor de overheid’
                                            - Masja van Rooij-Kooiman

 ‘Informatie is 
                  van de burger  
            en niet 
        van de overheid’
         - Jeroen Sprenger (ingebracht door 
                       Masja van Rooij-Kooiman)

         ‘Je denkt als 
communicatie professional   
          misschien dat werken 
met open data een risico is,
         maar het biedt juist      
     ontzettend veel kansen!’
                      - Walter Schirm

          ‘Statistische  
                 beveiliging  
         is één van de  
            dingen waar 
        het CBS heel 
                       goed in is’
                            - Ruben Dood

             ‘ik ben vandaag
     enorm geïnspireerd en zie in de 
resultaten van de workshops 
              ook mooie ideeën waar ik        
   graag zelf mee aan de slag wil’
                                           - Sander Zwienink

Afsluiting

Gehoord tijdens het werkbezoek CBS...

‘We zien enorm veel gebeuren bij JenV 
            op het gebied van open data, 
    jullie stellen een goed voorbeeld door 
           de manier waarop dit onderwerp 
                               ter hand wordt genomen’
                                            - Masja van Rooij-Kooiman

 ‘We weten al best veel 
                     van onze klanten 
        doordat we zien 
                  welke informatie 
                   ze bekijken’’
                            - Tim Charlett-Green

         ‘Met het Living Lab 
Open Data willen we 
       de aansluiting maken 
   met de maatschappij’’
                      - Suzanne van der Knijff

‘Onze cijfers kunnen 
    worden gecomplementeerd 
                 met CBS-cijfers en 
          dan heb je niet alleen 
     sec een beeld van de 
              veiligheid maar        
           van wat er gebeurt in 
                       de maatschappij’
                                                 - Ron Maas

                        ‘Als we data op een 
       andere manier kunnen
              ontsluiten, kunnen we de  
                   frequentie ook verhogen’
                                                 - Marleen Verbruggen
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Colofon

Wij bedanken het CBS voor het werkbezoek.

Wij bedanken ook alle gastredacteuren voor hun terugblik op het 
werkbezoek. Dit magazine had niet zonder hen tot stand kunnen 
komen! Dank aan: Arjan van der Meer, Klaaske van der Wekken, 
Asmara Kramer, Joanieke Snijders, Valentin Neevel, Ruben Dood, 
Ron Maas, Loes Broen, Walter Schirm, Tim Charlett-Green,  
Luc Verschuren, Huib van der Kroon en Marien Vrolijk
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