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Op 7 juni 2018 vond het derde mini-symposium big 
data plaats. Tijdens deze bijeenkomsten delen experts 
vanuit de wetenschap, professionals van operationele 
diensten, ministeries en organisaties die privacy 
belangen behartigen, hun kennis en ervaring omtrent 
big data-vraagstukken. Het delen van kennis en 
ervaring op dit gebied is van groot belang om de juiste 
stappen binnen deze ontwikkeling te kunnen zetten. 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid faciliteert een 
aantal ‘living labs’ en het actief delen van kennis en 
ervaring heeft een specifieke plaats binnen onze big 
data-projecten.

De adviezen en tips betekenen veel voor het ministerie. 
Inzichten uit eerdere mini-symposia zijn bijvoorbeeld 
onderdeel geworden van de big data toolbox van J en V 
(https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
justitie-en-veiligheid/documenten/publicaties/2018/05/28/big-
data-toolbox). Deze box is een verzameling documenten 
bedoeld ter inspiratie voor professionals, die zich 
bezighouden met (big) data-analyse. Het zijn “levende” 
documenten. Dat wil zeggen: ze worden voortdurend 
aangepast.
Tijdens het seminar op 7 juni 2018 stond vooral 
datakwaliteit centraal. De inleiding van de 
Belastingdienst ging vooral in op hun processen en 
procedures om over valide en betrouwbare data te 
beschikken voor de primaire processen. De discussie 
ging onder andere over het belang van metadata, 
over het real time beschikbaar hebben van data en 
over vormen van forecasting / predictie. Enerzijds 
waren aanwezigen onder de indruk van de presentatie, 
anderzijds waren er ook nog diverse vragen. Privacy 
First, die de tweede lezing verzorgde, vloog de 
thematiek van kwaliteit aan vanuit de privacythematiek: 
hoe daar mee om te gaan. Het leverde tal van 
interessante inzichten op waarop vanuit diverse kanten 
gereageerd werd. 
 
Met dit seminar is echter slechts een klein deel van het 
onderwerp datakwaliteit gedekt. De groeiende literatuur 
over ‘data governance’, bestaande uit randvoorwaarden 

ten aanzien van data discovery, re-use, sharing, 
harmonisatie en interoperabiliteit (soms ook wel te 
vinden onder de noemer van ‘FAIR principes’) kwam nog 
niet echt aan bod. En datzelfde geldt voor de vraag hoe 
het beste gebruik gemaakt kan worden van big data,  
om slechts enkele voorbeelden te noemen, 
• de evaluatie van digitaal beleid;
• legal logistics (stromen data over zaken, personen, 

doorlooptijden, ‘rework’);
• het open databeleid.

Het recente KNAW 2018 advies Big Data in Weten-
schappelijk Onderzoek Met Gegevens Over Personen biedt 
aandachtspunten voor vervolg bijeenkomsten, waarbij 
ook de theorie en methodologie van big data (voor 
beleid) aangesneden kan worden. Maar, beste lezer, 
gelukkig zijn er ook tal van andere relevante en 
toegankelijke bronnen beschikbaar.

Big Data Magazine
In dit tweede big data magazine blikken we 
terug op het derde big data mini-symposium 
‘Datakwaliteit’ dat op 7 juni 2018 plaats vond.

Prof. dr. F.L. Leeuw
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 ‘Om big data 
kwalitatief hoogwaardig   
      en effectief te kunnen  
   benutten, is uitwisseling  
 van kennis en ervaring 
             van groot belang’
      -  Prof. dr. F.L. Leeuw  

(WODC & Universiteit Maastricht)
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Programma

Welkom  
door dagvoorzitter prof. dr. F.L. Leeuw  
(voormalig directeur WODC)

Arnold Franse, directie Data & Analytics van de 
Belastingdienst 

De Belastingdienst en datakwaliteit

Vincent Böhre, Directeur bij Privacy First 

Visie van Privacy First op datakwaliteit

Vier subsessies

• Voorkomen van lage datakwaliteit | Hoe kan 
zorgvuldig worden omgaan met data waarvan 
de kwaliteit niet vaststaat? 

• Deugdelijke algoritmen en methoden |  
Hoe zorg je ervoor dat data-analysemethoden 
kunnen worden gecontroleerd? 

• Tijdens het proces | Hoe zorg je ervoor dat 
aanpassingen in de data-analyse zorgvuldig 
worden gemaakt? 

• Inzicht en controle Big Data-analyse | Hoe 
kan controle van Big Data-toepassingen het 
beste worden ingericht?

Wrap up 

Arnold FranseV.l.n.r. Vincent Böhre, Magchiel van Meeteren, Tonnie Gräve

Suzanne Hartholt

Remco Boersma
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Arnold begint zijn betoog met een korte uiteenzetting 
van wat de Belastingdienst allemaal omvat. Alle 
aanwezigen hadden daar uiteraard een beeld bij, maar 
het is nooit verkeerd om nog even op een rijtje te zetten 
wat onder de “meest gevreesde’’ overheidsdienst van 
Nederland valt. Arnold: “Mensen denken altijd meteen 
aan het heffen van belastingen, maar daarnaast keren 
wij ook toeslagen uit en zijn wij verantwoordelijk voor 
alles wat te maken heeft met de import en export 
van goederen. Dit betekent veel samenwerking met 
de douane. Verder valt de Fiscale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst (FIOD) ook onder ons. Dit alles 
maakt de Belastingdienst een complex geheel; het 
is niet één dienst die één wet uitvoert, maar we zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende 
wetten die naast elkaar gecombineerd worden. 
Dit maakt het lastig om de aanwezige data in onze 
systemen goed te kunnen combineren.’’

Big data
Alles is groot bij de Belastingdienst. Er zijn meer dan 
30.000 medewerkers, er komen jaarlijks ruim twaalf 
miljoen aangiften binnen en er gaat ontzettend veel 
geld in om. Arnold: “Je hebt het dan ook echt over 
big data. Tot voor kort was dat gewoon te groot om 
analyses op los te laten. Vijf jaar geleden zijn we pas 
echt begonnen met gedegen analyse door de oprichting 
van de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst. 
Voor die tijd konden de systemen het ook nog niet aan. 
Momenteel werken er circa tweehonderd mensen bij 
dit dienstonderdeel. Wij hebben momenteel drie- tot 

vierduizend variabelen waarmee we werken met daarbij 
twaalf jaar data in ons archief.’’ Dit alles komt neer op 
miljarden aan data, iets dat het voorstellingsvermogen 
van de gemiddelde mens overschrijdt. Arnold: 
“Datakwaliteit heeft als geheel steeds meer focus 
gekregen de laatste jaren. Wij hebben diverse modellen 
om deze data te verwerken, maar hierbij is het 
belangrijk om te realiseren dat al deze modellen een 
bepaalde foutmarge hebben. Daarom blijven wij kritisch 
naar ons werk kijken. Daarbij is draagvlak en kennis op 
dit onderwerp binnen de Belastingdienst van belang. 
Wij willen dat onze collega’s weten wat het is en wat we 
ermee kunnen en willen bereiken.”

Arnold Franse:

‘Je moet weten wat de foutmarge  
in een model is.’

Ook bij dit derde big data mini-symposium zijn enkele sprekers uitgenodigd om over 
kwaliteit en big data in relatie tot hun organisatie te praten. Arnold Franse, directie Data 
& Analytics van de Belastingdienst, trapte af met een mooi Engelstalig statement: ‘all 
models are wrong but some are usefull’ van George E.P. Box, Britse statisticus (1919-2013). 
Arnold: “Met deze uitspraak ben ik het meer dan eens. Het is belangrijk om te beseffen 
dat een model slechts een afspiegeling is van de werkelijkheid. Je moet weten wat de 
foutmarge in een model is.’’

Resultaten 
De modellen van de Belastingdienst draaien op 
basis van datafundamenten waarmee toezicht, 
handhaving en fraudedetectie effectiever plaats 
kunnen vinden. Door gedrag te analyseren, 
kan de Belastingdienst inschatten waar de 
kans het grootst is dat mensen fouten maken 
in hun aangifte. Zo werd bijvoorbeeld ontdekt 
dat een persoon jarenlang een inkomstenbron 
bewust niet heeft opgegeven. Daar wordt direct 
actie op ondernomen. Wat ook kan gebeuren, 
is dat iemand per ongeluk een verkeerd getal 
heeft ingevuld. Als blijkt dat deze persoon alle 
voorgaande keren keurig op tijd aangifte heeft 
gedaan en eventueel betaald, dan wordt dit 
foutje in overleg rechtgetrokken. 
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Kwaliteitsdenken
De Belastingdienst is in verandering. In 2015 is gestart 
met een ingrijpend meerjarig veranderprogramma 
dat de ‘Investeringsagenda’ wordt genoemd. Arnold: 
“Met de Investeringsagenda streven we naar een 
organisatie die beter, goedkoper en meer ‘in control’ 
is. Er is een programma opgesteld, waarbij wordt 
gefocust op stapsgewijs aanpakken van de verschillende 
projecten en niet alles in één keer. In 2018 ontwikkelt de 
Belastingdienst zich op een manier die aansluit op de 
veranderende behoefte van de samenleving. Wij zijn op 
zoek naar meer opbrengsten door middel van minder 
kosten. Hierbij wordt goed onderzocht of de aanwezige 
data bruikbaar is voor onze eindproducten. Wij streven 
een hoge datakwaliteit na, waarbij het de ambitie  
is actueel te zijn met het streven naar volledigheid.  
Het hogere doel hiervan is het sturen op inzicht en 
verbetering van de kwaliteit van data.”

Verzamelen
Binnen de Belastingdienst wordt gezocht naar een 
werkwijze die meer opbrengt en minder kost. Advanced 
Analytics met big data-technieken is een van de manieren 
om tot dat resultaat te komen. Arnold: “Data Analytics 
maakt gebruik van interne data. We maken nog geen 
gebruik van internetdata en andere open bronnen, omdat 
we voldoende interne data hebben. De legaliteit van 
het ophalen en gebruiken van gegevens, wordt altijd 
getoetst. Je kunt hierbij denken aan wettelijke grondslag, 
proportionaliteit, ethiek en dergelijke. Daarvoor hebben 
wij zelf de WMK-toets ontwikkeld. Dit is een methode 
voor het maken van een afweging voor een juiste 
bepaling van de data-analyse. Het staat voor ‘Willen, 
Mogen, Kunnen’ waarbij kwaliteit het sleutelwoord is.  
Als overheidsdienst moet je natuurlijk te allen tijde  
zuiver en transparant handelen.’’

Datafundamenten
Om van ruwe data bruikbare informatie te 
maken, worden datafundamenten opgewerkt. 
Hierbij wordt gestreefd naar een standaard 
werkwijze, waarbij het belangrijk is om één 
versie van de waarheid te creëren door middel 
van master data-management en een stabiele 
en veilige werkomgeving. Datafundamenten zijn 
uitermate geschikt voor gestructureerde data 
en om de beginselen van ‘Privacy by Design’ 
en ‘Privacy by Default’ te implementeren. Een 
datafundament wordt in verschillende stadia 
(lagen) opgewerkt en worden gecombineerd.  
Het bevat de volgende lagen: 
1) Een gegevenslaag

Het model van Data Analytics wordt gebruikt 
voor het verzamelen van gestructureerde data 
die later uitgewerkt wordt. Kenmerken van 
de gegevenslaag zijn: technische schoning, 
uniformering en automatisering.

2) Een informatielaag
In de informatielaag wordt de gegevenslaag 
gemoduleerd tot het bijbehorende 
bedrijfsproces, zodat de levenscyclus van de 
data zichtbaar wordt. Ontbrekende informatie 
wordt aangevuld uit log files en contra data. 
Denk aan bijvoorbeeld een incassosysteem 
voor validatie van betalingen. Dit proces is 
vrijwel geheel geautomatiseerd en wordt voor 
een klein deel door vakspecialisten gedaan. 
Validatie van de contractdata wordt gedaan 
door inhoudelijke specialisten om betekenis te 
geven aan die data. 

Ir. Arnold Franse is Data Protectie Functionaris 
van het organisatieonderdeel Data & Analytics 
van de Belastingdienst sinds de oprichting van 
D&A in mei 2016. Daarvoor, vanaf oktober 
2014, was hij werkzaam bij de voorganger van 
D&A, Business Information & Analytics, als 
projectmanager Privacy & Security. Eerder heeft 
Arnold gewerkt bij onder andere Defensie, TNO 
en Accenture. In 1991 studeerde Arnold af aan de 
TU Delft in Technische Wiskunde en Informatica.

Ir. Arnold Franse
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Vincent Böhre:

‘Behoud van vrijheid in de persoonlijke 
levenssfeer kan uitstekend samengaan 
met snel veranderende maatschappelijke 
en technologische ontwikkelingen.’

Vincent Böhre is Director of Operations bij Stichting Privacy First en is na Arnold Franse 
de tweede spreker tijdens het big data mini-symposium. De Stichting Privacy First vindt 
dat het privacy-recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy als 
een kans. Vincent: ”Om van Nederland een gidsland op privacygebied te maken, zien we 
een aantal vergezichten en concrete handvatten. Met onze visie willen we een klimaat van 
voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren.”

Vincent Böhre
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Met Vincent als spreker horen we tijdens het mini-
symposium de andere invalshoek van het gebruik 
van big data en data-analyse. Vincent neemt ons mee 
in de wereld van Stichting Privacy First en verhaalt 
over zijn werkverleden en de oprichting ervan. Het 
werkterrein van Privacy First is aan de ene kant stille 
diplomatie, politieke lobby, campagne voeren (Wet op 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, Referendum, 
e.d.) en aan de andere kant het concreet optreden via 
informatieve, politieke of juridische acties. Dit doen 
zij wanneer organisaties, bedrijven, overheden en 
verantwoordelijke personen zich niet houden aan het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Vincent: “Privacy vormt de basis van onze 
democratische rechtsstaat. Privacy is een mensenrecht 
en fundamentele vrijheid en omvat naast de 
persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de 
bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke 
communicatie en integriteit van persoon en lichaam. 
Het universele recht op privacy is een vereiste voor 
het kunnen uitoefenen van andere vrijheden, zoals 
de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Het recht 
op privacy staat de laatste jaren echter onder grote 
druk. Privacy First vindt dat dit recht verdedigd moet 
worden door het te versterken en ziet privacy juist als 
een kans. Een kans voor bedrijven en organisaties om 
zich te profileren als privacy vriendelijk en een kans voor 
Nederland om internationaal een gidsland te zijn op het 
gebied van privacy.”

Privacy First houdt zich op een niet commerciële basis 
bezig met wat op het gebied van privacy-recht kan 
en mag bij diverse projecten. De stichting heeft geen 
bezwaar tegen het gebruik van big data, mits aan enkele 
fundamentele uitgangspunten wordt voldaan, zoals de 
voorwaarde dat de big data niet herleidbaar is tot een 
persoon. Vincent: “Binnen het veiligheidsdomein heeft 
profiling onze aandacht. Profiling kan alleen ingezet 
worden, wanneer dit strikt noodzakelijk is voor een 
legitiem doel en wanneer rekening gehouden wordt 
met proportionaliteit. Denk hierbij aan het voorkomen 
van ‘collateral damage’. Zowel (big) data-analyse 
als profiling mogen beide niet gekoppeld zijn aan 
automatische besluitvorming. De besluitvorming moet 
‘men made’ zijn en niet vol- of semi-automatisch. Het 
gebruik van biometrie vraagt ook specifieke aandacht. 
Denk hierbij aan vingerafdrukken verificaties en 
levensbedreigende situaties. Het risico is immers dat 
de gegevens (biometrie) foutief vermeld staan in de 
(politie)systemen en dat daardoor verkeerde profiling 
optreedt.” In het verleden heeft dit geleid tot verkeerde 
analyses bij de overheid. Vincent roept dan ook op 
tot transparantie om zo te komen tot een kwalitatief 
hogere rechtspraak.

Leestip van Vincent:
Super Identity Project (https://www.southampton.
ac.uk/superidentity/index.page) = big brother project.

Vincent Böhre is Director of Operations 
bij Stichting Privacy First. Hij studeerde 
internationaal & Europees recht en Nederlands 
recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens 
zijn studie werkte hij als researcher bij het 
advocatenkantoor Loyens & Loeff. Vervolgens 
werkte hij bij Amnesty International en deed in 
opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek (http://www.
wrr.nl/publicaties/publicatie/article/happy-landings-het-
biometrische-paspoort-als-zwarte-doos-46) omtrent 
het Nederlandse biometrisch paspoort. Op het 
terrein van het recht op privacy en bescherming 
van persoonsgegevens was hij jarenlang actief 
bij het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM - http://www.njcm.nl). 
Daarnaast was hij drie jaar voorzitter van 
het Platform Bescherming Burgerrechten  
(http://www.platformburgerrechten.nl).

 ‘Met onze visie
willen we een klimaat  
          van voortdurend 
    onderzoek en reflectie  
        op privacy vraagstukken 
                    stimuleren’
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INTERVIEW

Carlos Gorsira: Big data bij de politie
“Wat is kwaliteit?’’ Deze vraag stelt Carlos Gorsira zichzelf regelmatig.  
“In mijn optiek is het een containerbegrip, waarbij de kenmerken volledigheid, 
nauwkeurigheid, legaliteit, beschikbaarheid, tijdigheid, actualiteit, consistentie en 
eenduidigheid leidend zijn. Deze termen lijken hetzelfde, maar er zijn wel degelijk 
nuances. Kwaliteit is moeilijk te bepalen en niet altijd zichtbaar. Het raakt de 
gehele organisatie, waaronder de proces- en informatievoorziening. De gevolgen 
van gebreken in datakwaliteit kunnen ernstig zijn. Door ontbrekende of verkeerde 
gegevens, waarop het strafproces zich baseert, kunnen professionals zoals politie, 
OM en rechtbank verkeerde beslissingen nemen, of worden strafrechtelijke 
beslissingen niet ten uitvoer gelegd.’’ Carlos is Strategisch adviseur Architectuur bij 
de politie en onderdeel van het team wat de big-data mini symposia organiseert.

Carlos Gorsira
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Gebrekkige informatie
Is er toch iets te zeggen over de kwaliteit van 
politiegegevens? “Ja,” zegt Carlos, “het is belangrijk te 
beseffen dat het politiewerk vaak zelf waarheidsvinding 
is. De politie moet het doen met de vaak gebrekkige 
informatie, die we van burgers aangeleverd 
krijgen. Gebrekkigheid van informatie is niet een 
kwaliteitsprobleem. Het is het startpunt van ons 
werk, de reden waarom wij het werk moeten doen. 
De dader, de toedracht en de buit moet nog gevonden 
worden. Gegevens zijn dus prima als ze onvolledig 
of onbetrouwbaar zijn. Als ze maar wel voldoende 
aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoek, 
of aanwijzingen voor ons handelen. Daar ligt de 
kritieke grens van kwaliteit van informatie voor 
politie. Daar komt heel veel administratief werk bij 
kijken; er moet ontzettend veel informatie worden 
vastgelegd. In de loop van de tijd zijn er in onze 
systemen allerlei velden bijgekomen, die ingevuld 
moeten worden en voor onderzoek, analyses of het 
vervolgproces bij ketenpartners belangrijk kunnen 
zijn. Politiemedewerkers ervaren het vele invoerwerk 
als ballast door de vele velden die ze moeten invullen. 
Nut en noodzaak wordt nog niet door iedereen gezien. 
Eventueel moeten politiemedewerkers geholpen 
worden met behulp van slimme programmatuur 

Speld in hooiberg
Carlos denkt graag na over het nut en de noodzaak van 
kwaliteit en hoe dat is na te streven. Big data is daarin 
een belangrijk instrument. Carlos: “Als het gaat om big 
data, is het van belang dat er aandacht wordt besteed 
aan de kwaliteit van de gegevens. Daarbij moeten de 
vragen worden gesteld: ‘Wanneer is het goed genoeg?’ 
En, ‘Wanneer is er voldoende informatie beschikbaar 
om goed te kunnen werken?’ De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt terecht 
dat het onwerkbaar is om vooraf voor te schrijven, 
waaraan de analysefase moet voldoen; dat is per 
geval verschillend. De WRR stelt verder dat met kleine 
sets van hoogwaardige data vaak betere resultaten 
te behalen zijn. Volgens mij varieert de kwaliteit die 
nodig is voor big data-toepassingen van best slecht 
naar heel goed. ‘Garbage in, Gold out?’ Het lijkt magie, 
maar als je voldoende data hebt van matige kwaliteit, 
kun je er soms toch goed gefundeerde, algemene 
trends of feiten uit halen. Wil je specifiekere conclusies 
over een individueel geval trekken, dan gaan de 
kwaliteitseisen ineens stijl omhoog. Het maakt dus uit 
of je aanwijzingen voor vervolgonderzoek zoekt, of een 
specifieke speld in een hooiberg. Meer in het algemeen: 
kwaliteit wordt gedefinieerd door wat de afnemer 
ermee wil.’’

Carlos Gorsira
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om de belasting te verminderen. Wellicht kunnen 
geavanceerde analyses juist hier weer een rol in spelen 
om de juiste feiten te destilleren, die van belang zijn 
voor tellingen of een ander vervolgproces.”

Blind vertrouwen
De politie is volgens Carlos met de toekomst bezig. 
Carlos: “We gaan ons IV-landschap vernieuwen en 
daarmee zal het gemakkelijker worden om betrouwbare 
informatie, of de betrouwbaarheid van de informatie 
expliciet vast te leggen. We hebben de neiging om 
blindelings te vertrouwen in wat vastgelegd is in 
onze huidige informatievoorziening, terwijl het 
niet altijd om feiten gaat. Rondom de kwaliteit van 
identificatiegegevens moeten we extra scherp letten 
op kwaliteit. De politie ‘sorteert’ de informatie, die 
we hebben toch over de twee belangrijke entiteiten, 
namelijk feiten en verdachten. Samen noemen we 
dat een zaak. Dat maakt dat de identificatie zelf dus 
wel moet kloppen. Als iemand een andere identiteit 
voorwendt, raakt onze ‘administratie’ van feiten en 
verdachten in de war. Controle op identiteitsfraude en 
een goede basisregistratie van identiteiten is daarom 
een van de meest kwaliteitsgevoelige processen in de 
strafrechtketen. Het voorgaande heeft ook een directe 
relatie met de kwaliteit van de analysemethode. We 
kunnen niet blindelings vertrouwen in de vastgelegde 
gegevens en de uitkomsten van een analyse. Bij een 
analyse moet je het ook vaak doen met informatie die 
je aangeleverd krijgt en we zouden de bron voor de 
analyse niet moeten lastig vallen met het vastleggen van 
informatie, die voor de analyse van belang is. Omdat 
we moeilijk tot harde normen kunnen komen, zal er 
altijd een extra controle ingebouwd moeten worden. 
Kloppen de resultaten wel en ook als we dat proberen te 
valideren met andere informatie?’’

Vooroordeel
“Algoritmen zijn uiteraard bedoeld om objectief te 
zijn en het blijkt dat algoritmen vaak beter in staat 
zijn om zaken te kunnen beoordelen. Toch zijn er 
genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat de gegevens, en 
daardoor de uitkomsten, een vooroordeel bevatten, of 
dat verkeerde conclusies worden getrokken, of dat ons 
beeld wordt gekleurd. Het is daarom noodzakelijk om 
de uitkomsten te evalueren. De wet biedt waarborgen 
en die zijn er niet voor niets. We kennen bijvoorbeeld 
het verbod op automatische besluitvorming. Dus het is 
niet alleen een verplichting om de uitkomsten van een 
analyse te duiden. Het is ook noodzakelijk, omdat we 
nooit blindelings kunnen vertrouwen op de uitkomsten 
van een analyse. Voor organisaties die werkzaam zijn 
binnen het veiligheidsdomein, is dat essentieel. Een 
verkeerd advertentieaanbod op het internet is minder 
ingrijpend dan een overheidsinstantie, die op basis van 
verkeerde informatie op de stoep staat.’’

Kernregisters
Carlos vindt het van belang dat er terugkoppeling van 
de afnemer aan de bronhouder plaatsvindt, omdat deze 
een uitspraak kan doen over kwaliteit van de geleverde 
dienst. Maar er zijn momenteel nog haken en ogen. 
Carlos: “In de huidige situatie legt men de gegevens van 
een bron opnieuw vast. Dubbel werk dus en het gaat 
ten koste van de kwaliteit. We zouden in mijn optiek 
moeten streven naar het inrichten van kernregisters 
voor organisaties, die veelvuldig samenwerken in 
ketens en in netwerken. We gaan dan minder gegevens 
onnodig rondpompen en gebruikers mogen ervan 
uitgaan dat de gegevens in de kernregisters van goede 
kwaliteit zijn. Eén bron voor actuele, betrouwbare 
gegevens; dat is voor mij een ideaalbeeld.’’

Carlos Gorsira is Strategisch adviseur Architectuur 
bij Directie Informatieformatievoorziening, als 
onderdeel van de staf korpsleiding, bij de afdeling 
Gegegevensautoriteit.
De Gegevensautoriteit zorgt dat de 
politie kan beschikken over een stabiele 
gegevenshuishouding. De Gegevensautoriteit 
stelt normen, kaders en richtlijnen op om de 
kwaliteit van de gegevens te verhogen en 
houdt toezicht op de naleving daarvan en 
maakt afspraken binnen de politie over het 
beschikbaar stellen van gegevens en over 
gegevensuitwisseling met externe partijen.

‘Kwaliteit wordt 
      gedefinieerd door 
   wat de afnemer 
                 ermee wil’
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de data? Van welk tijdsmoment is het? Het gaat om 
meer dan alleen gegevens uit het primaire proces. Zo 
speelt ook de (gekoppelde) metadata een belangrijke 
rol, bijvoorbeeld op het gebied van vaststelling van 
authenticiteit van gegevens. Uit de gesprekken blijkt 
dat het perspectief op wat kwaliteit van gegevens is, 
verschilt per organisatie.

Definiëren van kwaliteit
Uit de verschillende gesprekken blijkt dat kwaliteit 
verschillend wordt gedefinieerd. Het definiëren van 
kwaliteit is dan ook een eerste vereiste. Gaat het erom 
dat de data de werkelijkheid vertegenwoordigt? Gaat 
het om menselijk handelen, om verkeerde data-entry 
in de bron, het gebruik van verkeerde velden, of om 
(andere) verkeerde beslissingen? En wat betekent 

SUBSESSIE

Stelling I: Voorkomen van lage data kwaliteit 
Hoe kan zorgvuldig worden omgegaan met 
data, waarvan de kwaliteit niet vaststaat?

Tijdens vier aparte sessies is met de deelnemers dieper ingegaan op het onderwerp datakwaliteit. Hierbij zijn stellingen 
rond het voorkomen van lage datakwaliteit, deugdelijke algoritmen en inzicht en controle bij big data-analyse 
besproken. In de navolgende artikelen worden de opbrengsten, adviezen en inzichten uit deze sessies gedeeld.
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Kwaliteit bron
Een ander aspect van datakwaliteit is de kwaliteit van de 
bron. Een bron is niet altijd betrouwbaar. Dat is ook te 
halen uit het verhaal van de Belastingdienst. Daarom is 
het doen van consistente checks van betrouwbaarheid 
een belangrijk hulpmiddel. Bij consistentie controle 
van data vanuit meerdere bronnen kan besloten 
worden om data van een lage kwaliteit niet mee te 
nemen in de analyse, of deze minder zwaar mee te 
wegen in het afwegingsproces. Ook het gebruik en 
inzetten van authentieke bronnen helpt om de kwaliteit 
van de data te verhogen. Bij deze bronnen is vaak 
een terugkoppelmechanisme (terugmeldfaciliteit) 
van kracht, om de kwaliteit van data te verbeteren. 
Zo worden veranderingen en aanpassingen altijd 
weer (terug)gemeld naar de authentieke bron. De 
Basisregistratie Personen (BRP) is hier een goed 
voorbeeld van. Het zou goed zijn om soortgelijke 
terugkoppelmechanismen breder te gebruiken. En 
bovenal de afspraak; is de kwaliteit niet toereikend,  
dan niet gebruiken!

Kennis over de kwaliteit van de eigen data
Naast de kwaliteit van (externe) bronnen is kennis 
en inzicht in de kwaliteit van de eigen data natuurlijk 
essentieel voordat er daadwerkelijk stappen gezet 
kunnen worden. Om het nog maar niet te hebben 
over de mogelijkheid te kunnen toetsen in hoeverre 
deze door middel van bepaalde methoden verbetert. 
Het inbouwen van ‘checks and balances’ lijkt een 
vanzelfsprekende stap. Deze stap wordt echter nog 
lang niet altijd benut. Daarnaast is de mogelijkheid 
van een externe toetsing bijvoorbeeld door middel 
van een ‘advisory board’ belangrijk om te voorkomen 
dat de slager zijn eigen vlees keurt. Het is eveneens 
belangrijk om inzicht te hebben in de werking van de 
algoritmen en methoden. Dit kan bijvoorbeeld door 
een rapporteringfunctie in te bouwen waarbij wordt 
aangegeven welke stappen zijn genomen en hoe de 
ontwikkeling is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
visualiseren van de beslisboom. Tot slot is van belang 
je bewust te zijn van de (mogelijke) doeleinden van de 
eigen data. Datamaximalisatie kan leiden tot betere 
datakwaliteit. Maar dit is niet per definitie zo. Dit hangt 
van de toepassing – het doel van de analyse – af. 

Maatwerk
De gewenste datakwaliteit en het gebruik van 
bepaalde algoritmen kan ook per doel of toepassing 
verschillen. Zo lenen voor bepaalde toepassingen 
enkel gevalideerde algoritmen zich en kan voor andere 
toepassingen open source goed zijn, omdat open source 
transparanter kan zijn. Om je algoritmen en methoden 

te blijven ontwikkelen, kan het ook goed zijn om diverse 
algoritmen, methoden en datasets naast elkaar te 
gebruiken om zo het gewenste resultaat te bereiken.

Als het gaat om foutmarges is het van doorslaggevend 
belang dat er voldoende bewustwording ontstaat. 
Een hoge foutmarge is zeker niet per se erg, mits de 
behandelaar van de gegevens zich daarvan bewust 
is en zijn handelingen daarop aanpast. Voorbeeld: 
gezichtsherkenning. De computer geeft het best 
overeenkomende gezicht(sprofiel) weer, maar dat 
betekent geenszins dat het een echte match is. 
Menselijke tussenkomst kan in bepaalde gevallen,  
zoals in dit voorbeeld van gezichtsherkenning, op 
zichzelf als beschermingsmaatregel voor data-analyse 
worden beschouwd.  

Uitgangspunt: Overheidsdiensten zorgen 
ervoor dat hun gegevens up-to-date zijn en dat 
hun datasets onder meer zo min mogelijk bias 
bevatten. Dit is een plicht die zich tevens uitstrekt 
tot gegevens die zij van derden verkrijgen. 
Alleen zit er altijd discrepantie tussen de 
systeemwerkelijkheid en de echte werkelijkheid: 
waar ligt de (onder)grens en op welke manier kan 
die het best worden gehandhaafd?

 Naast de kwaliteit 
van (externe) bronnen 
     is kennis en inzicht 
            in de kwaliteit 
          van de eigen data 
  essentieel voordat er 
     daadwerkelijk stappen 
   gezet kunnen worden
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Een uitgangspunt moet zijn dat de algoritmen en 
methoden die bij data-analyses worden gebruikt, 
deugdelijk zijn en aan de wetenschappelijke criteria voor 
goed (statistisch) onderzoek voldoen. Een belangrijke 
vraag daarbij is dan nog wel hoe dit het best kan worden 
ingericht, gelet op de snel opvolgende technologische 
ontwikkelingen.

Het werken met waarschijnlijkheids- en betrouw-
baarheids percentages geeft binnen de data-analyse ook 
een vorm van transparantie. Daarbij zouden algoritme 

Transparantie
Eensgezind is men het eens met de conclusie dat het 
bieden van openheid en transparantie een van de 
belangrijkste onderdelen is om data-analysemethoden 
te (laten) controleren. 
Het is van belang om transparant te zijn over de 
kwaliteit van de algoritme zelf: wat is het doel en 
rekenmodel, waar wordt het voor gebruikt en waar is 
het voor ontworpen? Daarnaast is het van belang het 
bewustzijn te creëren; bekend maken dat er gebruik 
wordt gemaakt van algoritme. 

SUBSESSIE

Stelling II: Deugdelijke algoritmen en methoden 
Hoe zorg je ervoor dat data-analyse methoden 
kunnen worden gecontroleerd?
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zo ontwikkeld kunnen worden, dat zij zelf meewegen in 
wat betrouwbare (schone) en minder betrouwbare  
data is.
Een andere optie die de transparantie vergroot, is een 
soort ‘verklaring omtrent computergedrag’, waarbij 
onder de motorkap van de computer wordt gekeken en 
een procesmatige inzicht aangeeft hoe dit werkt.
Het is van belang dat data-analysemethoden op een 
niet-technische manier worden uitgelegd aan de burger. 
Dat geldt net zo zeer voor bestuurders en politici. 
Zo wordt bewustzijn op basis van begrip en kennis 
gecreëerd.

Balans 
Een meerderheid van de deelnemers vindt het af te 
raden om elke data-analyse actief te laten 
controleren. Dat geeft een enorme verhoging van de 
werkdruk. Kies liever voor een balans tussen
transparantie en publieke toegankelijkheid versus 
‘gaming the system’, zo vinden de deelnemers. Kortom; 
enkele kwaadwillende ondermijnen de goedwillende 
meerderheid.
Audits en controles dienen te worden toegespitst op 
complexe algoritmen of kwaliteitscriteria op het proces 
waarop algoritmen tot stand komen. Daarbij zou zelfs 
aan een eigen leerproces voor Artificial Intelligence (AI) 
gedacht kunnen worden. 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden, dat duidelijk 
moet zijn dat technische controle en democratische 
besluitvorming essentieel zijn voor het goed 
functioneren van data-analyse, maar dat dit wel in 
balans moet zijn met de kosten en de opbrengsten.

Trainen en testen
Volgens de deelnemers van deze sessie vormt het 
trainen en testen van de data-analysemethode een 
belangrijk onderdeel van het gehele controleproces. 
En ook in die volgorde, dus eerst trainen en dan (pas) 
testen. Waarbij tegelijkertijd wordt aangegeven dat 
testsets niet altijd werken. Dit omdat er niet altijd 
een kant-en-klaar model is dat werkt, omdat de data 
moeten gaan ‘spreken’. Daarnaast gaat het dan vaak 
om reproduceerbaarheid. Dezelfde uitkomst wil niet 
zeggen, dat het model goed is. Een belangrijke vraag in 
dit geheel is: Wat doe je met de trainingsets, want daar 
zit juist veel bias in?

Belangrijke vragen
Tijdens deze sessie blijft er ook een aantal vragen 
onbeantwoord, zoals: Hoe controleer je doelmatigheid? 
Hoe onderzoek je dit?

Een uitgangspunt 
      moet zijn dat de 
algoritmen en methoden  
   die bij data-analyses 
              worden gebruikt,  
      deugdelijk zijn en aan 
  de wetenschappelijke 
         criteria voor goed 
      (statistisch) onderzoek 
                     voldoen

Kelly Vink
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INTERVIEW

Reinder Doeleman: Onderweg naar 
voorspellend politiewerk

“Als politie proberen we al onze eigen data zo veel mogelijk op één platform te verzamelen 
zodat het combineren van data en het toevoegen van nieuwe data veel makkelijker wordt. 
De kwaliteit van het werk van onze organisatie gaat hiermee omhoog.’’ Aan het woord is 
Reinder Doeleman, sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Organisatie in Amsterdam. 
Reinder wordt in dit interview aangevuld door Kelly Vink, beleidsmedewerker Informatie 
bij het Landelijk Parket en heeft in die functie veel te maken met big data en privacy. 
Daarnaast heeft ook Oscar Wijsman input geleverd; hij is deskundige bij de politie op het 
gebied van big data, analytics en data science.

Reinder trapt het gesprek af: “In principe is big data 
niet iets nieuws voor de politie. De politie deed al 
aan grootschalige gegevensverzameling, maar nu 
worden dit soort bestanden steeds meer aan elkaar 
gekoppeld. Denk aan data uit politiesystemen, 
ANPR (kentekenregistratie) en in beslaggenomen 
gegevensdragers, zoals telefoons in combinatie met 
sociale media en slimme camera’s. Het is een mooie 
kwaliteitsverbetering op opsporingsgebied. De 
politie kijkt steeds meer naar de kansen, die nieuwe 
technologie ons biedt. Er zijn steeds krachtigere 
computers en slimmere software die patronen en 
verbanden kunnen ontdekken in de brei aan informatie, 
die wij uit verschillende bronnen ontvangen. Het 
helpt bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld 
criminele netwerken of het realtime volgen van een 
crisissituatie. Dit zal zich de komende jaren alleen maar 
verder ontwikkelen. Maar het zorgt tegelijkertijd voor 
een toename van juridische, ethische en praktische 
vraagstukken. Wat mogen we wel en wat mogen we niet 
als politie? Wat willen we als samenleving?’’
 
Paradox
Kelly Vink vult aan dat de privacywetgeving uitgaat 
van dataminimalisatie: “Het uitgangspunt is om 
data alleen voor een specifiek doel te verwerken 
waarbij dataminimalisatie een uitgangspunt is. Bij de 
ontwikkeling van algoritmen is het juist noodzakelijk 
om de beschikking te krijgen over zoveel mogelijk 
informatie om een algoritme slimmer en vollediger, 

Reinder Doeleman
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en zonder bias, te laten functioneren. Dat klinkt 
paradoxaal, maar big data-technologieën, zolang 
ze op een juiste manier zijn ontwikkeld, kunnen ook 
privacy bevorderend werken. Dat komt doordat zij 
er veel sneller dan de mens in slagen de relevante 
speld in de hooiberg te vinden. Bij een onderzoek 
worden soms zoveel digitale gegevens gebruikt, dat 
dit met louter menselijke analyse bijna niet meer te 
doorgronden is. Het kan dan ook handiger en secuurder 
zijn om dergelijke analyses met behulp van nieuwe 
technologieën uit te voeren. Juist om proportioneler en 
zorgvuldiger te handelen.’’

Weerstand
Dat verouderde gegevens onschuldigen verdacht 
kunnen maken, is een van de voornaamste argumenten 
van tegenstanders van het gebruik van big data door de 
politie, vertelt Kelly. ‘’Of er is de vrees dat er ooit iemand 
aan de macht komt, die deze informatie misbruikt. 
Maar als we niets doen, lopen we ook een risico. De 
samenleving verandert en er worden steeds hogere 
kwaliteitseisen aan de politie gesteld. De toenemende 
beschikbaarheid van data en de complexiteit van de 
analyses die noodzakelijk zijn, maken dat we nieuwe 
technologie moeten gaan beschouwen als onderdeel 
van de toolbox van politie en justitie.’’ 
Reinder begrijpt wel waar de weerstand tegen de 
grootschalige verzameling en analyse van data vandaan 
komt: ‘’Je kunt nog zo vaak benadrukken dat je er 
uiterst omzichtig mee omgaat, maar als er weer een 
integriteitskwestie bij de politie aan het licht komt, ben 
je terug bij af. 
Aan de andere kant zijn de grootste tegenstanders 
vaak juist de mensen die bij een groot incident 
verontwaardigd zijn dat de politie het niet heeft zien 
aankomen. Dat is feitelijk onze grootse uitdaging: hoe 
houden we de samenleving veilig en waarborgen we 
tegelijkertijd de privacy van burgers?’’

Praktisch
Al in 2012 is een strategie gemaakt om slimmer gebruik 
te maken van big data en is te zien wat dit betekent 
voor de informatiehuishouding. De laatste jaren is fors 

‘De politie kijkt 
      steeds meer naar    
       de kansen, 
  die nieuwe technologie 
                  ons biedt’

Bron: Politie Nederland
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ook voor agenten die op straat voor een klus komen 
te staan en snel informatie willen hebben, met daarbij 
een handelingsperspectief. ‘’Want, de technologie moet 
altijd in dienst staan van de uitvoering’’, benadrukt 
Oscar. 
“Tegelijkertijd wordt binnen de politie ook geïnvesteerd 
in mensen. Hoewel de functie formeel niet eens 
bestaat binnen de politie, is het voornemen om 
meer data scientists aan te trekken of op te leiden. 
Zij verwerken grote hoeveelheden data en zetten die 
om naar bruikbare informatie. Daarnaast investeert 
de politie in de werkwijze, omdat de huidige praktijk 
deels verandert. Data scientists gaan steeds nauwer 
samenwerken met bijvoorbeeld de recherche. Die 
interactie zorgt ervoor dat de opsporing efficiënter kan 
werken.”

Ideaalbeeld: voorspellend politiewerk
De politie is op weg naar een volledig data-gedreven 
politieorganisatie, maar er moet nog meer gebeuren. 
Het betreft een totale kwaliteitsimpuls. Het gaat niet 
alleen om de financiële middelen, maar ook om het 
omscholen en aantrekken van mensen. Want de wereld 
verandert heel snel op dit vlak. Reinder: ‘’We staan nog 
maar aan het begin. Daarbij is het voor mij een grote 
uitdaging voor de toekomst om van big data weer small 
data te maken waar je wat mee kunt. Hiervoor zijn 
slimme technieken en begrip van de data cruciaal. Een 
voorbeeld hiervan is ‘predictive policing’, voorspellend 
politiewerk, waarbij big data gebruikt wordt om 
voorspelmodellen te maken, die daarna in simpele 
kaartjes door de collega’s op straat gebruikt kunnen 
worden. Het is belangrijk om een big data-traject te 
focussen op de toepassing en niet op de data zelf.’’

Delen van dit verhaal zijn overgenomen uit het artikel “Big Data 
Big Dilemma’s” uit de juni-editie van politieblad Blauw.

Reinder Doeleman
Als sectorhoofd Dienst Regionale Informatie 
Organisatie (DRIO) van de eenheid Amsterdam 
is hij verantwoordelijk voor een organisatie 
die informatie verzamelt, verwerkt, analyseert 
en duidt. Namens het Platform van de 
Informatieorganisaties (PIO) is hij samen 
met Tom Bersee landelijk portefeuillehouder 
voor Business Intelligence (BI) en predictive 
policing, oftewel voorspellend politiewerk. Hij 
is afgestudeerd aan de TU Delft in Technische 
Informatica en werkt sinds 1997 bij de politie in 
Amsterdam.

geïnvesteerd in de infrastructuur om dit te realiseren. 
“We zijn nog lang niet daar waar we willen zijn”, vertelt 
Oscar Wijsman, ‘’maar in vergelijking met andere 
Europese politiekorpsen lopen we voorop. Wij doen  
hier dingen die nog lang niet overal gewoon zijn.  
Denk aan toepassingen als MEOS (Mobiel Effectiever 
Op Straat), een toepassing op de mobiele telefoon 
die agenten beter en efficiënter laat werken op straat, 
en onze vernieuwde zoekmachine BlueView. Dat 
we dat al kunnen, geeft ons een goede basis voor 
doorontwikkeling van het gebruik van big data. Het 
fundament ligt er. Maar we kunnen er nog meer 
uit halen. De komende twee jaar hebben we twee 
hoofdlijnen: we investeren in mensen en in data.’’

Kwaliteitsverbetering
Er wordt gewerkt aan een landelijk politiedataplatform 
waarin de huidige dataomgevingen worden 
samengevoegd. Oscar: ‘’Daarmee hebben we veel 
sneller toegang tot alle data en kunnen we die 
makkelijker combineren en tegelijkertijd toegang en 
gebruik nog beter controleren.’’ Dit kan nuttig zijn 
bij rechercheonderzoeken waarbij snel een goede 
informatiepositie moet worden opgebouwd. Maar 

 ‘Als politie 
     proberen we al onze 
eigen data zo veel 
     mogelijk op één platform 
      te verzamelen 
  zodat het combineren 
   van data en het toevoegen 
van nieuwe data veel 
           makkelijker wordt’
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SUBSESSIE

Stelling III: Tijdens het proces  
Hoe zorg je ervoor dat aanpassingen in de 
data-analyse zorgvuldig worden gemaakt?

Standaardisatie
Wanneer big data-analyse wordt toegepast, wordt de 
gehanteerde methode regelmatig herijkt op basis van 
resultaten en voortschrijdend inzicht. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gestandaar-
diseerde stappen en processen, zodat de kans op ‘vrije’ 
invulling van waarde niet mogelijk is en daarmee de 
kwaliteit kan worden geborgd. In zijn algemeenheid kan 
daarbij aangevuld worden dat de hoeveelheid data ‘op 
zichzelf’ ook een kwaliteitseis is. Te weinig data geeft 
beperkte en daarom slechte inzichten. Dit geldt voor 
90% van de data-analyses. 

Praktische aanpak
Het analyseren van data is vooral een praktisch proces, 
zo menen de deelnemers. Het is altijd een iteratief 
proces waar je jezelf blijft evalueren. Bovendien wordt 
het (vaak) ingericht vanuit procesmanagement en dat is 
bijna per definitie een praktisch proces.
Belangrijk hierbij is dat de focus gedurende het gehele 
proces op hetzelfde doel blijft, anders worden de 

(eigen) bias en assumpties versterkt. Dat is binnen 
een overheidsorganisatie toch anders dan bij een 
(commercieel) bedrijf.
De Belastingdienst gaf daarvoor een goed voorbeeld; 
een strikte scheiding tussen lab fase en uitvoeringsfase, 
dus altijd in een tweetrapsraket. 
Een ander belangrijk punt om voor ogen te houden, is 
wederom de hoeveelheid data. Bij het ontvangen van 
teveel data zou het kunnen dat er wordt bijgestuurd. Dit 
zouden negatieve correcties kunnen zijn. Dit is overigens 
in de praktijk nog niet voorgekomen, maar belangrijk 
om in de gaten te houden.

Open vragen
Naast de geboden oplossingen zoals standaardisatie en 
praktische aanpak bleven ook nog een tweetal vragen 
onbeantwoord, namelijk:
• Waar doe je de aanpassingen om tot een betere 

kwaliteit te komen?
• Waar kunnen wij tot andere databronnen komen om 

tot betere inzichten te komen?

Suzanne Hartholt en Remco Boersma
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SUBSESSIE

Stelling IV: Inzicht en controle big data-analyse  
Hoe kan controle van big data-toepassingen  
het beste worden ingericht?

Interne controle
Het is van belang dat partijen die big data toepassen, 
onderbouwen hoe zij tot bepaalde uitkomsten zijn 
gekomen. De onderzoeksresultaten, profielen en 
correlaties moeten op hun merites kunnen worden 
ingezien en gecontroleerd. In eerste instantie is de eigen 
interne controle van groot belang, waarbij transparantie 
als uitgangspunt dient. Daarbij hebben organisaties de 
plicht en verantwoording om bij fouten te corrigeren: 
een verantwoordelijkheidsverplichting, die niet zomaar 
kan worden weggeschoven naar een intern of extern 
controlemechanisme.
Bovendien is vanuit de AVG (wat als uitgangspunt dient) 
gesteld dat menselijke tussenkomst van iemand die 
bevoegd is verplicht is bij de controle. 

Middelen
Als organisatie heb je dan ook een aantal middelen tot 
je beschikking om intern te zorgen dat de controle op 
orde is: 
• Datakwaliteit: maak zoveel mogelijk gebruik van 

brongegevens en niet van kopieën. Om de bron zelf 
actueel en op orde te houden, kan het handig zijn om 
hierbij terugmeldingen te incorporeren.  

• Zet Artificial Intelligence (AI) en profiling in bij 
ondersteuning van besluitvorming. Vanzelfsprekend 
blijft de uiteindelijke besluitvorming altijd 
mensenwerk.

• Blijf kijken naar de wet- en regelgeving van de  
landen, waarmee zaken gedaan wordt en gegevens 
mee worden uitgewisseld. Denk daarbij aan  
Verdrag van Straatsburg of Conventie 108  
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/
wetten/internationale-privacywetgeving).

Externe controle
Voor burgers is het belangrijk te weten wat voor effect 
big data heeft voor individuele burgers. Sommige big 
data-toepassingen worden vooral intern gebruikt en zijn 
voornamelijk bedoeld om van te leren en hebben geen 
individueel effect. 
Aanvullend is het van belang te realiseren dat burgers 
zelf niet altijd directe ‘controle-macht’ hebben en dat 
interne controles niet voldoende zijn om vertrouwen te 
kweken. Door externe organisaties zoals NGO’s of een 
Consumentenbond (externe) audits te laten doen,  
geef je als organisatie de boodschap het controleproces 
zeer serieus te nemen en daarin transparant op te  
willen treden.
Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief van vijf 
technische bedrijven die met een voorstel komen met 
betrekking tot ethische eisen voor AI. Daarmee lopen ze 
voor op de EU die daar ook mee aan de slag is. 
Lees hier meer over initiatieven die er op dit gebied 
spelen via deze link: https://ecp.nl/tag/artificial-intelligence.

Magchiel van Meeteren
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INTERVIEW

Paula Giezeman: Het belang van gegevens-
kwaliteit: wie heeft welke gegevens, 
wanneer en met welke kwaliteit nodig?

Kijkend vanuit de primaire processen in het justitieel- en veiligheidsdomein is het 
belangrijk dat we weten met wie we te maken hebben en dat we vonnissen kunnen 
terugvinden. Daarnaast is het van belang dat onze collega’s goed geïnformeerd zijn over 
bestaande risico’s, op tijd taakstraffen uitvoeren en kindermishandeling voorkomen 
door preventief ingrijpen. De professionals ‘in het veld’ of ‘op de werkvloer’, de 
gebruikers, zijn daarbij afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die ze krijgen. 
Bij bestaande uitwisselingsketens ontbreekt het nogal eens aan voldoende duidelijke 
afspraken over wie, wanneer, welke gegevens met welke kwaliteit nodig heeft.

Paula Giezeman
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Aan het woord is Paula Giezeman, informatiemanager 
voor de JenV en werkzaam voor de Directeur Generaal 
Straffen en Beschermen (DGSenB). De afgelopen 
zes jaar zet Paula zich in om informatievraagstukken 
vanuit haar DG te verbinden met de rest van JenV. Het 
gaat er immers om dat de benodigde informatie over 
de verschillende directies en kolommen en tussen 
de ketenpartners actief wordt gedeeld. Paula houdt 
zich dagelijks bezig met het verbinden en het actief in 
contact brengen van mensen, die zich bezighouden 
met dit onderwerp en die daarmee problemen ervaren. 
Daarnaast organiseert Paula bijeenkomsten en 
cursussen. Al deze dagelijkse bezigheden pakt Paula 
op om stappen te zetten in de kwaliteit van informatie, 
die wij dagelijks actief met elkaar delen binnen het 
veiligheidsdomein.

Het verbeteren van de gegevenskwaliteit, al jaren in het 
I-Plan JenV, is vooralsnog binnen JenV een kwestie van 
netwerken. Met een iets andere insteek wordt er nu een 
programma Data opgezet waar gegevenskwaliteit een 
plek in heeft.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de praktijk? Een 
voorbeeld tijdens een rechtszaak: ‘Geachte rechter; het 
afgelopen jaar heeft u de verdachte niet gezien, maar 
in het jaar daarvoor is hij zes keer opgepakt voor een 
misdrijf.’ Ook achtergrondinformatie is in een dergelijke 
zaak van belang, bijvoorbeeld. ‘De verdachte is een 
kind van een alleenstaande moeder die geen opleiding 
heeft.’ Dit zijn gegevens die nodig zijn om een goede 
en rechtvaardige uitspraak te doen. Paula: “Vanuit 
verschillende databronnen worden gegevens gehaald 
om een tijdlijn te tekenen en de risico’s te schetsen ter 
ondersteuning van de rechter. Dit “levensverhaal” is 

ontwikkeld door een startup: een nieuw bedrijfje dat 
innovatieve middelen inzet om ons te helpen bij onze 
opgaven.” Paula is trots op wat DGSenB op die manier 
aanpakt.

Belang gegevenskwaliteit 
Aan Paula de vraag waarom gegevenskwaliteit zo 
belangrijk is. Paula: “De kwaliteit van gegevens is van 
belang, omdat dit de prestaties van de strafrechtketen 
bepaalt. Met foute gegevens kunnen de collega’s in het 
veld hun werk niet goed doen. De politie op straat moet 
weten of iemand vuurwapengevaarlijk is. Bestuurders 
denken niet in termen van gegevens maar in termen 
van prestaties. Terwijl het ene sterk afhankelijk is 
van het andere. Er worden bijvoorbeeld door allerlei 
oorzaken fouten in de registratie gemaakt. Een van de 
redenen is het ontbreken van primaire aandacht voor 
kwalitatieve gegevens. Een rustige werkomgeving, goed 
opgeleid personeel en duidelijk afspraken over wat 
waar en wanneer in te voeren, zijn essentieel voor het 
verminderen van (invoer)fouten.” 

Goede gegevens versterken de samenwerking en 
kwaliteit van het resultaat. Goede gegevens bieden 
bovendien veel kansen. Denk aan het belang voor 

Paula’s droom
“Mijn droom is dat we het aantal fouten dat we 
aan elkaar doorgeven, terug weten te brengen. 
Dat onze professionals er vanuit kunnen gaan, 
dat de informatie die ze krijgen, ook juist is. Aan 
de lopende band zien we dat mensen in het veld 
gegevens en informatie zien waarvan ze weten, 
zien en ervaren dat deze informatie niet kloppend 
is. Dat zouden we niet moeten willen. Het is geen 
utopie, maar een voorspellende droom. Het is 
wanneer iedereen zich inzet bereikbaar. Iets waar 
we ons gezamenlijk voor moeten inzetten, want 
zelfs een laag percentage fouten heeft grote 
gevolgen voor een groot aantal personen.”

               ‘De kwaliteit van 
   gegevens is van belang, 
     omdat dit de prestaties 
     van de strafrechtketen 
          bepaalt. Met foute 
     gegevens kunnen 
             de collega’s in 
        het veld hun werk 
                 niet goed doen’
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het dagelijkse operationele werk, maar ook aan de 
managementinformatie die uit de gegevens wordt 
afgeleid. Goede gegevens resulteren in een snellere 
opsporing, betere bejegening, correcte bestraffing en 
goede beleidsinformatie. Omgekeerd geldt dat onjuiste 
gegevens voor het functioneren van de strafrechtsketen 
en de veiligheid, funest kunnen zijn.

Stappen om gegevenskwaliteit te bereiken
Door van achter naar voren te denken, oftewel 
de keten om te keren, kun je verbetering van de 
gegevenskwaliteit bereiken. Paula: “Als verstuurder 
van de informatie denk je daarom al na over wat de 
volgende nodig heeft. Maar ook over waar de gegevens 
vandaan komen en het maken van afspraken over 
de codes die je gebruikt en de benodigde actualiteit. 
Nadenken over wat bijvoorbeeld het OM nodig heeft 
om haar werk goed te doen.” De professional binnen de 
veiligheidsketen doet veel op zijn of haar gevoel. Paula: 
“Dat is goed, maar kennis en ervaring is daarbij van 
groot belang. Tijd en aandacht voor het samenstellen 
van informatieproducten is essentieel. Een proces-
verbaal (pv) heeft bijvoorbeeld verschillende stadia. Als 
het OM het pv in ontvangst neemt, dan dient dit tijdig 
en juist te zijn. Zo werkt de Migratieketen bijvoorbeeld 
met een terugmeldvoorziening, waarmee collega’s van 
de IND en het COA elkaar kunnen melden welke fouten 
zijn geconstateerd, waardoor deze gecorrigeerd kunnen 
worden. Het toegeven en daarmee oplossen van fouten 
is essentieel om de kwaliteit voor de hele keten te 
verbeteren en te versterken.”

Naast het inzetten van haar uitgebreide netwerk en het 
vertellen van dagelijkse praktijkverhalen maakt Paula 
veelvuldig verbindingen tussen nieuwe oplossingen en 
nieuwe mogelijkheden. Paula: “Hierdoor zijn problemen 
niet langer moeilijk te overwinnen en komen soms zelfs 
in een nieuwe aanpak totaal niet meer voor.”

Innovaties
Paula: “‘Iedereen wist dat het niet kon, totdat er 
iemand kwam die dat niet wist’ is de beroemde zin van 
de stoïsche filosoof Epictetus. En dat is precies waar 
het om gaat bij innovatieve oplossingen. Dat was een 
van de reden dat DGSenB zich aansloot bij Startup in 
Residence. Het fenomeen komt uit San Francisco, waar 
de jonge bedrijven in Sillicon Valley de stad uit haar 
voegen deden barsten. Wat deden de bestuurders? 
Zij lieten diezelfde startups meedenken over hun 
problemen. In Nederland adopteerde Amsterdam 
als eerste het concept en nu introduceert ook het 
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) het bij de 
Rijksoverheid.”

  
Vier challenges
Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen 
(DGSenB) heeft vier maatschappelijke vraagstukken 
geselecteerd – zogeheten challenges. Die zijn 
voorgelegd aan de startups. Eén challenge vroeg 
om slimme manieren voor het voorkomen van 
woninginbraken. Een tweede vroeg om ex-
gedetineerden op een gepersonaliseerde manier 
te helpen structuur in hun leven aan te brengen na 
invrijheidstelling. De derde vroeg om de drempel 
te verlagen voor het aanvragen van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) door vrijwilligersorganisaties. 
En de laatste challenge betrof het creëren van meer 
inzicht voor officieren van justitie en rechters in 
het levensverhaal van verdachten. Paula: “Al deze 
toepassingen en bedachte oplossingen brengen 
informatie op een handige manier naar iemand die die 
informatie nodig heeft. De onderliggende gegevens 
moeten natuurlijk wel kloppen, maar zo krijgen we ook 
beter gesignaleerd waar misschien structurele fouten 
zitten.”

Het Directoraat Generaal Straffen en 
Beschermen (DGSenB) draagt bij aan de veilige 
en rechtvaardige samenleving door in te zetten 
op voorkomen, beschermen en genoegdoening. 
Wie zich niet aan de regels van onze samenleving 
houdt, moet zich verantwoorden. Die persoon 
komt dan voor de rechter, moet naar de 
gevangenis, of krijgt een boete. Of misschien 
moeten bijvoorbeeld kinderen uit huis worden 
geplaatst, omdat dit veiliger voor hen is. In deze 
gevallen komt Straffen en Beschermen in actie. 
De missie van DGSenB is: 

• Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of 
slachtoffer worden van criminaliteit. 

• Volwassenen en kinderen beschermen, die 
vanwege de kwetsbare positie waarin zij 
verkeren, bedreigd of verleid worden door 
(herhaalde) criminaliteit, of die bedreigd 
worden in hun ontwikkeling. 

• Bewerkstelligen dat met een straf 
genoegdoening wordt geboden aan het 
slachtoffer en aan de samenleving als geheel.
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Kelly Vink

INTERVIEW

Kelly Vink: ‘Datamaximalisatie kan 
met de juiste waarborgen leiden tot 
proportionelere analyses en betere 
privacybescherming.’

“De afgelopen jaren zijn de maatschappelijke vraagstukken rondom big data in 
toenemende mate zichtbaar. In mijn functie als Beleidsmedewerker Informatie bij het 
Landelijk Parket houd ik mij bezig met deze maatschappelijke vraagstukken in relatie tot 
de taak van het Openbaar Ministerie. Welke discussies zijn er? Op welke wijze kunnen 
nieuwe technologie in de toekomst in het opsporingsdomein ingezet worden? 
Vraagstukken die een rode draad vormen in mijn beleidswerk. Het is daarbij belangrijk om 
de discussie op te zoeken en het gesprek aan te gaan binnen de opsporingsketen en met de 
wetenschap.” Aan het woord is Kelly Vink, Beleids medewerker Informatie bij het Openbaar 
Ministerie (OM). In dit interview vertelt Kelly over haar werk en het belang dat er over het 
gebruik en inzet van big data wordt gesproken.
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Het voeren van gesprekken en het hebben van 
discussies over het gebruik en de inzet van (big) 
data-analyse zijn van groot belang. Deze gesprekken 
zouden uiteindelijk moeten leiden tot een duidelijke 
visie op de vraag op welke wijze gekomen kan worden 
tot een duurzame inbedding van nieuwe technologie 
in de opsporingsketen. De vraagstukken binnen dit 
domein zijn omvangrijk en complex. Daarbij moeten 
disciplines samenkomen, die voorheen verder uit 
elkaar lagen. Juristen moeten zich meer verdiepen in 
exacte wetenschappen, kijkend naar de toepassing 
van algoritmen. En wiskundigen zouden zich meer 
moeten verdiepen in de juridisch/ ethische kant. 
Dus niet alleen de inhoud is in ontwikkeling. Ook de 
mensen en organisaties die zich daarmee bezighouden, 
nemen ‘nieuwe’ stappen en moeten meer en meer 
andere experts en onderwerpen betrekken bij de 
ontwikkelingen die zij doormaken. 

Kelly: “Het is van belang dat we gezamenlijk in gesprek 
zijn over het gebruik van data. Wat betekent big data? 
Over welke data hebben we het? Doen we analyse 
op data die al rechtmatig in beheer was binnen een 
specifiek onderzoek, of vergelijken we data ook 
organisatie overstijgend? Allemaal relevante vragen 
die je moet meenemen, wanneer je over dit onderwerp 
nadenkt en communiceert. In pratijk zie je dat dit soort 
punten soms nogal  door elkaar lopen. Het hanteren  
van nieuwe datatechnologie wordt door criticasters 
al snel gezien als het invoeren van ‘big brother’. De 
vraag is of dit niet een te eenzijdige benadering is. De 
vraag die ik interessanter vind; In hoeverre leidt juist 
het niet invoeren van deze nieuwe technologie tot  
maatschappelijke risico’s?” 

Zeer interessant in de discussies op dit thema is de 
ogenschijnlijke tegenstelling tussen big data en Privacy. 
Privacy-wetgeving leert ons dat er in beginsel alleen 
gegevens verwerkt mogen worden voor een specifiek 
doel, voor een beperkte periode en zo min mogelijk.  
Big data-technologie aan de andere kant benodigt juist 
veel data om bijvoorbeeld algoritmen te trainen en 
daarmee analyses scherper en vollediger te krijgen.  
Big data-technologie kan naar Kelly’s idee overigens 
ook privacy bevorderend werken, mits dit op een juiste 
wijze wordt toegepast en ontwikkeld. 

In veel discussies wordt dikwijls aangehaald dat de 
overheid moet oppassen niet te verworden tot een 
NSA1-achtige organisatie, waarbij de indruk leeft 
dat de overheid alles van de burger weet. Het is 

belangrijk om nuance in de discussie te brengen. Er 
zijn verschillende vormen van big data-technologie die 
in meer of mindere mate zelflerend of onafhankelijk 
zijn. Deze nuance wordt in de discussie vaak niet 
gegeven, waardoor we naar Kelly’s idee niet voldoende 
focussen op de vraag hoe we komen we tot inzet van 
technologie op een robuuste wijze met inachtneming 
van belangrijke rechten zoals privacy. De noodzaak van 
de inzet van nieuwe technologie is duidelijk kijkend naar 
de toenemende omvang van te analyseren data. 

Een mens is immers niet meer in staat om bergen 
aan in beslag genomen data efficiënt en zonder 
fouten te analyseren. Hier zul je hulpmiddelen bij 
nodig hebben. Dit betekent niet, dat je hier direct een 
volledig onafhankelijk denkend algoritme op moet 
zetten. Je moet juist streven naar de optimale balans 
tussen de menselijke intelligentie en technologische 
hulpmiddelen. 

 ‘Het is belangrijk 
om de discussie op te 
     zoeken en het gesprek 
aan te gaan binnen 
de opsporingsketen 
       en met de wetenschap’

Kelly Vink is Beleidsmedewerker Informatie bij 
het Openbaar Ministerie
Beleidsvorming op gebied van Osint, big data en 
Privacy bij Landelijk Parket
Missie: ‘Duurzaam en robuust inbedden van 
nieuwe technologie in het opsporingsdomein’
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Kelly: “Daarom is het zo van belang dat nieuwe vormen 
van technologie op een duurzame en juridisch juiste 
manier worden ingericht, met inachtneming van de 
fundamentele rechten. 
Aangescherpte privacy wetgeving zorgt voor 
uitdagingen bij de ontwikkelingenkomen we in een 
spagaat. De AVG zegt immers minimalisatie van data, 
terwijl de ontwikkeling van big data technologie in veel 
gevallen data maximalisatie benodigt.. 
De vergaring van data kent diverse wettelijke 
grondslagen. Echter de wijze waarop vervolgens 
analyses op een proportionele manier uitgevoerd 
kunnen worden met gebruikmaking van deze data, is 
onduidelijker.”

White box technology 
Naast de ontwikkeling van een visie kijkt Kelly 
naar mogelijkheden om met wetenschappelijke 
onderzoeksgroepen het fenomeen “white box 
technology” verder te ontwikkelen ter bevordering van 
transparantie en controle. Dit is niet alleen relevant 
vanuit het technische perspectief, maar ook vanuit 

het juridisch perspectief. Deze vorm van technologie 
gaat over het duidelijk en transparant maken van de 
fasen welke een machine doorloopt, als het bepaalde 
automatische “beslissingen” maakt; de zogenaamde 
predictieve en prescriptieve technologie. Deze 
technologie krijgt de grootste kritiek, aangezien de 
machine als het ware voor de gebruiker denkt. Je kunt 
echter niet controleren hoe dat denkwerk gaat.

Privacy-Enhancing Technologies (PET) 
Daarnaast houdt Kelly zich bezig met Privacy-Enhancing 
Technologie2. Dit is een technologie waarbij men 
zich bezighoudt met de vraag op welke wijze data 
“ontdaan” kan worden van persoonsgegevens, maar 
tegelijkertijd voldoende waarde uit de data gehaald 
kan worden voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
nieuwe analysetechnologie. Het is voorstelbaar dat 
persoonsgegevens soms niet eens noodzakelijk zijn om 
bepaalde functionaliteiten te ontwikkelen.  

1  De National Security Agency (NSA), letterlijk: Bureau Nationale 
Veiligheid, is een Amerikaanse geheime dienst die werd 
opgericht op 4 november 1952 door de toenmalige president 
Harry S. Truman.

2  Privacy-Enhancing Technologies (PET) oftewel Privacy-
bevorderende technologieën (PET) is een systeem van ICT 
dat de bescherming van de privacy van informatie meet door 
het verwijderen of minimaliseren van persoonlijke gegevens, 
waardoor onnodige of ongewenste verwerking van persoonlijke 
gegevens wordt voorkomen, zonder dat de functionaliteit van 
het informatiesysteem verloren gaat.

Leestips bij dit artikel:
• Artikel over het privacy enhancing technologie 

systeem van FIU-net: https://ibestuur.nl/magazine/
ibestuur-nummer-26 (pag.20)

• Meer info over predictiesysteem:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/16/misdaad-
voorspellen-het-kan-echt-9100898-a1558837

Bij elk gesprek dat wordt gevoerd, blijkt de 
term big data anders geformuleerd, of ingezet 
te worden. Daarom ook de omschrijving van 
Kelly m.b.t. big data. Wanneer men op zoek gaat 
naar de definitie van big data, stuit men in de 
literatuur op een beschrijving aan de hand van 
“de V’s”. Kelly sluit zich bij deze definitie van big 
data aan:
1. Volume: Volume ligt het meest voor de hand 

als kenmerk van big data en gaat vooral om de 
grote hoeveelheid data, die beschikbaar is voor 
analyse.

2. Variety: De grote verscheidenheid aan 
gegevens die opgeslagen worden, van 
Word-bestanden tot geluidsbestanden, 
gestructureerd en ongestructureerd. 

3. Velocity: Velocity heeft betrekking op de grote 
snelheid waarmee de data wordt verwerkt, 
zowel voorafgaand als tijdens een analyse.

4. Value: Deze v staat stil bij de vraag of de data 
wel een bepaalde waarde moet opleveren voor 
de analyse.

5. Veracity: Veracity omvat de vraag in hoeverre 
de data daadwerkelijk nuttig is voor de 
analyse. Wordt er voldoende stilgestaan bij de 
achtergrond/totstandkoming van een dataset, 
voordat deze wordt ingezet voor analyse?

• Big Data Magazine • Mini-symposium ‘Datakwaliteit’26

https://ibestuur.nl/magazine/ibestuur-nummer-26
https://ibestuur.nl/magazine/ibestuur-nummer-26
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/16/misdaad-voorspellen-het-kan-echt-9100898-a1558837
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/16/misdaad-voorspellen-het-kan-echt-9100898-a1558837


Handreiking 
Wil je als organisatie graag aan de slag met Big Data? Om de rechtmatigheid met betrekking tot privacy vast te stellen 
kan je het Big Data Model GEB Rijksdienst als instrument hanteren. Hierin staan bouwstenen waarmee je stap voor 
stap het feitelijk kader, de rechtmatigheid, risico’s en te treffen maatregelen voor Big Data verwerkingen in beeld 
kan brengen. Met de juiste waarborgen kan gebruik worden gemaakt van de nieuwste technologie! Zie het Model 
GEB Rijksdienst met Big Data specifieke toelichting in de Big Data Toolbox via: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/
ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/publicaties/2018/05/28/big-data-toolbox
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Achtergrond
De AVG en datakwaliteit

Bijna elke organisatie is bezig met gegevensverwerking, maar hoe zorg je voor een goede 
datakwaliteit? Iedereen kan het belang van een goede kwaliteit van gegevens inzien, maar in  
de praktijk wordt de verantwoordelijkheid hiervoor vaak afgeschoven naar de IT-afdeling.  
Dit terwijl elke discipline hiermee aan de slag zou moeten gaan, bijvoorbeeld op grond van de 
nieuwe privacywetgeving; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De AVG is inmiddels veelvuldig in het nieuws geweest. 
Echter, de eisen die uit deze nieuwe privacywet 
voortvloeien, zijn tot nu toe nog redelijk onderbelicht 
gebleven. Zoals de regels over datakwaliteit, terwijl 
datakwaliteit naast transparantie en rechtmatigheid 
één van de belangrijkste uitgangspunten is uit de 
privacywet.

In de AVG staat dat organisaties die verantwoordelijk 
zijn voor verwerking van persoonsgegevens, zich 
moeten inspannen om gegevens zo veel mogelijk te 
actualiseren. Wanneer gegevens onjuist zijn, is het van 
belang de gegevens zo snel mogelijk te wissen of te 
rectificeren. 

Datakwaliteit is één van 
      de belangrijkste 
uitgangspunten 
       uit de privacywet
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Beginselen zoals dataminimalisatie zorgen ervoor 
dat veel organisaties zich richten op het zo min 
mogelijk verwerken van persoonsgegevens. Dat kan 
echter botsen met principes van datakwaliteit. Over 
het algemeen geldt de regel: hoe meer informatie 
een organisatie over een persoon heeft, hoe kleiner 
de kans voor persoonsverwisseling. Daarom is het 
van groot belang dat organisaties bij het ‘in control’ 
komen van de privacywetgeving, een zorgvuldige 
belangenafweging maken. En dat de organisaties 
niet meer slechts de gegevens verwerken die zij 
nodig hebben, omdat daardoor de datakwaliteit 
zodanig achteruit gaat, dat betrokkenen daar weer 
schade van ondervinden. Want paradoxaal genoeg 
kan het verwerken van minder persoonsgegevens 
in bepaalde gevallen juist ten koste gaan van de 
privacyrechten van betrokkenen. 

Stappenplan datakwaliteit
Tijdens het ‘Minisymposium Big Data: Datakwaliteit’ 
was de Autoriteit Persoonsgegevens ook aanwezig 
en betrokken bij de dialoog over datakwaliteit. De 
Autoriteit heeft op haar website een stappenplan 
gepubliceerd voor verwerkingsverantwoordelijken. 
Bij het doorlopen van deze stappen is het van belang 
het privacybelang van betrokkenen niet uit het 
oog te verliezen en zorgvuldig af te blijven wegen. 
Zie voor het volledige stappenplan en verdere 
toelichting over het onderwerp ‘datakwaliteit’  
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dit stappenplan hoort bij de brochure ‘De AVG - wat betekent deze Europese wet voor jou als 
ondernemer?’ (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_brochure_wat_
betekent_het_voor_jou_als_ondernemer.pdf)
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Een kijkje achter de schermen; de organisatie
Een aantal bezoekers van het symposium over datakwaliteit was inmiddels voor de derde keer 
op bezoek bij het ministerie om te praten over big data. Het symposium staat namelijk niet op 
zichzelf, maar is editie 3 van een reeks symposia. In 2017 vonden de eerste twee edities plaats,  
met als onderwerpen ‘transparantie’ en ‘experimenteren met big data’. Wat men niet weet,  
is dat er achter de schermen een nauwe samenwerking tussen verschillende ministeries is.

De verschillende ministeries bepalen gezamenlijk welk 
onderwerp uit het WRR rapport wordt gekozen voor een 
volgend symposium. In 2016 is een team samengesteld, 
bestaande uit Just Stam (J&V), Carlos Gorsira (Nationale 
Politie), Edo Gillissen (J&V), Forra de Jong (Financiën), 
Suzanne Hartholt (J&V), Remco Boersma (J&V) en 
Mieke van der Vegt (ministerie SZW). Dit team begon 
eind 2016 met het uitwerken van ideeën om vorm te 
geven aan de maatschappelijke dialoog die het kabinet 
had aangekondigd in haar reactie op het WRR-rapport 
‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’. Deze 
dialoog heeft als doel om bij de samenleving het 
vertrouwen te vergroten in het gebruik van big data 
in het veiligheidsdomein. Daarom is er in de symposia 
aandacht voor de wijze waarop de overheid kansen 
wil benutten en voor de keuze van de principes die 
ze daarbij hanteert. Daarnaast wil de overheid vooral 

ook leren van de inzichten van anderen. Dit is de reden 
dat standaard verschillende partijen gericht worden 
uitgenodigd, zoals de wetenschap, privacy-organisaties 
en (ervarings-)deskundigen van uitvoeringsdiensten. 
Om deze dialoog zo breed mogelijk te maken, zoekt 
de organisatie niet alleen een divers publiek, maar 
kiest zij ook steeds zeer verschillende onderwerpen 
voor de symposia. Zowel technische, juridische als 
organisatorische zaken komen aan de orde. Het team is 
bijvoorbeeld van plan om in het najaar een symposium 
te organiseren met het thema ‘Menselijke tussenkomst’.
Wij zijn erg blij met de enthousiaste deelname aan  
de eerste drie symposia. Heeft u interesse om ook  
een volgend symposium te bezoeken? Of heeft u  
een suggestie voor een onderwerp voor een  
volgend symposium? Laat ons dat dan weten op 
e.e.gillissen@minvenj.nl.

v.l.n.r.: Just Stam (J&V), Carlos Gorsira (Nationale Politie), Edo Gillissen (J&V),  
Forra de Jong (Financiën), Suzanne Hartholt (J&V) en Remco Boersma (J&V).

mailto:e.e.gillissen@minvenj.nl


Toolbox
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. Je kan ook zelf aan de slag gaan met  
big data-analyse. Hiervoor hebben we kennis en 
ervaring samengebracht in de big data toolbox.
De documenten in deze toolbox zijn bedoeld ter 
inspiratie voor professionals die zich bezighouden 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.

In de toolbox zit een big data factsheet, een handreiking 
in 10 stappen en de big data Geb-model (PIA).
Je vindt ze op de Jenv Data-pagina:  
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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Colofon

Wij bedanken alle experts voor de leuke en inspirerende gesprekken. 
Ook bedanken wij alle collega’s voor het leveren van mooie artikelen 
en de deelnemers voor een sprankelend symposium.
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