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   ‘Wet hergebruik van 
overheids informatie  
       maakt van open data  
                 een verplichting!’
                       - Een bezoeker

  ‘Het is inspirerend dat op  
     managementniveau daadkracht wordt getoond     
                               op het gebied van open data’
                                              - Paul Suijkerbuijk

  ‘Fijn zo’n bijeenkomst over bewustwording  
              open data. Waar zowel de angsten als de        
                                     mogelijkheden aan bod komen’
                                                - Een deelnemer

  ‘Boeiende discussie.  
Interessant om te zien  
                  welke stappen jullie  
      als JenV al gezet hebben’
                                            - Rudi Turksema 

     ‘Belangrijke vraag  
                 is en blijft:  
     hoe organiseren we 
          het proces omtrent
            vraagsturing’
           - Nicolette van Tiggelhoove

‘We hebben last van bestuurders  
               die last hebben van open data’
                                            - Mark Frequin

 ‘Het is van passief openbaar naar actief  
en machineleesbaar openbaar’
                                            - Kees Keuzenkamp         ‘Maak inzichtelijk  

welke data je nodig hebt    
         om jouw beleid  
     vorm en inhoud 
                te geven’
                      - Tjark Tjin-A-Tsoi

‘Het is geen open data 
            of privacy!’
                - Pieter Cloo

             ‘De discussie gaat verder dan privacy.  
Is het acceptabel dat open data  
                    commercieel gebruikt wordt  
       of ingezet wordt als spionage  
                             of is het ethisch acceptabel?’
                                              - Pieter Cloo

Gehoord in het Reuring!Café...
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Het muzikale openingsnummer door huis-band the Wizard of AZ kunnen 
we rustig een knipoog noemen naar de discussie over open data tijdens 
het Reuring!Café. Via het traditionele papieren documentbeheer loodst 
debatleider Mark Frequin de aanwezigen naar nieuwe inzichten en  
weer terug.  Boeiend was het debat, verhelderend ook. En ambitieus!   
‘Wat van waarde is’ zal in beweging blijven, is een voorlopige conclusie.

“Het is belangrijk om transparant en open te zijn. 
Wij willen een beweging maken door van buiten 
naar binnen te opereren. Op die manier brengen we 
interactie op gang die van toegevoegde waarde is voor 
gebruikers in de informatiemaatschappij.” Met dit 
ambitieuze statement opent Emine Özyenici (directeur 
Informatisering en Inkoop, DI&I) het Reuring!Café.  
In de twee uur die volgen, ontrolt zich een boeiend 
gesprek over het spanningsveld tussen vraaggestuurd 
data vrijgeven enerzijds en de risico’s voor privacy 
anderzijds. De line-up van debaters is imposant; 
Mark Frequin prikkelt en prikt om het hele spectrum 
van de discussie te kunnen verkennen. Kortom alle 
elementen zijn aanwezig om ‘boeiend’, ‘verhelderend’ 
en ‘ambitieus’ een stevige impuls te geven. 

Ter illustratie van de breedte van de discussie: terwijl 
Brenno de Winter zich afvraagt waar de samenleving 
behoefte aan heeft, Kees Keuzenkamp aandacht vraagt 
voor de psychologie van open data en Tjark Tjin-A-Tsoi 
zich verbaast over de nog vigerende naïviteit (“Alles is al 
openbaar!”), laat  Gerrit-Jan Zwenne zien dat privacy een 
rekbaar begrip is.  Maar wat de gemoederen toch wel het 
meest verhit, is de impact van ‘machineleesbare’ data.  

Deze enorme berg aan informatie is nuttig en nodig 
voor onze democratie en economie. Bovendien hebben 
we het over een innovatieve technologie waar we niet 
meer omheen kunnen. Maar hoe doen we dat dan als 
overheid? Hoe draagt het vraaggestuurd vrijgeven van 
data bij aan het vooruitbrengen van de samenleving? 
Hoe kunnen we borgen dat de gegevens geaggregeerd 
blijven en niet tot personen te herleiden zijn?

Ook de implicaties van de te verwachten ‘datagolf’ aan 
informatie houdt de gemoederen bezig. Waar liggen 
verantwoordelijkheden? Is de overheid aansprakelijk 
als een schipper strandt omdat hij waterkaarten van 
een onbekende bron heeft gebruikt? Kunnen we 
via wetgeving eisen dat hij geautoriseerde bronnen 
gebruikt? 

Het gesprek bleef levendig, ook lang na afloop van het 
officiële programma. Er zijn weliswaar geen pasklare 
antwoorden op tafel gekomen, de discussie heeft wel 
veel van de aanwezigen weer flink aan het denken gezet. 
Dus zullen we er, om met Gerrit-Jan Zwenne te spreken, 
op enig passend moment zeker uitkomen. 

My baby she wrote me a letter!
Reuring!Café Open Data: wat is van waarde?

v.l.n.r. Kees Keuzenkamp, Brenno de Winter, Tjark Tjin-A-Tsoi, Gerrit-Jan Zwenne

  ‘Fijn zo’n bijeenkomst over bewustwording  
              open data. Waar zowel de angsten als de        
                                     mogelijkheden aan bod komen’
                                                - Een deelnemer
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Profiel: Emine Özyenici
Directeur Informatisering & Inkoop Ministerie van Justitie en Veiligheid

Emine is sinds september 2014 werkzaam bij het ministerie van JenV. Als directeur is zij lid  
van het MT van de plaatsvervangend SG daarnaast is zij plaatsvervangend CIO JenV. 

   ‘Laten we het  
     beschikbaar stellen 
van open data de  
gewoonste zaak van  
      de wereld maken’
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We willen als JenV graag een open en transparante organisatie zijn.  
Met het programma ‘JenV Verandert’ hebben we deze koers ingezet.  
Ook onze I-strategie sluit hierop aan, onder meer door onze inzet op het 
delen van informatie en data, waarmee we de openheid en transparantie 
van JenV vergroten.

Er is als het ware een beweging op gang gebracht 
waarin we als organisatie steeds meer naar buiten 
gericht zijn, in interactie met de samenleving en werken 
vanuit onze maatschappelijke opgave. Open data kan 
hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat werd 
ook duidelijk tijdens het debat bij Reuring!Café. In een 
geanimeerde discussie met vier deskundige gasten en 
een jong en gemêleerd publiek werd gesproken over 
de uitdagingen rondom open data en hoe we open 
data kunnen inzetten om meer open en transparant te 
worden. Maar ook wat dan precies open en transparant 
is. We hoeven ons hierbij niet tegen te laten houden 
door vraagstukken rondom privacy; hier hebben we 
immers wettelijke kaders voor waardoor open data 
nooit privacygevoelige informatie bevat. Wel is dat 
wat er leeft; aandacht voor en zorgen over privacy. 
Daarom is het goed om dat te bespreken. Het debat was 
afwisselend, uitdagend en leuk. Kritische vragen werden 

gesteld. Precies waarop ik gehoopt had. Maar niet alleen 
het debat was informatief en leuk, ook de gesprekken 
naderhand waarbij mensen mij vertelden dat ze het 
mooi vonden dat JenV dit onderwerp in deze setting 
wilde bespreken. Dat we openstaan voor kritische 
vragen werd zeer gewaardeerd. Voor mij en mijn directie 
steeds meer een vanzelfsprekendheid realiseer ik me. 
Ik kijk daarom terug op een succesvolle avond waar we 
een aantal mooie punten meenemen. Een debatavond 
die ons een mooie stap vooruit brengt in de manier 
waarop we met de samenleving in gesprek willen over 
open data. Waarbij we ook altijd blijven nadenken 
over welke open data we verstrekken en waarom. 
Niet alleen omwille van privacy maar ook vanwege 
informatieveiligheid en mogelijke dreigingen van 
buitenaf, we zijn tenslotte JenV. En het debat aangaan is 
onderdeel van onze democratische rechtstaat, als JenV 
niet meedoet wie dan wel? Graag tot een volgende keer!

In gesprek over open data

          ‘Een debatavond die ons een  
       mooie stap vooruit brengt in de manier 
waarop we met de samenleving  
                      in gesprek willen over open data’

Door: Emine Özyenici
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Aangenaam verrast is Gerrit-Jan Zwenne, na afloop van het Reuring!Café 
Open Data. Volgens deze hoogleraar privacyrecht aan de Universiteit van 
Leiden en tevens partner bij Brinkhof Advocaten, sprak uit de discussie een 
opvallend optimisme en geloof in ons eigen probleemoplossend vermogen. 
Daar kan hij zich wel in vinden.

Gerrit-Jan Zwenne geeft aan dat hij als het over open 
data gaat, vaak een flinke dosis pessimisme ontmoet: 
“De neerslachtige geluiden voeren vaak de boventoon. 
Veel te snel gaat het over ‘Big Brother’ en ‘Kafka’ of de 
dreigingsbeelden uit Minority Report.” Wat Zwenne 
mist in de discussie is het inzicht dat onze kijk op 
privacy  verandert. “Had Google twintig jaar geleden 
aangekondigd dat ze met camera’s 360°-opnames van 
onze woonomgeving zouden maken en dat iedereen in 
de hele wereld die opnames zou kunnen bekijken, dan 
zou de wereld te klein zijn geweest. Nu schrikt niemand 
meer van Streetview. Met andere woorden: privacy is nu 
wat anders dan een aantal jaren geleden.” 

Als advocaat zou Gerrit-Jan Zwenne (uiteraard) willen 
dat zaken op  het gebied van privacy en open data 
vaker aan de rechter werden voorgelegd: “Je ziet het 
nu weer in al de discussie over de ‘sleepwet’. Het 
referendum erover leidt helaas tot betekenisloze 
zwartwitdiscussies.  Ik houd ervan als zo’n discussie 
met veel grijsschakeringen wordt gevoerd. Wat dat 
betreft is dit Reuring!Café een goed initiatief. Doordat 
mensen zich kunnen uiten en er over de discussie 
gepubliceerd wordt, stimuleren we een gebalanceerde 
gedachtenvorming. Er zijn vaak nog geen pasklare en 
eenduidige antwoorden. Daarvoor is de materie veel te 
ingewikkeld. Een discussie voor een rechter wordt op 
niveau gevoerd en kan dingen op een overtuigende en 
geloofwaardige wijze ophelderen.  

Gerrit-Jan Zwenne geeft als tip nog mee dat we het 
aanpassingsvermogen van mensen en de publieke 
opinie niet moeten onderschatten. “Vernieuwing heeft 
nu eenmaal altijd wat tijd nodig. En af en toe gaat 
het fout. Maar de praktijk leert dat er verrassend veel 
uiteindelijk wel goed komt. Ook als het gaat om open 
data en privacy denk ik dat wij er wel uitkomen.”

We komen er wel uit!

 ‘Doordat mensen zich 
kunnen uiten en er over   
  de discussie gepubliceerd 
wordt, stimuleren we  
     een gebalanceerde  
              gedachtenvorming’
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    ‘Ons inzicht in  
     privacy verandert,  
          dat dient onderdeel 
te zijn van de huidige  
               discussies’

Profiel: Professor Gerrit-Jan Zwenne
Hoogleraar recht en informatiemaatschappij aan de Universiteit van Leiden en  
partner bij Brinkhof advocaten

Gerrit-Jan is gespecialiseerd in privacy-, telecom- en internetrecht. 
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      ‘Welke data  
                 heb je nodig  
     om jouw beleid  
          vorm en inhoud  
                        te geven?’

Profiel: Tjark Tjin-A-Tsoi
Directeur Generaal bij het CBS

Sinds 2014 is Tjark DG bij het Centraal Bureau Statistiek. Tjark heeft de ambitie om CBS-cijfers 
toegankelijker te maken, meer achtergrond te bieden en vaker in te spelen op maatschappelijke 
debatten, via overleg met media, kant-en-klare persberichten en open data. 
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Open data staat bij CBS hoog in het vaandel, sterker nog,  CBS speelt een  
voortrekkersrol op dit gebied. De waarde van open data is dat partners 
beschikking hebben over de data en deze weer kunnen hergebruiken in  
hun systemen zoals de politie al doet. Maar ook andere partijen zoals  
de brandweer zijn druk bezig om open data te gebruiken in hun 
operationele werkzaamheden. 

Directeur Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van het CBS 
was een van de bankgasten tijdens het Reuring!Café en 
vond deze avond zeer geslaagd. “Het onderstreept maar 
weer eens het belang van de beschikbaarheid van open 
data voor iedereen. Het tempo waarin meer en meer 
open data voor het publiek beschikbaar is kan verder 
omhoog, en wij leveren daar graag onze bijdrage aan.”
Daarbij zijn een aantal punten van groot belang. Punten 
die ook tijdens het debat en de aansluitende discussie 
naar voren kwamen.

De waarde is niet altijd in geld uit drukken, maar de 
maatschappelijke waarde kan enorm zijn zonder dat 
men zich daar altijd bewust van is. Open data is voor de 
gebruiker gratis, maar het is niet gratis. Het proces naar 
open data kost geld en ook het maken en onderhouden 
van services rondom open data zijn kostbaar. 

Privacy en foutief gebruik van data zijn veelgehoorde 
kritische vragen bij gebruik van open data. CBS 
heeft beiden zeer hoog in het vaandel staan. Om te 
voorkomen dat data foutief wordt gebruikt, is het 
essentieel om goede volledige metadata mee te 
geven bij de data. Als dit (zoals bij CBS) in interne 
informatiehuishouding op orde is, maakt die het open 
stellen van data een stuk eenvoudiger en minder  
foutgevoelig.

Open data voor iedereen

 ‘Het tempo waarin  
meer en meer  
       open data voor  
het publiek beschikbaar is  
        kan verder omhoog,  
             en wij leveren daar  
      graag onze bijdrage aan’ 
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In het Reuring!Café van november 2017 staan de open data ambities van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter discussie. Gaat het departement 
wel ver genoeg of juist te ver? De panel en de zaal worstelen met die vraag.

Zo is een van de zorgen of de burger niet verzuipt in 
grote datasets van de overheid. Zeker als er veel online 
komt, komt de data dan wel tot zijn recht? Een vraag 
die handig gepareerd wordt door erop te wijzen dat 
internet nog veel meer data heeft en het zoekmachines 
prima lukt om orde in de chaos te creëren. Misschien 
moeten we daar ook niet zo bang voor zijn. Maar zelfs al 
gebruiken we sommige data van de overheid niet, dan 
nog maakt dat het vrijgeven van de dataset niet zinloos. 
Het primaire doel van het maken van de dataset is een 
intern doel, en als het daarna nog aanvullende doelen 
kan dienen dan is er sprake van winst.

Orde op zaken
Die blik van de meerwaarde wordt gevoeld door veel 
ambtenaren die aanwezig zijn. Maar niet iedereen.  
De onvermijdelijke ‘maar wat gaat dat de belasting-
betaler dan kosten’-vraag maakt die positie duidelijk. 
Natuurlijk is dat terecht om te vragen en mag je die 
vraag ook wel stellen. Het lastige is alleen dat dit bij  
veel initiatieven van de overheid niet de primaire 
weerstand is. 

Wat vervelend is dat transparantie duur is op het 
moment dat de informatiehuishouding niet op orde is. 
Openbaarheid lijkt de rekening voor slechte archivering 
en de juiste digitale toegang te krijgen. Dit zien we 
bijvoorbeeld gebeuren bij de opvolger van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. De behoefte om opeens 
goed bij de juiste gegevens te kunnen wordt inzichtelijk 
als iemand om data vraagt. 

Organisaties waar de informatiehuishouding op orde is 
en waar digitalisering een succes is, hebben nauwelijks 
kosten. Dat komt omdat data al binnen organisaties 
uitgewisseld kan worden. Het naar buiten brengen is 
dan geen grote inspanning meer. 

Het juiste om te doen
Bij open data zou geld alleen een discussie moeten zijn 
als er echte zuivere meerkosten zijn die echt onredelijk 
zijn. Want het is best gek om te stellen dat de door 
de burger betaalde data te snel als ‘te duur’ wordt 
bestempeld. Ook angst dat discussies ingewikkelder 
worden als de feiten onwelgevallig zijn of we een 
verhaal niet meer kunnen verkopen, is geen reden niet 
voor open data te gaan.

De reden om datasets beschikbaar te stellen, is simpel-
weg omdat dit het juiste is om te doen. Bedrijven 
en burgers toegang geven tot informatie om er hun 
voordeel mee te doen. Dat hoort in een democratie nu 
eenmaal thuis. Natuurlijk geldt ook het argument dat 
onderzoek uitwijst dat het economisch aantrekkelijk is, 
maar de kern is en blijft: het is het juiste om te doen.

Gaan ambities JenV ver genoeg?

 ‘De reden om  
datasets beschikbaar  
       te stellen, is simpelweg  
            omdat dit het juiste is  
       om te doen’

Door: Brenno de Winter
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              ‘CIO’s zouden  
     open data als kans 
moeten zien en  
    elkaar actief moeten 
opzoeken om een 
gezamenlijke kracht  
             te vinden’

 ‘De reden om  
datasets beschikbaar  
       te stellen, is simpelweg  
            omdat dit het juiste is  
       om te doen’ Profiel: Brenno de Winter

Data en transparantie specialist

Met zijn ervaring en achtergrond ziet hij het beschikbaar stellen van data als een kans,  
waarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met (eventuele) privacyaspecten. 
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‘Laten we actief onze   
     openbare data als 
open data publiceren   
     en niet eerst de 
discussie voeren of er 
wel behoefte aan is. 
          Gewoon doen!’

Profiel: Kees Keuzenkamp
Plaatsvervangend directeur Regie Vreemdelingenketen/hoofd Ketenvoorzieningen  
bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Als portefeuillehouder open data in de CIO-Raad JenV zorgt Kees dat het onderwerp constant op 
de agenda blijft staan en betrekt hij actief CIO’s en bestuurders bij het onderwerp open data.
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Bij het beschikbaar stellen van data zijn twee vragen essentieel: 
welke data stellen we beschikbaar en op welke manier wordt de data 
beschikbaar gesteld. 

Daarbij maakt men een keuze voor bepaalde vormen 
van machineleesbaarheid en vindbaarheid. Waarop ik 
gelijk aanvul dat in principe alle openbare informatie 
in aanmerking komt om als open data actief openbaar 
te worden gemaakt, en niet-openbare informatie kan 
soms  wel in bewerkte vorm actief openbaar worden 
gemaakt. Evengoed moeten deze vragen gesteld 
worden en horen zij thuis bij het inrichten van nieuwe 
bedrijfsvoeringprocessen en bij de vernieuwing van 
de bedrijfsprocessen. Op dat moment is het immers 
eenvoudig mogelijk om de organisatie en techniek 
daarop in te richten en de mens daarin mee te nemen.

Tijdens het Reuring!Café was mijn eigen insteek om te 
kijken naar de mogelijkheden, waarbij het bovenstaande 
mijn uitgangspunten zijn. Voorbeelden kunnen daarbij 
goed en versterkend werken. Bovenstaande stappen  
zijn bijvoorbeeld gemaakt bij het openbaar maken  
van de bouwvergunningen en het daarvoor benodigde 
bouwvergunningenstelsel.
Aan het begin is duidelijk gemaakt welke data per 
definitie niet gedeeld mogen worden, denk bijvoorbeeld 
aan specifieke persoonsgegevens. Aan de andere 
kant zijn we juist een stap verder gegaan in dit proces, 
omdat het voor de vergunning van belang is om te 

weten waarvoor de vergunning is aangevraagd, waarbij 
bijvoorbeeld een adres een noodzakelijk gegeven is.

Wat van belang is bij het beschikbaar stellen van 
open data is dat er zowel intern, aan het begin van 
de bedrijfsvoeringsprocessen, en extern een duiding 
van de betekenis van de data beschikbaar is. Daarmee 
verminder je het risico op onjuist of oneigenlijk 
gebruik van de data en daarmee geef je invulling aan je 
zorgplicht als overheid. 
Een voorbeeld: bij de verkoop van een mes wordt 
aangegeven of het een mesje voor fruit is, voor 
het snijden van vlees of juist groenten. Wanneer er 
vervolgens een moord wordt gepleegd met datzelfde 
mes, wil dat nog niet zeggen dat je als verkoper van het 
mes verantwoordelijk bent voor de moord.

Maar zo ook het gebruik van waterkaarten. De overheid 
is verantwoordelijk voor het verstrekken van actuele 
open data met betrekking tot waterkaarten. Deze 
kaarten worden daarom voorzien van een stempel, 
waarop staat wanneer ze actueel zijn. Het is aan de 
beroepsvaart en schippers van plezierjachten om te 
zorgen dat zij varen met actuele kaarten. En dat zij 
dat na een eventueel ongeluk ook kunnen aantonen. 

Open data regel je aan het begin  
van het bedrijfsvoeringsproces

 ‘Het is van passief openbaar naar actief  
en machineleesbaar openbaar’

Door: Kees Keuzenkamp
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Wanneer dan blijkt dat men vaart met kaarten uit 
de vorige eeuw dan kan dit niet aan de publicerende 
overheid worden verweten.

Dus als overheid moet je zorgen dat iedereen kan 
weten waar de data over gaan, maar uiteindelijk ligt de 
verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik bij 
de gebruiker.

Het beschikbaar stellen van data kan ook (groot) 
voordeel opleveren voor de economie en zo voor de 
inkomsten van de overheid.

Een aantal jaren stond de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW) voor een grote financiële 
taakstelling.  Een van de diensten waar veel vraag naar 
was, namelijk informatie over een specifieke auto, 
werd eerst via een duur callcenter gegeven. De RDW 
is ertoe overgegaan deze informatie als open data en 
via internet beschikbaar te stellen. Een ondernemer is 
vervolgens met de data aan de slag gegaan en heeft er 
een succesvolle app mee ontwikkeld. Een app waarover 
nu omzet- en inkomstenbelasting wordt betaald.  
Dus levert het de overheid in zijn totaliteit uiteindelijk 
meer op.

Ter afsluiting
Er zijn veel vragen gesteld over het beschikbaar 
stellen van alle rechtelijke uitspraken. Deze vraag wil 
ik meenemen om in de CIO-Raad van JenV met de 
rechterlijke macht te bespreken. Dat lijkt me dan ook 
een mooie uitdaging voor 2018!

Carspotter

Autofreaks kunnen voortaan hun lol op met een 
nieuwe sms-dienst onder de naam CarSpotter. 
Die biedt binnen een halve minuut - op basis van 
een opgegeven kenteken - alle informatie over 
een voiture zoals nieuwprijs, actuele waarde en 
prestaties.

De sms-dienst dient niet alleen een praktisch 
doeleinde, de bedenkers verwachten ook dat vele 
gebruikers geïnteresseerd zullen zijn in de waarde 
van de auto van de buurman of baas, of die mooie 
bak die naast je staat in de file.

CarSpotter is een initiatief van For Sale 
Communicatie Amsterdam, Golden Bytes en Talpa 
Media.

Gebruikers sms’en SPOT en kenteken naar 
nummer 2020. Binnen 30 seconden krijgt men 
twee sms-berichten terug. Het eerste bericht bevat 
o.a. het bouwjaar, merk, type en nieuwwaarde 
plus een indicatie van de actuele waarde (op 
basis van Autotelex). Het tweede sms-bericht 
geeft informatie over de prestaties van de auto: 
maximumsnelheid, aantal cilinders, aantal PK’s, 
acceleratie van 0 tot 100 km/u en ledig gewicht. De 
kosten bedragen Euro 1,50 per ontvangen bericht.

Bron: http://www.dutchcowboys.nl/mobile/7487

 ‘Het beschikbaar stellen van data kan ook  
(groot) voordeel opleveren voor de economie  
           en zo voor de inkomsten van de overheid’



In de OMOOC wordt dieper in gegaan op de vraag wat 
open data is en waarvoor dat van belang is. Innovatie 
brengt immers nieuwe kansen maar ook nieuwe 
uitdagingen met zich mee. Dankzij digitalisering hebben 
we meer gegevens beschikbaar dan ooit, maar hoe 
zetten we deze gegevens om tot nuttige toepassingen 
en wat kunnen we er precies mee? Nog belangrijker is de 
vraag hoe we de data op een veilige en integere manier 
hanteren. Data kunnen in de juiste handen namelijk 
leiden tot prachtige ontwikkelingen maar andersom 
kunnen zij in de verkeerde handen ook desastreuze 
uitkomsten tot gevolg hebben. In dit zevende Inzicht 
van de MOOC ‘Innovatie door technologie’ bespreekt 
Privacy- en transparantiespecialist Brenno de Winter 
(zie pagina 10) een bijzondere vorm van data, namelijk 
de zogeheten ‘open data’. Dit is vrij beschikbare en 

machineleesbare data die gebruikt kan worden voor 
uiteenlopende doeleinden. In zijn zoektocht naar het 
belang van open data neemt hij de kijker mee naar het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier spreekt hij met 
Directeur Informatisering en Inkoop Emine Özyenici 
(zie pagina 4) over de redenen die het ministerie heeft 
om open data te verstrekken en op welke manieren dit 
gebeurt. Waarna hij in een gesprek met Projectleider 
Analyseproeftuin Migratieketen Wouter Dronkers  
(zie pagina 18) uitvindt wat voor data het ministerie van 
Justitie en Veiligheid openbaar maakt en hoe er voor 
wordt gezorgd dat dit veilig gebeurt.

Vanaf 14 november is de OMOOC te bekijken via  
https://omooc.nl/moocs/stedelijke-innovatie-door-
technologie

Open data nu ook in beeld

Samen met de Vereniging voor Overheid Management (VOM) heeft het ministerie 
van Justitie en Veiligheid een OMOOC gemaakt. De naam OMOOC is een 
samenstelling van O en MOOC. MOOC is de afkorting van Massive Online Open 
Course, een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. O staat voor overheid, 
want dat is waar de thema’s van de MOOCS betrekking op hebben. Met OMOOC 
bouwt de VOM aan het kennislandschap van het openbaar bestuur. Samen met 
JenV heeft de VOM daar nu ook een OMOOC Open Data voor gemaakt. 

15 Open Data • Reuring!Café  •    
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Dat wij dit Reuring!Café met het ministerie van Justitie en Veiligheid over 
open data konden organiseren zegt wel iets over de veranderende cultuur 
binnen het ministerie. Een aantal jaar geleden zou een gesprek over het 
openstellen van data bestuurlijk gezien simpelweg zijn afgeschoten.

Het getuigd van lef om hier met publieke professionals, 
met betrokken burgers en met tal van organisaties het 
gesprek over aan te gaan. 

 Met het OMOOC-inzicht over open data wordt een 
brede handreiking gedaan om met het ministerie 
na te denken over de meerwaarde die de data van 
het ministerie kan creëren voor de maatschappij. 
Een nobel streven waar nog veel te winnen valt. 
Tijdens het Reuring!Café merkte je direct een zekere 
ambivalentie in de zaal. Justitie en Veiligheid wil 
met geïnteresseerden de discussie aangaan om de 
ambitie uit het regeerakkoord over open data waar te 
maken. JenV stelt haar data dus steeds meer open. De 
aanwezigen in de zaal zijn in twee kampen te vinden. 
Mensen die de kansen willen aangrijpen die open data 
biedt, en mensen die terecht hameren op de privacy in 
het vraagstuk. Ik ben in ieder geval blij dat in het debat 
naar voren kwam dat het onderwerp privacy steeds 
minder problematisch wordt. De nuance in dit vraagstuk 
ligt immers in het midden. 

 Dat Justitie en Veiligheid nu naar buiten treedt om dit 
onderwerp op de kaart te zetten geeft aan dat open data 
hoog op de agenda staat. Natuurlijk zit het ministerie op 
gevoelige informatie. Wellicht dat dit er ook voor zorgt 
dat JenV ervoor heeft gekozen om in eerste instantie 
vooral vraaggestuurd data te ontsluiten. Zo kan je 
proberen de toepassingen enigszins te voorspellen, 
maar het leidt ook tot verlies van creativiteit en is 
eigenlijk een vorm van risicomijding.

De benadering van JenV met betrekking tot het 
onderwerp open data vraagt om meer openheid in 
de gehele organisatie. En vraagt mijns inziens om een 

‘Opening Up’ als ministerie. Hierbij is openheid naar de 
burger over de eigen acties en prestaties als organisatie 
van belang. En dat is precies wat de term ‘open data’ 
impliceert.

 De gedrevenheid van JenV en de wil om de opdracht uit 
te voeren is zeer belangrijk. Dit debat was een aanzet 
voor een nog bredere discussie. Om meer mensen met 
expertise en inzicht bij het onderwerp te betrekken, 
meer kennis van buiten naar binnen te halen. Bij open 
data kan je nu eenmaal niet als ministerie voorspellen 
wat de talloze toepassingen waarvoor deze gebruikt 
gaan worden zullen zijn. Wellicht is dan ook de 
conclusie dat het voor ons als overheid onmogelijk is 
om de waarde van onze data te voorspellen en dat we 
simpelweg mee moeten varen met de verandering. 

Open data bij het ministerie van Justitie 
en Veiligheid: wat is van waarde?

     ‘De benadering van  
 JenV met betrekking tot  
    het onderwerp Open data  
              vraagt om meer  
          openheid in de  
                gehele organisatie’

Door: Mark Frequin
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Profiel
functie: 

Wat:  

Waar: 

Vanaf: 

  ‘We hebben last  
      van bestuurders  
die last hebben  
    van open data!’

     ‘De benadering van  
 JenV met betrekking tot  
    het onderwerp Open data  
              vraagt om meer  
          openheid in de  
                gehele organisatie’

Profiel: Mark Frequin
Directeur-generaal Bereikbaarheid bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sinds 2015 is Mark DG bij IenW. In dit magazine staat hij echter vanuit zijn rol als debatleider  
van Reuring!Café. 
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   ‘Information  
wants to be free’

Profiel: Wouter Dronkers
Projectleider Analyseproeftuin Migratieketen

Met zijn jarenlange ervaring binnen de Vreemdelingenketen en concrete stappen op  
het beschikbaar stellen van open data laat Wouter zien dat het echt kan!
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“Open data gaat de wereld niet veranderen.” Dat geluid viel te beluisteren 
tijdens de bijeenkomst over open data van het ministerie van JenV tijdens 
een bijeenkomst van Reuring!Café op 7 november. De sceptische spreker 
vond dat het denken binnen de overheid over open data getuigt van grote 
naïviteit. De overheid als onnozelaar.

Nu is het over het algemeen heel moeilijk iets met 
wetenschappelijke zekerheid te zeggen over de 
maatschappelijke effecten van overheidsbeleid, open 
data incluis. Bij overheidsbeleid is immers geen sprake 
van een ‘ceteris paribus’ situatie, waarin alle andere 
variabelen gelijk blijven: niet alleen het beleid maar ook 
de rest van de wereld verandert voortdurend. Ook is het 
normaliter onmogelijk te werken met controlegroepen. 
Zelfs internationaal-vergelijkende multivariate 
regressie-analyses kennen grote methodologische 
problemen. Weliswaar kun je techbedrijven aanwijzen 
die hun verdienmodel baseren op open data, maar de 
macro-effecten blijven duister. Stel nu dat Nederland 
veel meer open data beschikbaar stelt dan Kroatië, en 
de economie van Nederland doet het veel beter dan 
die van Kroatië, kan je dat dan toerekenen aan de open 
data? We zullen het nooit weten. 

Toch is er reden voor optimisme rond open data. 
Beginnend in de oertijd, via de grote voormoderne 
beschavingen (denk aan de oude Egyptenaren) en de 
Renaissance, tot aan nu is er steeds meer informatie 
- steeds meer data - beschikbaar gekomen, en die 
informatie is ook steeds gemakkelijker en goedkoper 
toegankelijk geworden. De hoeveelheid informatie die 
we op onze smartphone hebben, in spijkerschrift op 
kleitabletten zetten, zou ongelooflijk kostbaar zijn, veel 
duurder dan de paar honderd euro die we voor een 
smartphone betalen. “Information wants to be free,” 
wordt wel gezegd, informatie wil gratis worden. 

De ontwikkeling, dat informatie steeds toegankelijker en 
goedkoper wordt, ligt aan de basis van de ongelofelijke 
welvaartsgroei door de eeuwen heen.
Open data past in deze ontwikkeling. Want open data 
is niets anders dan overheidsdata gratis en gemakkelijk 
toegankelijk maken, op een manier die combinaties met 

andere data mogelijk maakt en zo nóg meer informatie 
genereert. Dat het ministerie van JenV een flink aantal 
datasets ter beschikking stelt, zal zeker een invloed 
op haar werkterrein hebben maar niet de hele wereld 
ingrijpend veranderen. Echter, dat open maken van data 
is onderdeel van een veel grotere ontwikkeling, die de 
wereld wél ingrijpend verandert. Zo bezien is er alle 
reden voor optimisme.

Open data: naïviteit en optimisme

         ‘Dat open maken  
van data is onderdeel  
        van een veel grotere  
   ontwikkeling, die de  
           wereld wél ingrijpend  
                        verandert’

Door: Wouter Dronkers

Open data nu ook in beeld

Wouter Dronkers vertelt in ‘Open data in beeld’ 
over de ervaringen met het beschikbaar stellen  
van data in de Vreemdelingenketen.
Kijk voor meer informatie over deze OMOOC  
op pagina 15.
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       ‘Het gesprek met   
   de buitenwereld      
       is essentieel om  
 te horen en ervaren  
     welke data ertoe doet!’

Profiel: Suzanne van der Knijff
Programmaleider ‘Impuls Open Data’

Sinds maart 2017 is Suzanne programmaleider ‘Impuls Open Data’ bij het ministerie van JenV.
Met het ontwikkelen van tools, het organiseren van bijeenkomsten, het concreet in gesprek gaan 
met bestuurders, CIO’s, data-analisten en andere geïnteresseerden open data specialisten 
brengt Suzanne beweging. Voor 2018 is de beweging ook gericht op ‘de buitenwereld’.
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Het debat tijdens Reuring!Café is een onderdeel van de uitvoering van het 
programma ‘Impuls Open Data’. In deze column gaat programmamanager 
Suzanne van der Knijff wat dieper in op het programma. 

Het vaststellen van het JenV open data beleid eind 2016 
was ook het moment waarop de Brede Bestuursraad 
heeft ingestemd met het opzetten van een programma 
gericht op open data. Dit besluit is het startsein geweest 
voor het programma ‘Impuls Open Data’, waarmee we 
vanuit DI&I de impuls die de brede bestuursraad aan 
open data heeft gegeven verder willen ondersteunen. 

Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat de onderdelen 
als data-eigenaar verantwoordelijk zijn en blijven 
voor het beschikbaar stellen van open data en dat 
het programma dit ondersteunt. We willen hiermee 
de beweging stimuleren van “nee, tenzij”  naar “ja, 
tenzij”. Het moet vanzelfsprekend worden om werk 
te maken van open data en data daadwerkelijk open 
en herbruikbaar beschikbaar te stellen. De data die we 
verkrijgen zijn immers niet “onze” data maar van de 
samenleving. Door data beschikbaar te stellen als open 
data geven we ook iets terug aan de maatschappij. 
Bovendien levert het een belangrijke bijdrage aan de 
doelstelling van JenV om een open en transparante 
organisatie te willen zijn. 

Om dit concreet invulling te geven organiseren we 
diverse activiteiten binnen de drie actielijnen adviseren 
en ondersteunen, kennis opbouwen en delen en inspireren en 
communiceren. De afgelopen periode hebben we onder 
meer een werkbezoek met onze voormalige minister 
Blok georganiseerd bij het CBS en een tour gemaakt 
langs de onderdelen om concrete advies-en hulpvragen 
op te halen en het gesprek aan te gaan over de stand 
van zaken. 

We hebben de afgelopen periode het beeld zien 
kantelen. Aanvankelijk constateerden we nogal wat 
koudwatervrees, maar inmiddels zijn veel onderdelen 
bezig na te denken hoe ze concrete stappen kunnen 
zetten op het gebied van open data óf ze zijn er 
daadwerkelijk mee aan de slag. Dat is een mooie 
opbrengst voor dit jaar; de beweging is er en met de 

Programma ‘Impuls Open Data’

‘Het moet vanzelfsprekend    
      worden om data   
 daadwerkelijk open  
             en herbruikbaar  
            beschikbaar te stellen’

Door: Suzanne van der Knijff

juiste aandacht en inzet gaat die ook meer open  
datasets opleveren. 

In de komende periode willen we de buitenwereld meer 
betrekken. Waar is nou behoefte aan? Welke data zijn 
relevant voor een gefundeerde discussie en wat is bruikbaar 
voor journalisten, wetenschappers, burgers en bedrijven? 
Op basis van dit gesprek met de “vraagkant”  kunnen we 
gericht bepalen welke data als open data beschikbaar 

zouden moeten worden gesteld. Dat maakt dat het aanbod 
meer zal aansluiten op de vraag en JenV onderdelen zich 
makkelijker kunnen toeleggen op het openbaar maken van 
die datasets die maatschappelijk gezien de meeste impact 
hebben. Een mooie win-win situatie! 

Kennis opbouwen en delen is een van de actielijnen uit het 
programma ‘Impuls Open Data’. Daarvoor zijn een aantal tools 
ontwikkeld die voor collega’s binnen en buiten ons eigen ministerie 
te gebruiken zijn. Naast de tools is op Rijksoverheid ook het 
magazine Open Data te vinden, waarin collega’s ervaringen en 
kennis delen. Lees en laat je inspireren om concrete stappen te 
zetten! https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
justitie-en-veiligheid/open-data

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/open-data
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/open-data
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# Reuring 
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 ‘Het is van passief openbaar naar actief  
en machineleesbaar openbaar’
                                            - Kees Keuzenkamp

‘We hebben last van bestuurders  
               die last hebben van open data’
                                            - Mark Frequin

        ‘Maak inzichtelijk  
welke data je nodig hebt    
         om jouw beleid  
     vorm en inhoud 
                te geven’
                      - Tjark Tjin-A-Tsoi

‘Het is geen open data 
            of privacy!’
               - Pieter Cloo

             ‘De discussie gaat verder dan privacy.  
Is het acceptabel dat open data  
                    commercieel gebruikt wordt  
       of ingezet wordt als spionage  
                             of is het ethisch acceptabel?’
                                            - Pieter Cloo

Gehoord in het Reuring!Café...

  ‘Het is inspirerend dat op  
     managementniveau daadkracht wordt getoond     
                               op het gebied van open data’
                                              - Paul Suijkerbuijk

  ‘Fijn zo’n bijeenkomst over bewustwording  
              open data. Waar zowel de angsten als de        
                                     mogelijkheden aan bod komen’
                                                - Een deelnemer

  ‘Boeiende discussie.  
Interessant om te zien  
                  welke stappen jullie  
      als JenV al gezet hebben’
                                            - Rudi Turksema 

     ‘Belangrijke vraag  
                 is en blijft:  
     hoe organiseren we 
          het proces omtrent
            vraagsturing’
           - Nicolette van Tiggelhoove

   ‘Wet hergebruik van 
overheids informatie  
       maakt van open data  
                 een verplichting!’
                       - Een bezoeker
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Colofon

Wij bedanken alle gastredacteuren voor hun interviews en snelle 
oplevering : Emine Özyenici, Kees Keuzenkamp, Arjan van der Meer, 
Mark Frequin, Koen Haer, Brenno de Winter, Wouter Dronkers, 
Klaaske van der Wekken en Marjan Jansen Manenschijn. 
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