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? Steeds vaker hebben publieke bestuurders het over ontslui-

ten en beschikbaar stellen van overheidsinformatie als open 
data. Die gegevens kunnen vervolgens worden hergebruikt 
door wie dit maar wil. De website Buienradar, die goed ge-
bruik weet te maken van data van het KNMI, is een be-
kend voorbeeld. Maar hoe wordt er door de wetenschap en 
de praktijk naar de ontwikkelingen op het gebied van open 
data gekeken? En gaat het nut van open data verder dan al-
leen Buienradar? Op basis van inzichten uit de wetenschap 
en gesprekken met ambtenaren geeft dit artikel een beeld van 
wat er op dit moment speelt: de onbetwistbare voordelen van 
open data, maar ook de valkuilen en punten van aandacht.

Key words: open data, ICT, openbaar bestuur

©
 2

01
8  

   
 P

ub
lic

 N
ot

e,
 3

(1
), 

5-
8 

PUBLIC
NOT



Open Data: Overrated? Bram Faber 6|        |

mensen werkzaam buiten de publieke sector gebeurt 
vaak alleen als de overheid zelf dit faciliteert, bijvoor-
beeld in de vorm van een Hackathon of een geldprijs.

Hier staat tegenover dat de mogelijkheid om door mid-
del van open data een kijkje achter de scher-men te 
nemen wordt geboden – ongeacht of die mogelijkheid 
ook daadwerkelijk wordt benut. Of zoals Meijer, Grim-
melikhuijsen en Brandsma (2009) het verwoorden: 
‘een raam is doorzichtig, ook al kijkt er niemand door’.

Wat schuilt er achter de cijfers?

Vaak genoeg wordt echter vergeten dat data niet altijd de 
hele waarheid vertellen. Ook voor open data geldt dat er 
vaak belangrijke gaten in zitten. Zo komen gegevens met 
betrekking tot personen bijvoorbeeld meestal tot stand 
wanneer er contact is geweest met een overheidsinstan-
tie. In de praktijk zorgt dit ervoor dat bepaalde bevol-
kingsgroepen die minder snel geneigd zijn om contact te 
zoeken, zoals daklozen, etnische minderheden en vluch-
telingen, vaak structureel ondervertegenwoordigd zijn – 
zonder dat dit uit de data zelf is af te leiden (Johnson, 
2014). Denk aan criminaliteitscijfers op basis van het 
aantal gedane aangiften, of het veiligheidsgevoel in de 
buurt op basis van via Internet afgenomen vragenlijsten.
Digitale gegevens staan er daarnaast om bekend 
dat ze snel verouderen, slecht van kwaliteit zijn, 
of te sterk afhankelijk van de context waarbin-
nen ze zijn verzameld (Janssen en Kuk, 2016).

Niet alleen bij de totstandkoming zijn er dus veel af-
wegingen te maken; ook de open data zelf kunnen 
voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Dat dit cru-
ciale gevolgen kan hebben bewijst het voorbeeld van 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier. In 2016 bouwde iemand een website met op ba-
sis van open data van waterschappen met betrekking 
tot watervervuiling. Die site zou echter concurreren 
met een vergelijkbare site van een andere partij: bei-
de sites gaven in-zicht in hoe milieubelastend bepaal-
de bestrijdingsmiddelen zouden zijn (Rengers en Van 
Lonkhuy-zen, 2018). Het interpretatieverschil tussen 
de twee partijen zat in de bepalingsgrens: wanneer over-
schrijdt de gemeten hoeveelheid van een bestrijdings-
middel de norm? Op het moment dat interpretaties 
van open data uiteenlopen, is het – zeker op beleid-
sterreinen waar veel belangen mee zijn gemoeid – de 
vraag van welke norm je precies uit zou moeten gaan.

‘Open data’ is een toverwoord in de publieke sector. Sa-
men met Big Data en Blockchain is het een van de  buz-
zwords die alomtegenwoordig lijken te zijn. In het meest 
recente Regeerakkoord stond letterlijk dat overheidsge-
gevens, in de vorm van open data, vindbaar en toegan-
kelijk moeten worden gemaakt. Maar hoe wordt er door 
de praktijk en door de wetenschap naar gekeken? En is 
het terecht dat er tegenwoordig zo veel te doen is om 
open data? In dit artikel zoek ik een antwoord op deze 
vragen aan de hand van inzichten uit de wetenschap 
en informele gesprekken die ik met ambtenaren voerde.

Open data: wat is het, wie publiceert 
het, wie gebruikt het?

Alle overheidsorganisaties hebben informatie in huis 
die voor een keur aan doeleinden zijn nut kan bewij-
zen. Op het moment dat ze op een uniforme manier 
toegankelijk worden gemaakt, zodat buitenstaanders 
er met software iets mee kunnen doen, wordt er ge-
sproken van open data. Aldus is het schatplichtig aan 
de bestuurskundige grondgedachte van transparan-
tie: je kunt op de letter (of vaker: op het cijfer) nauw-
keurig laten zien wat je als overheidsorganisatie doet. 
Op die manier hebben open data de potentie om de 
informatieasymmetrie tussen de overheid en de ‘be-
langstellende of belanghebbende buitenstaander’ 
(Klaassen, Hoogendoorn, en Bak, 2000) te verkleinen.

Open data kunnen zich dus pas echt bewijzen zodra 
ze, nadat ze zijn ontsloten, daadwerkelijk worden ge-
bruikt. Maar wie maken er gebruik van? De overheid 
zelf is grootverbruiker. Er wordt veel gedaan aan wat 
dogfooding wordt genoemd: het aan de slag gaan met 
eigen data, op zoek naar eventueel bruikbare verban-
den en inzichten. Een belangrijke vraag is echter wie 
dan de zoge-heten armchair auditors zijn: welke perso-
nen van buitenaf gaan er aan de slag met al die open 
data, en stellen aan de hand daarvan kritische vra-
gen aan de overheid? O’Leary (2015) constateert dat 
er een kloof bestaat tussen open data en open ana-
lysis: het ontsluiten van overheidsgegevens gebeurt 
steeds frequenter, maar het gebruik van de data door 

'Welke personen van buitenaf 
gaan er aan de slag met al die open 
data, en stellen aan de hand daar-
van kritische vragen aan de over-
heid?'  
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voor zorgen dat open data de hype niet ontstijgt.

Om dit te voorkomen mag de overheid in de eerste 
plaats meer lef en durf tonen door ook op politiek ge-
voelige terreinen open datasets te ontsluiten. Als hier 
een inhoudelijke discussie over ontstaat, dan is dat 
een uitstekend voorbeeld van een gezonde, goed wer-
kende democratie. Daarbij is het de kunst om in ge-
sprek te gaan over de duiding bij de gegevens; de data 
leggen zichzelf niet uit, maar bieden wel een waarde-
volle kennisbasis waarmee het gesprek kan worden 
gevoerd. Op die manier kunnen open data beter hun 
toegevoegde waarde tonen, en zal ook het gebruik er-
van door derden toenemen. Open data verdient beter.

Bram Faber 
a.s.c.faber@vu.nl

 

Daarbij speelt mee dat open data lang niet 
op alle beleidsterreinen worden ontsloten. 
Tot nu toe worden ze voornamelijk aangebo-
den op ‘veilige’, weinig politiek beladen dossiers.
De website Buienradar, die gebruikmaakt van open 
data van afkomstig van het KNMI, is een voorbeeld, 
dat vaak – tot vermoeiens toe – wordt aangehaald 
als good practice van het gebruik van open data door 
derden. Maar de weersverwachting is een onder-
werp waar je politiek minder snel op zult sneuvelen 
dan bijvoorbeeld ambtenarensalarissen of declaraties.

Het is echter niet zo dat open data tot op heden 
niets hebben opgeleverd. Zo lieten Welle Donker et 
al. (2017) op basis van een vijftal maatschappelijke 
kosten-batenanalyses zien dat de kosten van het ont-
sluiten van overheidsinformatie als open data meest-
al relatief laag zijn – zeker wanneer die worden afge-
zet tegen de nieuw verkregen informatiewaarde. Een 
voorbeeld van die informatie-waarde is de Open State 
Foundation (2014), die inzichtelijk of bepaalde sub-
sidieontvangers van meerdere overheidsorganisaties 
tegelijkertijd subsidie ontvingen. Handig om te zien 
waar eventuele doublures zitten, en daarmee om te 
zien of publiek geld doelmatiger kan worden besteed.

Open data: Overrated?

En zo verrijst er een tweeslachtig beeld van open data. 
Enerzijds vormt het een welkome aanvulling op het 
beginsel van de transparante overheid, en de recep-
tie laat zien dat het zich – direct en indirect – uitbe-
taalt om open data aan te bieden. Anderzijds moet 
geconstateerd worden dat het daadwerkelijke gebruik 
van open data vaak uitsluitend gebeurt als de over-
heid zelf dit initieert, dat de data vaak vatbaar zijn 
voor een keur aan interpretatieverschillen, en dat 
de neiging bestaat voor overheden om zich te beper-
ken tot de minst politiek gevoelige beleidsterreinen.

Open data zijn zeker niet overrated. Maar dit zijn 
obstakels die ervoor zorgen dat de volledige po-
tentie vaak onbenut blijft, en er op den duur wel 

'De kunst is om in gesprek te 
gaan over de duiding bij de gege-
vens; de data leggen zichzelf niet 
uit'
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