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Inleiding 
Dit eindverslag is opgesteld om het Stimuleringsfonds voor de Pers inzicht te geven in de 
eindresultaten van het project VolgMijnStem. In dit verslag worden allereerst de verrichte 
activiteiten afgezet tegen de geplande activiteiten, en behaalde resultaten geïdentificeerd. 
Additionele resultaten in de projectperiode worden ook aangegeven. 
 
In de bijlage wordt tevens inzage gegeven in de status van het platform medio februari 2013 en 
de verdere ontwikkelingen van NuPubliek welke na de afronding van de overeenkomst met het 
Stimuleringsfonds van de Pers vallen. 
 
Het project VolgMijnStem heeft op basis van een samenwerking tussen de Open State 
Foundation en Sanoma Media geresulteerd in de webapplicatie NuPubliek.nl. Deze website  
(met meer dan 100.000 bezoekers in de maand van lancering) vertaald grote hoeveelheden 
politieke data in bruikbare informatie voor burgers. Via de website NU.nl stromen er continue 
bezoekers door naar NuPubliek.nl om te verdiepen in geaggregeerde politieke data. Er staat 
een platform dat onderhouden wordt en continu wordt uitgebouwd. Medio maart 2014 wordt de 
broncode vrij gegeven voor gebruik door derden. 
 
Het project VolgMijnStem heeft niet alle aanvankelijke ideeën en functionaliteiten weten te 
realiseren. In de praktijk werden niet alle functionaliteiten als gewenst, zinvol of haalbaar 
bevonden, of zijn ze gepasseerd door betere ideeën. Het projectresultaat is dat betreft 100% 
het resultaat van vele uitwisselingen tussen diverse vakdisciplines. 
 
Aan de toekomst van NuPubliek wordt continu gewerkt en 2013 zullen accenten liggen bij het 
begrijpelijker en relevanter maken van nieuwe inzichten op basis van politieke data. De 
verwachting is hiermee meer bezoekers te bereiken en NuPubliek als bron van nieuws te 
ontwikkelen. Het oorspronkelijke projectidee heeft hierdoor een extra verdieping gekregen. 
 
De samenwerking tussen Open State en Sanoma Media staat niet op zichzelf. Open State 
Foundation blijft de komende jaren samen met vrijwilligers, stagiairs en medewerkers investeren 
in politieke transparantie en politieke data duiding. NuPubliek en open source versies vormen 
daarbij een stevige basis voor vernieuwing, terwijl nieuwe databronnen, algoritmes en 
visualisatie beschikbaar komen. 
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1. Activiteitenverslag 
Dit activiteitenverslag is een verdere uitbouw van het eerdere voortgangsverslag waarbij er (na 
mondeling overleg met het SdvP) op een hoger niveau gerapporteerd wordt.  
De geplande activiteiten worden uitgezet tegen de verrichtte activiteiten en bijbehorende 
resultaten. Aanvullende, ontbrekende resultaten worden apart uiteengezet en toegelicht. 

1.1 Geplande activiteiten 
Zoals beschreven in het activiteitenplan wordt eerst het concept VolgMijnStem gebouwd. Hierbij 
worden functies uitgewerkt rondom profielen van politici en partijen, kamerhandelingen, sociale 
interacties, visualisaties, vergelijkingen, personalisatie, Nu.nl integratie en statistieken. Ook 
worden mogelijkheden rondom sentiment analyse en peiltechnologie verkend.  
 
In het activiteitenplan is het realiseren van dit concept in 4 fasen opgedeeld:  
 

1. Organisatie 
2. Onderzoek 
3. Infrastructuur 
4. Ontwikkeling 

a. Sprint 1: Basisversie 
b. Mobiele applicatie 
c. Sprint 2: uitbreidingen 

5. Redactie 
6. Event 
7. Afronding 

 
Punten 5,6 en 7 zijn niet expliciet opgenomen in het overzicht van uitgevoerde activiteiten 
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1.2 Verrichte activiteiten 
 
 

 Tijd  Activiteit Resultaat 

1 aug. ‘11 - dec. ‘11 Organisatie Uitwerken samenwerking 
Sanoma 

Contract ontwikkelfase + 1,5 jaar 
stapsgewijs verbetertraject 

2 okt. ‘11 - nov ‘11 Organisatie Vormgeven project 
management & kernteam 

Aanstellen ontwikkelaar & project manager; 
opstellen Prince2 artefacten 

3 nov. ‘11 - dec. ‘11 Onderzoek Functioneel ontwerp User stories 

4 jan. ‘11 - apr. ‘11 Onderzoek Interactie ontwerp Wireframes v1 & v2, demo site & akkoord 
integraal functioneel ontwerp. 

5 apr. ‘12 - mei ‘12 Onderzoek Grafische vormgeving Grafisch ontwerp 

6 nov. ‘11 - mei ‘12 Onderzoek Technisch ontwerp Systeem en applicatie Architectuur; API 
specificaties;  

7 Mei – aug 2012 Ontwikkeling Sprint 1 minimal viable 
product 

NuPubliek.nl 

10 Aug Ontwikkeling Sprint 1  Lancering NuPubliek.nl, 100.000+ bezoekers 

11 Oktober Ontwikkeling Sprint 2 Semi automatisch inladen nieuwe politici en 
partijen 

12 Nov Ontwikkeling Sprint 2 Optimalisatie Mobiele versie, aanpassingen voor 
cookiewetgeving 

13 Nov Ontwikkeling Sprint 2 WordCloud en tekstmining optimalisatie 

14 Dec Ontwikkeling Sprint 2 Auto Linking vanuit NU.nl naar NuPubliek 

15 Sept-Dec Ontwikkeling Sprint 2 Overige optimalisatie van 364 functionele 
aspecten 

16 Nov-Dec Ontwikkeling Sprint 3 ontwerp Technisch ontwerp, informatie ontwerp, 
algoritme ontwerp, applicatie ontwerp 

17 Dec-mrt 2013 Ontwikkeling Sprint 3 Koppeling Parlis database 

18 Jan 2013 Onderzoek Sprint 3 Interactie ontwerp, wireframes, mockups 

19 Mrt 2013 Onderzoek Sprint 3 Grafisch ontwerp 

20 April-Mei 2013 Ontwikkeling Sprint 3 Implementatie functioneel herontwerp NuPubliek 

 
Grijze gemarkeerde activiteiten zijn geen onderdeel van het oorspronkelijke projectplan van 
VolgMijnStem. 
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Overige activiteiten 
 
1 okt ‘11 & apr ‘12 Aansluiting vinden bij open source 

gemeenschap 
Bezoek aan 2 congressen 

1 okt. ‘11 - mei. ‘12 Bruikbare data inzichtelijk maken 
Universiteit van Amsterdam & 
Tweede Kamer 

Codebase UvA; goede contacten bij Tweede 
Kamer 

3 Sept. ‘11 - mrt ‘12 Vorming politiek expertpanel Contactpersonen bij 6 partijen 

4 Sept ‘12 Apps for Democratie NuPubliek gepresenteerd bij conferentie in de 
Tweede Kamer 

5 April ’12 – nov. ‘12 Onderzoek Classificatie Uitwerking classificatie op basis van Eurovoc 
standaard  

6 Sept. ’12 – feb. ‘12 Onderzoek automatische koppeling 
verkiezingsprogramma’s aan 
politieke data 

Prototype automatische geclassificeerde 
verkiezingsprogramma’s volgens meerdere 
taxonomieën  

7 Dec. ’12 – mrt. ‘13 Onderzoek Parlis data Verkenning van gestructureerde data rond 
stemmingen, besluiten en documenten vanuit 
politici en partijen 

2 Resultaten 
 
Het project VolgMijnStem heeft geresulteerd in een web applicatie te bezichtigen op 
NuPubliek.nl. Met NuPubliek kunnen bezoekers snel inzicht krijgen in het profiel van politici en 
politieke partijen op documenten uit de Tweede Kamer. Op dossierniveau kan tevens worden 
opgezocht wat de betrokkenheid van politici is. 

 

Deze applicatie is op 27 augustus 2012 gelanceerd; vlak voor de landelijke verkiezingen in 
september 2012. Daarna is de applicatie continu verbeterd. Functies zoals het volgen van 
beloftes zijn niet gerealiseerd maar hebben wel waardevol onderzoek opgeleverd. 
Deelresultaten uit dit onderzoek worden stapsgewijs in gebruik genomen op de website 
NuPubliek. In 2013 zal NuPubliek zowel stapsgewijs verbeterd worden, als een herontwerp 
ondergaan. 

 

  


