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Inleiding	  
	  
Terwijl	  dagelijks	  het	  belang	  voor	  transparantie	  en	  openheid	  toeneemt,	  gaat	  het	  
proces	  voor	  het	  ontsluiten	  van	  overheidsinformatie	  als	  open	  data	  in	  Nederland	  
bijzonder	  traag.	  Er	  zijn	  grote	  discrepanties	  tussen	  departementen,	  de	  
rijksoverheid	  en	  decentrale	  overheden.	  Dit	  blijkt	  uit	  onderzoek	  van	  Open	  State	  in	  
2014	  naar	  het	  ontsluiten	  van	  open	  data	  bij	  verschillende	  overheden.	  	  
	  
Nederland	  loopt	  nog	  altijd	  achter	  met	  het	  ontsluiten	  van	  overheidsinformatie	  als	  
open	  data.	  Het	  aantal	  toegankelijke	  datasets	  op	  data.overheid.nl	  is	  zelfs	  
afgenomen	  ten	  opzichte	  van	  een	  jaar	  geleden.	  Hoewel	  deze	  open	  data	  portaal	  van	  
de	  overheid	  geen	  indicator	  is	  van	  de	  stand	  van	  zaken	  van	  open	  data	  in	  
Nederland,	  laat	  het	  zien	  dat	  structurele	  kaders	  en	  leiding	  ontbreken.	  Het	  kost	  
inspanning	  en	  tijd	  om	  overheidsinformatie	  om	  te	  zetten	  in	  waardevolle	  data.	  Het	  
is	  ook	  onmogelijk	  te	  bepalen	  wat	  relevante	  data	  is	  bij	  het	  ontbreken	  van	  
openbare	  data	  inventarisaties	  bij	  het	  rijk,	  gemeenten	  en	  provincies.	  

De	  vlucht	  naar	  voren	  
	  
In	  2013	  is	  Open	  State	  Foundation	  gestart	  met	  een	  intensieve	  campagne	  om	  
overheden	  te	  bewegen	  meer	  werk	  te	  maken	  van	  het	  ontsluiten	  van	  
overheidsinformatie	  als	  open	  data.	  De	  in	  de	  zomer	  aangenomen	  Europese	  
richtlijn	  met	  betrekking	  tot	  het	  hergebruik	  van	  overheidsinformatie	  moet	  daarbij	  
helpen.	  Lidstaten	  zijn	  verplicht	  om	  alle	  (openbare)	  overheidsinformatie	  voor	  
hergebruik	  beschikbaar	  te	  stellen.	  De	  informatie	  moet	  in	  een	  open	  en	  machine	  
leesbaar	  formaat	  (samen	  met	  metagegevens)	  beschikbaar	  worden	  gesteld.	  De	  
lidstaten	  van	  de	  Europese	  Unie	  moeten	  de	  richtlijn	  voor	  18	  juli	  2015	  
implementeren	  in	  hun	  eigen	  wetgeving.	  Omdat	  dit	  in	  de	  Nederlandse	  context	  
besloten	  ligt	  in	  de	  Wet	  Openbaarheid	  van	  Bestuur	  heeft	  Open	  State	  ook	  in	  2014	  
advies	  gegeven	  over	  de	  hergebruik	  paragrafen	  in	  het	  wetsvoorstel	  Wet	  Open	  
Overheid.	  	  
	  
Het	  ontsluiten	  van	  overheidsinformatie	  als	  open	  data	  is	  nog	  steeds	  geen	  
onderdeel	  van	  het	  primaire	  werkproces	  bij	  zowel	  de	  nationale	  overheid	  als	  
verschillende	  bestuursorganen	  en	  decentrale	  overheden.	  Voor	  burgers,	  
bedrijven	  en	  het	  maatschappelijk	  middenveld	  is	  weinig	  inzicht	  in	  welke	  
gegevens	  overheden	  verzamelen	  en	  beheren.	  In	  2014	  heeft	  Open	  State	  
Foundation	  een	  pleidooi	  gehouden	  voor	  een	  rijksbrede	  data	  inventarisatie	  van	  
zowel	  reeds	  open	  als	  nog	  gesloten	  datasets.	  Naar	  aanleiding	  van	  dit	  pleidooi	  
besloot	  de	  regering	  bij	  monde	  van	  de	  minister	  van	  Binnenlandse	  Zaken,	  tevens	  
coördinator	  voor	  het	  opendatabeleid	  van	  de	  rijksoverheid,	  om	  per	  departement	  
inzichtelijk	  te	  maken	  welke	  datasets	  aanwezig	  zijn	  en	  deze	  informatie	  in	  het	  
voorjaar	  van	  2015	  te	  publiceren.	  
	  



	  

	  

	  

Organisatie	  
	  
In	  2013	  is	  Open	  State	  een	  capaciteitsopbouw	  programma	  gestart.	  In	  2014	  zijn	  
twee	  nieuwe	  bestuursleden	  aangetrokken.	  Hierdoor	  is	  het	  bestuur	  naast	  
financiële	  expertise	  in	  2013	  versterkt	  met	  communicatie	  en	  juridische	  ervaring.	  
Uit	  de	  stage	  pool	  zijn	  in	  2014	  twee	  voormalig	  stagiairs	  doorgegroeid	  als	  junior	  
projectleiders.	  	  Het	  stage	  programma	  van	  Open	  State	  biedt	  jong	  talent	  kansen	  en	  
mogelijkheden.	  In	  2014	  hebben	  vijf	  stagiairs	  het	  programma	  gevolgd.	  	  
	  
In	  2012	  stond	  het	  totaal	  aantal	  toepassingen	  dat	  voortkwam	  uit	  hackathons,	  
competities	  en	  challenges	  van	  Open	  State	  op	  144.	  Tussen	  oktober	  2012	  en	  2013	  
zijn	  daar	  96	  bijgekomen.	  In	  2014	  zijn	  uit	  een	  challenge	  en	  een	  hackathon	  daar	  73	  
bijgekomen.	  
	  
In	  2013	  bezochten	  450	  programmeurs	  de	  hackathons	  van	  Open	  State.	  In	  2012	  
lag	  het	  gemiddeld	  aantal	  deelnemers	  op	  123	  terwijl	  in	  2013	  het	  gemiddelde	  is	  
gegroeid	  naar	  150.	  In	  2014	  organiseerde	  Open	  State,	  de	  Dutch	  Open	  Hackathon,	  
met	  in	  totaal	  360	  programmeurs.	  Ook	  de	  community	  is	  gegroeid	  van	  1300	  in	  
2012	  naar	  2000	  in	  2013	  en	  2426	  programmeurs,	  ontwerpers,	  innovators,	  
studenten	  en	  professionals	  in	  2014.	  
	  
De	  community	  website	  Hack	  de	  Overheid	  heeft	  gastbloggers	  aangetrokken	  en	  
dient	  nu	  ook	  kennisdeling	  en	  uitwisseling.	  Daarnaast	  zien	  we	  ook	  toename	  in	  
participatie	  in	  projecten.	  Zo	  is	  bijvoorbeeld	  het	  aantal	  landen	  waarin	  Politwoops	  
is	  uitgerold	  gestegen	  van	  21	  (2012),	  33	  (2013)	  naar	  40	  in	  2014.	  Ook	  zien	  we	  een	  
toename	  in	  participatie	  in	  bestaande	  netwerken.	  Had	  het	  open	  cultuur	  data	  
netwerk	  in	  2012	  nog	  26	  aanmeldingen	  van	  17	  cultureel	  erfgoed	  instellingen.	  In	  
2014	  zijn	  daar	  36	  deelnemers	  van	  20	  nieuwe	  instellingen	  bijgekomen.	  
	  
Open	  State	  wordt	  regelmatig	  
uitgenodigd	  door	  verschillende	  
overheden,	  ministeries,	  provincies	  
en	  gemeenten,	  de	  Tweede	  Kamer,	  
semi-‐publieke	  sector,	  
kennisinstellingen	  en	  bedrijven	  
om	  presentaties	  te	  geven	  en	  te	  
spreken	  over	  de	  mogelijkheden	  
van	  open	  data	  en	  het	  belang	  van	  
transparantie.	  In	  2014	  zijn	  door	  
Open	  State	  op	  diverse	  fora	  in	  totaal	  
40	  presentaties	  gegeven	  of	  deelgenomen	  aan	  paneldiscussies.	  Daarnaast	  
publiceerde	  Open	  State	  Foundation	  een	  boekje	  'Over	  Open	  Data'	  speciaal	  gericht	  
op	  ambtenaren	  en	  geïnteresseerden	  die	  onbekend	  zijn	  met	  het	  begrip.	  	  
	  
	   	  



	  

Open	  State	  Programma	  2014	  
	  
In	  2014	  heeft	  Open	  State	  gewerkt	  aan	  de	  hand	  van	  vier	  programma's:	  politieke	  
transparantie,	  onderwijs,	  cultuur	  en	  zorg.	  De	  projecten	  die	  in	  2014	  zijn	  
uitgevoerd	  zijn	  geordend	  langs	  de	  vier	  langere	  termijn	  programma's	  die	  in	  de	  
zomer	  van	  2013	  zijn	  ontwikkeld.	  

Politieke	  en	  Financiële	  transparantie	  
	  
Het	  transparantie	  programma	  van	  Open	  State	  is	  gericht	  op	  het	  vergroten	  van	  
digitale	  transparantie	  bij	  overheden	  en	  politiek	  op	  alle	  niveaus.	  Waar	  Open	  State	  
programma’s	  als	  open	  onderwijs	  en	  open	  cultuur	  gericht	  zijn	  op	  het	  vergroten	  
van	  de	  doelmatigheid	  van	  deze	  thema’s,	  het	  ontsluiten	  van	  data,	  verduurzamen	  
van	  infrastructuur	  en	  stimuleren	  van	  hergebruik,	  is	  het	  transparantie	  
programma	  gericht	  op	  het	  vergroten	  van	  toegankelijkheid	  van	  
overheidsinformatie,	  inspraak	  en	  politieke	  besluitvorming	  en	  verantwoording.	  

Parlementaire	  data	  en	  democratische	  basisinformatie	  
	  
In	  2014	  zijn	  gesprekken	  gevoerd	  met	  de	  Tweede	  Kamer	  voor	  het	  meer	  
duurzaam	  ontsluiten	  van	  Tweede	  Kamer	  data	  op	  zo'n	  wijze	  dat	  het	  voor	  
ontwikkelaars	  en	  derden	  eenvoudiger	  wordt	  toegang	  te	  krijgen	  tot	  deze	  data.	  Dit	  
proces	  duurt	  langer	  dan	  verwacht,	  zal	  in	  2015	  concrete	  acties	  beslaan.	  
	  
Toch	  zijn	  er	  vanuit	  Open	  State	  concrete	  stappen	  genomen	  in	  2014.	  Tijdens	  open	  
parlement	  week	  in	  2014	  stuurde	  Open	  State	  samen	  met	  honderd	  internationale	  
transparantie	  organisaties,	  waaronder	  Sunlight	  Foundation,	  een	  brief	  aan	  de	  
voorzitters	  van	  de	  Eerste	  en	  Tweede	  Kamer	  om	  hier	  aandacht	  op	  te	  vestigen.	  
	  

	  
	  
In	  2014	  publiceerde	  Open	  State	  Foundation	  de	  resultaten	  van	  een	  onderzoek	  dat	  
in	  samenwerking	  met	  de	  Universiteit	  van	  Utrecht	  in	  2013	  is	  gedaan	  naar	  de	  
beschikbaarheid	  en	  vindbaarheid	  van	  democratische	  basisinformatie	  van	  
Nederlandse	  decentrale	  overheden.	  Het	  onderzoek	  identificeerde	  een	  
democratisch	  tekort.	  Uit	  navolging	  van	  dit	  onderzoek	  en	  gesprekken	  met	  diverse	  
stakeholders	  blijkt	  dat	  lokale	  overheden	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  de	  mogelijkheden	  
die	  open	  data	  biedt	  om	  transparantie	  rond	  lokale	  besluitvorming	  te	  stimuleren.	  	  
	  
In	  2014	  is	  gewerkt	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  pilot	  om	  beter	  bekend	  te	  raken	  
met	  deze	  data.	  Pas	  als	  alle	  democratische	  basisinformatie	  als	  open	  data	  
gepubliceerd	  is	  kan	  het	  maximale	  uit	  de	  data	  gehaald	  worden.	  Dat	  betekent	  dat	  
de	  notulen,	  stemuitslagen	  en	  moties	  geïndexeerd,	  auteursrechtenvrij	  en	  



	  

computer	  leesbaar	  gepubliceerd	  moeten	  worden.	  Door	  het	  ontsluiten	  van	  zowel	  
parlementaire	  als	  lokale	  basis	  democratische	  data	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  om	  
uitgaven	  van	  overheden	  te	  herleiden	  naar	  oorspronkelijke	  besluiten.	  

Open	  spending	  
	  
Met	  het	  ontsluiten	  van	  de	  financiële	  
data	  van	  het	  Stadsdeel	  Centrum	  is	  
Open	  State	  in	  2013	  een	  traject	  
gestart	  waarin	  meerdere	  lokale	  
overheden	  hun	  financiële	  informatie	  
ontsluiten	  en	  deze	  in	  context	  
gebracht	  wordt	  door	  deze	  data	  te	  
vergelijken	  met	  die	  van	  andere	  
overheden.	  
	  
Met	  een	  financiële	  bijdrage	  van	  de	  
gemeente	  Amsterdam	  is	  het	  
platform	  openspending.nl	  technisch	  
uitgebreid	  met	  vergelijkings-‐
functionaliteiten	  en	  data	  van	  andere	  
stadsdelen.	  Hiermee	  werd	  het	  mogelijk	  iv3	  data	  van	  de	  stadsdelen	  en	  de	  en	  te	  
vergelijken	  op	  openspending.nl.	  	  
	  
Vervolgens	  is	  Open	  State	  in	  
samenwerking	  met	  het	  Ministerie	  
van	  Binnenlandse	  Zaken	  een	  traject	  
gestart	  om	  zoveel	  mogelijk	  
overheden	  in	  te	  laden.	  Inmiddels	  
zijn	  in	  2014	  vanaf	  de	  start	  in	  april	  
data	  met	  begrotingen	  en	  uitgaven	  
van	  meer	  dan	  150	  overheden,	  
waaronder	  62%	  van	  de	  
waterschappen	  en	  12	  provincies	  
ingeladen.	  De	  methode	  die	  hiervoor	  
is	  ontwikkeld	  heeft	  zichzelf	  bewezen	  
en	  wordt	  nu	  gebruikt	  als	  ‘proof	  of	  
concept’	  om	  op	  een	  redelijk	  snelle	  
manier	  op	  decentraal	  niveau	  structureel	  data	  te	  ontsluiten.	  De	  manier	  waarop	  
Open	  State	  Foundation	  dit	  heeft	  gedaan	  is	  op	  internationale	  fora,	  zoals	  OKFest	  en	  
internationale	  blogs,	  waaronder	  van	  de	  Sunlight	  Foundation,	  gedeeld	  met	  de	  
open	  data	  community.	  
	  
De	  groei	  van	  het	  aantal	  overheden	  dat	  bereid	  is	  iv3	  data	  te	  ontsluiten	  is	  niet	  
onopgemerkt	  gebleven.	  De	  data	  die	  via	  openspending.nl	  weer	  als	  open	  data	  
wordt	  vrijgegeven	  wordt	  gebruikt	  door	  derden,	  bijvoorbeeld	  door	  
inkoopvergelijker.nl.	  Doordat	  Open	  State	  Foundation	  het	  afgelopen	  jaar	  deze	  
data	  bij	  gemeenten	  zelf	  heeft	  opgevraagd,	  staat	  er	  relatief	  weinig	  in	  de	  weg	  om	  
deze	  data	  te	  ontsluiten.	  Aangezien	  iv3	  data	  meer	  omvat	  dan	  via	  het	  CBS	  op	  dit	  



	  

moment	  wordt	  vrijgegeven,	  heeft	  Open	  State	  Foundation	  gepleit	  voor	  het	  
vrijgeven	  van	  deze	  ruwe	  iv3	  data	  door	  het	  CBS.	  Dit	  heeft	  geleid	  dat	  het	  CBS	  
momenteel	  werkt	  aan	  de	  mogelijkheid	  deze	  data	  te	  publiceren.	  Wanneer	  het	  CBS	  
daartoe	  overgaat,	  betekent	  dat	  een	  enorme	  stap	  voor	  openspending.nl.	  
	  
Inmiddels	  is	  bij	  Open	  State	  Foundation	  steeds	  meer	  inzicht	  ontstaan	  over	  op	  
welke	  wijze	  politieke	  besluitvorming	  te	  relateren	  is	  aan	  financiële	  feiten.	  Dat	  is	  
de	  reden	  dat	  we	  openspending	  niet	  langer	  als	  een	  op	  zichzelf	  staand	  programma	  
zien	  maar	  volledig	  geïntegreerd	  kan	  worden	  in	  het	  programma	  politieke	  
transparantie.	  

Subsidietrekker	  
	  
In	  juni	  2014	  lanceerde	  Open	  State	  Foundation	  subsidietrekker.nl.	  Naar	  
aanleiding	  van	  vragen	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  zijn	  op	  21	  mei	  2014	  alle	  
rijkssubsidies	  openbaar	  gemaakt.	  Deze	  overzichten	  van	  verstrekte	  subsidies	  per	  
ministerie	  in	  2013	  zijn	  te	  vinden	  op	  opendata.rijksbegroting.nl.	  Het	  gaat	  om	  
meer	  dan	  21	  duizend	  subsidies.	  Omdat	  vaak	  overheden	  niet	  van	  elkaar	  weten	  
welke	  overheid	  welke	  subsidies	  verleend	  aan	  welke	  ontvanger,	  lanceerde	  Open	  
State	  Foundation	  op	  12	  juni,	  de	  website	  subsidietrekker.nl.	  
	  

	  
	  
Wat	  opviel	  was	  dat	  de	  meeste	  subsidies	  werden	  verstrekt	  door	  het	  ministerie	  
van	  Economische	  Zaken(7.533).	  In	  2013	  ontvingen	  15.671	  ontvangers	  
rijkssubsidies.	  Woningcorporaties	  ontvangen	  de	  meeste	  subsidies	  en	  
onderzoeksinstellingen	  als	  Dienst	  Landbouwkundig	  Onderzoek,	  CBS,	  TNO	  en	  
Centrum	  Indicatiestelling	  Zorg	  ontvingen	  de	  grootste	  subsidies.	  



	  

	  
	  

Politwoops,	  Diplotwoops	  
	  
In	  2014	  is	  het	  aantal	  landen	  waar	  Politwoops	  geïmplementeerd	  is	  uitgebreid	  met	  
6	  landen.	  Daarnaast	  lanceerde	  Open	  State	  in	  2014	  een	  database	  van	  verwijderde,	  
verloren	  en	  weer	  gevonden	  tweets	  van	  diplomaten:	  Diplotwoops.org.	  Verder	  is	  
de	  technische	  architectuur	  bijgewerkt	  en	  is	  de	  opslag	  van	  tweets	  verbeterd.	  
	  

	  
	  
Diplotwoops.org	  komt	  voort	  uit	  Politwoops,	  geboren	  tijdens	  een	  Hack	  de	  
Overheid	  hackathon.	  ‘Twoops’	  zijn	  twitterberichten	  die	  eigenlijk	  niet	  voor	  een	  
groot	  publiek	  waren	  bedoeld.	  Wat	  begon	  met	  Nederlandse	  parlementariers	  en	  
gemeenteraadsleden	  is	  inmiddels	  uitgerold	  in	  26	  landen.	  In	  2012	  lanceerde	  de	  
Amerikaanse	  Sunlight	  Foundation	  in	  samenwerking	  met	  Open	  State	  de	  
Amerikaanse	  versie	  van	  Politwoops.	  In	  dat	  jaar	  werd	  Politwoops	  uitgeroepen	  tot	  
een	  van	  Time's	  50	  Best	  Websites.	  

Datajournalisme	  	  
	  
In	  2014	  heeft	  Open	  State	  Foundation	  diverse	  presentaties	  en	  workshops	  gegeven	  
voor	  journalisten.	  Presentaties	  zijn	  o.a.	  gegeven	  bij	  de	  NVJ,	  De	  Tegel	  en	  de	  
Vereniging	  voor	  Onderzoeksjournalisten.	  Daarnaast	  heeft	  Open	  State	  Foundation	  
door	  het	  jaar	  heen	  met	  diverse	  journalisten	  en	  redacties	  contact	  gehad	  over	  
diverse	  open	  data.	  Ook	  is	  een	  traject	  gestart	  met	  vier	  media	  organisaties	  waarbij	  
onderzoeksjournalisten	  begeleid	  worden	  in	  het	  gebruik	  van	  transparantie	  data.	  
Vanuit	  dit	  traject	  wordt	  in	  2015	  een	  publieke	  tool	  opgeleverd.	  Daarnaast	  heeft	  
Open	  State	  Foundation	  in	  2014	  in	  samenwerking	  met	  Nu.nl	  gewerkt	  aan	  
NuPubliek,	  een	  platform	  ter	  ondersteuning	  van	  Nu.nl	  journalisten	  om	  grote	  
hoeveelheden	  data	  eigen	  te	  maken.	  

Open	  Onderwijs	  Data	  

Apps	  voor	  Ouders	  
	  
In	  2014	  werd	  Apps	  voor	  Ouders	  3	  afgerond.	  Winnaars	  uit	  deze	  app	  ronde	  
presenteerden	  hun	  businessplannen	  en	  kregen	  in	  het	  eerste	  kwartaal	  



	  

begeleiding	  op	  maat.	  Daarnaast	  startte	  Open	  State	  een	  traject	  om	  meer	  onderwijs	  
data	  van	  de	  gemeente	  Amsterdam	  te	  ontsluiten	  door	  ambtenaren	  te	  verleiden	  
met	  meetups	  en	  kennisdeling.	  Inmiddels	  staan	  de	  prijswinnende	  apps	  
(schooltip.net,	  scholenkeuze.nl,	  scholenvinden.nl	  en	  10000scholen.nl)	  op	  de	  
onderwijsportaal	  hoekiesikeenschool.nl	  waarmee	  ouders	  worden	  geholpen	  bij	  
het	  vinden	  van	  de	  tool	  die	  het	  beste	  bij	  hun	  past.	  De	  portal	  helpt	  de	  discussie	  
onder	  ouders	  over	  data:	  wat	  willen	  ze	  en	  kunnen	  ze	  zien.	  Op	  dit	  moment	  helpen	  
de	  verschillende	  toepassingen	  gemiddeld	  50.000	  ouders	  per	  maand	  en	  stelt	  het	  
ze	  in	  staat	  om	  prestaties	  te	  vergelijken.	  

School	  en	  Toekomst	  
	  
In	  de	  zomer	  van	  2014	  is	  Open	  State	  gestart	  met	  het	  in	  de	  steigers	  zetten	  van	  een	  
gloednieuwe	  Challenge.	  De	  Challenge	  heet	  School	  en	  Toekomst	  en	  richt	  zich	  op	  
de	  aansluiting	  van	  de	  laatste	  fase	  van	  onderwijs	  (MBO,	  HBO	  	  en	  WO)	  op	  de	  eerste	  
fase	  van	  werk	  (startersbanen).	  Dit	  gebeurt	  in	  samenwerking	  met	  het	  Ministerie	  
van	  OCW	  (specifiek	  de	  directies	  MBO	  en	  Kennis).	  De	  challenge	  is	  gericht	  op	  het	  
vinden	  van	  nieuwe	  manieren	  om	  MBO,	  HBO	  en	  WO	  studenten	  te	  ondersteunen	  
bij	  het	  vinden	  van	  een	  geschikte	  stage,	  leerwerkplek,	  beroepspraktijk-‐
vormingsplek	  of	  hun	  eerste	  baan.	  Tegelijkertijd	  willen	  we	  ondernemers	  
ondersteunen	  om	  geschikte	  stagiaires	  en	  medewerkers	  te	  vinden.	  
	  
In	  zomer	  van	  2014	  heeft	  de	  Onderwijs	  API	  een	  flinke	  update	  gekregen.	  Er	  is	  een	  
hoop	  nieuwe	  informatie	  bijgekomen	  waaronder	  CITO	  scores	  en	  rugzakjes,	  maar	  
ook	  up-‐to-‐dateness	  en	  documentatie	  (er	  zijn	  inmiddels	  bijna	  7000	  veldnamen)	  
zijn	  sterk	  verbeterd	  door	  het	  e.e.a.	  te	  automatiseren.	  Als	  gevolg	  van	  de	  nieuwe	  
challenge	  is	  tevens	  de	  API	  uitgebouwd	  worden	  met	  data	  waaronder	  MBO	  
gerelateerde	  data	  (de	  doelgroep)	  en	  data	  rond	  werkgelegenheid	  en	  vacatures.	  

Open	  Cultuur	  Data	  

Open	  Cultuur	  Data	  Challengers	  
	  
Eind	  2013	  is	  Open	  State	  samen	  met	  Kennisland	  en	  het	  Instituut	  Beeld	  &	  Geluid	  
gestart	  met	  een	  nieuwe	  aanpak	  van	  het	  ontsluiten	  van	  open	  cultuur	  en	  erfgoed	  
data	  en	  het	  stimuleren	  van	  creatief	  hergebruik.	  Door	  middel	  van	  masterclasses,	  
georganiseerd	  door	  Kennisland,	  werden	  datahouders	  en	  experts	  begeleid	  bij	  het	  
ontsluiten	  van	  hun	  rijke	  cultuur	  data.	  Het	  Van	  Gogh	  Museum,	  het	  Anne	  Frank	  
Huis,	  Stedelijk	  Museum	  en	  Centraal	  Museum	  en	  diverse	  andere	  culturele	  
instellingen	  en	  archieven	  behoren	  tot	  de	  nieuwe	  deelnemers.	  
	  



	  

Op	  25	  mei	  2014	  is	  de	  Open	  
Cultuur	  Data	  API	  gelanceerd.	  
Hierbij	  is	  alvorens	  het	  
ontwikkelingsproces	  te	  starten	  al	  
besloten	  om	  dit	  platform	  samen	  
met	  de	  ‘community’	  te	  
ontwikkelen.	  Op	  het	  eerste	  
gezicht	  kost	  dit	  extra	  tijd,	  maar	  de	  
lange	  termijn	  opbrengsten	  	  zijn	  
groot.	  Zo	  zijn	  er	  nu	  tien	  
bijdragers,	  die	  meekijken	  of	  het	  
wel	  de	  goede	  kant	  op	  gaat.	  Ook	  
zijn	  er	  vanuit	  de	  community	  
diverse	  tools	  ontwikkeld,	  zoals	  
search.opencultuurdata.nl	  ,	  die	  
regelmatig	  gebruikt	  worden.	  
Hierop	  is	  besloten	  om	  bij	  andere	  
software	  producten	  dit	  voortaan	  
ook	  zo	  te	  doen.	  	  In	  totaal	  werden	  
19	  apps	  ingediend	  voor	  de	  
challenge.	  	  De	  prijswinnaars	  zijn	  
door	  Open	  State	  begeleid	  om	  het	  
maximale	  uit	  hun	  app	  te	  halen.	  
Internationaal	  wordt	  de	  open	  
cultuur	  data	  API	  geroemd,	  en	  zijn	  
de	  uitkomsten	  	  ‘Apps’	  erg	  goed	  
ontvangen.	  Nederland	  is	  op	  dit	  
vlak	  een	  gidsland	  geworden.	  	  
	  
Afsluitend	  is	  er	  in	  oktober	  er	  een	  verkenning	  uitgevoerd	  in	  samenwerking	  met	  
Stichting	  Kennisland	  bij	  erfgoed	  instellingen	  in	  de	  provincie	  Noord	  Holland.	  Uit	  
de	  inventarisatie	  kwam	  naar	  voren	  dat	  55%	  van	  de	  respondenten	  bekend	  was	  
met	  open	  (cultuur)data	  en	  dat	  alle	  33	  erfgoedinstellingen	  (delen	  van)	  hun	  
collectie	  gedigitaliseerd	  hebben.	  Meer	  dan	  driekwart	  van	  de	  gesproken	  
instellingen	  ziet	  kansen	  om	  met	  open	  data	  cultureel	  ondernemerschap	  te	  
versterken,	  met	  name	  als	  het	  gaat	  om	  extra	  bezoekers	  en	  bekendheid	  van	  
instelling	  en	  collectie.	  Daarnaast	  profiteren	  vooral	  de	  toeristische,	  
cultuurhistorische	  en	  creatieve	  sector	  van	  Noord-‐Hollands	  volgens	  de	  
respondenten	  van	  hun	  collectie	  als	  open	  cultuurdata.	  
	  
Voor	  instellingen	  zijn	  er	  echter	  ook	  belangrijke	  barrières	  om	  (nog)	  geen	  data	  vrij	  
te	  geven	  als	  open	  cultuurdata.	  Instellingen	  zijn	  onzeker	  over	  de	  hoeveelheid	  
personeel	  en	  geld	  die	  ze	  kunnen	  investeren	  in	  deze	  ontwikkeling.	  Er	  is	  geen	  
rekening	  gehouden	  met	  het	  openstellen	  van	  data	  in	  begrotingen	  en	  er	  is	  niet	  veel	  
financiële	  ruimte.	  Toch	  stelt	  61%	  van	  de	  ondervraagden	  dat	  de	  instelling	  bereid	  
is	  om	  te	  investeren	  in	  het	  openen	  van	  data,	  en	  dat	  ze	  ook	  willen	  beginnen	  met	  
hun	  data	  vrijgeven.	  
	  



	  

Daarnaast	  zijn	  er	  technische	  barrières.	  Deze	  liggen	  meestal	  bij	  de	  verouderde	  
collectieregistratiesystemen	  van	  de	  instellingen;	  deze	  zijn	  er	  niet	  op	  ingericht	  om	  
data	  te	  delen	  of	  te	  exporteren.	  Ook	  kennis	  binnen	  de	  instellingen	  over	  de	  
mogelijkheden	  van	  deze	  systemen	  varieert.	  De	  meest	  voorkomende	  inhoudelijke	  
barrière	  voor	  het	  openstellen	  van	  culturele	  data	  zijn	  juridische	  vraagstukken	  
rondom	  open	  data	  en	  een	  gebrek	  aan	  kennis.	  Niet	  alle	  data	  van	  culturele	  
instellingen	  mogen	  opengesteld	  worden,	  zeker	  wanneer	  het	  gaat	  om	  20e-‐	  en	  
21e-‐eeuwse	  kunst	  en	  cultuur.	  	  

Open	  Zorgdata	  
	  
Nadat	  Open	  State	  in	  2013	  zowel	  beleid	  heeft	  beïnvloed	  op	  transparantie	  in	  de	  
zorg,	  voor	  het	  ontsluiten	  van	  zorg	  data	  richting	  politiek	  en	  media,	  is	  in	  2014	  een	  
juridisch	  traject	  gestart	  om	  middels	  de	  Wet	  Openbaarheid	  van	  Bestuur	  zorg	  data,	  
zoals	  prijzen	  van	  zorgproducten,	  volumes	  en	  passantentarieven,	  openbaar	  te	  
krijgen.	  Beleid	  beïnvloeding	  heeft	  opgeleverd	  dat	  er	  een	  kamerbrede	  
meerderheid	  is	  die	  vindt	  dat	  zorgdata	  als	  open	  data	  ontsloten	  moet	  worden	  maar	  
het	  antwoord	  hierop	  van	  het	  ministerie	  voor	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport	  
was	  bijzonder	  traag.	  Pas	  in	  de	  zomer	  van	  2014	  presenteerde	  de	  minister	  voor	  
Volksgezondheid	  een	  nieuw	  informatiebeleid.	  Parallel	  daaraan	  volgde	  Open	  
State	  Foundation	  een	  procedure	  op	  basis	  van	  de	  Wet	  Openbaarheid	  van	  Bestuur.	  	  
	  
Na	  een	  afwijzing	  van	  het	  oorspronkelijk	  Wob-‐verzoek,	  heeft	  Open	  State	  bezwaar	  
gemaakt	  bij	  de	  Nederlandse	  Zorgautoriteit.	  In	  juni	  2014	  werd	  Open	  State	  in	  het	  
kader	  van	  dit	  bezwaar	  gehoord	  door	  de	  Nederlandse	  Zorgautoriteit.	  In	  het	  najaar	  
van	  2014	  besloot	  de	  Nederlandse	  Zorgautoriteit	  ook	  dit	  bezwaar	  af	  te	  wijzen.	  	  
	  
Op	  22	  november	  2014	  zijn	  bij	  de	  rechtbank	  in	  Amsterdam	  de	  gronden	  ingediend	  
van	  een	  beroep	  tegen	  het	  besluit	  van	  de	  Nederlandse	  Zorgautoriteit	  om	  niet	  te	  
voldoen	  aan	  het	  verzoek	  van	  Open	  State	  Foundation	  voor	  het	  ontsluiten	  van	  zorg	  
data.	  

Dutch	  Open	  Hackathon	  
	  
In	  het	  najaar	  van	  2014	  organiseerde	  Open	  State	  Foundation	  in	  samenwerking	  
met	  grote	  bedrijven	  (Ahold,	  Amsterdam	  Airport	  Schiphol,	  KLM,	  Philips,	  
Rabobank,	  TomTom	  en	  USG	  People)	  de	  eerste	  Dutch	  Open	  Hackathon.	  Na	  afloop	  
van	  deze	  30-‐urige	  hackathon	  met	  360	  geregistreerde	  deelnemers	  presenteerde	  
50	  teams	  hun	  apps	  en	  werden	  naast	  verschillende	  categorieën,	  twee	  overall	  
prijswinnaars	  bekendgemaakt.	  	  



	  

	  
Het	  is	  de	  eerste	  keer	  dat	  een	  groep	  van	  internationale	  bedrijven	  van	  deze	  
omvang	  samen	  werken	  met	  ontwikkelaars	  aan	  open	  innovatie.	  Het	  resultaat	  van	  
de	  Dutch	  Open	  Hackathon	  laat	  zien	  wat	  het	  delen	  van	  open	  API’s	  en	  
technologieën	  kan	  opleveren	  voor	  consumenten	  en	  bedrijven.	  	  
	  
Voor	  Open	  State	  Foundation	  is	  dit	  een	  belangrijke	  mijlpaal.	  Immers,	  als	  zelfs	  
grote	  bedrijven	  API's	  en	  datasets	  ontsluiten,	  wordt	  het	  voor	  overheden	  niet	  
langer	  haalbaar	  achter	  te	  blijven.	  Een	  open	  bedrijfsleven	  eist	  een	  open	  overheid.	  
Burgers	  hebben	  belang	  bij	  de	  openheid	  van	  beiden.	  	  


