
	

Jaarverslag	Open	State	Foundation	2015		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Open	State	Foundation	
Kattenburgerstraat	5	
1018	JA	Amsterdam	
Tel:	020-308-0567	
Email:	contact@openstate.eu	-	@OpenStateEU	
	 	



	

Inleiding	
	
Investeren	in	actieve	openbaarheid,	het	ontsluiten	van	overheidsinformatie	als	
open	data,	bespaart	veel	tijd	en	kosten,	verbetert	publieke	dienstverlening,	
stimuleert	innovatie	en	economische	groei	en	draagt	bij	aan	een	transparant	
bestuur.		
	
Er	is	een	gestage	toename	van	het	aantal	ontsloten	datasets	dat	de	rijksoverheid	
beschikbaar	stelt.		Sinds	2013	is	het	aantal	datasets	op	data.overheid.nl	gegroeid	
met	23%.	Het	dataportaal	van	de	rijksoverheid	bestaat	nog	steeds	voor	het	
overgrote	gedeelte	uit	verwijzingen	naar	datasets	van	het	Centraal	Bureau	voor	
de	Statistiek	(3877)	en	het	Nationaal	Georegister	(3086).	Uit	de	jaarlijkse	meting	
van	Open	State	Foundation	blijkt	dat	de	kwaliteit	ten	opzichte	van	vorig	jaar	flink	
is	verbeterd	en	inmiddels	is	de	broncode	van	het	portaal,	zoals	de	licentie	dat	
vereist,	ook	beschikbaar	gesteld.	
	
Ook	publiceerde	de	rijksoverheid	dit	jaar	de	resultaten	van	de	eerste	rijksbrede	
data	inventarisatie.	Een	traject	waar	ook	Open	State	Foundation	zich	actief	voor	
heeft	ingezet.	Na	de	Verenigde	Staten	en	Groot-Brittannië	is	Nederland	het	derde	
land	dat	zich	inzet	voor	een	rijksbrede	inventarisatie.	Echter,	hoewel	een	eerste	
stap	is	deze	data	inventarisatie	verre	van	volledig.	Zo	ontbreken	drie	ministeries	
en	is	het	niet	duidelijk	op	basis	van	welke	criteria	wordt	beoordeeld	of	datasets	
open	kunnen.	Ook	zijn	er	een	groot	aantal	datasets	die	niet	in	deze	data	
inventarisatie	worden	genoemd.	
	
Op	18	juli	2015	is	de	Wet	hergebruik	van	overheidsinformatie	in	werking	
getreden.	Burgers	en	bedrijven	kunnen	bij	publieke	taak	instellingen	een	
verzoek	indienen	tot	het	verstrekken	van	overheidsinformatie.	Deze	verzoeken	
kunnen	niet	alleen	tot	bestuursorganen	worden	gericht,	maar	ook	tot	
bijvoorbeeld	archieven,	musea	en	bibliotheken.	Alle	documenten	moeten	zoveel	
mogelijk	machine-leesbaar	en	in	open	formaat	beschikbaar	worden	gesteld.	
Inmiddels	heeft	Open	State	succesvol	gebruik	gemaakt	van	deze	nieuwe	wet.	Wat	
opvalt	is	dat	bij	veel	overheden	nog	grote	onbekendheid	is	met	deze	nieuwe	
regels.	
	
Eind	2016	werd	in	het	kader	van	Open	Government	Partnership	een	nieuw	
actieplan	Open	Overheid	gepresenteerd.	Open	State	heeft	actief	meegewerkt	aan	
de	totstandkoming	van	dit	tweede	actieplan	waarin	wordt	ingezet	op	het	actief	
beschikbaar	stellen	van	overheidsinformatie	en	het	stimuleren	van	een	open	
houding	en	gedrag	bij	overheden.	In	het	actieplan	open	overheid	staan	de	
ambities	en	concrete	acties	van	het	kabinet	en	haar	partners	beschreven	als	het	
gaat	om	het	invulling	geven	aan	een	open	overheid.	Op	initiatief	van	Open	State	
Foundation	zijn	onder	meer	open	raadsinformatie	en	openspending	opgenomen	
in	het	nieuwe	actieplan.	
	
In	2015	heeft	Open	State	actief	aandacht	gevraagd	voor	het	openstellen	van	het	
handelsregister	als	open	data.	Dit	resulteerde	in	steun	van	een	ruime	
meerderheid	van	het	parlement	voor	een	onderzoek	naar	het	openstellen	van	
het	handelsregister	als	open	data.		



	

	
In	Nederland	is,	in	tegenstelling	tot	landen	als	het	Verenigd	Koninkrijk,	België,	
Noorwegen	en	Denemarken,	het	handelsregister	gesloten	en	zijn	gegevens	in	het	
register	niet	voor	iedereen	vrij	toegankelijk.	Het	open	en	vrij	toegankelijk	maken	
van	het	openbare	handelsregister	is	niet	alleen	goed	voor	innovatie,	economie	en	
handel	maar	helpt	ook	bij	het	aanpakken	van	belastingontwijking	en	fraude.	

Organisatie	
	
In	2015	is	Open	State	Foundation	een	nieuwe	fase	gestart.	Er	is	geïnvesteerd	in	
extra	staf	zowel	op	technisch	gebied	als	op	het	gebied	van	communicatie,	
projectleiding	en	personele	ontwikkeling.	In	het	voorjaar	is	Open	State	
Foundation	verhuisd	van	Amsterdam	Noord	naar	het	Marineterrein,	een	nieuwe	
verzamelplek	in	Amsterdam	waar	innovatieve	organisaties	en	bedrijven	werken	
op	het	gebied	van	maatschappelijke	vernieuwing.	
	
De	verhuizing	naar	het	Marineterrein	stelt	ons	in	staat	om	nieuwe	community	
activiteiten	te	organiseren,	zoals	maandelijkse	Hack	de	Overheid	meetups,	
bijeenkomsten	met	programmeurs	rond	verschillende	programma’s	zoals	NPO	
Backstage	of	Hacking	for	Sustainability	en	functioneert	het	kantoor	als	
ontmoetingsplek	voor	actieve	hergebruikers	van	open	data.	
	
In	2012	stond	het	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	2015	is	het	aantal	toepassingen	dat	voortkwam	uit	hackathons,	
competities	en	challenges	van	Open	State	Foundation	gestegen	met	45.	
	
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	slechts	een	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.	In	2015	heeft	Open	State	Foundation	een	unconference	
en	een	hackathon	georganiseerd.	In	2015	hebben	in	totaal	zo’n	500	mensen	
meegedaan	met	activiteiten	van	Open	State	Foundation.	
	
Open	State	Foundation	wordt	regelmatig	uitgenodigd	door	verschillende	
overheden,	de	Tweede	Kamer,	semipublieke	sector,	kennisinstellingen	en	
bedrijven	om	presentaties	te	geven	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.	In	2015	zijn	door	
Open	State	op	diverse	fora	in	totaal	63	presentaties	gegeven	of	deelgenomen	aan	
paneldiscussies.		
	
	 	



	

Open	State	Programma	2015	
	
In	2015	heeft	Open	State	gewerkt	aan	de	hand	van	vier	programma's:	politiek	en	
bestuur,	open	onderwijs,	open	cultuur	en	open	zorg.	Daarnaast	is	daar	in	2015	
datajournalisme	bijgekomen.	Omdat	in	2015	nog	geen	specifiek	programma	is	op	
zorg,	behalve	de	rechtzaak	die	Open	State	Foundation	voert	voor	het	ontsluiten	
van	zorgdata	en	dit	jaar	Open	State	Foundation	ook	actief	heeft	gewerkt	aan	het	
ontsluiten	van	data	op	het	gebied	van	duurzaamheid	en	ruimte,	voeren	we	deze	
activiteiten	(vooralsnog)	uit	onder	de	noemer	datajournalisme	tot	dat	deze	
onderwerpen	een	volwaardig	programma	vormen.	In	2016	zal	dit	verder	vorm	
krijgen.	

Politieke	en	Bestuur	
Digitale	transparantie	is	een	vereiste	voor	de	moderne	democratie	en	
rechtsstaat.	Het	versterkt	de	informatiepositie	van	inwoners,	journalisten	en	
belangenorganisaties,	en	zelfs	die	van	ambtenaren	en	politici.	Overheden	en	
politici	kunnen	hiermee	verantwoordelijk	gehouden	worden	en	het	verbetert	
besluitvormingsprocessen.	Dit	zorg	voor	een	effectievere	en	efficiëntere	
overheid.	
	
Van	gemeenten	tot	intergouvernementele	organisaties:	alle	overheden	en	
politieke	organisaties	produceren,	verzamelen	en	archiveren	informatie.	
Informatie	zoals	notulen	van	de	Tweede	Kamer,	gemeenteraden	en	provinciale	
staten,	wetten,	stemresultaten,	verkiezingsuitslagen,	financiën,	aanbestedingen,	
inkoopdata	en	nevenfuncties	van	overheidsfunctionarissen.	Het	vrijgeven	van	
deze	informatie	als	open	data	brengt	innovatie	naar	de	wereld	van	politiek	en	
bestuur.	
	
In	2015	heeft	Open	State	Foundation	zowel	op	internationaal,	nationaal	als	op	
decentraal	niveau	beleid	beïnvloed	op	het	gebied	van	actieve	openbaarheid	en	
met	name	rond	open	data.	Zo	heeft	Open	State	Foundation	een	belangrijke	
bijdrage	geleverd	aan	het	nieuwe	actieplan	Open	Overheid	in	het	kader	van	het	
Open	Government	Partnership,	Open	Data	Charter,	de	Open	Data	Index,	en	zijn	
zowel	met	diverse	ministeries,	Tweede	Kamer,	Provinciale	Staten	en	gemeenten	
maar	ook	met	semipublieke	sector	en	publieke	instellingen	diverse	gesprekken	
gevoerd	voor	het	meer	duurzaam	ontsluiten	van	overheidsinformatie	als	open	
data	op	zo'n	wijze	dat	het	voor	ontwikkelaars	en	derden	eenvoudiger	wordt	
toegang	te	krijgen	tot	deze	data.	

Openraadsinformatie	
In	2015	is	in	samenwerking	met	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	de	
VNG	een	pilot	uitgevoerd	om	de	raadsinformatie	van	de	gemeenten	Amstelveen,	
Den	Helder,	Heerde,	Oude	IJsselstreek	en	Utrecht	vrij	te	geven	als	open	data.	
Raadsinformatie	was	eerder	alleen	beschikbaar	via	interfaces	van	
raadsinformatieleveranciers	en	niet	herbruikbaar	in	toepassingen.		
	
Met	de	pilot	Open	Raadsinformatie	is	voor	het	eerst	eerst	Nederlandse	
raadsinformatie	in	herbruikbare	vorm	beschikbaar	gekomen	via	een	API.	Dit	is	
het	fundament	om	apps	te	bouwen	met	deze	besluitvormingsdata.	De	nu	



	

beschikbare	data	is	matig	gemetadateerd.	Stemuitslagen	zijn	namelijk	niet	te	
herleiden.	
	
De	pilot	heeft	proefondervindelijk	aangetoond	welke	stappen	ondernomen	
moeten	worden	om	Open	Raadsinformatie	op	te	schalen	en	beter	herbruikbaar	
te	krijgen.	Open	Raadsinformatie	is	als	actiepunt	opgenomen	in	het	Actieplan	
Open	Overheid	2016-2017.	De	VNG	is	actiehouder	en	de	Open	State	Foundation	
draagt	bij	aan	het	opschalen	van	Open	Raadsinformatie	en	het	verbeteren	van	
het	aanbod	van	de	data.	

Open	spending	
In	2013	is	Open	State	gestart	met	het	ontsluiten	van	financiële	data	(Iv3-data)	
van	Amsterdam	Stadsdeel	Centrum	in	Openspending.	In	2014	heeft	Open	State	
alle	Nederlandse	gemeenten,	provincies	en	waterschappen	aangeschreven	om	
hun	financiële	data	aan	te	leveren	ten	behoeve	van	Openspending.	Tweehonderd	
overheden	hebben	daarop	hun	informatie	aangeleverd.			
	
Het	CBS	heeft	mede	naar	aanleiding	van	het	werk	van	Open	State	besloten	om	
alle	Iv3-rapportages	proactief	te	publiceren	als	open	data.	Dit	heeft	in	oktober	
2015	geresulteerd	in	de	duurzame	ontsluiting	van	alle	financiële	data	van	
Nederlandse	gemeenten,	provincies	en	waterschappen	als	open	data.	De	data	
vanaf	2010	is	beschikbaar	en	nieuwe	begrotingen	en	realisaties	worden	
automatisch	toegevoegd	aan	Openspending.nl.	
	
De	Open	State	Foundation	is	daarnaast	begonnen	met	het	vrijgeven	van	
gedetailleerde	financiële	data.	Iv3	is	namelijk	op	een	data	op	geaggregeerd	
niveau.	Onderzoek	van	de	Vrije	Universiteit	onder	raadsleden,	ambtenaren	en	
journalisten	wees	uit	dat	er	behoefte	was	aan	meer	gedetailleerde	informatie.	In	
Iv3	kom	je	posten	tegen	als	“aankopen	niet	duurzame	goederen”,	detaildata	laat	
bijvoorbeeld	zien	dat	het	geld	uitgegeven	is	aan	opleiding	van	het	personeel,	
werkbezoeken	of	ICT-uitgaven.	
	
Met	de	gemeente	en	provincie	Groningen	is	gewerkt	aan	het	ontsluiten	van	deze	
Openspending	Detaildata.	Daarnaast	heeft	Open	State	met	steun	van	het	
ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	Openspending	Detaildata	opgeschaald	naar	
vijf	andere	gemeenten.	Dit	traject	moest	de	opschaalbaarheid	en	behoefte	
aantonen	van	Openspending	Detaildata.	Deze	vragen	zijn	positief	beantwoord	en	
in	2016	wordt	de	eerste	detaildata	gelanceerd.	In	2016	zal	dit	verder	
opgeschaald	worden	omdat	Open	State	actiehouder	Openspending	is	geworden	
in	het	Actieplan	Open	Overheid	2016-2017.	

Subsidietrekker	
In	2013	is	gestart	met	de	ambitie	om	alle	subsidies	die	door	overheden	in	
Nederland	worden	verstrekt	inzichtelijk	te	maken.	Hiertoe	is	in	2013	
Subsidietrekker.nl	ontwikkeld.	In	2015	is	een	behoorlijke	slag	gemaakt.	Niet	
alleen	zijn	subsidies	toegevoegd	van	ministeries,	Europese	subsidies	en	
subsidies	van	provincies	en	gemeenten.	We	zien	een	toename	in	het	aantal	
gemeenten	dat	subsidieregisters	online	publiceert	(weliswaar	nog	steeds	
voornamelijk	in	gesloten	formaten)	en	met	de	nieuwe	Wet	hergebruik	
overheidsinformatie	die	sinds	juli	van	kracht	is,	is	er	een	instrument	bij	



	

waardoor	overheden	eenvoudiger	te	overtuigen	zijn	dat	het	normaal	is	dat	
dergelijke	informatie	als	open	data	wordt	ontsloten.	Nog	steeds	publiceert	
slechts	12	procent	van	alle	gemeenten	uit	eigen	beweging	dergelijke	
subsidieregisters.	In	2016	wordt	de	tool	Subsidietrekker.nl	verder	
geoptimaliseerd	en	zal	ook	het	ophalen	van	dergelijke	data	worden	
vereenvoudigd.	

Open	Onderwijs	Data	
In	2015	is	er	met	name	gewerkt	aan	de	eerste	ervaring	op	te	doen	in	het	
verbrede	domein	van	onderwijs	en	arbeidsmarkt.	Deze	mogelijke	verbreding	van	
het	traditionele	onderwijsthema	was	al	enkele	jaren	bekend,	in	2015	is	deze	stap	
dan	toch	genomen.	Reden	hiervoor	is	de	explosieve	toename	van	het	opleidings	
aanbod	op	MBO,	HBO	en	WO	niveau	en	de	veranderende	vraag	vanuit	de	
arbeidsmarkt	naar	nieuwe	organisatie	rollen	zoals	interactie	designers	en	
productmanagers.	

School	en	Toekomst	
De	Challenge	School	en	Toekomst	(in	opdracht	van	de	ministeries	van	OCW	en	
SZW)	heeft	de	eerste	beschikbare	arbeidsmarkt	data,	vacature	data	tot	gevolg	
gehad,	maar	ook	de	eerste	toepassingen	welke	deze	informatie	combineren	met	
opleidingsinformatie.	Een	van	de	(opmerkelijke)	uitkomsten	was	dat	inzichtelijk	
werd	dat	er	opleidingen	zijn	in	Nederland	welke	met	geen	of	minimale	
baankansen	zijn;	als	men	kijk	naar	recente	gegevens	op	de	arbeidsmarkt.	
	

	
	
De	kwaliteit	van	de	data	laat	echter	nog	veel	te	wensen	over.	Zo	blijkt	uit	een	
interne	inventarisatie	van	Open	State	dat	er	voor	onderwijs	bijna	7000	
verschillende		'veldnamen'	gehanteerd	worden,	wat	een	belemmeringen	voor	
duurzame	vindbaarheid	en	koppelbaarheid	van	gegevens	oplevert.		
	
Inspectie	van	de	stagebanken	van	sectorinstituten	leert	dat	data	vervuilt	is	met	
stages	die	al	geruime	tijd	niet	meer	vacant	zijn.	Werkgelegenheids-	en	
werkloosheids-	informatie	van	het	CBS	is	op	regio	niveau	te	grof	ingedeeld	en	te	
vertraagd	als	slechts	op	kwartaal	basis	beschikbaar.	Dit	maakt	inspelen	op	
recente	en	of	lokale	trends	erg	lastig.	Ook	de	huidige	financiële	transparantie	van	



	

scholen	laat	te	wensen	over,	waardoor	toetsing	van	beleid,	zoals	400	miljoen	
extra	voor	jonge	docenten)	niet	te	realiseren	is.		
	
Vanuit	het	ministerie	van	OCW	is	eind	2015	een	verkenning	gestart	om	vanuit	
het	Rijk	een	open	onderwijs	database	(naar	het	model	van	de	open	onderwijs	
API	van	Open	State	Foundation)	samen	te	stellen,	waarbij	in	2016	daarop	de	
eerste	acties	verwacht	worden.	Op	het	vlak	van	arbeidsmarkt	informatie	zijn	er	
verschuivingen	opgetreden	op	het	niveau	van	de	MBO's.	Sectorinstituten,	welke	
het	curruculum	van	opleidingen	overzien	en	stagebanken	onderhouden,	zijn	
centraal	ondergebracht	bij	het	SBB.		
	
Bij	het	Uitvoeringsinstituut	Werknemersverzekeringen	is	er	een	verkenning	
gestart	om	arbeidsmarkt	gegevens,	waaronder	werkzoekenden	per	regio	per	
maand,	als	werkgelegenheid	per	bedrijfstype	(SBI)	als	open	data	beschikbaar	te	
stellen.	Naar	aanleiding	van	kamervragen	is	het	ministerie	van	OCW	alsnog	bezig	
de	financiële	gegevens	van	scholen	op	te	vragen	om	beleid	doelmatiger	te	
toetsen.	Het	is	nog	onbekend	of	deze	gegevens	als	open	data	beschikbaar	gaan	
komen.	
	
Al	met	al	goede	ontwikkelingen,	waarbij	gezegd	moet	worden	dat	door	deze	
ambities	juist	koploper	initiatieven	in	de	ijskast	belanden	wegens	het	gebrek	aan	
duurzame	leveranties.	Hierdoor	neemt	ook	de	kwaliteit	van	de	informatie	van	de	
Open	State	Open	Onderwijs	API	af.	Maar	ook	commerciële	partijen	die	onderwijs	
keuze	platformen	beheren,	zoals	10.000	Scholen	lijken	qua	ontwikkeling	te	
stagneren,	terwijl	overheden	deze	rol	over	lijken	te	nemen.	

Open	Cultuur	Data	
Het	cultuurprogramma	heeft	in	2015	verder	groei	jaar	gehad	waarbij	er	
succesvol	verbreed	is	met	open	omroepdata	(NPO),	maar	ook	er	wederom	
nieuwe	data	van	cultuur	instellingen	vrijgekomen	is.		
	
Nederland	is	nu	wereldwijd	uniek	te	noemen,	met	maar	liefst	1,7	miljoen	
afbeeldingen	van	13	instellingen	welke	onder	een	vrije	licentie	her	te	gebruiken	
zijn.	Dit	is	dan	ook	een	signaal	geweest	om	de	eerste	verkennende	stappen	
internationaal	te	nemen.	Open	State	Foundation	is	hiervoor	deelnemer	
geworden	bij	het	'Tandem	'Programma	van	de	European	Cultuur	Foundation	en	
MitOst	N.e.v.	waarbij	er	samenwerking	met	een	partners	in	het	buitenland	wordt	
opgezet.	Vanuit	dit	traject	wordt	met	een	Italiaanse	partner	open	cultuur	data	
verbreed	met	archeologische	data	en	content,	maar	ook	met	3D	modellen	van	
archeologische	objecten.	In	2016	zullen	we	eerste	resultaten	van	deze	
samenwerking	gaan	tonen.	
	
Op	het	vlak	van	open	omroep	data	zijn	de	resultaten	zeer	veel	belovend,	met	een	
diversiteit	aan	apps	gemaakt	op	hackathons	en	competities.	Er	is	na	flink	
pionieren	een	effectieve	strategie	ontwikkeld	welke	data	beschikbaar	stelt	met	
gezamenlijke	toestemming	van	individuele	omroep	en	de	NPO.	Het	resultaat	is	
dat	er	ongeveer	10%	beschikbaar	van	de	ondertiteling	en	programma-
omschrijvingen	vrij	gekomen	is.	In	2016	zal	dit	verder	uitgebouwd	gaan	worden	



	

met	een	toenemend	aantal	omroepen	die	ook	in	dit	programma	gaan	
participeren.		
	

NPO	Backstage	
In	2015	is	intensief	samengewerkt	met	de	Nederlandse	Publieke	Omroep	om	
data	van	de	publieke	omroep	als	open	data	vrij	te	geven	en	te	onderzoeken	
welke	vernieuwende	toepassingen	mogelijk	zijn	met	open	data.		
	
Onder	de	noemer	NPO	Backstage	werd	een	API	ontwikkeld	waarmee	de	
omroepen	data	over	programma’s	ontsloten	kunnen	worden.	Inmiddels	zijn	
meer	dan	250.000	items,	programmagegevens	en	-ondertiteling,	
fragmentbeschrijvingen	en	gastenlijsten	beschikbaar	gesteld	via	de	API.	De	data	
betreft	o.a.	informatie	over	alle	journalistieke	progamma’s	van	de	publieke	
omroep	maar	ook	Schooltv	met	informatie	over	leeftijd	doelgroepen,	meer	dan	
50	categorieën	onderwerpen	(‘techniek’,	‘dieren’,	‘leren’)	en	hoe	vaak	de	content	
op	schooltv.nl	is	bekeken.	
	

	
	
Er	is	een	app	competitie	en	een	hackathon	georganiseerd	op	basis	van	deze	data.	
Hiervoor	werden	25	apps	ingediend	vanuit	een	community	die	een	paar	keer	
bijeenkwam	tijdens	NPO	Backstage	meetups.	Zo	werden	apps	gepresenteerd	
waarmee	op	basis	van	ondertitelingen	relevante	programma’s	gevonden	kunnen	
worden	of	programmafragmenten	aan	politici	werden	gekoppeld	om	mensen	
slimmer	te	helpen	stemmen.	Ook	werden	apps	gemaakt	die	op	basis	van	
hashtags	de	meest	trending	programmafragmenten	tonen	of	realtime	analyses	
maakt	over	de	verhouding	man-vrouw	op	televisie.	



	

Datajournalisme	
In	2015	gingen	we	met	het	thema	datajournalisme	officieel	van	start.	We	startten	
met	een	verkenning	en	op	diverse	thema’s	is	het	afgelopen	halfjaar	met	diverse	
journalisten	samengewerkt.	Er	hebben	gesprekken	plaatsgevonden	met	NRC,	de	
Volkskrant,	De	Telegraaf,	RTL	Nieuws,	Binnenlands	Bestuur,	Algemeen	Dagblad,	
Nu.nl,	Trouw,	Vrij	Nederland,	One	World,	De	Monitor	en	de	hoofdredacties	van	
de	journalistieke	programma’s	van	BNN/VARA	en	de	NOS.		
	
Diverse	presentaties	zijn	verzorgd	om	het	hergebruik	van	open	data	te	
stimuleren	bij	diverse	redacties	en	journalisten.	Journalisten	zijn	geholpen	met	
data,	zoals	o.a.	uitvoergegevens	over	wapenexport,	datakoppelingen	van	de	
rijksoverheid,	landbouwsubsidies	en	openspending.	Ook	zijn	stemuitslagen	
gescraped,	is	een	tool	gebouwd,	openspendinglijstjes.nl	waarmee	journalisten	
eenvoudig	lijstjes	kunnen	maken	met	de	hoogste	en	laagste	uitgaven	van	
gemeenten	en	provincies	voor	specifieke	onderwerpen	en	zijn	journalisten	
bijgepraat	over	zorgdata.	
	
Ook	dit	jaar	zijn	nieuwe	stappen	gezet	in	het	openbaar	krijgen	van	data	over	
zorgkosten.	Zo	hoorde	de	meervoudige	kamer	van	de	rechtbank	van	Amsterdam	
eind	augustus	onze	zaak	tegen	de	Nationale	Zorgautoriteit.	Met	een	beroep	op	de	
Wet	Openbaarheid	van	Bestuur	is	in	2014	bij	de	Nederlandse	Zorgautoriteit	
(NZa)	inzage	gevraagd	in	alle	zorgdeclaraties	in	de	database	van	het	landelijke	
DBC-informatiesysteem	om	informatie	over	tarieven,	prijzen	en	gedeclareerde	
zorgkosten	per	zorgaanbieder	openbaar	te	maken.	Bovendien	werd	verzocht	om	
deze	gegevens	digitaal	in	een	machine-leesbaar	formaat	dan	wel	als	ruwe	data	
beschikbaar	te	stellen.	De	NZa	heeft	ook	na	een	bezwaar	vorig	jaar	geweigerd	
mee	te	werken	aan	dit	verzoek.	
	

	
	
Centraal	bij	de	rechtbank	stond	de	vraag	of	met	de	met	publieke	middelen	
gefinancierde	zorg	inzichtelijk	zou	moeten	zijn	voor	iedereen.	Begin	november	
deed	de	rechtbank	uitspraak	en	oordeelde	dat	geen	inzage	mogelijk	was	
vanwege	bedrijfsgevoelige	informatie.	Eind	december	heeft	Open	State	
Foundation	tegen	deze	uitspraak	beroep	aangetekend	bij	de	Raad	van	State.	
Tijdens	het	onderzoek	voor	het	hoger	beroep	in	de	rechtzaak	bleek	dat	prijzen	



	

van	medische	behandelingen	per	zorgaanbieder	eerder	door	de	overheid	
openbaar	zijn	geweest.	Ook	bleek	dat	zorgaanbieders	openheid	over	prijzen	en	
aantallen	medische	behandelingen	niet	zien	als	een	beperking.	
	

Hacking	for	Sustainability	
Een	zijspoor	van	datajournalisme	is	app-competitie	Hacking	for	Sustainability.	
Voor	het	Ministerie	van	Infrastructuur	en	Milieu	startten	we	een	app-competitie	
met	data	uit	Atlas	Natuurlijk	Kapitaal	om	te	onderzoeken	welke	innovatieve	en	
creatieve	toepassingen	er	mogelijk	zijn	met	data	van	ons	natuurlijk	kapitaal.	
Denk	aan	data	als	biomassa	voor	energie,	groene	recreatie,	natuurlijk	erfgoed,	
luchtkwaliteit,	waterberging	en	groene	recreatiegebieden.	Uitkomsten	zijn	o.a.	
een	app	waarmee	je	milieubewuste	fietsroutes	kunt	plannen	en	uitwisselen	op	
basis	van	kustdata	en	openov-data,	en	een	app,	waar	je	op	een	kaart	Nederlandse	
“vieze”	energiecentrales	kunt	vervangen	door	duurzame	energiebronnen.	
	

	

Openwob	
De	toegang	en	vindbaarheid	van	overheidsinformatie	is	voor	journalisten	van	
belang	om	hun	functie	als	publieke	waakhond	uit	te	kunnen	voeren.	Hoewel	de	
Wet	Openbaarheid	van	Bestuur	(Wob),	actieve	openbaarheid	als	uitgangspunt	
heeft,	hebben	redacteuren	en	journalisten	dagelijks	te	maken	met	langdurige,	
frustrerende	Wob-procedures.	En	dan	is	er	nog	de	kritiek	op	zogenoemd	
misbruik	van	de	Wob	waar	veelal	gemeenten	mee	schermen.	
	
In	Nederland	worden	niet	alle	Wob-verzoeken,	besluiten	en	documenten	als	ze	
eenmaal	vrij	worden	gegeven	standaard	gepubliceerd.	In	2001	adviseerde	de	
Commissie	Wallage	(Commissie	Toekomst	Overheidscommunicatie)	om	
informatie	die	volgens	de	Wob	beschikbaar	zou	moeten	zijn	op	internet	te	zetten.	
Echter,	zelfs	na	14	jaar	publiceren	niet	alle	overheden	standaard	Wob-verzoeken	
en	besluiten.	Op	de	meeste	gemeente	websites	vindt	je	wel	vaak	informatie	hoe	
je	wel	en	niet	(elektronisch)	een	wob-verzoek	kunt	indienen	maar	kun	je	in	de	
meeste	gevallen	eerdere	wob-besluiten	niet	vinden.		



	

	
Omdat	er	niet	een	plek	is	waar	je	eenvoudig	door	de	eerdere	wob-besluiten	en	
documenten	kunt	zoeken,	heeft	Open	State	Foundation,	is	2015	Openwob.nl	
ontwikkeld	en	inmiddels	meer	dan	12.000	wob-besluiten,	documenten	en	
bijlages	doorzoekbaar	gemaakt.	De	documenten	zijn	gescrapt	van	verschillende	
overheidswebsites,	zoals	rijksoverheid.nl,	een	aantal	provincies,	gemeenten	en	
onder	de	wob	vallende	instanties.	De	documenten	zijn	doorzoekbaar	en	er	is	een	
API.	In	2016	zal	Open	State	Foundation	meer	aandacht	geven	aan	de	noodzaak	
van	actieve	openbaarheid	en	dat	elk	onder	de	Wob	vallend	bestuursorgaan,	
actief	Wob	besluiten	publiceert.	

Politwoops	
Vijf	jaar	geleden	lanceerde	Open	State	Foundation	Politwoops,	een	tool	waarmee	
verwijderde	Twitter-berichten	van	politici	gearchiveerd	worden.	Sinds	2010	
heeft	Open	State	Foundation	Politwoops	uitgerold	naar	tientallen	landen.	
Politwoops	wordt	veelvuldig	gebruikt	door	journalisten	over	de	hele	wereld.	In	
juni	blokkeerde	Twitter	toegang	tot	de	API	voor	de	Amerikaanse	versie	van	
Politwoops.	Op	3	juni	werd	de	Amerikaanse	Sunlight	Foundation	op	de	hoogte	
gebracht	door	Twitter	dat	toegang	tot	de	Twitter	API,	waarmee	Politwoops	
totstand	kon	komen,	niet	langer	mogelijk	was.	In	augustus	blokkeerde	Twitter	
toegang	tot	de	API	voor	Open	State	Foundation	waarmee	Politwoops	werd	
geblokkeerd	in	meer	dan	25	landen.	
	

	
	
Samen	met	digitale	rechten	organisatie	Access	Now,	publiceerde	Open	State	een	
open	brief	aan	Twitter	waarin	meer	dan	50	transparantie	en	digitale	rechten	
organisaties	verspreid	over	vijf	continenten,	waaronder	Sunlight	Foundation,	
Human	Rights	Watch,	Electronic	Frontier	Foundation	maar	ook	de	Europese	
journalisten	federatie	het	bedrijf	opriepen	om	de	toegang	tot	Twitter’s	API	te	



	

herstellen.	Ook	een	online	petitie	werd	gestart	en	werd	er	achter	de	schermen	
contact	gezocht	met	Twitter	voor	een	gesprek.	Dit	leidde	tot	beweging	en	in	
oktober	bood	Jack	Dorsey,	de	CEO	van	Twitter,	tijdens	de	opening	van	de	twee	
jaarlijkse	Flight	Developer	Conference	in	San	Franscisco	zijn	
verontschuldigingen	aan.	‘We	hebben	de	verantwoordelijkheid	om	organisaties	
die	transparantie	verbeteren,	zoals	Politwoops,	te	blijven	ondersteunen’,	zei	hij	
in	zijn	toespraak.	
	

	
	
In	november	en	december	hebben	directe	gesprekken	plaatsgevonden	tussen	
Twitter	en	Open	State	Foundation,	bijgestaan	door	Sunlight	Foundation	en	
Access	Now.	Dit	resulteerde	in	een	akkoord	dat	op	de	laatste	dag	van	2015	
bekend	werd	gemaakt.	Met	deze	overeenkomst	kan	Open	State	Foundation	
doorgaan	met	het	publiceren	van	verwijderde	tweets	van	politici	via	Politwoops	
en	‘public	officials’,	zoals	via	Diplotwoops.	De	blokkade,	de	open	brief	en	
uiteindelijk	het	akkoord	werd	breed	uitgemeten	in	de	internationale	(tech)	
media.	
	



	

	

GCSS	Unplugged	
Op	vrijdag	17	april	2015	organiseerde	Open	State	Foundation	samen	met	het	
ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	parallel	aan	de	Global	Conference	on	
Cyberspace,	een	unconference,	‘GCCS-Unplugged’.	Met	deze	unconference,	
waarbij	deelnemers	zelf	de	agenda	bepaalden,	werd	de	uitdaging	voor	een	open	
en	vrij	internet	op	een	innovatieve	manier	aangepakt.	
		
Tijdens	22	door	de	250	deelnemers	zelf	georganiseerde	sessies	spraken	zij	
ondermeer	over	toegang	tot	informatie,	de	rol	van	internet	intermediairies	zoals	
sociale	media,	de	online	bescherming	van	journalisten	en	klokkenluiders,	open	
source,	privacy,	auteursrecht,	transparantie	en	encryptie.	Deelnemers	werden	
verrast	met	de	komst	van	Vint	Cerf,	de	‘vader	van	het	internet’.	Hij	benadrukte	
dat	het	internet	open	gehouden	moest	worden	en	dat	het	internet	is	gebouwd	op	
standaarden	en	respect	voor	mensenrechten.		

1848	
Op	13	oktober	werd	de	beta-versie	van	1848.nl	gelanceerd.	Met	deze	tool,	
waarin	Open	State	Foundation	participeert,	kunnen	alle	politieke	besluiten	en	
ontwikkelingen	op	het	Binnenhof	worden	gevolgd.	Met	1848.nl	zijn	
ontwikkelingen	in	politiek	Den	Haag	te	volgen,	relevante	Kamerstukken	en	
nieuwsberichten	vinden.	Via	zoekopdrachten	zijn	eigen	dossiers	te	maken	en	
word	je	als	gebruiker	direct	op	de	hoogte	gebracht	wanneer	er	een	relevant	
Kamerstuk	of	mediabericht	wordt	gepubliceerd.	Ook	krijg	je	een	alert	wanneer	
voor	jou	belangrijke	debatten	plaatsvinden.		
	



	

	
	
1848.nl	wordt	in	2016	een	betaalde	dienst,	waar	Open	State	Foundation	in	
deelneemt.	1848.nl	is	opgebouwd	uit	twee	secties:	‘live’	en	‘dossiers’.	In	‘live’	kan	
worden	gezocht	in	Kamerbrieven,	verslagen,	wetsvoorstellen	en	andere	
Kamerstukken	en	is	te	zien	welke	debatten	op	de	agenda	staan.	In	de	sectie	
‘dossiers’	is	het	mogelijk	na	registratie	eigen	dossiers	samenstellen	en	
notificaties	instellen	voor	berichten	en	agenda.	Ook	kun	je	hier	op	basis	van	je	
dossiers	je	persoonlijke	agenda	inzien.	


