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Strategisch plan 2018-2020 

 
Van transparantie en open data naar publieke verantwoording 
 
Open State Foundation is een Nederlandse non-profit non-gouvernementele digitale 
transparantie organisatie. Open State Foundation bevordert het ontsluiten van publieke 
informatie als open data bij overheden en publieke organisaties en stimuleert het hergebruik 
daarvan. De organisatie werkt daarbij samen met overheden, maatschappelijke organisaties, 
journalisten, mediaorganisaties en kennisinstituten en heeft als doel de informatiepositie van 
burgers te verstevigen zodat ze beter geïnformeerde keuzes kunnen maken en invloed kunnen 
uitoefenen op beleid. Open State Foundation werkt daarnaast structureel aan het wegnemen van 
drempels en obstakels in de vrije toegang tot digitale informatie voor iedereen. 
 
Open data voor publieke verantwoording 
Informatie is macht. Bij het maken van keuzes is goede informatie essentieel. Dit geldt vooral 
wanneer mensen voor keuzes afhankelijk zijn van informatie van de overheid en de publieke 
sector. Goed geïnformeerde kiezers zijn cruciaal voor een sterke democratie. Om beleid te 
maken en te verbeteren is toegang tot informatie over besluitvorming, de besteding van publieke 
middelen en de resultaten daarvan nodig. Met het ontsluiten van deze informatie als open data 
en het hergebruik ervan ontstaan nieuwe inzichten, innovatie en nieuwe vormen van publieke 
dienstverlening maar kan ook leiden tot kosten- en tijdsbesparing en verbetering van beleid. 
  
Data zijn open als deze door iedereen vrij toegankelijk, gebruikt, gewijzigd en gedeeld kunnen 
worden voor welk doel dan ook, hoogstens afhankelijk van de vereisten om toeschrijving te 
geven en/of distributie mogelijk te maken onder identieke open omstandigheden. Toegang tot 
overheidsdata wordt bepaald door de vraag of de data worden bijgehouden in het kader van een 
publieke taak, de vraag of de data openbaar zijn en of de gebruiker er zonder drempels (zoals 
verplichte registratie) bij kan. Herbruikbaarheid gaat over de vraag of data (machine of computer) 
leesbaar zijn en of ze vrij zijn van rechten die beperkingen opwerpen voor hergebruik. Als aan al 
deze voorwaarden wordt voldaan spreken we over open data. 
  
Met open data wordt de overheid voor burgers transparanter en toegankelijker. Ook 
burgerorganisaties en journalisten kunnen veel profijt hebben van open data. Dit is belangrijk 
voor publieke verantwoording maar ook voor het verbeteren van beleid, publieke dienstverlening 
en de effectiviteit en doelmatigheid ervan. Het maakt dat mensen niet alleen informatie kunnen 
hergebruiken maar helpt ook effectieve democratische participatie. Ook overheden en de 
publieke sector zelf zijn gebaat bij toegang tot deze informatie. Immers, overheden zelf zijn in 
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eerste instantie de grootste hergebruikers van overheidsinformatie. 
  
De komende jaren richt Open State 
Foundation zich met een hernieuwde 
focus op het ontsluiten en het 
stimuleren van het hergebruik van 
overheidsinformatie als open data op 
het gehele proces van verkiezingen, 
politieke en bestuurlijke besluitvorming, 
begrotingen en uitgaven en de 
resultaten van beleid en de prestaties 
van de publieke sector. Om invloed te 
hebben op beleid en de keuzes die 
voorliggen is informatie in deze hele 
cyclus cruciaal. Dat geldt niet alleen 
voor kiezers bij verkiezingen maar ook 
voor volksvertegenwoordigers, 
belangenbehartigers, consumenten, 
ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, overheden en 
beleidsmakers zelf. Media, journalisten 
en data- en onderzoeksjournalisten in 
het bijzonder spelen daar een belangrijke rol bij. 
  
Het doel is dat in het hele proces van verkiezingen, beleid- en besluitvorming en de besteding 
van middelen tot de resultaten en prestaties de overheid voldoende informatie in de vorm van 
data deelt die zodanig hergebruikt kunnen worden dat de publieke verantwoording van deze 
cyclus effectiever wordt. Het gaat daarbij om het verbeteren van toegang tot informatie door 
ervoor te zorgen dat deze informatie open, toegankelijk, vindbaar en online beschikbaar komt. 
Dat doet Open State Foundation op alle niveaus, lokaal, regionaal en nationaal. Open State 
Foundation beperkt zich daarbij niet alleen tot de Rijksoverheid, provincies en gemeenten maar 
op de gehele publieke sector. 
  
Open data voor publieke verantwoording is een instrument om de overheid te kunnen volgen. 
Open State Foundation zal de komende jaren meer agenderend en normbepalend optreden. 
Open data wordt een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de overheid, waarbij het 
publieke belang leidend is bij het prioriteren van domeinen en de maatschappelijke gevolgen. 
 
Context 
De afgelopen jaren lag de nadruk van het werk van Open State Foundation op het beschikbaar 
krijgen en het ontsluiten van overheidsinformatie als open data. Een aantal jaren geleden was er 
nog weinig kennis en bewustwording over open data maar dat is inmiddels veranderd. Open data 
op zichzelf leiden niet automatisch tot transparantie of publieke verantwoording van overheden. 
 
De noodzaak voor focus en vertaling van het nut voor de maatschappij als geheel, dwingt Open 
State Foundation zich daarom de komende jaren op die open overheidsgegevens die kunnen 
worden gebruikt om publieke dienstverlening en verantwoording te verbeteren. Hierbij spelen 
publieke belangen en journalisten een belangrijke rol. Het gaat hierbij om die data die voor 
publieke verantwoording nodig zijn. Beleidsbeïnvloeding richt zich op die gebieden waar 
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overheidsinformatie niet compleet, ontoegankelijk, niet actueel of actief gepubliceerd worden en 
de bestuurlijke, juridische en technische infrastructuur die daarvoor nodig is. 
  
Veel maatschappelijke belangenbehartigers zijn zich weinig bewust over het recht op informatie 
die mensen hebben en de mogelijkheden die er zijn om overheidsinformatie te benutten voor 
effectieve beleidsbeïnvloeding en campagnes. Door de bewustwording van het maatschappelijk 
middenveld en andere stakeholders over het nut van open data te vergroten, groeit ook de vraag 
naar kwalitatieve, voor publieke verantwoording bruikbare en toegankelijke informatie.  
 
De overheid loopt achter op de digitale veranderingen in de samenleving. Overheden, 
departementen en gemeenten bepalen vaak zelf het tempo. Data die overheden zelf actief 
publiceren, zijn vaak niet de data die daarvoor nodig zijn of van onvoldoende kwaliteit.  
 
Vooral op het gebied van data voor publieke verantwoording gaat het publiceren van open data 
voor publieke verantwoording niet vanzelf. Bovendien bestaat er op dit moment geen moderne 
transparantie wetgeving die op deze praktijk voorop loopt. Daarnaast ontbreekt het nog vaak aan 
kennis en kunde, gedeelde standaarden, unieke identificatie van datasets, heldere metadata, 
compleetheid, structurele ontsluiting en voldoende middelen die daarvoor nodig zijn. 
 
Strategische doelen 
Voor de komende jaren heeft Open State Foundation de komende strategische doelen: 
 
1. Versterken van democratische controle en participatie door bij te dragen aan betere keuze 
informatie voor burgers via het ontsluiten en stimuleren van hergebruik van open data voor 
publieke verantwoording. Met een focus op open data voor publieke verantwoording wordt de 
informatie positie van burgers, belangenbehartigers, journalisten, volksvertegenwoordigers en 
beleidsmakers versterkt in het gehele proces van verkiezingen, besluitvorming, publieke uitgaven 
en resultaten. 
 
2. Overheden, semipublieke sector en toezichthouders stellen open data voor publieke 
verantwoording structureel beschikbaar. 
 
3. Burgers, journalisten, belangenbehartigers en overheden zelf hebben meer inzicht in de 
mogelijkheden van het hergebruik van open data voor publieke verantwoording. Journalisten en 
belangenbehartigers en overheden zelf zijn gestimuleerd en maken zelf hergebruik van open data 
voor publieke verantwoording. Hiervoor worden duurzame samenwerkingsverbanden ontwikkeld 
met maatschappelijke organisaties, journalisten en verschillende overheden en toezichthouders. 
 
Werkwijze 
Open State Foundation is een een belangrijke aanjager van digitale transparantie in Nederland, 
ontstaan in 2012 uit de samenvoeging van Het Nieuwe Stemmen (2006) en Hack de Overheid 
(2008). Open State Foundation is met zijn multidisciplinaire aanpak waarbij gelijktijdig wordt 
ingezet op beleidsbeïnvloeding, het ontsluiten van data en het stimuleren van hergebruik een 
unieke actor in het veld. 
 
De meeste impact wordt bereikt in samenwerking maar het kan soms nodig zijn dat voor het 
beschikbaar stellen van informatie beïnvloeding van beleid nodig is. Dat kan in het ene geval 
door meer bewustwording te creëren maar in andere gevallen zullen juridische of technische 
belemmeringen moeten worden weggenomen. Open State Foundation neemt daarbij niet een 
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afwachtende houding aan en bouwt ook zelf digitale toepassingen als voorbeeld van wat 
mogelijk is.  
 
De werkwijze van de organisatie past zich aan het type overheidsorganisatie, de bereidheid om 
informatie te delen, de mate van toegang en beschikbaarheid van informatie, het soort en de 
vorm van de informatie en de geschiktheid en herbruikbaarheid van de informatie.  
 
In 2017 is het werk van Open State Foundation extern geëvalueerd. De evaluatie geeft 
belangrijke inzichten en is een goed instrument om de focus van de organisatie te verleggen en 
te versterken en in een nieuwe strategische koers.  
 
De omvang van Open State Foundation en vooral het snel en wendbaar handelen wordt gezien 
als een primaire kracht en de evaluatie laat zien dat de strategie om binnen een domein zowel op 
het ontsluiten als het hergebruik en de verschillende instrumenten die Open State Foundation 
daarbij inzet, zoals lobby, communicatie, het ontwikkelen van tools, evenementen (hackathons, 
app competities) en indien nodig juridische stappen elkaar versterkende effecten oplevert.  
 
Open State Foundation heeft met deze benadering belangrijke successen en resultaten geboekt 
op het gebied van bewustwording van open data, het beschikbaar stellen van open data, 
standaarden, de kwaliteit van data, hergebruik van data, wetgeving en beleid. 
 
Open publieke uitgaven 
 
Exemplarisch voor het bereik van Open State 
Foundation is openspending.nl waarbij op eigen 
initiatief eerst met alleen Amsterdam en daarna 
de andere stadsdelen van deze gemeenten, IV3 
bestanden met begrotings- en uitgaven data zijn 
gepubliceerd. Met die eerste resultaten kon 
vervolgens met het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en het CBS de duurzame ontsluiting van 
alle begrotings- en uitgaven data van alle 
decentrale overheden worden gerealiseerd.  
 
Daarna werd met enkele gemeenten diezelfde 
informatie op transactieniveau beschikbaar 
gemaakt. Zo is een pad ontstaan waarbij het met 
de loop der tijd normaal is geworden dat 
dergelijke gegevens vrij beschikbaar zijn, iets wat 
voorafgaand aan die eerste stappen met een 
Amsterdams stadsdeel, door veel (lagere) 
overheden als onbestaanbaar werd gezien. De 
internationale erkenning voor openspending.nl 
door het Open Government Partnership in 2016 
laat eveneens zien hoe baanbrekend dat is. 

Open besluitvorming 
 
Een ander voorbeeld is het ontsluiten van 
besluitvormingsdata zowel door de Tweede Kamer 
(inmiddels via een API) en de complexe uitdaging 
dezelfde type data ook op decentraal niveau 
beschikbaar te maken als open data. Inmiddels 
wordt deze data samen met de VNG  voor 100 
gemeenten ontsloten als open data en is het 
inmiddels slechts een kwestie van tijd en middelen 
om deze data van de overige gemeenteraden 
beschikbaar te krijgen.  
 
Doordat steeds meer overheidstaken worden 
gedecentraliseerd naar lokale overheden en 
tegelijkertijd de capaciteit van lokale journalisten 
afneemt, is de toegang tot deze data essentieel voor 
de democratie en publieke verantwoording en de 
watchdog functie van de journalistiek. Hiermee helpt 
Open State Foundation beter geïnformeerde 
burgers, versterkt de watchdog functie van media en 
publieke verantwoording over politieke 
besluitvorming. 

 
 
Door middel van een mix van beleidsbeinvloeding, juridische stappen en de ontwikkeling van een 
crowdsource tool in samenwerking met de Consumentenbond heeft Open State Foundation een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het beschikbaar komen van prijsinformatie in de zorg. Open 
State Foundation heeft daarbij invloed gehad op het debat over transparantie in de zorg. Ook de 
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overheid ziet nu in dat mensen, patiënten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid zelf 
belang hebben bij toegankelijke informatie over de kosten en de kwaliteit van de zorg. 
  
Doelgroepen 
Verschillende groepen hebben baat bij open data voor publieke verantwoording. Zij bestaan uit 
het maatschappelijke middenveld, maatschappelijke belangenbehartigers, (data) journalisten en 
mediaorganisaties, civic tech ontwikkelaars, overheden zelf en publieke toezichthouders. 
 
Open State Foundation is meer dan voorheen op zoek naar samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld en journalistieke platforms. Zij hebben belang bij digitale 
transparantie met als uiteindelijk doel beter geïnformeerde burgers voor een goed 
functionerende democratie op basis van publieke verantwoording. Data beschikbaar en 
duurzaam toegankelijk krijgen, is vaak niet hun kerntaak. 
 
1. Maatschappelijk middenveld 
Open State Foundation opereert binnen het maatschappelijk middenveld. Daarbinnen maakt een 
langzaam groeiende groep hergebruik van data maar wordt de vraag onvoldoende verwoord. 
Maatschappelijke organisaties zijn met behulp van open data beter in staat om campagnes te 
voeren en het beïnvloeden van beleid. 
 
2. Journalisten en mediaorganisaties 
Open State Foundation werkt al langer samen met datajournalisten maar binnen redacties 
worden de mogelijkheden die hergebruik van overheidsinformatie kunnen bieden nog 
onvoldoende benut. Vooral op decentraal niveau liggen veel kansen met open data waarbij de 
watchdog functie van lokale journalistiek versterkt kan worden. Journalisten en mediaorganisaties 
hebben ook belang bij goede transparantie wetgeving en baat bij toegankelijke informatie die zij 
nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Denk daarbij aan toegang tot het 
handelsregister, data over politieke besluitvorming, overheidsuitgaven of data over 
aanbestedingen. 
 
3. Overheden en de publieke sector 
Open State Foundationis is voornemens tijd te investeren in lobby en advocacy richting 
overheden. Wil de veranderende houding van digitale transparantie beklijven dan is verbreding 
van belang. Naast ministeries, provincies of gemeenten zal Open State Foundation zich meer dan 
voorheen richten op andere relevante overheidsorganisaties als toezichthouders, zbo's en 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
Strategisch plan 
De komende jaren is het bevorderen van digitale transparantie nog onverminderd nodig. 
Open State Foundation richt zich daarbij op het duurzaam ontsluiten en het stimuleren van het 
hergebruik van digitale informatie voor publieke verantwoording. Deze open data zijn essentieel 
voor het functioneren van een democratie met goed geïnformeerde burgers. Daarom doet Open 
State Foundation dit binnen het gehele proces van verkiezingen, politieke en bestuurlijke 
besluitvorming, begrotingen en uitgaven en de resultaten van beleid en de prestaties van de 
publieke sector. Open State Foundation werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties, 
mediaorganisaties, publieke organisaties en overheden. 
  
De voornaamste activiteiten die Open State resultaatgericht zal ontplooien zijn:  
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1. Beïnvloeden van overheden en semipublieke sector op het gebied van digitale transparantie 
voor publieke verantwoording;  
 
2. Duurzaam ontsluiten van informatie die nodig is voor publieke verantwoording van publieke 
organisaties als open data;  
 
3. Bevorderen van bewustwording over open data voor publieke verantwoording; en  
 
4. Stimuleren van het hergebruik van deze data door maatschappelijke organisaties, (data) 
journalisten en overheden zelf. 
  
 
Randvoorwaarden 
Open State Foundation richt zich op het duurzaam actief openbaar, tijdig en volledig, 
toegankelijk en bruikbaar ontsluiten van open data voor publieke verantwoording. Open State 
Foundation hanteert daarbij de principes van het International Open Data Handvest en de Open 
Government Working Group. 
 
Naast specifieke onderwerpen en domeinen bevordert Open State Foundation ook de 
randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Open State Foundation is daarom een belangrijke 
aanjager van moderne transparantie wetgeving en de uitvoering, zoals de opvolger van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie.  
 
Daarnaast bevordert Open State Foundation de ontwikkeling van open data standaarden, vooral 
op decentraal niveau en beïnvloedt Open State Foundation beleid voor de vindbaarheid en 
toegankelijkheid van open data, het ontsluiten van het handelsregister, de ontwikkeling van een 
overheidsregister, overheid brede data inventarisaties en decentrale datalijsten. De eerste 
stappen hierin worden door overheden gezet met High Value Datalijsten en projecten om te 
komen tot standaarden voor decentrale datasets. 
  
Verkiezingen 
In Nederland zijn meerdere overheidsorganisaties als data houders, waaronder de Kiesraad, 
gemeenten, provincies en waterschappen, betrokken bij verkiezingen. Digitale transparantie is 
van wezenlijk belang bij verkiezingen en het verkiezingsproces. Het is een basis voor publiek 
vertrouwen in het verkiezingsproces. Ook andere stakeholders zijn data houder of hebben een 
belang bij deze informatie, zoals politieke partijen, kiezers, media en maatschappelijke 
organisaties. 
 
Doel is om electorale integriteit en publieke verantwoording te bevorderen door meer open 
verkiezingen. Open data bevorderen daarmee transparantie door toegang te verbeteren tot 
verkiezingsdata voor iedereen. 
  
Open State Foundation heeft de afgelopen jaren al meerdere projecten gedaan op het gebied 
van het ontsluiten van informatie rond verkiezingen. Zo heeft Open State Foundation 
kandidatenlijsten ontsloten als open data, worden verkiezingsresultaten deels ontsloten als open 
data en werkt Open State Foundation aan het duurzaam ontsluiten van stembureau informatie.  
 
Zo zal Open State Foundation in 2018 een duurzame oplossing bewerkstelligen voor het landelijk 
ontsluiten van informatie over de locaties van stembureaus volgens een standaard en via een 
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platform. Een dataset waar meer dan een miljoen kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 
2017 gebruik van hebben gemaakt. 
  
Doordat er bij verkiezingen verschillende nationale en decentrale actoren een rol spelen is het 
van belang dat er een structurele data infrastructuur ontstaat waarbij de essentiële informatie 
voor alle stakeholders toegankelijk wordt gemaakt. 
  
In Nederland is de Kieswet hierop onvoldoende ingericht en is toegang tot informatie niet overal 
gelijkwaardig in het gehele proces. Het gaat daarbij o.a. om toegang tot geografische data met 
betrekking tot kieskringen, partij en kandidaten registraties, kandidatenlijsten, campagne 
financiering, stemgerechtigden, kieslijsten, stembureaus, klachten en uitslagen. Bovendien 
voldoen data die op dit moment beschikbaar zijn nog lang niet altijd aan de negen principes van 
het Open Election Data Initiative (NDI 2015). Het is daarom nodig dat Open State Foundation 
transparantie in het verkiezingsproces onverminderd blijft bevorderen. 
  
Besluitvorming 
Zowel op nationaal als lokaal niveau vindt besluitvorming plaats. Om te begrijpen hoe 
besluitvorming verloopt en hoe de samenleving daar invloed op kan hebben is toegang tot 
informatie over politieke en bestuurlijke besluitvorming essentieel. Voor een democratie is het 
essentieel dat deze informatie openbaar en toegankelijk is. Aangezien politieke en bestuurlijke 
besluitvormingsinformatie steeds vaker in digitale vorm aanwezig biedt het ontsluiten van deze 
informatie als open data nieuwe mogelijkheden. 
  
De afgelopen jaren heeft Open State Foundation een track record opgebouwd op dit onderwerp. 
Zo heeft Open State Foundation een belangrijke rol gespeeld bij het beschikbaar krijgen van 
informatie van de Tweede Kamer als open data. Begin 2017 werd de eerste versie van het Open 
Data Portaal van de Tweede Kamer gelanceerd. Hiermee kan iedereen openbare data van de 
Tweede Kamer (denk bijvoorbeeld aan wetsvoorstellen, moties, amendementen en verslagen) 
opzoeken en downloaden. Om de API te testen, ontwikkelde Open State Foundation, op verzoek 
van de Tweede Kamer, Kamervragentracker.nl waarmee vragen die Tweede Kamerleden stellen, 
gevolgd kunnen worden. 
  
Open State Foundation werkt daarnaast met het project Open Raadsinformatie aan het ontsluiten 
en standaardiseren van besluitvormingsdata op decentraal niveau waarmee deze informatie ook 
op lokaal niveau voor iedereen beschikbaar en toegankelijk wordt. Die informatie bestaat uit o.a. 
handelingen, brieven, stukken, moties, amendementen en stemmingen. 
  
De afgelopen jaren zijn pilots uitgevoerd en er is een standaard ontwikkeld, raadsinformatie 
leveranciers zijn benaderd en overtuigd om deze data toegankelijk te maken en in 2018 zal deze 
data van de eerste 100 gemeenten zijn ontsloten. Open State Foundation werkt hiervoor samen 
met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de 
Universiteit van Amsterdam.  
  
De komende jaren is Open State Foundation voornemens om de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van dit type informatie verder te vergroten zowel van gemeenten als provincies 
waarbij het uiteindelijk mogelijk moet kunnen worden om besluitvorming te kunnen koppelen aan 
publieke uitgaven. 
  
Open State Foundation heeft zich de afgelopen jaren ook ingezet voor het beschikbaar en 
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toegankelijk maken van besluiten en bijlagen van openbaarheid verzoeken op basis van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). Met de door Open State Foundation ontwikkelde digitale tool 
Open Wob worden Wob verzoeken, besluiten en bijlagen ontsloten van een aantal 
overheidsorganisaties. Met het uitbreiden van de digitale toepassing en het real-time ontsluiten 
van Wob verzoeken en besluiten  van de gemeente Utrecht heeft Open State Foundation daarin 
een volgende stap gezet. De komende jaren zal Open State Foundation samen met de VNG 
werken aan de verdere uitbreiding hiervan. 
  
Uitgaven en geldstromen 
Op basis van politieke en ambtelijke besluitvorming worden publieke middelen beschikbaar 
gesteld. Ook op dat gebied heeft Open State Foundation de afgelopen jaren veel ervaring 
opgebouwd. Met Openspending heeft Open State Foundation ervoor gezorgd dat begrotings- 
en uitgaven data van alle decentrale overheden, gemeenten, provincies en een aantal 
gemeenschappelijke regelingen zijn ontsloten.  
 
In 2016 werd dit internationaal bekroond met de Open Government Partnership Award. De 
komende jaren zal Open State Foundation deze toepassing verder ontwikkelen door nieuwe 
mogelijkheden te ontwikkelen om detaildata op een schaalbare en herbruikbare wijze te 
ontsluiten via Open Spending en met het verder stimuleren van het hergebruik van de data onder 
journalisten, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties. 
  
Daarnaast heeft Open State Foundation zich ingezet voor het ontsluiten van informatie over 
subsidies en aanbestedingen. Steeds meer overheden publiceren gegevens over subsidies en 
sinds 2016 publiceert Tenderned aanbestedingen en gunningen als open data. Deze data 
voldoen echter nog niet aan de internationale Open Contracting Standard, een door o.a. 
Wereldbank ontwikkelde standaard voor het kunnen volgen en vergelijken van aanbestedingen. 
  
Toegang tot deze informatie is belangrijk omdat dit competitie tussen ondernemers beter maakt 
en voor burgers omdat dit leidt tot betere transparantie over de besteding van publieke 
middelen. Open aanbestedingen betekenen een beter resultaat voor overheden, voorziet in een 
level playing field voor bedrijven en ondernemers en betere kwaliteit van publieke diensten en 
goederen voor burgers. Met open aanbestedingsdata kunnen bedrijven en ondernemers beter, 
eenvoudiger en sneller op de hoogte worden gesteld van aanbestedingen. Daarnaast geeft open 
data over gunningen inzicht en controle op de daadwerkelijke opdrachten die voortvloeien uit 
deze aanbestedingen. 
  
Resultaten en prestaties 
Politieke en bestuurlijke besluitvorming en de inzet van publieke middelen leiden tot resultaten of 
prestaties. Meer focus zal de komende jaren komende liggen op het toegankelijk maken van 
deze informatie. Deze data is essentieel voor verantwoording. 
  
Het stelt mensen in staat om te kunnen zien wat de inzet van publieke middelen hebben 
betekend. Hier zit veel hergebruik potentie voor het maatschappelijk middenveld, de journalistiek 
maar ook voor overheden zelf. Deze digitale transparantie ligt aan de basis van daadwerkelijke 
verantwoording. Denk bijvoorbeeld aan het werk rond het ontsluiten van prijsinformatie in de 
zorg in samenwerking met de Consumentenbond. Dit werk is onlangs bekroond met de 
Stuiveling Open Data Award en hier zullen we ook het komend jaar mee verder gaan.  
 
Daarnaast werkt Open State Foundation aan prestaties en resultaten op het gebied van onderwijs 
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om meer inzicht te krijgen in kansenongelijkheid. Dat doet Open State Foundation met 
verschillende stakeholders, zoals ouders en scholen, het Ministerie van OCW, de gemeente 
Amsterdam en de ombudsman. Ook is dit een gebied waar juist inhoudelijke samenwerking met 
kennishouders, zowel bij overheid, journalistiek, wetenschap en maatschappelijk middenveld van 
belang is. 
  
Doordat meer overheidsinformatie als open data beschikbaar komt, zal de komende jaren de 
focus verschuiven van het ontsluiten van open data naar het hergebruik ervan. Door het 
hergebruik van data kunnen niet alleen prestaties en resultaten van beleid in kaart worden 
gebracht, ook wordt duidelijk welke overheidsinformatie ontbreekt om dit te doen. Dit zorgt 
ervoor dat beleidsbeïnvloeding om open data beschikbaar en toegankelijk te krijgen meer gericht 
en specifieker wordt. 
  
Open State Foundation is ervan overtuigd dat met deze vernieuwde strategie en focus meer 
impact gerealiseerd kan worden en het verhaal van Open State Foundation (het waarom van ons 
werk) voor breder publiek toegankelijk kan worden en dat meer maatschappelijke organisaties en 
journalisten nuttig gebruik kunnen maken van open data. Uiteindelijk gaat het erom dat burgers 
beter geïnformeerde keuzes kunnen maken.  


