‘De hype
voorbij’

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD

PAG. 4

INTERVIEWS:
ERIC DE KRUIK, KING

PAG. 6

FRANK BONGERS, ONDERZOEKSBUREAU DIALOGIC

PAG.10

ERIC VAN TOL, EXPERTISECENTRUM BIG DATA FONTYS HOGESCHOLEN

PAG.14

ALFONS KLEIN ROUWELER, ONDERZOEK & STATISTIEK GRONINGEN

PAG.18

MARCO PUTS, CBS

PAG.22

CYPRIAN SMITS, BELASTINGDIENST

PAG.26

JOEP ARTS, DATA-ONDERZOEKSBUREAU OXYME

PAG.30

LIESBET VAN ZOONEN, ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

PAG.34

CAROLINE VAN DER WEERDT, TNO

PAG.38

NAWOORD

PAG.42

VOORWOORD
BIG DATA, de hype voorbij
Big Data is tegenwoordig een veelgehoord
begrip. Maar wat houdt het precies in? En
moeten we er als VSO wat mee? Dat waren
zo’n beetje de eerste vragen die we ons medio
2013 binnen het VSO-bestuur stelden.
Op het moment van dit schrijven zijn we alweer
een tijdje verder en weten we – aan de hand
van literatuur, krantenartikelen en losse ﬂodders
van internet – dat Big Data meer is dan een
hype. We liepen ook aan tegen de inmiddels
veel aangehaalde, want veelzeggende uitspraak
van gedragseconoom Dan Ariely: “Big Data
is net als tienerseks. Iedereen praat erover,
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niemand weet echt hoe het moet, iedereen denkt dat de was om de verhalen van deze mensen toegankelijk op
rest het doet, dus iedereen zegt dat ze het ook doen.”

te schrijven voor een breed publiek.

Hij deed deze uitspraak in januari 2013 en wij

Of dat gelukt is, moet u als lezer natuurlijk zelf

vermoeden dat veel mensen er nu, zo’n twee jaar

beoordelen. We kunnen al wel verklappen dat wij het

later, nog steeds zo in staan. Voor ons in ieder geval

resultaat een bijzonder leerzame mix van verhalen

voldoende reden om verder in de materie te duiken.

vinden. Met zeer duidelijke boodschappen van de
ondervraagden. Allemaal grote dank daarvoor!

Allereerst bekeken we wie er, in onze ogen, verstandige
uitspraken deden over Big Data. Om het onderwerp

Is dit verhaal nu compleet? Zeker niet, daarvoor is Big

belicht te krijgen vanuit verschillende achtergronden

Data te complex, te veelomvattend maar vooral ook te

en werkzaamheden, hebben we vervolgens een

ongrijpbaar en te snel. Maar dát we er iets mee moeten,

selectie gemaakt. Negen deskundigen hebben we laten

is nu wel duidelijk. Liefst vandaag nog. Hopelijk biedt dit

interviewen door een journalist. De opdracht aan haar

schrijven daarvoor een goede opstap.
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Eric de Kruik, informatie-expert KING:

‘BIG DATA KAN DIGITALE OGEN EN OREN
ZIJN VOOR GEMEENTEN’
“Big Data wordt alsmaar belangrijker. Gemeenten kunnen op dat vlak niet achterblijven en moeten hun
kansen pakken.” Duidelijke taal van Eric de Kruik, informatie-expert bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING) en betrokken bij de website www.waarstaatjegemeente.nl. Vooral in het sociale domein
kan dit fenomeen veel gaan betekenen, zegt hij. “Via Big Data heb je digitale ogen en oren in de wijk.”

M

eer dan een week voordat de wereldgezond-

informatiestromen die Big Data big maakt”, legt hij uit.

heidsorganisatie WHO melding maakte van

“Allerlei informatie op Google, berichtjes op social

een ebola-uitbraak in West-Afrika, zagen Big

media, digitale video’s, gegevens van smartphones,

Data-specialisten die uitbraak al aankomen. Zij combi-

weerstations, verkeerscamera’s en noem maar op.

neerden informatie uit talloze digitale bronnen en trok-

Uit die gigantische berg aan onsamenhangende

ken hun conclusie. De Kruik vindt het een fascinerend

‘rommelinfo’ weet je vervolgens feiten te halen die in

voorbeeld van het belang dat Big Data kan hebben.

samenhang belangrijk kunnen zijn. Door slimme

“Het is de combinatie van heel veel verschillende

algoritmes (wiskundige reeksen van berekeningen)
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te schrijven, pik je eerder
patronen op, early warning signs.
Daar kun je meteen op inspelen.”
De Kruik geeft een paar voorbeelden. Gemeenten
kunnen bijvoorbeeld snel signaleren dat er meer aandacht nodig
is voor een bepaalde buurt als er plotseling veel huizen te koop
staan op Funda, de woningprijzen dalen, energienota’s
niet betaald worden, veel mensen hun baan
kwijtraken en er de nodige
schulden zijn.
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Op social media kan realtime de stemming worden gemeten rond
bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld het verleggen van een kruispunt.
Er kan bepaald worden hoe zelfredzaam inwoners zijn of hoe het staat
met hun gevoel van veiligheid. En signalen die via Big Data worden
opgevangen, kunnen als extra ogen en oren dienen voor het wijkteam.
Op diverse plekken in Nederland lopen al experimenten.
Het maakt een effectievere interventie mogelijk, zegt De Kruik.
“Je kunt preventief in plaats van reactief optreden. Big Data
moet worden gezien als een belangrijke aanvulling op de huidige
gemeentelijke onderzoeken. Enquêtes zijn bijvoorbeeld een prima
instrument, maar mensen ventileren op steeds meer manieren hun
gevoel. Ik denk dat de rol van VSO-leden zal verschuiven.
Van informatie-ontsluiters zullen ze primair analisten worden die
informatie uit traditioneel onderzoek en Big Data in de juiste context
plaatsen, politiek duiden en in dialoog brengen. Inhoudelijke duiding
zal altijd noodzakelijk blijven.”
Grote bedrijven als Bol.com hebben al eigen Big Data-specialisten in
huis om patronen in het klantgedrag te ontdekken en te beïnvloeden.
Daarnaast zijn er tal van bureaus en start-ups die ict-specialisten op
8

dit terrein leveren. De Kruik: “Het lijkt mij verstandig als gemeenten
landelijk afstemmen om algoritmes te laten schrijven op het gebied van
bijvoorbeeld leefbaarheid. In plaats van allemaal individueel ict-experts
in te huren, kunnen ze standaard modellen laten opstellen. Lokale
aspecten die speciﬁek gelden voor een bepaalde gemeente, kunnen
dan later zelf ingevuld worden.”
Daarnaast is het van groot belang dat gemeenten goed gaan
nadenken over procedures en voorwaarden bij het gebruik van Big
Data, vindt hij. “Zeker omdat de wetgeving achterloopt.” Hoe huiverig
mensen zijn voor de aantasting van hun privacy maakte ING recent
nog duidelijk: de bank kreeg een storm van kritiek over zich heen
vanwege het plan om klantgegevens te delen met bedrijven.
Die zouden zo gericht kunnen adverteren.
“Welke tools wil je als gemeenten wel en niet gebruiken?”, stelt De
Kruik de vraag. “Ook dreigt het gevaar van oneigenlijk gebruik van Big
Data, juist door de koppeling van allerlei informatiebestanden.
Mag je iemand een gemeentelijke tegemoetkoming weigeren als
je ziet dat hij bepaalde zaken nog niet heeft betaald? Laten we de
discussie over de inzet van Big Data snel gaan voeren. Maar wel
denkend vanuit de kansen.”
9

Frank Bongers, consultant Dialogic Innovatie & Interactie:

‘HARD NODIG OM
INZET BIG DATA IN
BELEID TE VERKENNEN’
“Er liggen allerlei cruciale beleidsvragen rond de
jeugdzorg, mobiliteit, het milieu. Tegelijkertijd genereren
nieuwe technologieën continu gigantische hoeveelheden
informatie, die mogelijk nuttig zijn om gemeentelijk beleid
te verbeteren. Daarom moeten we de voor- en nadelen van
het gebruik van Big Data goed verkennen.” Aldus Frank
Bongers, consultant bij advies- en onderzoeksbureau
Dialogic. Hij houdt zich onder andere bezig met de impact
van Big Data op beleid en beleidsonderzoek.
10

D

agelijks worden zo’n 2,5 miljard gigabytes

Bongers uit, en daar zoek je als onderzoeker data bij.

aan data gecreëerd, genoeg om 27.000 iPads Maar bij Big Data zoek je patronen in informatie die
per minuut te vullen. In 2013 was de schatting niet per se verzameld is met een vooraf gesteld doel.

dat 90 procent van alle data ter wereld in

Bongers: “Zo ontdekte supermarktketen Walmart via

de twee jaar daarvoor was gegenereerd. Het zijn

transactieanalyses dat er bij een dreigende orkaan

een paar feitjes die Bongers noemt om aan te

niet alleen veel stormlantaarns verkocht worden, maar

geven hoe groot Big Data is.

ook een bepaald soort snoepgoed. Dat werd naast

“De slimme combinatie van Big Data sets kan tot

de lantaarns gelegd en meteen werd er meer van

nieuwe inzichten leiden”, vertelt hij. “Vroeger stonden er

verkocht.”

bijvoorbeeld mensen met een teller langs de snelweg

Inﬂatiecijfers hoeven niet langer met een steekproef

om steekproefsgewijs te registreren hoeveel auto’s

te worden berekend, geeft Bongers nog een

van A naar B rijden. Nu hangen er overal camera’s en

voorbeeld: zoekmachines zijn zo krachtig dat ze

kun je die gegevens koppelen aan informatie over het

automatisch de prijzen van producten op het internet

weer, festiviteiten en andere gebeurtenissen. Zo kun

vinden en continu de inﬂatie kunnen bepalen. En

je - binnen de kaders van de privacywet - het volledige

waar vaak enquêtes worden gebruikt om de mening

verplaatsingsgedrag analyseren, en daarmee de

van inwoners te peilen, zijn tegenwoordig ook

inrichting van de infrastructuur verbeteren.”

sentimentanalyses mogelijk. Via een soort online

Traditioneel onderzoek begint bij de klantvraag, legt

radar worden sociale media afgespeurd naar reacties
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op bijvoorbeeld een beleidsplan. “Daarmee gaat Big

bijvoorbeeld gezinnen met gestapelde problematiek

Data beleidsonderzoek raken”, stelt Bongers. “Het zal

bevinden”, zegt hij.

andere onderzoeksmethoden niet overbodig maken,

Het gebruik van Big Data brengt wel veel uitdagingen

maar het zorgt wel voor extra informatiebronnen. ”Dat

en vragen met zich mee. Bongers somt op: “Denk

kan gemeenten onder andere helpen nu zij per 2015

aan het privacy-aspect. Big Data kan omslaan in

verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, werk en inkomen

Big Brother. Wat moet je als gemeente willen weten

en zorg aan langdurig zieken en ouderen. “Door

van je inwoners? Daarnaast vraagt Big Data andere

data te koppelen kun je eerder signaleren waar zich

vaardigheden van onderzoekers, op ict-vlak en het
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stellen van de juiste vragen. Verder moet er in het veld

Deel zoveel mogelijk kennis en best practices”,

bereidheid zijn om data te delen, ook tussen de publieke

adviseert hij. “Stel in VNG-verband interne

en private sector. Dat is nog een lastige, dat vergt goede gedragsregels op rond Big Data, ook waar het de
afspraken.”

koppeling met private bestanden betreft. Wie mag

Grote gemeenten zullen straks hun eigen Big Data-

die data gebruiken? En investeer gezamenlijk in

specialisten hebben, voorspelt Bongers. Maar een

opleidingen, bijvoorbeeld om de kennis van VSO-

gezamenlijke pool van data-experts voor lokale

leden op dit gebied bij te spijkeren. Want Big Data is

overheden is volgens hem zeer aan te bevelen. “Vind

geen tijdelijke tendens. Zie het als een verrijking op de

niet allemaal opnieuw het wiel uit.

bestaande tools voor beleidsvorming.”
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Eric van Tol, director Expertisecentrum Big Data Fontys Hogescholen:

‘HUIVER VOOR
BIG BROTHER-PRAKTIJKEN
ZAL GAAN VERDWIJNEN’
Zoals Bol.com actief boeken of dvd’s aanbeveelt
die passen bij de interesse van een klant, zo kan de
gemeente gericht gemeentelijke diensten onder de
aandacht van speciﬁeke inwoners brengen. Het is één
van de Big Data-toepassingen waarvan deskundige
Eric van Tol denkt dat ze nuttig kunnen zijn voor de
lokale overheid. “Hoe meer gegevens je bij elkaar brengt,
hoe beter je ook het gedrag van burgers kunt voorspellen”,
zegt hij. De huiver voor Big Brother-praktijken zal
volgens hem langzaamaan verdwijnen. “Steeds meer
mensen realiseren zich hoe groot de maatschappelijke
en economische waarde van Big Data is.”
14

V

an Tol staat aan het hoofd van het

schiet tekort wat je er in de toekomst allemaal mee

Expertisecentrum Big Data van Fontys

kan”, stelt Van Tol. Dat komt doordat de techniek

Hogescholen, dat de kennis en het gebruik

steeds meer mogelijk maakt. Waar tot voor kort vooral

van Big Data wil vergroten. Daarnaast is hij aangesteld

analyses werden losgelaten op getallen en tekst, wint

als aanjager van het ICT doorbraakproject Big Data van

nu het analyseren van beelden terrein. Van ﬁlmpjes op

het Ministerie van Economische Zaken, met eenzelfde

YouTube tot aan medische echo’s of foto’s op Google.

doelstelling. Zo’n 6-10% van alle bedrijven zegt nu al

Die beeldinformatie kan vervolgens gekoppeld worden

gebruik te maken van Big Data, terwijl maar liefst 60-

aan tekstuele en cijfermatige data. “De doorbraak is dat

70% dit voor de komende twee tot vier jaar overweegt.

we inmiddels beseffen dat je er zoveel mee kunt”, vindt

“Big Data wordt steeds bigger, de fantasie

Van Tol.
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Daarbij kan het gaan om het ontleden van sms- en Twitterberichten
in het geval van een ramp, zodat hulpdiensten snel op de juiste
plek zijn. Gemeenten hebben extra instrumenten in handen om te
weten wat burgers bezighoudt. “Big Data biedt veel grotere datasets,
je hoeft inwoners minder te belasten met enquêtes, het is sneller,
wellicht nauwkeuriger en uitkomsten blijken goed te correleren met
traditionele onderzoeken”, zegt Van Tol. “Door patronen door te
trekken, kun je het gedrag van burgers beter voorspellen en daarmee
de vraag naar bepaalde producten en diensten. Denk aan ﬁetspaden
of sportfaciliteiten. Big Data kan verder worden ingezet voor het
opsporen van uitzonderlijk gedrag, zoals fraude en criminaliteit. En
door bepaalde data publiek beschikbaar te maken, kunnen burgers
zelf meedenken over oplossingen voor vraagstukken.”
Het ingewikkelde is dat de privacywetgeving continu achter de
technologische ontwikkelingen aan hobbelt. “A priori is het onmogelijk
om aan de wet te voldoen, omdat je vooraf moet aangeven waarom
je data vastlegt. In het geval van Big Data-onderzoek kan dat meestal
niet, aangezien het doel dan nog niet bekend is.
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Je zou per toepassing moeten toetsen op de juridische en
ethische aspecten”, geeft Eric van Tol aan. “Mensen hebben
ook geen homogene privacy-wens. De ene vindt het prettig om
op maat preventieve gezondheidsinformatie te krijgen vanuit de
gemeente; de ander wil daar niets van weten.”
Hij vermoedt wel dat mensen gaandeweg meer van hun privacy
zullen opgeven in ruil voor betere dienstverlening. “Uiteindelijk
staat gemak voor de meesten voorop. Jongeren gaan al veel
gemakkelijker met hun gegevens om. Over twintig jaar halen we
waarschijnlijk onze schouders op over deze discussie. Vergeet
bovendien niet dat commerciële partijen best voorzichtig zijn: ze
willen hun klanten niet kwijtraken.”
Zijn advies aan gemeenten is voortvarend. “Ga de uitdaging
aan. Durf met Big Data te experimenteren en leer daarvan.
Wees transparant. Het zal steeds gemakkelijker worden om
in data te zoeken, de juiste gegevens te vinden, correlaties te
leggen en die te visualiseren. Straks kan iedereen met Big Data
omgaan.”
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Alfons Klein Rouweler, Onderzoek en Statistiek Groningen:

‘SNELLE BELEIDSONDERSTEUNING
BIEDEN’
“Veel gemeenten realiseren zich nog niet over hoe gigantisch veel eigen
databronnen ze beschikken en hóeveel informatie ze daaruit kunnen halen.”
Aan het woord is senior onderzoeker Alfons Klein Rouweler, werkzaam
bij Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen. Hij noemt het fascinerend
dat je via Big Data snel kunt weten of bepaald beleid het gewenste
effect sorteert. En op welke variabelen beleidsmakers vervolgens
kunnen bijsturen. “Dat vergt wel een mentaliteitsverandering.
Je moet snel denken, schakelen en durven bijstellen.”

D

e gemeentelijke basisadministratie, tegenwoordig de
Basisregistratie Personen (BRP). Gegevens van de
Sociale Dienst en de Gemeentelijke Kredietbank.

De Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Data rond de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en uit het
18

gebouwenregister (BAG). Alfons Klein Rouweler

Klein Rouweler onderzocht bijvoorbeeld of de

kan zijn opsomming nog wel even voortzetten.

gemeentelijke startersleningen voor koophuizen

“Het gaat om enorme hoeveelheden data, waar

de woningmarkt daadwerkelijk in beweging

vaak nog allerlei eerdere systemen achter zitten.

brengen. “Er is veel geld mee gemoeid, maar

Zo hebben we sinds 1992 vier uitkeringssystemen grote effecten zijn er niet”, constateert hij. “Er is
gehad. Daar kun je mooi trends in de tijd

ook een ﬂink budget voor reïntegratietrajecten.

uithalen.”

Bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Zouden kinderen van mensen die in armoede

blijken die een averechts effect te hebben: Ze

opgroeien bijvoorbeeld vaker ziek zijn en met de

staken hun zelfstandige zoektocht naar werk.”

WMO te maken krijgen? Zulke vragen zou Klein

Een grote ambitie van de gemeente Groningen

Rouweler graag onder de loep nemen. Daarvoor

is het voorspellen van fraude. Waar sociale

moeten gegevens uit verschillende databestanden rechercheurs nu nog fysiek op pad gaan, moet
worden gekoppeld. “De belangrijkste stap voor

het risico op fraude meer en meer met nieuwe

beleidsonderzoekers is niet het sec beschrijven,

data mining technieken inzichtelijk worden

maar het kunnen voorspellen van mogelijke

gemaakt. “Welke indicatoren in die grote berg

beleidseffecten”, schetst hij. “Nu worden nog

gegevens voorspellen fraude het best? Je zoekt

veel beleidsbeslissingen genomen op basis van

naar patronen die te beredeneren zijn en die zich

aannames.”

herhalen”, legt Klein Rouweler uit.
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“Omdat fraude zo’n groot probleem is, wordt hierover

voor de hand om voortaan een sms te sturen zodra

intensief nagedacht. Ook over de privacy aspecten.”

het geld is gestort.”

Via Big Data analyses ondersteunt O&S Groningen

Klein Rouweler verwacht dat de decentralisatie op het

verder de Dienst Ruimtelijke Ordening. Door de

gebied van zorg, werk en inkomen een doorbraak kan

omvang en samenstelling van de bevolking beter te

vormen voor het gemeentelijk gebruik van Big Data.

voorspellen, kan de woningbouwplanning bijvoorbeeld

“Gemeenten willen dit goed aanpakken. Er is een

worden aangepast. Hoewel er standaard software

concrete vraag naar inzichten”, zegt hij. “Het vergt wel

bestaat voor dergelijke berekeningen, neemt die

nieuwe vaardigheden, de nodige capaciteit en een

mogelijk relevante variabelen als de economische

andere manier van denken. Bij Big Data toets je geen

ontwikkeling niet mee. Terwijl deze variabele de

hypotheses; je legt verbanden en kijkt wat er uit de

voorspelkracht wel kan beïnvloeden.

data opborrelt.”

Ook relatief kleine projecten worden onder

De grootste vraag is wat hem betreft hoe snel

handen genomen. Klein Rouweler: “Voor het

beleidsondersteunend je mag en wilt zijn. “Een

klantcontactcentrum kun je de kosten onderzoeken

collegeperiode is vier jaar. Vaak vindt pas achteraf

om brieven, mails en telefoontjes af te handelen.

de beleidsevaluatie plaats. Met Big Data kun je snel,

De meest gestelde vraag bij de Sociale Dienst blijkt

direct en efﬁciënt terugkoppeling geven over beleid. Ik

namelijk of de uitkering al is overgemaakt. Dan ligt het

ben benieuwd hoe dat wordt opgepikt!”

20
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Marco Puts, Data Scientist CBS:

‘ENTHOUSIAST ÉN
SCEPTISCH OVER BIG DATA’
Hij is één van de eerste fulltime data scientists bij
het Centraal Bureau voor de Statistiek:
Marco Puts.

22

Aan hem en zijn collega Piet Daas de taak om uit te zoeken of Big Data een nieuwe betrouwbare bron
kan vormen voor ofﬁciële CBS-statistieken. Puts: “Wij zijn als goudzoekers die met grote zeven in de
rivier staan om minuscule goudkorrels, informatie, uit het zand te ﬁlteren. We zijn enthousiast over Big
Data, maar blijven tegelijkertijd sceptische onderzoekers. Want de cijfers van het CBS moeten altijd
onbetwistbaar zijn.”

H

et publiceren van betrouwbare en

“Denk aan sensordata, internet, satellietfoto’s, gsm-

samenhangende statistische informatie

verkeer. We kijken of die gegevens een aanvullende

die inspeelt op de behoefte van de

bijdrage kunnen leveren aan onze statistieken en of ze

samenleving.’ Dat is de formele taak van het CBS,

eventueel enquêtes kunnen vervangen. Zoals destijds

verantwoordelijk voor Nederlands nationale en

de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie

Europese statistieken. “We moeten ontzettend

onze landelijke volkstelling vervingen. Daarnaast is het

voorzichtig zijn met de cijfers die we naar buiten

denkbaar dat je via Big Data sneller informatie kunt

brengen”, zegt Puts. “De publicatie van bijvoorbeeld

verschaffen. Wat zou dat betekenen voor de techniek

verkeerde werkloosheidscijfers kan enorme

en de computers die je als organisatie nodig hebt? Dat

consequenties hebben.”

onderzoeken we allemaal.”

Dat betekent dat het onderzoek naar Big Data uiterst

Een paar concrete voorbeelden.

zorgvuldig gebeurt. “Er zijn veel nieuwe bronnen die

Het CBS houdt via een online vragenlijst enquêtes

we als CBS kunnen gaan gebruiken”, legt Puts uit.

over mobiliteit. Mensen geven daarbij aan waar ze
23

op een bepaalde dag waren, of ze hebben gereisd en zo ja, van waar
naar waar. Puts: “Sommige gegevens kun je echter ook uit mobiele
telefoons aﬂezen.” Het CBS neemt verder enquêtes af over het
consumentenvertrouwen. Puts: “Maar op Facebook en Twitter alleen
al staan 75 miljoen openbare berichten per maand. Mijn collega Piet
Daas heeft laten zien dat er een hoge correlatie bestaat tussen de
sentimenten op deze sociale media en het consumentenvertrouwen.

24

Het mooie is dat de cijfers relatief stabiel zijn

frequenter te meten. Dat zou dan dagelijks in

door de enorme hoeveelheid aan data.”

plaats van maandelijks kunnen gebeuren. Hij

Daarbij werpen zich meteen meerdere vragen

noemt verkeerslusdata als voorbeeld van extra

op. Zo zijn die Facebook-berichten weliswaar

informatiebron. “Als het economisch goed gaat,

openbaar, maar mogen ze wel voor dit doel

merk je dat meteen op de snelwegen en aan

worden gebruikt? Bovendien is slechts een

de stijgende mobiliteit in de steden”, verklaart

deel van de Nederlanders op social media

hij.

actief en heeft het CBS niet alle benodigde

De hoeveelheid data zal de komende tijd

achtergrondinformatie over de mensen die

nog zo explosief stijgen dat hij het bijna een

berichten plaatsen. Daarnaast is het nog maar

‘morele verplichting’ vindt om die te verkennen.

de vraag of en welke interessante informatie

Dat geldt ook voor gemeenten, zegt Puts.

er in de nieuwe datastromen aanwezig is.

“Gemeenten staan bijvoorbeeld voor logistieke

“De informatie-goudklompjes kunnen erg diep

uitdagingen, zoals het scheiden van goederen-

verborgen zitten in alle ‘ruis’. Het kost dus veel

en forenzenstromen. Nu verkeersnetwerken

tijd en energie om relevante data eruit te halen

binnen grote steden steeds beter worden

en dit goed te onderbouwen”, geeft Puts aan.

gemonitord, levert dat zeer waarschijnlijk

Puts en zijn collega dromen al van

interessante data op. CBS, gemeenten,

mogelijkheden om de economische

bedrijven: iedereen is op zoek naar zijn eigen

ontwikkeling van Nederland in de toekomst

goudklompjes.”
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Cyprian Smits, hoofd Business Intelligence &
Analytics Belastingdienst:

‘OPSPORING
FRAUDE VIA BIG
DATA OOK NUTTIG
VOOR GEMEENTEN’
Hoe breed het begrip Big Data is, blijkt wel uit het verhaal
van de Belastingdienst. De hoeveelheid informatie die
daar intern wordt verzameld, is zo gigantisch groot dat de
Belastingdienst dit an sich ‘Big Data’ noemt. Data-analyses
worden er gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en
de risicodetectie te versterken. “De kans dat een verdachte
aangifte opvalt, is veel groter geworden”, zegt hoofd Business
Intelligence Cyprian Smits. Volgens hem kan fraudeopsporing ook
voor gemeenten een nuttige toepassing zijn. “Uiteraard volgens strikte
privacyregels. Maar dat is goed te managen.”
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E

én miljoen ﬁnanciële transacties per dag telt

over de technieken om daar goed in te kunnen spitten.”

de Nederlandse Belastingdienst. En enorme

Al worden de gegevens niet gecombineerd met

databestanden over de achtergrond van

ongestructureerde informatiestromen van buitenaf, toch

belastingplichtigen: hun huwelijkse staat, kinderen,

kent de Belastingdienst voor dit type onderzoek een

werkzame leven, inkomen en noem maar op. Die

zwaar privacyprogramma. “De analyses worden slechts

gegevens zijn aan constante verandering onderhevig.

door een kleine groep specialisten uitgevoerd en zijn

“Als iemand trouwt of een eigen bedrijf opzet,

zoveel mogelijk geanonimiseerd. Er moet heel duidelijk

veranderen de data weer”, aldus Smits.

aanleiding zijn om gericht naar een persoon te kijken,

Zijn afdeling houdt zich met twee hoofdtaken bezig.

zoals een verdenking van fraude”, zegt Smits. “Zodra je

Allereerst speurt zijn team naar fraudegevallen en

met Big Data aan de gang gaat, is een gedegen aanpak

fouten in belastingaangiften. Via de eigen data wordt

voor privacybescherming en security noodzakelijk. Dat

naar speciﬁeke kenmerken van afwijkende opgaven

betekent nadenken over welke gegevens je precies

gezocht. Veel mag Smits er niet over zeggen, maar

ontsluit en wie waar naar mag kijken. Het is daarbij

een kleine illustratie kan hij wel geven. “Stel dat een

belangrijk om steeds uit te gaan van de mogelijkheden

ondernemer de mist ingaat met de loonhefﬁng, dan

in plaats van wat er niet mag en kan.”

kan ook de omzetbelasting het bekijken waard zijn.

Ook in veel gemeenten spelen fraudeproblemen,

De Belastingdienst heeft natuurlijk altijd al grote

signaleert hij. Of het nu gaat om uitkeringen of

hoeveelheden data gehad, maar nu beschikken we ook

vergunningen. “Daar heb je dus dezelfde uitdaging om
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ervoor te zorgen dat fraudeurs minder voet aan

Als gemeenten weten welke vragen inwoners

de grond krijgen.”

meestal aan het stadsloket stellen, zouden ze

Analyses van de grote hoeveelheden data

daar ook met een online burgerportaal op kunnen

waarover gemeenten nu al beschikken,

inspelen.”

zouden daarbij kunnen helpen.

In ditzelfde kader onderzoekt de Belastingdienst

Ten tweede werkt Smits’ team aan het

wanneer brieven de hoogste respons opleveren.

optimaliseren van bedrijfsprocessen en de

Smits: “Stuur je een herinnering na drie, vier

dienstverlening aan klanten. Het aan elkaar

of vijf weken? Welke toonzetting is het meest

koppelen van aparte bestanden van aparte

effectief?” Tot slot worden incassostromen zo

afdelingen betekende in de praktijk al een

efﬁciënt mogelijk ingericht, gebaseerd op

efﬁciency-slag (“Niet denken in afdelingen,

Big Data.

maar in processen”, aldus Smits). Verder wordt

Waarde halen uit grote informatiebestanden is

op basis van Big Data nagedacht over een

een lastig vak, onderstreept hij. “Je hebt goede

online burgerportaal, zodat er minder druk komt

data scientists nodig en daarvan zijn er (nog) niet

op de Belastingtelefoon. “Als je weet waarover

veel. Het betekent ook voor andere medewerkers

mensen het meest bellen, kun je die antwoorden

een nieuwe manier van werken. Alleen via de

online beschikbaar maken, bijvoorbeeld op

juiste implementatie en het juiste beheer kun je

een persoonlijke pagina. Vaak gaat het om

komen tot een duurzaam gebruik van Big Data.

vragen als ‘Wanneer wordt mijn geld gestort?’

Daarin ligt dé uitdaging voor ons allemaal.”
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Joep Arts, directeur data-onderzoeksbureau Oxyme:

‘SNELLER BEELD VAN WAT
ER LEEFT ONDER MENSEN’
Als mensen vragen wat hij voor werk doet, vergelijkt hij zichzelf met een chef-kok die
kookt met data. “Het internet levert allerlei ingrediënten (data) aan. Zie Facebook als de
kippenbouten en Twitter als bijvoorbeeld peper en zout. Met behulp van allerlei softwarematige
tools (de keukenmachine) probeer ik de beste gerechten te maken door ingrediënten te
combineren, in de juiste proporties. De gerechten zijn markante inzichten in wat er leeft onder
mensen.” Aan het woord is Joep Arts, directeur van Oxyme en expert in social media-analyses.

V

roeger observeerden marketingonderzoekers

(zoals fora en blogs) ontleedt dit bedrijf nuttige

mensen op straat. Waar gaan ze winkelen,

patronen en trends. Nu nog vooral in opdracht van

hoe gedragen ze zich? Nu doen we

het bedrijfsleven, maar volgens Arts kan dergelijk

hetzelfde, maar dan op internet”, vertelt Joep Arts

onderzoek voor elk type organisatie relevant zijn.

over de diensten van Oxyme. Uit een enorme brei

“We analyseren bijvoorbeeld de discussies op social

aan ongestructureerde, publiek beschikbare data

media over de NS.
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Daarbij proberen we beter te begrijpen waar het
misgaat met de OV chipkaart en waarom bepaalde
discussies ‘ontploffen’. Denk aan de plaszak voor
treinreizigers. Voor de NS hebben we maar liefst
drieduizend waarnemingen per dag. Vergelijk dat eens
met een traditionele enquête, waarbij je dagelijks misschien
honderd ingevulde vragenlijsten hebt. We kunnen bovendien
exact zien wanneer de pieken zijn in het aantal uitingen. Daar kun
je ook weer van alles uit aﬂeiden.”
Op die manier stort het bedrijf zich op talloze onderzoeksvragen. Om
welke gezondheidsproblemen maken mensen zich vooral druk? Hoe
zien ze het product verf? Volgens Arts levert het vaak frappante inzichten
op. Zo blijken bepaalde merken een robuust en stabiel imago te hebben,
terwijl ‘hip en inventief’ de bedoeling was.
Voor overheden ziet Arts tal van kansen. “Alle onderwerpen die echt leven onder
mensen leveren al snel veel informatie op, die je als overheid kunt meenemen
in je beleidskeuzes. Of het nu gaat om veiligheid, zorg, woon-werkverkeer of
uitgaan: je kunt sentimenten behoorlijk goed in de smiezen houden.
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Voor een grote gemeente hebben we bijvoorbeeld

We markeren onze bronnen met publiek beschikbare

gevoelens rond een aantal pleinen geanalyseerd.

informatie zoals geslacht en leeftijd. Zo bekijken we in

Wanneer praten mensen over een bepaald plein?

welke mate de doelgroep en onze data overeenkomen.

In positieve of negatieve zin, toeristen of burgers, op

Tot slot valideren we de bevindingen met andere ge-

welk tijdstip? Waarover praten ze: het vele blauw op

gevens. We leggen bijvoorbeeld een link tussen markt-

straat of de gezellige sfeer? Enzovoorts.

trends en de eigen verkoopprestaties van een merk.

Het geeft een frisse blik.”

Die analyse levert veel op.”

Dit soort informatie kan data uit de eigen systemen

Een wereldwijd netwerk van honderden analisten ver-

van gemeenten verrijken, meent Arts. Steden krijgen

werkt en controleert de data onder de bevindingen van

sneller een beeld van wat er leeft. “Dat is handig

Oxyme. Werknemers komen verder uit de sociologie,

bij trendonderzoek, maar ook in bijvoorbeeld

communicatie, artiﬁcial intelligence, computer science,

crisissituaties.”

psychologie en linguïstiek, met tien nationaliteiten.

Eenvoudig zijn de analyses niet, stelt Arts. “We claimen

Arts: “We zoeken naar diversiteit in onze invalshoeken,

ook geen 100% representativiteit. Wij bepalen niet wie

vandaar.” Hij weet dat veel organisaties nog wat

wat online zegt, dus hebben we geen 100% controle

terughoudend staan tegenover de inzet van sentiment

over de data. Maar doordat we met moderne technolo-

analyses. “Begin met een kleine, afgebakende

gie werken, kunnen we wel veel meer waarnemingen

onderzoeksvraag en verken zo de mogelijkheden”,

verwerken. Denk aan het voorbeeld van de NS met

adviseert Arts. “Niet meteen een volledig diner;

drieduizend ‘hits’ per dag.

eerst een aperitief.”
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Liesbet van Zoonen, Erasmus Universiteit Rotterdam:

‘BIG DATA INZETTEN OP
PRIORITEITEN UIT
GEMEENTELIJK
COALITIEAKKOORD’
Oplossingen zoeken voor stedelijke problemen
aan de hand van Big Data. Dat is de inzet van het Urban
Big Data Center van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eén van de
initiatiefnemers is Liesbet van Zoonen, hoogleraar aan de faculteit Sociale
Wetenschappen. “We kijken vooral naar de gebieden gezondheid, economie, cultuur
en bestuur”, zegt ze. “En het mooie is dat dat precies overlapt met de prioriteiten uit het
Rotterdamse coalitieakkoord.”
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A

an universiteiten in de hele wereld schieten
Big Data onderzoekscentra als paddenstoelen
uit de grond. Maar er zijn er weinig die zich

speciﬁek richten op de stedelijke agenda, zoals de Erasmus
Universiteit Rotterdam dat doet.
Van Zoonen heeft een duidelijke mening over het type
onderzoek waarvoor Big Data zou moeten worden gebruikt.
“Nog te vaak laten mensen zich meeslepen door de hoge
wow-factor van de techniek”, stelt ze. “Maar research moet
vraaggestuurd zijn, niet data driven. Het is leuk dat je met
heat maps kunt laten zien dat joggers het liefst door het
Kralingsebos rennen, door het groen en langs het water.
Maar dat is voor de hand liggend en je hebt er weinig aan.
Data-onderzoek moet inhoudelijk zinvol zijn. Redeneer dus
bijvoorbeeld vanuit de aandachtspunten van het college van
burgemeester en wethouders, of vanuit de behoeften van
de lokale bevolking.”
Zo maakt de gemeente Rotterdam de komende periode
werk van innovatie en meer sterke schouders,
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meer zeggenschap voor inwoners, wordt er gebouwd

postcodegebieden opstelt met het oog op preventie.”

aan een veilige en gezellige stad en aan een beter

Dat laatste voorbeeld ligt meteen extreem gevoelig.

zorgstelsel. Big Data-analyses kunnen daarbij als

“Er zijn veel debatten over”, vertelt Van Zoonen.

extra informatiebron dienen voor beleidsmakers.

“Je ziet in de VS dat de misdaadcijfers in een aantal

Van Zoonen geeft een paar voorbeelden.

gevallen dalen door dit soort maatregelen.

“Door de New York Times werd Rotterdam recent

Maar een negatieve proﬁlering heeft ook gevolgen

uitgeroepen tot een van de ‘hottest places to be’.

voor verzekeringen of de woningprijzen. Je moet hier

Je kunt kijken wat voor Twitterstromen er daarna

ontzettend voorzichtig mee omgaan. Big Data is goed

ontstaan, wat er wordt gezegd en hoe je daar als

en slecht te gebruiken. Wij als onderzoekers moeten

stad op kunt inspelen. Een heel andere optie:

dan ook allemaal een integriteitscode van

onderzoek naar de link tussen de hoeveelheid groen

de universiteit ondertekenen.”

en de gemiddelde levensverwachting. Of preventive

De hoogleraar vindt wel dat de lokale overheid

policing, waarbij

zoveel mogelijk data beschikbaar moet stellen aan

je risicoproﬁelen

derden. ‘Open data koesteren en stimuleren’,

voor bepaalde

zo omschrijft ze het. Juist omdat datakoppeling met
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zoveel gevoeligheden gepaard gaat, doelt ze daarbij

economisch verlies op en is dat te

op ‘onschuldige data’. Zoals de archieven van

beperken? Het havenbedrijf kan daar

musea, het aantal restaurants in een stad of

meteen mee aan de slag.”

de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Gemeenten kunnen Big Data verder

Een bekende koploper op het vlak van open

gebruiken voor het goed geleiden van

data is de gemeente Tilburg, die de WOZ-

verkeersstromen of het snel analyseren

data (Waardering Onroerende Zaken) vrij

van communicatie bij grote stedelijke

heeft gegeven. De gemeente Rotterdam

evenementen. “Dat kun je tegenwoordig

schreef recent een prijsvraag uit rond

prima in kaart brengen via social media”,

open data. Van Zoonen:

legt ze uit. “Er komt steeds meer vaart

“Daarbij richtte een kleine

in Big Data-onderzoek en je moet er als

start-up zich op de wachttijden van

gemeente echt iets mee. In het kader

schepen in de haven.

van Smart Cities komt er ook steeds

Waar liggen ze het langst,

meer Europees budget beschikbaar voor

waar lopen ze dus

research. Ik zie ontzettende kansen.”
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Caroline van der Weerdt, Consultant Customer Experience TNO:

‘MET BURGER AAN HET STUUR GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERBETEREN’
‘Denk groot, begin klein.’ Dat is het advies dat TNO-consultant Caroline van der Weerdt gemeenten
meegeeft over de inzet van Big Data. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht
zij hoe gemeenten hun burgers beter kunnen bedienen door Big Data te gebruiken. “Citizen Relationship
Management wordt steeds belangrijker”, zegt ze. “Daarbij zullen gemeenten hun dienstverlening gaan
aanpassen aan de wensen van de klant. Uiteindelijk staat de burger aan het stuur.”

T

Van auto’s tot apparaten en koeien: alles is

als je niet meedoet.” Ze noemt een klein voorbeeld:

tegenwoordig gekoppeld aan het internet,

een evenementenorganisator die met data van digitale

begint Van der Weerdt. Mensen zetten

muziekdienst Spotify bepaalt waar zijn doelgroep

daarnaast ook steeds meer informatie zelf online.

het sterkst vertegenwoordigd is en waar hij dus zijn

“Geen wonder dat die gegevens worden benut”,

evenement moet plannen. “Daarmee pak je meteen

meent ze. “Door data op een slimme manier aan elkaar

eventuele mobiliteitsproblemen aan”, zegt Van der

te knopen, kun je trends opsporen en klanten veel

Weerdt. Ook voor overheden liggen er volgens haar

gerichter bedienen. Als organisatie ga je achterlopen

volop kansen.
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Zo werkt de gemeente Eindhoven aan een
soort thermometer om de veiligheid in een
wijk te meten en snel actie te kunnen
ondernemen. Amsterdam denkt na over een
systeem om toeristenstromen soepeler te laten
verlopen, door mensen naar bijvoorbeeld het Van
Gogh Museum te dirigeren als uit data (waaronder
geanonimiseerde camerabeelden) blijkt dat het op
dat tijdstip te druk wordt bij het Rijksmuseum. Er kan
dan bijvoorbeeld een ﬂinke korting worden aangeboden.
Gemeenten zouden verder een persoonlijk dashboard voor
burgers kunnen ontwikkelen, waar ze informatie vinden over
ﬁles op de ringweg of de verlenging van hun paspoort. Alles op
maat, naar de wensen van de klant. “Burgers geven aan welke
informatie ze via welk medium willen krijgen”, legt Van der Weerdt uit.
Big Data ondersteunt bovendien ‘omnichannel klantcontact’: via welk
kanaal de burger ook contact zoekt met de gemeente, zijn gegevens zijn
altijd paraat en hij wordt overal op dezelfde manier bediend.
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Daarbij kan de gemeente proactief bepaalde

stadsloket laten wachten? Hoe ga je om met mensen

onderwerpen aankaarten die mogelijk van belang

zonder internettoegang? En een interessante vraag

zijn voor die burger.”

op veiligheidsgebied: mag je de woonadressen

Het beschikbaar stellen van data vanuit de

van veelplegers meenemen bij het berekenen van

gemeente is een andere optie. Op basis van

veiligheidsrisico’s in de stad?”

gemeentelijke gegevens ontwikkelden studenten

Dit zijn zulke ingewikkelde vraagstukken dat het beter

bijvoorbeeld een app om snel openbare toiletten in

is om eerst kleine stapjes te zetten, meent Van der

de buurt te vinden. “Data vrijgeven is een manier

Weerdt. “Begin met een gangbaar proces zoals de

om de overheid transparanter te maken”, meent

aanvraag van een paspoort en verbeter dat op basis

Van der Weerdt.

van beschikbare data. Zo kom je in eerste instantie

Die overheid heeft wel minder speelruimte om sturend

misschien uit bij het beter voorspellen van drukte

te zijn in de ontwikkeling van Big Data-toepassingen.

bij de balie. Laat je echter niet belemmeren bij het

“Mensen realiseren zich bij bedrijven dat het draait

nadenken over toekomstige mogelijkheden, want

om omzet en zijn daarom eerder op hun hoede.

de wereld verandert snel. Hadden veel mensen tot

Gemeenten moeten gezien hun maatschappelijke

voor kort moeite met het doorgeven van persoonlijke

functie voorzichtiger zijn”, zegt ze.

informatie voor een kortingskaart, nu is dat voor velen

“Er zijn privacy kwesties en ethische vraagstukken.

heel gewoon. Gemeenten zullen moeten aansluiten

Mag je inwoners die geen extra persoonsgegevens

op wat maatschappelijk wenselijk en geaccepteerd is.”

hebben aangeleverd bijvoorbeeld langer voor het
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NAWOORD

V

eel organisaties maken al gebruik van

De interviews in dit boekje leren ons dat er door Big

Big Data, nog meer praten erover. Door

Data veel gaat veranderen. Die veranderingen hebben

de verregaande digitalisering van de

vooral betrekking op:

samenleving (social media, internet of people, things
and services, etc.) is er sprake van een enorme

•

data-verzameling

toevloed van data. Dit vormt een grote potentie voor

•

analyse

de kenniswereld, maar hoe kunnen die Big Data

•

presentatie

worden verzilverd? En wat is daarvoor nodig?

•

doorlooptijd

•

representativiteit en betrouwbaarheid

Negen deskundigen op het terrein van Big Data

•

vorm van privacy

kwamen in dit boekje aan het woord. Met negen

•

competenties

verschillende, maar elkaar aanvullende verhalen.

•

rol van wetenschap en overheid

Daaruit komt naar voren dat Big Data nieuw, hip en

•

en (dus) ook op de rol en taken van de

veelomvattend is. Maar zeker geen hype. Het blijft,

VSO-leden.

en wordt alleen maar groter én belangrijker.
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Big Data maakt onder andere gebruik van wat de
bevolking zelf op internet heeft gezet. De data
zijn er al! Een verschuiving van ’verzamelen’
naar benutten van wat al aanwezig is, ligt voor
de hand. Ook hergebruik van gegevens die
voor andere doeleinden zijn verzameld, zal
toenemen. Onderzoek doen op basis van reeds
aanwezige data impliceert vaak een verschuiving
van hypothese-gedreven onderzoek naar ‘data
driven’. Kijken wat dat oplevert, wat de verborgen
verbanden zijn, kan leiden tot (onverwachte)
nieuwe en relevante inzichten.
Te voorzien is verder dat de analyse steeds
vaker van marktpartijen zal komen of zelfs van
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individuele personen. In het ‘kaf van het koren
scheiden’ qua relevante informatie lijkt potentieel
een belangrijke rol weggelegd voor VSO-leden.
Hetzelfde geldt voor de essentiële duiding van
al die data en de daarop gebaseerd
uitkomsten (‘kennis’).
Bij het gebruik van Big Data moeten ook vragen
rond betrouwbaarheid en representativiteit worden
gesteld. Over wie gaat het? Is er sprake van
sociale wenselijkheid of zichzelf convergerende
mechanismen in de antwoordpatronen? Hoe
‘duurzaam’ zijn de uitkomsten? Zijn het alleen
‘dagkoersen’ met de emotie van het moment of is
er sprake van een breder aanwezige overtuiging?
Vanwege de grote snelheid waarmee continu
nieuwe data worden gegenereerd, zullen analyses
snel beschikbaar (moeten) komen, evenals de
duiding daarvan. Dit stelt nieuwe eisen aan
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de wijze waarop gegevens worden ontsloten en

diverse -deels nieuwe en tot op heden voor ons

gepresenteerd. Bij het koppelen en hergebruiken

onbekende partijen - zal de eigen kennis en het

van voor andere doeleinden verzamelde data en het

bewustzijn (in de hele organisatie) moeten worden

gebruik van vrij beschikbare data, ontstaan bovendien

vergroot om de kansen van Big Data te benutten.

vragen omtrent privacy. Zeker wanneer de overheid

Gezamenlijk kleine voorbeeldprojecten uitvoeren om

daarin de onderzoekende of ‘koppelende’ partij is.

dit te stimuleren, lijkt daarbij een aangewezen middel.

Al deze veranderingen hebben consequenties voor
de rol van de overheid en uiteraard ook voor het

Mogelijk is het zinnig om een (structureel)

werk en de vereiste competenties van VSO-leden

samenwerkingsverband op te zetten met

(de onderzoekers). Het delen van eigen beschikbare

verschillende typen partijen (O+S, kennisinstellingen,

informatie met de buitenwereld (open data) is

marktonderzoeksbureaus en bedrijven) waarbinnen

daar een belangrijk onderdeel van. Zo kan immers

een netwerk wordt opgebouwd en van elkaar

deskundigheid en creativiteit van ‘buiten’ worden

geleerd. Daarnaast kunnen voorbeeldprojecten

aangewend voor analyse.

worden uitgevoerd om bewustwording en gebruik te
stimuleren. In lokaal/regionaal verband of mogelijk op

De eerste opgave ten aanzien van Big Data is dan

nationaal niveau: een VSO+ Platform Big Data..?

ook om zoveel mogelijk verbinding met andere
Marco Bik & Harry ten Caten, bestuursleden VSO

partijen aan te gaan en ontwikkelingen op dit terrein
actief te gaan volgen. In de uitwisseling met de
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