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1 Beoordelingsraamwerk impact open data 
 

Deze notitie gaat in op de monitoringsaspecten van de invoering van open data bij organisaties in het 

algemeen en bij Alliander meer specifiek. Aspecten die in het projectvoorstel staan genoemd worden 

in deze notitie theoretisch onderbouwd en zijn nader uitgewerkt.  

 

Het ontwikkelde raamwerk kan worden gebruikt om de wereldwijde claims van het succes van open 

data nader te onderbouwen. Want hoewel veelal het gebruik van data bij vrijgave explosief toe kan 

nemen zijn er geen onderzoeken bekend die deze toename in het gebruik verder hebben onderzocht 

(zie bijvoorbeeld TNO, 2011). Naast gebruik zal ook een verandering in de kosten van verstrekken en 

mogelijk andere kosten plaatsvinden. Wat de omvang van deze kosten zijn is tot dusver onbekend. 

Hier ligt een (wetenschappelijke) uitdaging om niet alleen een theoretische wijze van monitoring te 

ontwikkelen die het effect van een beleidsverandering voldoende nauwkeurig kan meten maar ook dat 

deze monitoring tegen zo min mogelijk kosten effectief kan worden uitgevoerd. 

Omdat Alliander aan de vooravond van een significante beleidsverandering staat, is het mogelijk om 

gegevens te verzamelen van de nul-situatie (geen open data) en op gezette tijden deze te vergelijken 

met de nieuwe situatie (open data). 

Eerst zullen de stappen die moeten worden gezet bij de ontwikkeling van een monitoringsraamwerk 

worden besproken. Dan zullen de eigenschappen die indiciatoren moeten hebben worden behandeld 

en deze eisen worden toegepast bij een groot aantal mogelijke indicatoren. Dan zullen een aantal uit-

voeringsinstrumenten worden behandeld en ten slotte wordt een voorstel gedaan om het effect van 

open data bij Alliander te monitoren. 

1.1 Monitoringsraamwerk  

 

De monitoring van het effect van een beleidsverandering kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

Een manier is het monitoren via performance indicatoren. De ontwikkeling van zo’n monitoringsraam-

werk bestaat uit zeven stappen (zie figuur 1)1: 

1. Ontwikkel een performance raamwerk op basis van de doelen van de organisatie: wat is de 

missie van de organisatie, wat zijn de activiteiten, wat is het resultaat van de activiteiten, wie 

moet er bereikt worden, en welke (tussentijdse) uitkomsten worden nagestreefd; 

2. Identificeer de belangrijke elementen, of kern prestatie gebieden, die systeem-kritisch zijn 

voor het begrijpen en beoordelen van het functioneren van de organisatie; 

3. Kies de geschiktste prestatie waarden (measures); 

4. Bepaal of er gaten zijn tussen de informatie die nodig is en die aanwezig is; 

                                                
1 Environment Canada, 2000 
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5. Ontwikkel en implementeer een methodiek om deze gaten te vullen; 

6. Ontwikkel een systematiek om de monitorresultaten te communiceren;  

7. Evalueer de ontwikkelde systematiek. 

 

 

 
Figuur 1: stappen voor de ontwikkeling van een monitoringsraamwerk (Environment Ca-

nada, 2000) 

1.2 Indicatoren 

Monitoring zal doorgaans met indicatoren worden gedaan. De relevante indicatoren zullen een beeld 

geven van de impact van een activiteit. 

 

De eisen die aan indicatoren gesteld moeten worden zijn2: 

- Specifiek, goed gedefinieerd en eenvoudig te begrijpen; 

- Meetbaar; 

- Uitvoerbaar, zowel praktisch als financieel; 

- Relevant, goede vertegenwoordiging van de functies die het wordt geacht te meten; 

- Actueel en eenduidig: de informatie moet tijdig en volledig beschikbaar komen; 

- Verifieerbaar en statistisch verantwoord; 

- Onbetwist: een verandering in een indicator moet leiden tot een eenduidige interpretatie van 

dit gegeven; 

- Vergelijkbaar: informatie moet veranderingen in de tijd in het proces zichtbaar kunnen maken. 

 

Aan deze algemene criteria voegen wij toe: de indicator moet communiceerbaar zijn. 

 

                                                
2 Gebaseerd op Giff en Crompvoets, 2008; SMART is als uitgangspunt gebruikt. 
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Voor het project zijn de volgende  vijf kerneisen geselecteerd: 

1. Relevant; 

2. Meetbaar; 

3. Eenduidig te interpreteren; 

4. Communiceerbaar en; 

5. Uitvoerbaar. 

 

1.2.1 Output, outcomes en impact 

Kernbegrippen bij de monitoring zijn: Output, outcome en impact.  

Onder output moet worden verstaan3 de producten en diensten die door een organisatie worden ge-

maakt of aangeboden. In het kader van dit project moet er onder output de data die ter beschikking 

wordt gesteld worden verstaan. 

Outcome zijn de resultaten van een actie4. De actie is in het kader van dit project het ter beschikking 

stellen van de drie datasets. 

Onder impact verstaan wij de mate waarin outcomes bijdragen aan de strategische doelen van een 

organisatie (zie tabel 1). 

 

 Output Activity Outcome Impact 

Algemeen voor-

beeld 

CO2 CO2 beperkende 

maatregel 

CO2 uitstoot min-

der 

Bijdrage aan ver-

mindering Klimaat-
verandering 

Alliander data Data vrij be-

schikbaar stellen 

Toegenomen ge-

bruik data 

Beter milieu/ ener-

giebesparing/ an-

der Alliander doel 

Tabel 1: output, outcome en impact 

 
Indicatoren voor het meten van de effecten van de introductie van een open data beleid zullen per 

categorie (output, outcome, impact) verschillen. Output zal andere indicatoren kennen dan outcome 

en Impact. 

 

1.2.2 Kwantitatieve indicatoren (outcomes) 

De Europese Commissie heeft voor het meten van de impact van het succes van data beleid een aan-

tal mogelijke indicatoren in kaart gebracht.5 Deze hebben met name betrekking op outcomes.  

                                                
3 Environment Canada, 2000 
4 “The ultimate outcomes of a program should relate to the mission and mandate of the program provider (e.g., if the mission 

relates to the reduction of negative impacts of human activity on the atmosphere, then the ultimate outcomes should show 

decreases in the use of ozone-depleting substances)” (Environment Canada, 2000). 
5 Corbin (2010) ;  
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Op basis van een studie van bestaande onderzoeken naar de impact van een bepaald data beleid, en 

een literatuurstudie van theoretische voorstellen om de impact te meten kwam men tot een aantal 

mogelijke economische, voornamelijk kwantitatieve, indicatoren (zie figuur 2). 

 

 

Figuur 2: kern indicatoren voor het meten van de impact van data beleid 

 

We kunnen ook denken aan “Community engagement indicatoren” zoals het aantal blogs dat over de 

data gaat, of het aantal tweets of andere activiteiten op de sociale media.6 

 

Voor het meten van de outcomes van het invoeren van een open data beleid zijn slechts een beperkt 

aantal van deze indicatoren bruikbaar. Dit zijn: 

1. Aantal gebruikers; 

2. Volume van de markt; 

3. Aantal verzoeken ontvangen; 

4. Download volume; 

5. Transactie kosten/tijd bespaard.  

 

                                                
6 POPSIS (2011) 
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Deze basisindicatoren kunnen verder worden uitgewerkt als: 

1. Aantal unieke gebruikers (per tijdsinterval/ gebruikersgroep); 

2. Volume van de markt (omzet van waardetoevoegende bedrijven/ ander type bedrijven); 

3. Aantal verzoeken ontvangen (per tijdsinterval/ gebruikersgroep); 

4. Download volume (per tijdsinterval/ gebruikersgroep); 

5. Transactie kosten/tijd die is bespaard bij het zoeken, beoordelen en verkrijgen van de data. 

 

Een aanvullende (niet economische) indicator is het effect op de communicatie over de data. Dit wil 

zeggen hoeveel reacties komen er binnen bij de helpdesk, van wie (type gebruiker) komt de reactie 

en wat is de aard van de reacties (klacht, vraag, opmerking, type vraag, anders). 

 

Indicator Relevant Meetbaar Eenduidig te 

interpreteren 

Communiceerbaar Uitvoerbaar? 

Data gebruik      

# gebruikers JA JA ? JA webanalytics 

# verzoeken JA JA ? JA webanalytics 

Download vo-

lume 

JA JA ? JA webanalytics 

Conversion rate 

(click-throughs 
to data hosting 

websites) in 

case of web re-
positories 

JA JA ? JA Webanalytics 

(professional) 

Transactie kos-

ten 

JA JA JA JA Pilot eens per 

jaar 

Communicatie 

over de data 

     

# reacties JA JA Mogelijke  aard 

van de 
reactie 

JA Communicatie 

afdeling 

Aard reacties JA JA ? JA Communicatie 

afdeling 

Type gebruiker JA JA ? JA Communicatie 
afdeling 

Tabel 2: indicatoren die kwantiteit meten 

 

1.2.3 Kwalitatieve indicatoren (outcomes) 

Bij deze indicator gaat het niet om het gebruik in kwantitatieve zin maar om gebruik in kwalitatieve 

zin: waar worden de gegevens voor gebruikt. Kwalitatief kunnen gegevens worden geëxploiteerd in 

nieuwe toepassingen, of apps. Deze zijn in aantallen te meten maar ook in het gebruik ervan. Indien 

apps daadwerkelijk commercieel uitgebaat worden, dragen ze ook bij aan de omvang van de commer-

ciële markt.  

 



NGI/Open data  

7 

 

Indicator Relevant Meetbaar Eenduidig te in-

terpreteren 

Communiceerbaar Uitvoerbaar? 

Volume markt JA ? ? JA  

# apps/ pro-

ducten 

JA ? JA JA  

Type app JA   JA, kwalitatief  

Aantal apps In 

een app regis-

ter
7
 

JA JA JA  Nee, tenzij 

app register 

wordt opge-

richt 

# gebruik app JA ? ? JA  

Tabel 3: Kwalitatieve indicatoren 

1.3 Transactiekosten8 

Een complexere manier om de impact van een beleidsverandering te meten is door de transactie kos-

ten voor de beleidsverandering te vergelijken met de transactiekosten na de beleidsverandering. Hier-

bij wordt gebruik gemaakt van de transactiekosten theorie. Transactiekosten theorie gaat over de kos-

ten die gepaard gaan met het afhandelen van een transactie. Elke uitwisseling van een product is een 

transactie die kosten met zich meebrengt. Deze kosten zijn het gevolg van twee partijen die proberen 

de eigenschappen van het product of de dienst die uitgewisseld wordt te waarderen (North 1990). De 

waardering betreft de kwaliteit van het product maar ook de gebruiksrechten die aan de gebruiker 

worden overgedragen bij de uitwisseling van de producten. De kosten verbonden aan deze inspannin-

gen worden beschouwd als de transactie kosten (Williamson 1985; Noord-1990, Williamson en Masten 

1995; Sholtz 2001).  

De handel in informatie is een transactie van informatie- en service providers aan de ene kant, en in-

formatiegebruikers aan de andere kant. In het proces van uitwisseling van een informatieproduct 

moeten de potentiële gebruikers en aanbieders het eens worden over de kenmerken van het product, 

en over de voorwaarden van de uitwisseling. In dit proces van onderhandeling worden er transactie-

kosten gemaakt door zowel de aanbiedende partij als de geïnteresseerde gebruiker (Krek 2009, Poplin 

2010). Aan de kant van de gebruiker kan gedacht worden aan de kosten die gerelateerd zijn aan de 

tijd die besteed moet worden aan het zoeken naar de aanbieder van de informatie, het vinden van de 

gegevens, het opnemen van contact met de aanbieder, het vragen naar de kenmerken van een speci-

fieke dataset, en vervolgens de kosten van het proces van het verkrijgen van de informatie (contract-

onderhandelingen). Dit zijn de zogenaamde gebruikerstransactiekosten. Pas na dit proces met succes 

is afgerond, kan de gebruiker beginnen met het gebruik van de dataset voor de beoogde taak. 

 

Aan de kant van de aanbieder kan gedacht worden aan de kosten met betrekking op het vindbaar 

maken en beschikbaar maken van de informatie, het beschikbaar stellen van een contactpunt, moge-

lijk zelfs een helpdesk, het onderhandelen van de voorwaarden van uitwisseling, het opstellen, onder-

                                                
7 POPSIS, 2011, tabel 3 
8 Gebaseerd op Van Loenen, B., A. Poplin, J. Crompvoets, 2010 
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tekenen en handhaven van een contract, en het innen van de overeengekomen vergoeding. Dit zijn 

de zogenaamde aanbiederstransactiekosten. 

 

Indicator Relevant Meetbaar Eenduidig te 

interpreteren 

Communiceerbaar Uitvoerbaar? 

Transactie kos-
ten 

JA JA JA JA Pilot eens 
per jaar 

Tabel 4: transactiekosten van de aanbieder en gebruiker als indicator 

1.4 Indicator impact op strategische doelen Alliander 

De Alliander missie luidt: “Voor een betere samenleving in de regio’s waarmee we zijn verbonden” 

(jaarplan 2011). Deze is vertaald naar vijf strategische doelen (zie figuur 3): 

 

1. Gaaf, een klant!; 

2. Operationele ketenexcellentie; 

3. Samenwerking; 

4. Yes, we transform, en; 

5. Modern werkgeverschap. 

 

Gaaf, een klant! Heeft betrekking op het verdiepen in de wensen en behoeften van Alliander klanten. 

In hoeverre wordt er aan de klant haar wensen en behoeften voorzien? 

Operationele ketenexcellentie beoogt door efficiëntie en slimmere werkprocessen tot kostenbesparin-

gen te komen en zoveel mogelijk storingen, fouten en risico’s te voorkomen. 

Samenwerking: Alliander werkt samen met velerlei partijen. Deze samenwerkingsverbanden dragen 

bij aan het bouwen van het netwerk, het realiseren van regioplannen, en het begrijpen van de impact, 

en het faciliteren van de markt. 

Met Yes, we transform als strategisch doel wil Alliander haar participatie en facilitering van de energie-

transitie verder vorm geven en wil het de impact op het milieu verder beperkten. 

Modern werkgeverschap richt zich op de aantrekkelijkheid van Alliander als werkgever.  
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Figuur 3: De strategische doelen van Alliander 

 
Met behulp van een enquete onder een representatieve doelgroep of doelgroepen kan de 

(verandering van) perceptie van Alliander bij deze doelgroepen worden gemeten. Dit geldt met name 

voor de strategische doelen Gaaf, een klant!, Samenwerking, en Yes! We transform. 

Onder medewerkers kan een vergelijkbare enquete worden gehouden; een 

werknemerstevredenheidsonderzoek. Dit kan ook onder de andere doelgroepen worden gedaan waar 

dan naar het beeld voor alle vijf de doelen wordt gevraagd op een schaal van 1-5. 

Voor het doel operationele ketenexcellentie kan gebruik worden gemaakt van de indicator 

transactiekosten 

Mogelijk kan een verandering in de outcomes indicatoren een verandering in de perceptie bij Alliander 

klanten verklaren.  

1.5 Instrumenten uitvoering monitoring 

Een beoordelingsraamwerk kan op velerlei wijze worden vormgegeven. Drie primaire instrumenten 

volgen uit bovenstaande om de impact van open data inzichtelijk te maken: 

- webanalytics 

- communicatie afdeling van Alliander 

- pilot: transactiekosten 

1.5.1 Webanalytics 

 
Webanalytics zijn instrumenten die automatisch het verkeer op een website en/of webdienst meten. 

Dit is een zeer kosten effectief instrument dat eenvoudig kan worden toegepast op de website waar 

de diensten worden aangeboden. 
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1.5.2 Communicatie afdeling 

 
Reacties over de gegevens, waaronder opmerkingen en klachten, zullen zeer waarschijnlijk centraal bij 

de afdeling communicatie of een speciaal daarvoor ingerichte helpdesk terechtkomen. Daar kunnen 

eenvoudig de voorgestelde indicatoren worden gecategoriseerd en geanalyseerd. 

 

1.5.3 Pilot: Transactiekosten  

In de pilotfase van de open data project kunnen de transactiekosten aan zowel gebruikers als 

aanbiederszijde worden gemeten voor de vrijgegeven datasets. Procesmatig kunnen de volgende 

stappen worden onderscheiden waar transactiekosten vanuit een gebruikersperspectief worden ge-

maakt: 

• Activiteit 1: Op zoek naar de aanbieder van de informatie: 

� op zoek naar een  organisatie die de informatie aanbiedt 

� op zoek naar de verantwoordelijke contactpersoon; 

• Activiteit 2: Navraag over de algemene voorwaarden van het verkrijgen van de infor-

matie; 

• Activiteit 3: Het informeren over de specifieke voorwaarden voor de uitwisseling, tele-

fonisch of per e-mail: 

� vragen over de prijs en  

� de beschikbaarheid van de dataset; 

• Activiteit 4: Het definiëren van de precieze eigenschappen van het product. Dit omvat 

het definiëren van de kenmerken van de dataset, het begrijpen van het aanbod 

en het uitleggen van de behoefte; 

• Activiteit 5: Het verwerven en het testen van het product: gratis sample, het testen 

van de geschiktheid voor het gebruik; 

• Activiteit 6: Het lezen van de documentatie over de gebruiksvoorwaarden en prijs 

• Activiteit 7: Het verkrijgen van de gegevens; 

• Activiteit 8: plaatsen van de gegevens in de software de gebruiker, harmoniseren, 

formaat aanpassing 

 

Aan de kant van de aanbieder kan worden gemeten welke kosten met betrekking op het vindbaar 

maken en beschikbaar maken van de informatie, het opzetten van een portaal, het publiceren van de 

data in het portaal, het beschikbaar stellen van een contactpunt, mogelijk zelfs een helpdesk, het on-

derhandelen van de voorwaarden van uitwisseling, het opstellen, ondertekenen en handhaven van 

een contract, en het innen van de overeengekomen vergoeding. Dit zijn de zogenaamde aanbie-

derstransactiekosten. 
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De transactiekosten kunnen worden gemeten in een pilot waarin eens per jaar voor de drie datasets 

de tijd wordt gemeten die een testgroep van verschillende typen gebruikers per bovengenoemde 8 

activiteiten kwijt is. 

1.6 Samenvattend 

 
Figuur 4 geeft schematisch de wijze waarop de monitoring van open data bij Alliander vorm kan 

worden gegeven. Er kan gebruik worden gemaakt van drie typen indicatoren: indicatoren over het 

gebruik (zowel kwalitatief als kwantitatief), indicatoren met betrekking tot de communicatie over het 
gebruik en indicatoren met betrekking tot de kosten die gepaard gaan met het publiceren en 

verkrijgen van de informatie (transactiekosten). Deze factoren dragen mogelijk bij aan de impact die 

open data heeft op de strategische doelen van Alliander. 
 

 
Figuur 4: Schema voorstel monitoring impact van open data bij Alliander en zijn 

gebruikers/ klanten 
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