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1 Inleiding 

Open data staat sterk in de belangstelling. Overheden ontwikkelen beleid om overheidsdata ter be-

schikken te stellen aan de samenleving. Burgers participeren in open data initiatieven en bedrijven 
ontwikkelen toepassingen rond open data. Na een periode van ideevorming en discussie lijkt voor Ne-

derland 2012 het jaar van concrete actie te worden. Per 1 januari 2012 zijn de topografische bestan-

den als open data ter beschikking gesteld en veel organisatie hebben soortgelijke concrete stappen in 
voorbereiding. Ook Alliander heeft na een periode van interne discussie het besluit genomen om in  

2012 “open te gaan”. Aan deze interne discussie heeft het project “Open data  en Beyond” dat door 

een consortium van de TU-Delft, de Wageningen Universiteit en Alliander is uitgevoerd een bijdrage 
geleverd. Middels twee workshops en het uitvoeren van verkenningen naar juridische, technische en 

organisatorische aspecten is het debat ondersteund. Daarnaast is een eerst concept van een monitor 

uitgewerkt om de output en de impact van het open data beleid van Alliander te kunnen meten. De 
resultaten van deze verkenningen zijn afzonderlijke rapporten beschreven. In dit rapport wordt inge-

gaan op de organisatorische aspecten. De keus voor een bepaalde organisatorische invulling is uiter-

aard sterk afhankelijk van de interne besluitvorming, mogelijkheden en ambities van Alliander zelf. Dit 
rapport moet dan ook gezien worden als een schets van aspecten die een rol spelen bij de organisato-

rische invulling. De daadwerkelijk keus dient door Alliander zelf te worden gemaakt. 

 
Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen. In hoofdstuk 2 wordt het binnen het ontwikkelde 

analyse kader (het open data pentagoon) beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op  

de organisatorische aspecten van 4 onderdelen in de open data keten. Dit zijn de interne informatie-
voorziening, data preparatie, data verstrekking en gebruikersinteractie. In hoofdstuk 4 wordt afgeslo-

ten met conclusies en aanbevelingen. 

 
 

 



NGI/Open data  

3 

 

2 Algemeen kader 

Voor het beschrijven en analysen van een open data traject is een analyse kader in de vorm van een 

pentagoon ontwikkeld (zie figuur 1).  
 

 
Figuur 1: Het open data pentagoon. 

 

 

Het open data pentagoon bestaat uit 5 hoofdonderdelen: maatschappelijk, juridisch, technisch, orga-
nisatorisch en monitoring. 

 

Het startpunt voor het ontwikkelen van een open data beleid is een discussie over het maatschap-

pelijk nut van het open stellen van een bepaalde data set. Maatschappelijk nut moet hier zeer ruim 

worden geïnterpreteerd. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het vergroten van de transparan-
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tie, het creëren van mogelijkheden voor nieuwe bedrijven, het beter informeren van de burgers of het 

verbeteren van het eigen imago. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het het verstandigst om met die 

data set te starten die het hoogste maatschappelijk nut zal opleveren. Bij de maatschappelijk analyse 
moet niet alleen naar het actuele nut maar vooral ook naar het potentiele nut worden gekeken. Het 

betrekken van externe partijen bij deze discussie is sterk aan te bevelen om vooral het potentiele ge-

bruik te analyseren.  
 

Een vervolg stap naar een discussie over de maatschappelijk nut is een analyse van de juridische 

mogelijkheden. Systematisch dient te worden geanalyseerd of er juridische belemmeringen zijn die 
het open stellen van de data in de weg staan. Een detailanalyse van de verschillende relevante wetten 

staat beschreven in Kulk et al. 2012, Kulk en Van Loenen, 2012, Van Loenen 2012, en Van Loenen et 

al. 2012. Indien er juridische belemmeringen zijn wil dit nog niet zeggen dat de data niet vrij gegeven 
kan worden. Mogelijk kunnen technische voorzieningen worden getroffen om juridische beperkingen 

adequaat te adresseren zodat de data toch kan worden vrijgegeven. 

 
Na de juridische analyse dienen de technische mogelijkheden te worden verkend. Er zijn zeer veel 

verschillende technische oplossingen mogelijk voor het inrichten van een open data faciliteit. Meer 

hierover is te vinden in het rapport De Vries en Van Oosterom 2012. 
 

Afhankelijk van de gekozen technische oplossing kunnen meer of minder organisatorische aanpas-

singen nodig zijn. Omdat op dit moment de detail analyse per Alliander data set nog niet is uitge-
voerd, is het ook niet mogelijk om specifieke technische en organisatorische aanbevelingen te geven. 

In plaats hiervan is de bandbreedte verkend van de organisatorische consequenties op het vlak van: 

interne informatievoorziening; data preparatie; data verstrekking en; gebruikersinteractie. 
 

Het laatste onderdeel van het open data pentagoon is monitoring. Na het besluit en implementatie 

van het open data beleid is het voor de organisatie belangrijk om zicht te hebben op de effecten van 
deze acties. Dit is nodig om het beleid te evalueren en de dienstverlening te optimaliseren en ook 

eventuele schadelijke effecten tijdig te onderkennen. Een concept monitor voor het volgen van open 

data initiatieven is beschreven in Van Loenen en Bregt 2012. 
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3 Organisatorische keuzes en effecten 

Een organisatie kan voor verschillende varianten kiezen bij het vrijgeven van data. Keuzes die bepa-

lend zijn voor de organisatorische effecten van een open data strategie. Tabel 1 geeft een overzicht 
van varianten, waarbij minimaal staat voor minimale inspanningen en organisatorische aanpassingen 

en maximaal voor maximale inspanningen en organisatorische aspecten. De overige varianten liggen 

tussen deze twee uitersten in. Aan de hand van deze tabel en de daarin onderscheiden varianten, zul-
len in dit hoofdstuk de keuzen en daaraan verbonden consequenties per onderdeel van de open data 

keten geanalyseerd worden.  

 
 

 Minimaal    Maximaal 

Interne informa-

tievoorziening 

Open data 

intern 

Intern 

overzicht 

aanwezige data  

Uniformeren data Interne 

koppeling 

informatie 

systemen 

Open Business 

Intelligence 

Data preperatie Ruwe data Data 

beschrijving 

(metadata) 

Aanbieden 

uniforme data 

Gedeeltelijke 

(voor)bewerking 

data 

Volledige (voor) 

bewerking data 

Data verstrekking Dump op 

server 

 

Faciliteit door-

zoeken data 

 Eigen portaal Eigen portaal 

incl. 

webservices 

Aanbieden via 

verschillende 

portalen 

Gebruikersinteractie Geen feedback Contact voor 

vragen/ 

opmerkingen 

Terugmeldfaciliteit  

in portaal + 

platform of blog 

Gebruiker edit 

zelf via web 

applicatie 

Pro-actief 

stimuleren 

gebruiksinteractie 

Tabel 1: Keuzetabel bij de implementatie van open data 

3.1 Interne informatievoorziening 

De eigen informatie voorziening kan in meer of minder mate worden aangepast om aan te sluiten bij 
open data principes en het op een eenduidige manier aanbieden van de data.  

 

Er kunnen vijf stappen onderscheiden worden om te komen tot een interne informatie voorziening die 
volledig aansluit bij de open data principes. In de eerste stap worden de principes van open data in-

tern toegepast en krijgt iedereen binnen de organisatie toegang tot elkaars data. Aansluitend daarop 

kan in de tweede stap inzichtelijk gemaakt worden wie welke data heeft en daarvoor aanspreekbaar 
is, zodat samen met de verantwoordelijken gewerkt kan worden aan een gecoördineerde aanpak. Als 

onderdeel van deze aanpak kan in de derde stap gekeken worden naar de uniformiteit en kwaliteit 

van de data. Is er een uniformerings-  en kwaliteitsslag nodig op de data, zowel voor intern gebruik 
als voor het aanbieden van deze data als open data? In de vierde stap kunnen ook de interne infor-

matie systemen gekoppeld worden, zodat de interoperabiliteit verzekerd is en de open data strategie 

op een gestructureerde en uniforme manier kan worden geïmplementeerd binnen de organisatie. In 



NGI/Open data  

6 

 

de vijfde stap kan (Open) Business Intelligence als leidend principes gelden voor de gehele informa-

tievoorziening binnen de organisatie. Dit betekend een volledig geïntegreerd informatievoorziening 

binnen de organisatie, zodat informatie zowel intern als extern eenduidig kan worden aangeboden. 
 

 

Het is aan de organisatie om een afweging te maken, hoe ver deze wil je gaan in het faciliteren van 
open data en dit principe ook te gebruiken om de eigen interne informatievoorziening te verbeteren. 

3.2 Data preparatie 

Data kan in meer of mindere mate geprepareerd worden om bruikbaarheid  te vergroten en grotere 
groepen gebruikers aan te spreken. Daarom moet binnen de organisatie gekeken worden naar de in-

spanningen die er gedaan moeten worden om de data te prepareren en de consequenties daarvan.  

 
Er kunnen vijf stappen onderscheiden worden in de mate van data preparatie. In de eerste stap wordt 

ruwe data direct beschikbaar gesteld. Intern gebruikte data sets (die daar voor in aanmerking komen) 

worden zonder verdere bewerking als open data beschikbaar gesteld. Deze data is echter moeilijk te 
interpreteren en te gebruiken door externe gebruikers. In de tweede stap kan de data daarom be-

schreven worden met metadata, die bijvoorbeeld inzicht geeft in de kwaliteit en actualiteit van de data 

en het doel van de inwinning. Als de betreffende data nog niet beschreven zijn met metadata, vergt 
dit een extra inspanning van de data beheerders. Daarnaast blijft de data mogelijk moeilijk bruikbaar. 

In de derde stap kan er daarom voor gekozen worden om de data verder te prepareren voor beschik-

baarstelling, door deze te uniformeren. Dit kan bijvoorbeeld door data in gelijke (standaard) formaten 
aan te bieden en te zorgen voor gelijke kwaliteit en actualiteit. Dit verhoogt de bruikbaarheid doordat 

het bijvoorbeeld mogelijk wordt om verschillende data sets met elkaar te combineren. Dit vergt echter 

afspraken tussen data beheerders en mogelijk extra inspanningen om de data op de juiste manier te 
prepareren. In de vierde stap kan ook andere data, die bijvoorbeeld vanwege privacy gevoeligheid of 

veiligheid niet zondermeer kan worden vrijgegeven, beschikbaar worden gesteld. Deze data kan voor 

bewerkt worden door bijvoorbeeld de data te aggregeren of te anonimiseren. Dit vergt echter extra 
inspanningen waarbij zorgvuldig te werk moet worden gegaan. In de vijfde stap kan ook andere data 

verder voor bewerkt worden,  om de bruikbaarheid  te vergroten en grotere groepen gebruikers aan 

te spreken. Data kan bijvoorbeeld gefilterd of geaggregeerd worden en er kan bijvoorbeeld gekozen 
worden om database files op een kaart te projecteren. Dit vergt echter aanzienlijke inspanningen van 

de data beheerders. 

 
Het is aan de organisatie om een afweging te maken in hoeverre data te prepareren. Het is daarbij de 

vraag in hoeverre de benodigde extra inspanningen op wegen tegen de baten voor de gebruikers. 

3.3 Data verstrekking 

Data kan op verschillende manieren beschikbaar worden gesteld voor gebruikers. In meer of mindere 

mate kunnen faciliteiten worden ingericht die gebruikers ondersteunen bij het zoeken en verkrijgen 

van de data. Binnen de organisatie moet daarom gekeken worden naar de manier van data verstrek-
king en de organisatorische consequenties daarvan. 

 

Er kunnen vijf stappen onderscheiden worden in de mate van het faciliteren van de data verstrekking. 
In de eerste stap wordt alleen een “dump” van de data op een server geplaatst als daar behoefte aan 

is, zonder dat er extra voorzieningen voor worden ingericht. Externen die data willen gebruiken moet 

specifiek gewezen worden op locatie van de files. In de tweede stap kan er gekozen worden om data 
te zoeken. Door beschrijving van data kan data door externen gevonden worden, bijvoorbeeld via be-
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staande zoekmachines of een zoekopdracht op de website van de organisatie, zonder dat daar een 

specifiek portaal voor wordt ingericht. Hiervoor moeten inspanningen worden verricht om data vind-

baar te maken, maar er is geen duidelijk “ingang” voor het zoeken van data. In de derde stap wordt 
er een door de organisatie een “open data” portaal ingericht. Via dit portaal kunnen de datasets door-

zocht worden en kan informatie verkregen worden over de levering van de gegevens. In de vierde 

stap wordt het portaal verder uitgebreid met specifieke diensten. Data sets kunnen direct gedownload 
worden of bijvoorbeeld, bewerkt worden, zodat niet de hele data set gedownload hoeft te worden. 

Voor het goed laten functioneren  en in de lucht houden van het portaal zijn echter veel extra inspan-

ningen nodig. In de vijfde stap kan de data niet alleen via het eigen portaal worden aangeboden, 
maar kan ook actief aansluiting worden gezocht bij bestaande portalen, bijvoorbeeld bij da-

ta.overheid.nl, om de data zo actief via meerdere portalen aan te bieden.  

 
Het is aan de organisatie om een afweging te maken hoe ver het wil gaan in het inrichten van (techni-

sche) faciliteiten voor de verstrekking van de gegevens en de daar aan verbonden inspanningen en 

kosten.   

3.4 Gebruikersinteractie 

Gebruikers interactie kan een belangrijke overweging zijn voor een organisatie bij open data. Het kan 

een organisatie helpen om de kwaliteit en bruikbaarheid van de data te verbeteren. Om dit doel te be-
reiken kan gebruikers interactie in meer of mindere mate gefaciliteerd worden. 

 

Er kunnen vijf stappen onderscheiden worden in de mate van het faciliteren van gebruikers interactie 
en de voorzieningen die daarvoor moeten worden ingericht. De eerste stap is om geen faciliteiten in 

te richten voor gebruikers interactie. Ontvangen van feedback op data wordt niet gefaciliteerd, omdat  

inspanningen om dit mogelijk te maken niet op wegen tegen de verwachte voordelen. In de tweede 
stap kunnen gebruikers wel contact opnemen via bijvoorbeeld email of telefoon (denk aan het lande-

lijk meldpunt voor gas- en/of stroomlevering (0800-9009)1. Waarbij de nadruk ligt op algemene za-

ken, bijvoorbeeld vragen, verzoeken/suggesties en technische problemen. In de derde stap wordt er 
in het data portaal een terugmeldfaciliteit ingericht. Via deze faciliteit kunnen gebruikers van een data 

set specifieke vragen stellen en feedback geven op de kwaliteit. Ook kan er via blogs of discussie plat-

forms gediscussieerd worden. In de vierde stap worden in het portaal  faciliteiten ingericht om gebrui-
kers data direct te laten editen of data aanvullen. In de vijfde stap wordt interactie met gebruikers ac-

tief gestimuleerd bijvoorbeeld door organiseren van app-contests of gezamenlijke ontwikkeling van 

innovatieve producten en diensten. 
 

Het is aan de organisatie om een afweging te maken over het faciliteren van gebruikers interactie. Le-

vert het faciliteren van gebruikers feedback voordeel op voor organisatie of zorgt het alleen voor extra 
inspanningen en kosten? 

                                                
1 Zie ook: http://www.gasenstroomstoringen.nl/ 
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4 Conclusies 

4.1 Algemene conclusies 

In het kader van het Project “Open data en Beyond” zijn er diverse verkenningen, discussies en work-
shops gehouden. Deze hebben een goed beeld gegeven van de ambities en mogelijkheden van Allian-

der om met open data aan de slag te gaan. Daarnaast is er ook een beeld ontstaan van  belemmerin-

gen en knelpunten die met de implementatie van een open data beleid samenhangen. In deze para-
graaf worden een aantal conclusies getrokken over zowel de ontwikkelingen van open data initiatieven 

in het algemeen als de positie en mogelijkheden van Alliander in het bijzonder. 

 
1) De beleidsmatige aandacht voor open data is de afgelopen jaren sterk toegenomen en dit 

heeft zich in Nederland vertaald naar een breed gedragen overheidsbeleid gericht op het zo 
open mogelijk beschikbaar stellen van data. 
 

2) De vertaling van dit overheidsbeleid naar concrete acties begint nu schoorvoetend op gang te 
komen. Veel organisaties nemen of overwegen initiatieven. 

 
3) Voor veel organisaties is het echter zoeken naar de juiste wijze waarop de open data ter be-

schikking moet worden gesteld aan de samenleving. Er wordt volop geëxperimenteerd. 

 
4) Een systematische analyse open data aanpak kan helpen om effectief en efficiënt stappen op 

het open data vlak te zetten. Het binnen dit project ontwikkelde open data pentagoon kan 
hierbij gebruikt worden waarbij de volgende onderdelen aan de orde komen: maatschappelijk 
nut, juridische aspecten, technische opties, organisatorische consequenties en monitoring van 
output en impact.  

 
5) Binnen dit project worden vier onderdelen in de open data keten onderscheiden:  interne in-

formatievoorziening, data preparatie, data verstrekking en gebruikersinteractie. Voor elk on-
derdeel moet een organisatie een afweging maken in hoeverre  open data te faciliteren en de 
daarvoor benodigde organisatorische aanpassingen en inspanningen te doen. 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de getrokken conclusies zijn de volgende aanbevelingen voor Alliander geformuleerd: 

 
1) Alliander start in 2012 met een open data pilots. Het draagvlak hiervoor is zowel bij de be-

stuurders, de beleidsmakers als op de werkvloer groot. 

 
2) Gezien de aard van de data en de mogelijke maatschappelijke gevoeligheid van sommige data 

is verstandig om goed te analyseren welke data, in welke vorm en ook op welke wijze aan de 
maatschappij ter beschikking wordt gesteld. Het voorgestelde open data pentagoon kan hier-
bij als raamwerk worden gebruikt. 

 
3) Maak een goede afweging tussen de de benodigde organisatorische inspanningen en de ge-

wenste/beoogde effecten van Open Data. Kijk daarbij zowel naar de interne informatie voor-
ziening, data preparatie als data verstrekking.  

 
4) Het expliciet organiseren van een gebruikers interactie is voor Alliander erg aantrekkelijk om 

de data kwaliteit te verhogen. 
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5) Het opzetten van een open data monitor voor de komende twee jaar is gewenst om de uit-
voering en de impact van het open data beleid te meten. 
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