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Je staat op het punt een kijkje te nemen in het Datakookboek. Zoals geen enkel kook-
boek alle recepten en bereidingswijzen van de hele wereld kan bevatten, is ook dit ‘data-
kookboek’ slechts een greep aan alles wat er mogelijk is op datagebied. Maar we hebben 
wel een aantal basisprincipes uiteengezet. Ook geven we een paar mooie voorbeelden 
en verwijzen we veel naar belangrijke of zelfs noodzakelijke websites of artikelen.
In diverse sessies hebben we binnen de City Deal ‘Een slimme stad zo doe je dat’ ver-
der gewerkt aan een ‘prototype’ dat Civity ooit maakte in opdracht van de provincie 
Zuid-Holland.

Zoals je zo meteen zult ontdekken begint een datatraject met een opgave en met een 
vraag die daaruit voortkomt. Dat kan een heel duidelijke vraag zijn die je verleidt tot een 
snel en makkelijk antwoord. Maar soms is die vraag onduidelijk, of niet volledig. Of be-
grijp je hem gewoon nog niet genoeg. En meestal moet je ook verder kijken dan dat ene 
makkelijke antwoord.

Wat ons betreft zit hier de essentie als het gaat om datagebruik of bij het principe data-
gedreven werken: wat willen we nu eigenlijk precies bereiken? Wat is de bedoeling, en 
wat is er nodig om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? Of op z’n minst om het pro-
ces daarnaartoe te ondersteunen. Maar het achterhalen van de precieze vraag, van de 
kern van wat het probleem is, dat is best lastig. Misschien hebben we hier wel de vaar-

digheden van een journalist of een interviewer nodig. Of moeten we iets van het vakge-
bied psychologie kennen om bijvoorbeeld een ‘verborgen agenda’ of een dieperliggende 
drijfveer te ontdekken.

Dit datakookboek is ook op dit vlak zeker nog niet volledig. Vooral niet omdat we met 
z’n allen nog best veel aan het leren en ontdekken zijn. We hebben met dit datakook-
boek en met de manier waarop we het beschikbaar stellen, hopelijk wel een plek gecre-
eerd waarin we dit steeds kunnen aanvullen en verbeteren.

Dus hierbij zowel de uitnodiging om dit datakookboek te gaan verkennen, als om zaken 
aan te dragen ter aanvulling of verbetering.

Dit kookboek is tot stand gekomen met hulp van het netwerk van de Future City  Foun-
dation en City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. De input van een groot aantal be-
trokkenen is verwerkt in dit kookboek. Een eerste versie van het kookboek is opgezet in 
samenwerking met de Provincie Zuid-Holland. Het kookboek is een levend document: 
nieuwe inzichten, voorbeelden en hulpmiddelen kunnen door iedereen aangedragen 
worden. 

Voor nu alvast veel data kook plezier gewenst!

Voorwoord
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Overheden hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in het functioneren,  
en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving voor hun inwoners. Zij hebben de 
behoefte om hun activiteiten daartoe beter te meten, te controleren, te monitoren, te 
sturen en dat in onderlinge samenhang én samen met inwoners, bedrijven en kennis- 
instituten. Data vormen een grondstof waarmee overheden dit kunnen doen, maar  
hoe doe je dat goed? Dit kookboek helpt daarbij door de mogelijkheden die data bieden 
te beschrijven.

In dit boek staat data als begrip centraal. Er zijn verschillende definities van data, zoals 
ISO-11179. Deze benadrukken allemaal de rol van gegevens als representatie van feite-
lijkheden over de wereld. Zo gebruiken wij ook het begrip data in dit boek, met die toe-
voeging dat we het over digitale data hebben, die je kan opslaan, delen, analyseren en 
weergeven. Data zien wij als ruw materiaal om tot informatie te komen en informatie 
vice versa als ‘data in context’.

We leven in een netwerksamenleving waarin data van groot belang zijn 

voor een efficiënte en succesvolle uitvoering van beleid. Data kunnen 

helpen om meer objectieve en feitelijke keuzes te maken. Maar dat gaat 

niet vanzelf. Data zijn een versimpelde weergave van de werkelijkheid, 

niet alles is in data te vangen en de datakwaliteit is vaak onvoldoende. 

Kennis en ervaring blijven belangrijk om tot goed beleid te komen. Data 

is een van de beschikbare hulpmiddelen. Zorgvuldigheid bij de inzet van 

data is van groot belang.

Als we het hebben over data bij overheden, dan hebben we het al snel over datagedre-
ven werken dat bij veel overheden op de agenda staat. Dit kookboek is een prima aan-
vulling op die opgave. Een slimme stad werkt immers datagedreven, vanuit de maat-
schappelijke opgave en in balans met publieke waarden.

Inleiding
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Hoe zit dit kookboek in elkaar?
Dit kookboek biedt een stappenplan, verschillende ‘recepten’ en verwijzingen naar data-
tools. Het kookboek kan op verschillende manieren worden gebruikt, aansluitend bij de 
behoefte en het kennisniveau van de organisatie. Het is een gids om een datastrategie 
op te zetten, een inspiratiebron om te leren van anderen en een naslagwerk om meer 
informatie te krijgen over nuttige tools. Vanuit de inhoudsopgave zijn alle onderdelen 
makkelijk te bereiken. De focus in dit kookboek ligt op de leefomgeving, maar de aanpak 
is toepasbaar op elk beleidsterrein. Het kookboek is zodanig opgezet dat het voor alle 
betrokkenen zoals beleidsmedewerkers, data scientists en managers, waardevolle infor-
matie bevat. Het bevat verwijzingen naar voorbeelden die herbruikbaar zijn en per stap 
wordt verwezen naar relevante achtergrondinformatie.

Uitgangspunt
Zoals je in dit kookboek zult lezen is data(-gedreven werken) niet het vertrekpunt, noch 
het doel. Data en technologie zijn hulpmiddelen. Onderstaande figuur illustreert dit. 
Waarbij:
1. ‘de bedoeling’ de reden van bestaan van jouw organisatie is;
2. ‘de leefwereld’ de tastbare wereld is met assets en met mensen die het doen;
3.  ‘de systeemwereld’ de abstracte wereld is met beleid, procedures, processen,  

protocollen et cetera. De systeemwereld is ondersteunend aan de leefwereld en  
bedoeling. 
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Structuur
Het kookboek volgt bij benadering de stappen van het CRISP DM-model. Het CRISP 
DM-model werd in 1996 ontwikkeld door vijf bedrijven (ISL, Teradata, Daimler AG, NCR 
Corporation en OHRA) met als doel het standaardiseren van dataprojecten. De CRISP 
DM-methodologie is heden ten dage nog steeds een van de meestgebruikte analysemo-
dellen voor data-analisten en data scientists.

Vaardigheden
Het toepassen van nieuwe technologie en data vraagt ook om nieuwe vaardigheden bij 
medewerkers. Zowel bij het opleiden, trainen of omscholen van huidige medewerkers, 
als in het wervingsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan benodigde com-
petenties. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van deze vaardigheden.
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Data en technologie zijn hulpmiddelen, geen doel op zich. Ze zijn alleen waardevol als ze 
helpen een probleem op te lossen of tot betere diensten leiden. Data staan dus in dien-
ste van ons werk, oftewel bij ‘de bedoeling’ zoals beschreven bij het uitgangspunt in de 
Inleiding.

Een heldere vraag helpt ook om de juiste data te zoeken of te verzamelen, of de meest 
geschikte technologie in te zetten.

Veel vraagstukken zijn dusdanig complex dat concretisering nodig is om tot een  
antwoord te kunnen komen. Om een vraagstuk te concretiseren is het belangrijk om  
de juiste vragen te stellen. Dat is niet alleen een opgave voor overheden, maar ook  
voor bedrijven. De stad Boston heeft een smart city playbook gemaakt dat bedrijven  
uitdaagt om vooraf ook goed na te denken over de bijdrage die hun oplossing levert  
aan de opgaven van de stad.

Een simpel vertrekpunt zou kunnen zijn om jezelf af te vragen of je het vraagstuk en  
de bedachte oplossing uit kunt leggen aan een leerling van groep 7 van een willekeurige 
basisschool.

Kijk eens hier voor wat basisregels uit het onderwijs zelf:
Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag | NRO

Of kijk wat collega’s in de USA hierover zeggen:
https://datacollaboratives.org/canvas.html

Enkele voorbeelden van vragen:
•  Welke ambitie moet worden bewerkstelligd of welk probleem ga je proberen  

op te lossen?
• Waar doet het probleem zich voor?
• Valt het probleem op te splitsen in deelonderwerpen?
•  Welke factoren spelen een rol binnen een deelonderwerp? En welke kun je  

beïnvloeden?
•  Wat is de exacte definitie van een bepaalde factor? En hoe verschilt deze definitie 

van andere vergelijkbare factoren?

Stap 1: Formuleer de vraag

https://monum.github.io/playbook/
https://www.nro.nl/vraagarticulatie
https://datacollaboratives.org/
https://datacollaboratives.org/canvas.html


Datakookboek | p 8

Concreet voorbeeld: 
Je wilt het aantal overstromingen verminderen. Definieer wanneer iets als een overstro-
ming wordt aangeduid. Wanneer leidt het tot overlast? In welk gebied wordt het vooral 
als overlast ervaren, stedelijk, agrarisch? Oorzaken van wateroverlast? Hoeveelheid re-
gen, type bodem/verharding, aanleg riolering.

Andere voorbeelden van vragen, waarbij je ook steeds de wat-, wie-, waar-, waarom- en 
hoe-vraag kunt stellen:
• Hoe voorkomen we eenzaamheid bij onze inwoners? 
• Hoe zorgen we voor minder overlast van verkeer in de wijken? 
• Hoe verkleinen we hittestress in onze stad?
• Hoe betrekken we belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen?
• Hoe krijgen we onze wijken van het gas af?
 
Het begrijpen en doorgronden van de vraag is in deze fase cruciaal. Het verdiepen in de 
casuïstiek door onder meer met mensen te praten en te inventariseren welke kennis en 
kunde al bekend is. Wie is of zijn de cliënten en welk (voorlopig) resultaat moet het uit-
eindelijk opleveren. Gebaseerd op Goedee & Entken, (2019, pp. 12-25).

Verbeteren of onderzoeken
Aanvullend op bovenstaande toelichting kan ook nog onderscheid worden gemaakt 
tussen twee type vragen (exploratief en incrementeel). Dataprojecten van incremente-
le aard zorgen ervoor dat we doen wat we al deden, maar dan beter (efficiënter en/of 
effectiever c.q. verbeteringen vanuit gebruikersperspectief). Het zijn vaak relatief kleine 
verbeteringen in het proces. Het kunnen kleine aanpassingen zijn aan systemen of ap-
plicaties doordat er bijvoorbeeld meer databronnen worden ontsloten of onderdelen 
worden geautomatiseerd. Incrementele projecten kunnen over het algemeen zonder 
aanpassingen binnen de staande organisatie uitgevoerd worden en kennen een relatief 
korte doorlooptijd. De projecten zijn vaak succesvol maar daartegenover staat dat de 
impact en de leerervaringen beperkt zijn. Bij incrementele vraagstukken kan de inhoud 
en het einddoel vaak duidelijk worden gedefinieerd. 

Bij datascienceprojecten van exploratieve aard wordt iets volledig nieuws ontwikkeld. 
Exploratieve dataprojecten worden gekenmerkt doordat zowel het probleem als de op-
lossing vaak vooraf nog niet duidelijk is. De projecten bevinden zich vaak in de onder-
zoekende sfeer waarbij vooraf nog niet kan worden vastgesteld of het ook daadwerkelijk 
tot iets gaat leiden. Hierdoor kan het procesverloop vooraf niet precies worden bepaald 
en ligt de doorlooptijd ook niet vast. De projecten leiden relatief vaak tot resultaten die 
niet direct implementeerbaar zijn. Daartegenover staat dat als implementatie wel lukt de 
impact groot is. 
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Tevens worden er bij exploratieve projecten veel leerervaringen opgedaan. Ook is het mo-
gelijk dat vooraf expliciet wordt aangegeven dat het om een leer- en ontwikkeltraject gaat. 
Een leertraject kan vanuit de techniek worden ingestoken door te onderzoeken of specifie-
ke datasciencetechnieken van meerwaarde kunnen zijn binnen de organisatie en op welke 
onderdelen. Anderzijds kan er ook een bepaalde behoefte of probleem zijn en kan worden 
onderzocht of met behulp van data (science) een oplossing kan worden geboden.

Publieke Waarden
Het gebruik van data moet een bijdrage leveren aan de realisatie van publieke waarden. 
Bij het formuleren van de vragen zijn deze waarden van belang omdat ze de uitgangs-
punten benoemen voor de activiteiten van een overheidsorganisatie. Deze publieke 
waarden vormen samen de basis voor het vertrouwen dat bewoners en bedrijven heb-
ben in de overheid. Bij deze publieke waarden gaat het om legitimiteit, transparantie, 
accountability. Hieronder leggen we uit wat deze waarden betekenen. 

Legitimiteit
Wat zijn onze opgaven? Welke vraag beantwoorden we, of welk probleem lossen we op 
met het toepassen van data?
•  Legitimiteit koppelen we aan een vraag of opdracht. De vragen die binnen de uit-

voering van taken beantwoord moeten worden vormen de verantwoording voor 
het verzamelen, analyseren en presenteren van relevante gegevens.

•  Welke data laten we hier precies onder vallen en tot welk detailniveau leggen we 
data vast: tot op wijk/buurt/straatniveau of zelfs per adres?

•  Wanneer komen we met onze dataverzameling bij het registreren van individuen? 
Bijvoorbeeld door het beschrijven of vastleggen van gedrag of handelingen? Wat 
zegt het energieverbruik van een woning over iemands leven? Eenzelfde afweging 
gaat op bij het registreren van het aantal meldingen over overlast of andere zaken 
die spelen in een bepaalde buurt. Stigmatisering van een buurt of omgeving ligt dan 
op de loer.

Een tool zoals de Ethische Data Assistent van de ‘Utrecht Data School’ helpt bij het ma-
ken van deze afwegingen en bij het transparant maken van de te volgen werkwijze en de 
gemaakte keuzes.

Transparantie
Kunnen we laten zien wat we aan het doen zijn?
•  Als we hebben bepaald om welke data het gaat, kunnen we dan ook laten zien wel-

ke data we hebben verzameld, bewerkt et cetera?
•  Wel moeten we nadenken of, en zo ja, welke data we als open data willen publice-

ren. Hetzelfde gaat op voor de resultaten. Uiteraard moeten de data dan zijn voor-
zien van metadata die de data beschrijven zodat ze ook te interpreteren zijn.

• We kunnen alternatieven als keuze voorleggen aan bewoners en/of partners.
•  Gemaakte keuzes kunnen we onderbouwen en daar draagvlak of begrip voor  

krijgen.

https://dataschool.nl/deda/
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Accountability
Kunnen we uitleggen waarom we data toepassen bij een bepaald onderwerp of vraag-
stuk? Oftewel, past dit middel wel bij het behalen van de doelstelling?
Door mensen op voorhand te betrekken en door transparant te zijn, valt er achteraf 
makkelijker verantwoording af te leggen. Het is randvoorwaardelijk om toe te zien dat 
de datakwaliteit op orde is, en om dit ook aan te tonen.

De effecten van het toepassen van data zijn dan:
•  We delen data en besparen daardoor kosten, door dubbele opbouw van data te 

voorkomen.
•  We benutten data die we anders niet hadden, of waar we veel moeite voor moeten 

doen, of waar we anders slechts aannames op konden doen.
•  We krijgen daardoor betere antwoorden: beter onderbouwd, betrouwbaarder et 

cetera.

Kortom: het werken met data is nooit een doel op zich. Het is altijd ingebed in de doel-
stellingen en de publieke taken die een overheidsorganisatie heeft.
Van wezenlijk belang is bovendien dat er vertrouwen is en blijft in wat de overheid doet. 
Wanneer je openheid geeft over jouw handelen en je rekening houdt met het ‘waarom 
we het ook alweer doen en wat de bedoeling is van dat wat we doen’, kun je op z’n minst 
uitleggen wat je doet. Er zal dan ook meer vertrouwen zijn.
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Vertaal de belangrijkste doelstellingen in een of meerdere meetbare indicatoren (KPI’s) 
waarvan de voortgang gemonitord kan worden. Formuleer de KPI’s zo SMART mogelijk.
Hieronder staan enkele voorbeelden van KPI’s:

•  Wij willen een afname van de hoeveelheid verharding in onze gemeente met 30 pro-
cent in 2030 (ten opzichte van 2020).

•  Wij willen geen meldingen meer van overstroomde kelders bij hevige piekbuien in 
2025.

•  Iedere inwoner heeft binnen 300 meter van zijn huis toegang tot openbaar vervoer.

Vind je het lastig om indicatoren te formuleren, of heb je inspiratie nodig, kijk dan eens 
naar:
• CityKeys
• ISO 37122:2019

Een inspirerend voorbeeld is het Citizen Dashboard van Edmonton in Canada. Het dash-
board monitort gegevens van een aantal diensten die de stad Edmonton levert. Daarbij 
wordt gebruikgemaakt van open databronnen. Het mes snijdt zo aan twee kanten: het 
biedt transparantie in de voortgang met betrekking tot de realisatie van doelstellingen, 
én het is een stimulans voor de ontsluiting van open data. Elke indicator bevat een uitleg, 
historische informatie en grafiek met de progressie. Door op deze manier duidelijke indi-
catoren en databronnen te koppelen, wordt een solide basis gelegd voor datagedreven 
beleid.

Lees meer: 
Key Prestatie Indicatoren (KPI
Hoe kun je dit meten?

Stap 2: Formuleer de indicatoren

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CITYkeysD14Indicatorsforsmartcityprojectsandsmartcities.pdf 
https://www.iso.org/standard/69050.html
https://dashboard.edmonton.ca/
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Key performance indicators of vertaald naar het Nederlands ‘kritieke prestatie-indicato-
ren’ zijn variabelen waaraan valt af te lezen of een organisatie op koers ligt ten opzichte 
van haar doelstellingen.

Key performance indicators (afgekort KPI’s), 

zijn variabelen om prestaties te analyseren.

Met andere woorden: een KPI is simpele analyse van je beleid. Dit betekent niet dat een 
beleid goed of slecht is, maar hij kan wel een indicatie geven dat er misschien factoren 
zijn die over het hoofd zijn gezien of juist dat er precies wordt gedaan wat was verwacht. 
Om goed met dit soort indicatoren te werken moeten ze aan een aantal eisen voldoen:

•  Specifiek: het moet duidelijk zijn wat het doel is en waar een indicator voor staat. Het 
aantal leerlingen is bijvoorbeeld te vaag, maar het aantal studenten aan een universi-
teit is weer een stuk specifieker. Of zeg dat het gaat om alle onderwijsinstellingen.

•  Meetbaar: het moet kwantificeerbaar zijn en ook te vergelijken met een doelstelling. 
Dus het percentage oppervlakte verharding met als doel om dit te verlagen naar  
50 procent. Of in het geval van een gevoel een cijfer gebaseerd op een specifieke  
vragenlijst.

• Acceptabel: zet een doel dat ook daadwerkelijk een oplossing geeft.
• Realistisch: een doel moet wel uitvoerbaar zijn.
• Tijdgebonden: een doel moet binnen een bepaalde tijd gehaald worden.

Door hiermee te werken zijn doelen concreet gemaakt en is dus de mogelijkheid gecre-
eerd om hierbij databronnen te vinden (of te maken) die hierbij aansluiten.

Diverse steden hebben al oplossingen bedacht om hun beleid te monitoren. Hieronder is 
een aantal voorbeelden beschreven.

Tegelijkertijd laten deze voorbeelden zien dat doelstellingen nog vaak gebaseerd zijn op 
onderwerpen waarvoor data (eenvoudig) beschikbaar zijn. Ook gaat het vaak om één 
specifiek onderwerp per indicator en is de samenhang niet altijd duidelijk.
De ontwikkeling van duidelijke KPI’s in relatie tot beleidsdoelstellingen is ook niet altijd 
even eenvoudig. Neem bijvoorbeeld ‘stimuleren van het fietsgebruik’. Mogelijke aspec-
ten zijn:

• Aantal gereden kilometers
• Aandeel in modal split
• Aantal km’s fietspad
• Beschikbare plaatsen in stallingen (of bezettingsgraad van stalling)
• Gemiddelde snelheid fietsverkeer

Key Prestatie Indicatoren (KPI)
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Als duidelijk is wat je wilt weten, kom je bij de vraag hoe je dit kunt meten. Met andere 
woorden: het vertalen van de belangrijkste doelstellingen in de eerste stap naar een of 
meer meetbare indicatoren. Indicatoren zijn de instrumenten waarmee het onderwerp 
kan worden gemeenten. Een indicator is een statistisch gegeven waarvan wordt veron-
dersteld dat het representatief is voor een fenomeen dat ermee wordt gemeten.
[Streamer open] Om de omvang van de economie te kunnen meten wordt vaak het bru-
to binnenlands product (bbp) gezien als een representatieve indicator. Veranderen in het 
volume van het bbp is de maatstaf voor de mate van economische groei. Complexe on-
derwerpen kunnen vaak niet gemeten worden met één indicator. In dit geval heb je een 
set aan indicatoren nodig om het onderwerp te kunnen meten. [Streamer sluit]

 De indicatoren moeten SMART geformuleerd zijn:
•  Specifiek: het moet duidelijk zijn wat het doel is en waar een indicator voor staat. Het 

aantal leerlingen is bijvoorbeeld te vaag, maar het aantal studenten aan een universi-
teit is weer een stuk specifieker. Of zeg dat het gaat om alle onderwijsinstellingen.

•  Meetbaar: het moet kwantificeerbaar zijn en ook te vergelijken met een doelstelling. 
Dus het percentage oppervlakte verharding met als doel om dit te verlagen naar 50 
procent. Of in het geval van een gevoel een cijfer gebaseerd op een specifieke vragen-
lijst.

• Acceptabel: zet een doel dat ook daadwerkelijk een oplossing geeft.
• Realistisch: een doel moet wel uitvoerbaar zijn.
•  Tijdgebonden: een doel moet binnen een bepaalde tijd gehaald worden.

Hoe kun je dit meten?
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De eerste stap bij het vertalen van de doelstellingen naar meetbare indicatoren is het 
concreet maken:
•  Wij willen een afname van de hoeveelheid verharding in onze gemeente met 30 pro-

cent in 2030 (ten opzichte van 2020).
•  Wij willen geen meldingen meer van overstroomde kelders bij hevige piekbuien in 

2025.
•  Iedere inwoner heeft binnen 300 meter van zijn huis toegang tot openbaar vervoer.

De hierboven genoemde voorbeelden lijken redelijk concreet. Maar je zult het eens moet 
worden wat de definities zijn. Wat is verharding? Wat zijn hevige piekbuien? Hoe beter je 
de vraag kadert, hoe gemakkelijker het wordt om de juiste indicatoren te benoemen. 

Variabelen waaraan valt af te lezen of een organisatie op koers  

ligt ten opzichte van haar doelstelling noemen we kritieke prestatie- 

indicatoren (KPI’s). 

Er zijn online al veel voorbeelden te vinden om beleid te monitoren. Een goed voorbeeld 
is de website Zicht op Ondermijning. Via het dashboard krijgt elke gemeente in Neder-
land extra inzichten in lokale criminele fenomenen. Samen met andere partijen kunnen 
zij hiermee de preventieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit versterken.
Een ander voorbeeld is ‘Waar staat je gemeente?’ van de VNG. Deze site maakt het mo-
gelijk de prestaties van een individuele gemeente te bekijken en te vergelijken met ande-
re gemeenten op een groot aantal thema’s.

Wat valt er uit deze voorbeelden te leren?
1. Een overzichtspagina die de voortgang op hoofdlijnen weergeeft;
2. Een duidelijke doelstelling;
3. een beschrijving hoe de doelstelling wordt gemeten.

https://www.zichtopondermijning.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl
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Net zoals fysieke assets, zoals een brug of plantsoen, heeft data ook een life cycle.  
Deze moet net zoals een plantsoen onderhouden worden. In onderstaande figuur is  
de data life cycle weergegeven zoals toegepast in het DAMA DMBOK framework. 

De belangrijkste focuspunten in de data life cycle zijn:
-      datacreatie/verzamelen en datagebruik zijn de cruciale momenten in de cycle;
-      datakwaliteit, metadata en security moeten gedurende de gehele cycle worden  

gemanaged; 
-      focus op de meest belangrijke data voor jouw organisatie/vraagstuk. 
 

De Datagedreven Innovatie Canvas (DatCan: de toolkit voor succesvolle dataprojecten 
door Frans Feldberg en Tom Pots) geeft invulling op een aantal van bovenstaande focus-
punten. Nadeel is dat de whitepaper slechts beperkt open is. De volledige versie is tegen 
inruil van contactgegevens te vinden op https://datcan.nl/.

Stap 3: Manage de data life cycle

Plan

Dispose of

Enhance Use

Create 
/ Obtain

Design 
& Enable

Store
/ Maintain

The Data Lifecycle (DMBOK2, p.29)

https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge 
https://datcan.nl/
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Data verzamelen 
Er zijn verschillende manieren om data te verzamelen. Bij het verzamelen van data is het 
belangrijk om transparant te zijn over de keuzes die gemaakt worden. Waarom kiezen 
we ervoor om databron X niet mee te nemen bij de beantwoording van onze vraag en Y 
wel? Als bijvoorbeeld bepaalde bronnen op basis van beschikbaarheid, kwaliteit, inhoud 
of een ander criterium worden uitgesloten, is het cruciaal om dit te beschrijven in het ka-
der van transparantie en openheid.
Een handige oefening die kan helpen om de juiste data te verzamelen is het invullen 
van onderstaande matrix. Het doel is om in korte tijd zoveel mogelijk potentiële data-
bronnen te benoemen. Die kunnen vervolgens geordend worden in de vier kwadranten. 
Datasets die eenvoudig verkrijgbaar én waardevol zijn voor het beantwoorden van de 
vraag, zijn een goed startpunt voor de volgende fase van het project.
 

Bestaande (open) databronnen
Een goede start is om te kijken naar bestaande (open) databronnen. 

Tip: kijk bij de analyse van gewenste databronnen niet alleen  

binnen de eigen organisatie. Er zijn veel waardevolle externe  

(open) databronnen. 

Voorbeelden van externe databronnen:
• Data.overheid.nl
  Dit is het landelijke register dat verwijzingen bevat naar meer dan 16.000 beschik-

bare open data van overheidsorganisaties. Je kunt hier beginnen met zoeken en je 
wordt vervolgens verwezen naar de locatie waar de data staat.

Daarnaast heeft de rijksoverheid hier een overzicht staan van diverse dataverzamelings-
methoden: Dataverzamelingsmethoden | Toolbox Beleidsevaluaties
 • PDOK - Publieke Dienstverlening Op de Kaart
  PDOK is het platform voor hoogwaardige geoinformatie. Je vindt hier bijvoorbeeld 

de basisregistraties (BAG, BGT, BRK) en INSPIRE-datasets.
• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Zoek je onderwijsdata, dan is DUO een goed startpunt. DUO publiceert openbare 

cijfers over bekostigd onderwijs in Nederland.

https://data.overheid.nl/data
https://www.toolboxbeleidsevaluaties.nl/dataverzamelingsmethoden
https://www.pdok.nl/dataset_v1
https://duo.nl/open_onderwijsdata/
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• RIVM 
  Naast een algemene datacatalogus heeft RIVM ook de Samen Meten portal,  

waar je data vindt over Citizen Science-projecten op het gebied van onder meer 
luchtkwaliteit.

De bovenstaande lijst is uit te breiden met een groot aantal andere interessante ingan-
gen en organisaties, zoals NDOV (reisinformatie), CBS, KNMI, het Nationaal Dataportaal 
Wegverkeer (NDW) of de Basisregistratie Ondergrond. Niet alle data zijn gratis beschik-
baar. Zo biedt de Kamer van Koophandel een developer portal waar je toegang kunt 
aanvragen om de API van de KvK te bevragen. Elke keer dat je die API bevraagt, kost 
geld. Een alternatief is de Open KvK API, die ontwikkeld is als open alternatief.

Soms kun je ook met een kleine omweg aan de onderliggende databronnen komen.  
De site ‘Waar staat je gemeente?’ biedt een dashboard met veel informatie per  
gemeente. Bij elke van die onderwerpen is aangegeven welke databronnen zijn gebruikt. 
Op die manier kun je ook achterhalen welke bronnen voor jou interessant kunnen zijn.
Data zijn altijd verzameld voor een bepaald doel. Op dat doel is ook het datamodel  
afgestemd (zie stap 4) en bijvoorbeeld de frequentie en wijze van bijhouding (metadata, 
zie stap 4). Het kan zijn dat jouw gebruiksdoel afwijkt en daarmee andere eisen aan de 
data stelt.

Data creatie 

Je kunt ook zelf data ‘maken’. Dat kan door het uitvoeren van een enquête, maar ook 
door het toepassen van sensoren. Vooral de laatste categorie neemt een hoge vlucht. 
Doordat de prijs van sensoren steeds lager wordt, wordt de drempel om data te  
verzamelen steeds lager. 

Onder de noemer Citizen Science (of burgerwetenschap) zijn er ook steeds meer  
initiatieven waarbij bewoners zelf data verzamelen met sensoren. Enkele mooie  
voorbeelden zijn Telraam, waarbij burgers met sensoren vervoersstromen in kaart  
brengen, Curieuze Neuzen, waarbij burgers de hitte en droogte in hun tuin in kaart  
brengen, Hollandse Luchten en Snuffelfiets.

Het verzamelen van nieuwe data leidt ook tot nieuwe vragen en verantwoordelijkheden. 
Zo zul je bijvoorbeeld zelf moeten gaan bepalen of je eenmalig data in gaat winnen  
of frequent, in welke eenheden en hoe je de data opslaat en beheert. Maar er zijn ook 
ethische en privacyvraagstukken, zoals is gebleken bij het tellen van passanten in  
Enschede. Wanneer je nieuwe data gaat verzamelen, is het verstandig om altijd een  
apart Datamanagementplan (DMP) en/of Meetplan te maken. 

Wanneer bovenstaande stappen allemaal niet tot de gewenste data leiden, is het  
noodzakelijk om terug te gaan naar Stap 2. Pas je KPI’s aan zodat veranderingen wél 
meetbaar worden.

https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search;jsessionid=8B6267F890CBACA7C4A5BCA26E3EAC3C#/home
https://samenmeten.nl/
http://data.ndovloket.nl/
https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS
https://dataplatform.knmi.nl/#_
https://www.ndw.nu/
https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens
https://developers.kvk.nl/nl
https://openkvk.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://telraam.net/#9/51.9654/4.5515
https://curieuzeneuzen.be/
https://hollandse-luchten.org/
https://dutchmobilityinnovations.com/login?ReturnURL=https:%2F%2Fdutchmobilityinnovations.com%2Fspaces%2F1233%2Feffectieve-datastrategie-voor-gemeenten%2Fwiki%2Fview%2F39381%2Fsnuffelfiets
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-gemeente-enschede-om-wifitracking
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Een datamodel is een abstract model om de onderlinge relatie tussen data-elementen 
te ordenen en hun verhouding tot kenmerken van de echte wereld weer te geven.  
Datamodellen gaan over de structuur van de data. Het doel van een datamodel is dat 
ze de ontwikkeling van informatiesystemen vereenvoudigen door een definitie van 
het dataformaat te geven.

Neem bijvoorbeeld luchtkwaliteit, wegintensiteit of afvalinzameling. Als er geen gestan-
daardiseerd datamodel is, wordt de vergelijkbaarheid van gegevens een stuk lastiger en 
daarmee de mogelijkheid om data in te zetten voor beleidsmonitoring.

Een van de organisaties die sterk inzet op de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
datamodellen, is de FIWARE Foundation (https://www.fiware.org). Die werkt samen 
met TM FORUM (https://www.tmforum.org) aan standaardisatie van datamodellen. 
Wanneer een dergelijk model toegepast wordt, vergroot dat de herbruikbaarheid van 
data over verschillende toepassingen. Op dit moment zijn er twaalf datamodellen 
gedefinieerd. Daaromheen is een proces van RFC’s en RFP’s gestart.

Datamodellen

https://www.fiware.org
https://www.tmforum.org
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Datakwaliteit

Na het formuleren van de vraag is het van belang om in een vroeg stadium de data te be-
oordelen. Het belang van het beoordelen van de data kan als volgt worden samengevat:

1.   Inzicht verkrijgen in de aanwezige data
  Hiermee wordt inzichtelijk hoe de data eruitzien. Hierbij kan gedacht worden aan 

gestructureerde of ongestructureerde data, of datastandaardisatie wordt toegepast 
en hoe deze eruitziet. Wat zijn de ontsluitingsmogelijkheden en wat is de datakwali-
teit en -bruikbaarheid?

2.   Haalbaarheid 
  Inschatting maken of met de aanwezige data het gedefinieerde doel uit de vorige 

stap wel of niet gehaald kan worden

Mogelijk dient na beoordeling van de data de scope van het project te worden aangepast 
aan de aanwezige data. Nauwe afstemming tussen het doel en de beoordeling van de data 
leidt hierbij tot een haalbare scope. Ook kan worden besloten om het project stop te zetten 
en bijvoorbeeld eerst energie te stoppen in het verkrijgen of inwinnen van meer data. 

3.   Input geven voor de volgende stappen
  Het beoordelen van de data geeft inzicht in de mogelijkheden en tijd die nodig is 

voor bijvoorbeeld het opschonen van de data, feature engineering en mogelijkhe-
den voor analyse en modelleren.

Om de kwaliteit van datasets te bepalen is het belangrijk om de juiste vragen te stellen:
• Vind je in de data de juiste gegevens voor het beantwoorden van je vraagstuk?
•  Bevatten de data het juiste detailniveau? Van detail naar globaal is altijd mogelijk, 

maar andersom niet.
• Bieden de data inzicht in de juiste periode?
• Zijn de data up-to-date en met welke frequentie worden de data bijgewerkt?
• Zijn de data makkelijk te verkrijgen (link naar formaat, CSV, API)?

Data Quality

Intrinsic
Data Quality

Believability
Accuracy

Objectivity
Reputation

Value - Added
Relevancy
Timelines

Completeness
Appropriate 

Amount of Data

Interpretability
Ease of Understanding

Representational
Consistency

Consice Representation

Accessibility
Access Security

Contextual
Data Quality

Representational
Data Quality

Accessibility
Data Quality

Conceptual Framework of Data Quality (Wang & Strong, 1996 Q320)
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In een artikel hebben Strong, Lee en Wang een framework geformuleerd over datakwa-
liteit in context. Dit artikel uit 1996 wordt nog steeds veel gebruikt en beschrijft vijftien 
dimensies verdeeld over vier categorieën van datakwaliteit. Zie onderstaande figuur: 

Er zijn zeer veel data beschikbaar. Hoe je deze data waardeert, is  

een heel andere vraag. Op voorhand is de inhoud, kwaliteit, relevantie 

of bruikbaarheid niet altijd duidelijk. Een goed fundament voor  

datagedreven beleid begint daarom met het creëren van inzicht in deze 

aspecten. Het maakt data meetbaar, waardoor beleid controleerbaar 

en analyseerbaar kan worden en dus transparant. 

Metadata
Een belangrijke hulp bij het bepalen van de kwaliteit en mogelijke relevantie van een  
dataset, is metadata. Vaak zijn deze metadata opgesteld volgens een bepaalde  
standaard, waardoor veel vragen met betrekking tot kwaliteit direct zijn terug te vinden  
in de metadata.

Datamodellen
Naast metadata, zijn datamodellen een andere belangrijke manier om de kwaliteit van 
een databron te bepalen en te verbeteren. Met gestandaardiseerde data/datamodellen 
is het makkelijker om de data eenduidig te definiëren, de data in de juiste vorm te zetten 
en de data te vergelijken met andere data. [Meer over datamodellen]

Rating datasets
Ook ratings kunnen bijdragen aan de bepaling van de kwaliteit van datasets. Zo kunnen 
datasets beoordeeld worden op een aantal kenmerken, bijvoorbeeld volgens de 3 B’s  
die in het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn geformuleerd: Beschikbaarheid, Bruikbaar-
heid en Bestendigheid. Waardering van datasets is een van de manieren om snel inzicht  
te geven in de kwaliteit en kan onderdeel uitmaken van de metadata. [Meer over rating 
datasets]

https://www.researchgate.net/publication/2527556_Data_Quality_in_Context
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Naast metadata en datamodellen kunnen ook ratings bijdragen aan de bepaling van de 
kwaliteit van individuele datasets.

Zo kunnen datasets beoordeeld worden op een aantal kenmerken, bijvoorbeeld volgens 
de 3 B’s die in het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn geformuleerd: Beschikbaarheid, 
Bruikbaarheid en Bestendigheid. Waardering van datasets is een van de manieren om 
snel inzicht te geven in de kwaliteit en kan onderdeel uitmaken van de metadata.

Rating van datasets
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Data prepareren

Voor het prepareren van een databron is het van belang dat wordt gestart met exact 
dezelfde opmaak als de brondata. Maak nooit handmatige aanpassingen aan de data, 
maar doe dit altijd in een script (SQL, R, Python) zodat het reproduceerbaar is. 
Onder meer R en Python worden door data scientists veel gebruikt in de preparatie- en 
analysefase. 

Naast het bepalen van de inhoudelijke kwaliteit van de data, is het be-

langrijk om ook naar de databron zelf te kijken. Zo kan de databron zelf 

nog aanpassingen nodig hebben voordat die gebruikt kan worden voor 

analyse. 

Tegenwoordig zijn er veel opensource-initiatieven waar veel informatie voor data scien-
tists te vinden is. Zo zijn er voor (de beginnende) data scientist die R gebruikt onder meer 
de volgende bekende opensourcehandleidingen beschikbaar: https://r4ds.had.co.nz/ of 
https://moderndive.com/.

Hieronder staan enkele korte voorbeelden die samenhangen met het preparen van de 
gevonden databronnen.

•  filteren welke relevante elementen uit de dataset je wilt gebruiken, foute metingen 
verwijderen;

• formaat converteren naar een makkelijk werkbaar formaat;
• coördinatenstelsel inrichten;
• eenheden instellen, bijvoorbeeld van inch naar meter, dollar naar euro.

Voor stap 5 kan standaardisatie een belangrijke stap zijn om een databron klaar te ma-
ken voor analyse. Enkele voorbeelden van standaardisatie:

•  bijvoorbeeld bij bouwen is het handiger om een unieke bag-identificatie te gebrui-
ken, dan weet je precies over welk gebouw het gaat;

• unieke BSN-nummers;
• notatie van adres, etage, postcode in aparte velden, met consistentienotatie;
• lichtmastenidentificatie op basis van uniek nummer.

https://r4ds.had.co.nz/
https://moderndive.com/
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Data combineren
Standaardisatie helpt om verschillende databronnen te combineren en in samenhang te 
presenteren. Zo is het makkelijker om één gecombineerde databron te hebben met alle 
lichtmasten in Nederland in plaats van 355 losse datasets per gemeente. Het prepareren 
van data zodat het gecombineerd kan worden tot één bron, vergt doorgaans de inzet 
van specifieke software. Deze software zorgt dat inhoudelijke velden gematcht worden. 
In het voorbeeld van de lichtmasten blijkt bijvoorbeeld dat er veel verschillende manie-
ren en woorden voorkomen om een unieke mast te identificeren (mastnr, mastnummer, 
mastID, et cetera). Combineren van data vereist eenduidigheid over begrippen en stan-
daardisatie van de informatie. Wat voor lichtmasten geldt, geldt voor veel andere onder-
werpen (meldingen openbare ruimte, bomen).

Data en privacy
Vaak zal het vanwege privacyoverwegingen nodig zijn om data te bewerken voordat zij 
gebruikt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door data te anonimiseren of te pseudoni-
miseren. De publicatie Datakookboek Smart Mobility geeft op pagina 9 en 10 een goede 
beschrijving over dit onderwerp (> zie bibliotheek).
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Stap 4: Data delen

Om data te kunnen gebruiken, moeten zij gepubliceerd (en vindbaar) worden. Dat klinkt 
logisch en toch moeten er de nodige afwegingen gemaakt worden. Eén daarvan gaat 
over de voorwaarden waaronder de data gepubliceerd worden. Als data vrijelijk voor  
iedereen beschikbaar zijn, zonder beperkingen, praten we over open data. Een voorbeeld 
is de ontwikkeling van open urban platforms. Maar data kunnen ook alleen met bepaal-
de afdelingen of organisaties gedeeld worden. Veel informatie over de publicatie van 
data is te vinden op de site van The Open Data Institute. Er zijn veel publicaties te vinden 
die ingaan op de behoeften van verschillende stakeholders en verwijzen naar nuttige 
tools.

Een ander aspect van datapublicatie betreft de wijze van ontsluiting. De meest gebruikte 
manier is het aanbieden van een downloadbaar bestand, bijvoorbeeld een CSV- of Geo-
JSON-file. Het nadeel is dat de gebruiker steeds opnieuw het bestand moet downloaden 
als een nieuwe versie beschikbaar komt. Veel toepassingen halen eenmalig de data op, 
slaan die zelf op en gebruiken die om een dashboard of kaart te maken. Het is in die situ-
atie lastig te beoordelen of de meest actuele versie van de data wordt gebruikt. En voor 
de aanbieder of eigenaar van de data is er geen zicht op de toepassingen die gebruikma-
ken van een dataset.

API’s en webservices
Een andere manier is het bieden van een API (Application Programming Interface) of 
webservices. Dit is een soort online stopcontact om permanent data op te vragen. Het 
grote voordeel is dat het gebruik van de data beter te monitoren is, dat de gebruiker 
altijd beschikt over de meest recente data en die data niet zelf hoeft op te slaan. Voor 
beleidsmonitoring zijn API’s of webservices daarom meer geschikt. Zo wordt in het Digi-
taal Stelsel Omgevingswet sterk ingezet op de ontwikkeling van open API’s (conform de 
OpenAPI-specificatie) en komt er een ontwikkelaarsportaal waar alle beschikbare API’s 
gevonden kunnen worden (inclusief documentatie).

In de publicatie Harmonised Smart City APIs - A Cook Book for Cities 

worden voordelen van standaard API’s goed beschreven. Daarin wordt 

ook een stappenplan beschreven hoe je kunt starten met het gebruik 

van API’s en hoe je dit borgt in de organisatie. 

https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/action-clusters-and-initiatives/action-clusters/integrated-infrastructures-and-processes/urban-data
https://theodi.org/
https://6aika.fi/en/harmonised-smart-city-apis/
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Naast een API zijn er nog enkele manieren om data te ontsluiten. Een aantal voorbeelden 
van (standaard) services zijn: 1. Geo-services, zoals vastgesteld door het Open Geo  
Consortium (OGC) 2. NGSI API van FIWARE.

Voor geo-informatie (en direct van belang in het kader van de Omgevingswet), bestaat 
de INSPIRE-plicht. INSPIRE is een Europese richtlijn voor het beschikbaar stellen van 
geo-informatie. Dat gebeurt nu op verschillende niveaus, onder meer via het Nationaal 
Geo Register. Een deel van de gegevens en informatieproducten die in de context van de 
Omgevingswet beschikbaar moeten komen, vallen onder INSPIRE en zullen conform die 
standaarden beschikbaar moeten worden gesteld. Een reden te meer om goed na  
te denken over een catalogus om de (interne) informatie te registreren en te beheren.

Het doel van dataontsluiting is onder meer dat de gegevens gebruikt worden voor nieu-
we toepassingen. Zoals een klimaatatlas, 3D-model of app. Door de ontsluiting van data 
te scheiden van de toepassingen, wordt ook aangesloten bij de visie die VNG Realisatie 
heeft geformuleerd onder de naam Common Ground (https://vng.nl/samen-organise-
ren/common-ground).

Privacy en Security
Bedenk bij al deze stappen dat privacy en beveiliging een belangrijke factor is. Indien van 
toepassing, zorg dan allereerst voor anonimiseren van de data: maak de data niet meer 
herleidbaar tot bepaalde personen. Dit kan onder andere door het hashen van data.  
Bedenk, indien de data niet openbaar zijn, ook na over de opslag van data. Hoe waarde-
vol zijn de data? Zorg ervoor dat de data op de juiste manier en op het juiste niveau  
beveiligd zijn.

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/inspire-europese-leefomgeving
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=4770A28C9D867A0958CCA354BA46B522#/home
https://vng.nl/samen-organiseren/common-ground
https://vng.nl/samen-organiseren/common-ground
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/techblogpost-praktische-problemen-bij-het-afknippen-van-hashes
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Veel informatie over open data is te vinden in het Open Data Handbook. Er is een open 
data guide beschikbaar die beschrijft waarom open data er zijn, waarom het belangrijk is 
en hoe je data open kunt maken.

Open data

https://opendatahandbook.org/
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Een andere belangrijke hulp bij het bepalen van de kwaliteit en mogelijke relevantie van 
een dataset, zijn metadata.

Als je de gebruikers niet vertelt wat voor data het zijn, hoe actueel ze zijn 

en hoe zij kunnen worden gebruikt, hoe kun je dan verwachten dat ze 

die effectief gebruiken? 

Het begrip metadata houdt in de beschrijvende informatie over de gegevens zelf. De  
basiskenmerken van metagegevens vertellen wat de gegevens zijn, hoe de gegevens 
moeten worden geïnterpreteerd voor gebruik en hoe de gegevens werden opgesteld. 
Hoe metagegevens worden toegevoegd aan een databron verschilt van formaat tot  
formaat. Soms is het een bijbehorend bestand (bijvoorbeeld leesmij.txt of een pdf),  
een extra tabel in de database of het tabblad in een Excel-spreadsheet met meerdere 
tekst- of notitievelden met beschrijvende en contactgegevens.

Om de metadata te beschrijven wordt gebruikgemaakt van schema’s. Die hebben  
doorgaans een relatie met het doel waarvoor de data worden verzameld. Er zijn veel 
(standaarden voor) schema’s in gebruik. Bij alle schema’s worden de data meestal  
onderverdeeld in drie typen: 
1. beschrijvende metadata, zoals titel, auteur en samenvatting;
2.  structurerende metadata die relaties binnen en tussen objecten beschrijven,  

zoals links naar andere componenten;
3.  administratieve metadata, zoals versienummer, datum van de laatste update,  

archiveringsdatum, contactgegevens en beperkingen voor het gebruik.

Voor open data hanteert de Nederlandse overheid de DCAT-standaard. Uitgebreide info 
is te vinden op de site van data.overheid.nl: https://data.overheid.nl/ondersteuning/
open-data/dcat.

Voor geografische data is er de ISO 19115-standaard. Op de site van Geonovum is daar 
uitgebreide informatie over te vinden: https://docs.geostandaarden.nl/md/mdpro-
fiel-iso19115/.

Metadata

https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata_standard
https://data.overheid.nl/ondersteuning/open-data/dcat
https://data.overheid.nl/ondersteuning/open-data/dcat
https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19115/
https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19115/
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•  Kwaliteit: zijn het goede data? Is het bijvoorbeeld een net geordend Excel-be-
stand, of zijn het foto’s van aantekeningen? In het eerste geval kan je er meteen 
mee aan de slag, terwijl je in het andere geval een hoop acties moet ondernemen 
voor je het echt kan gebruiken. Maar denk ook aan het detailniveau: zijn het geag-
gregeerde gegevens over een hele stad, of bevat het de gegevens per kleinste een-
heid? Misschien dat je alleen behoefte hebt aan het stadsgemiddelde, maar als een 
iets beter detail nodig is loop je in het eerste geval al vast. Terwijl je detailgegevens 
altijd weer zelf kunt aggregeren naar welk niveau dan ook.

•  Eigenaar: wie heeft de data in bezit? Dit is vooral belangrijk als er onduidelijkheden 
optreden. Als de databron in eigen beheer is, kan er makkelijker nagegaan worden 
waar er misschien iets mis is gegaan. Terwijl bij externe databronnen deze controle 
een stuk moeilijker kan zijn.

•  Updatefrequentie: hoe ‘oud’ zijn de data en hoe vaak worden die bijgewerkt? Dit 
betekent niet dat elke databron elke maand bijgewerkt moet worden, want voor 
een hoop databronnen is dat ook niet haalbaar of nuttig. Maar het is wel belangrijk 
om te weten wat de frequentie is en of dit past bij het doel waarvoor de bron ge-
bruikt gaat worden. Stel dat het doel binnen 8 jaar behaald gaat worden, maar de 
frequentie ligt op 10 jaar, dan is deze bron niet geschikt. Of als het om een eenma-
lige databron gaat, dan kan het zijn dat deze, ondanks de goede kwaliteit, toch niet 
bruikbaar is.

•  Dekking: beslaan de data het gebied of de tijdsperiode waarover het gaat? Vaak is 
het namelijk wel mogelijk om een goede databron te vinden, maar die is niet dek-
kend voor het hele gebied of voor een hele periode.

Naast metadata, zijn datamodellen een andere belangrijke manier om de kwaliteit van 
een databron te bepalen en te verbeteren.
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Een belangrijke leidraad bij het delen van data zijn de FAIR-principes. FAIR staat voor 
Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (interoperabel) en Reusable 
(herbruikbaar). Voor elk van deze aspecten zijn criteria benoemd waar de data aan moe-
ten voldoen.

Bij ‘Vindbaar’ gaat het met name om de metadata, ofwel de informatie over de data.  
Bij ‘Toegankelijkheid’ gaat het over de manier waarop een gebruiker de data kan raad-
plegen en welke authenticatie/autorisatie daarbij van toepassing is. ‘Interoperabel’  
heeft betrekking op de mogelijkheid om data te combineren of te integreren met  
andere databronnen, applicaties en processen/workflows. Het uiteindelijke doel van  
de FAIR-principes is dat de data hergebruikt kunnen worden. Met name inzicht in de  
licentie die verbonden is aan de databron speelt hierbij een belangrijke rol.

FAIR data

https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data
https://dutchmobilityinnovations.com/login?ReturnURL=https:%2F%2Fdutchmobilityinnovations.com%2Fspaces%2F1233%2Feffectieve-datastrategie-voor-gemeenten%2Fwiki%2Fview%2F39367%2Fmetadata
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Leg vast hoe de uiteindelijk berekening tot stand is gekomen, welke 

data daarvoor gebruikt zijn, hoe je de data hebt verwerkt, welke filte-

ring je hebt toegepast, wat de voor- en nadelen zijn van het gebruikte 

model.
 
Je hebt nu goed nagedacht over de vraag, de benodigde data en indicatoren en het de-
len van de data. Dus nu is het tijd om de data toe te passen. In deze stap ga je aan de slag 
met het leukste onderdeel van het werken met data, namelijk met het daadwerkelijk 
analyseren van de data!
 
Het is belangrijk om in deze stap niet alleen naar het eindresultaat te kijken, maar ook de 
controleerbaarheid van de onderliggende bronnen goed vast te blijven leggen. Dit is be-
langrijk omdat de gepresenteerde informatie mogelijk het resultaat is van een transfor-
matie van brongegevens. In het kader van transparantie is het wenselijk inzicht te krijgen 
in deze transformaties en deze te kunnen controleren.

Het advies is daarom om vast te leggen hoe de uiteindelijk berekening tot stand is ge-
komen, welke data daarvoor gebruikt zijn, hoe je de data hebt verwerkt, welke filtering 
je hebt toegepast, wat de voor- en nadelen zijn van het gebruikte model. Ook is het van 
belang om duidelijk vast te leggen welke individuele datasets zijn gebruikt in een model, 
simulatie of analyse. In andere woorden, het gehele proces moet controleerbaar zijn. 
 
Meer over controleerbaarheid van data

Stap 5: Data toepassen
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Net zoals fysieke assets, zoals een brug of plantsoen, heeft data ook een levenscyclus. 
Deze moet net zoals een plantsoen onderhouden worden. Onderstaande figuur geeft de 
data life cycle weer zoals toegepast in het DAMA DMBOK framework. De belangrijkste 
focuspunten in de data life cycle zijn:
• datacreatie en datagebruik zijn de cruciale momenten in de cycle;
•  datakwaliteit, metadata en security moeten gedurende de gehele cycle worden ge-

managed; 
• focus op de meest belangrijke data voor jouw organisatie/vraagstuk. 
 
Hulpmiddelen om de data life cycle te managen
In het kader van transparantie kan een datacatalogus hulp bieden. Een belangrijk onder-
deel van  een datacatalogus of -portaal zijn de links tussen informatieproducten, zoals 
BI-rapportages en dashboards. Bij elk van deze producten kan aangegeven worden wel-
ke bronbestanden voor dit product gebruikt zijn. Wanneer een dergelijk informatiepro-
duct gebruikt of gepubliceerd wordt, is direct duidelijk wat de onderliggende bronnen 
zijn geweest. Het komt in de praktijk voor dat er al nieuwe versies van (bron)bestanden 
zijn, maar dat die nog niet gebruikt worden in een rapport, dashboard of kaart.
Om gebruikte data te kunnen controleren, kun je in een datacatalogus bekijken welke 
definitie gebruikt is bij een bepaald product. Er zijn datasets (voorbeeld ‘woningen in , 
bijvoorbeeld gebaseerd op data.overheid.nl (zie het Dataportaal van de gemeente Gro-
ningen, https://data.groningen.nl/) waarbij de gebruikte definitie (woning) invloed heeft 
op de inhoud van een dataset (aantal vierkante meters). Wanneer twee datasets over 
woningen gecombineerd worden die elk een andere definitie gebruiken, kunnen ver-

keerde conclusies getrokken worden.
Een ander voorbeeld van een databron waarin een combinatie van datasets wordt 
gebruikt, is de klimaatatlas (https://zuid-holland.klimaatatlas.net/) van de provincie 
Zuid-Holland met geografische analyses van klimaatonderwerpen. Voor elke kaart wor-
den verschillende bronbestanden gebruikt. Voor wateroverlast bij extreme neerslag in 
stedelijk gebied zegt de klimaatatlas bijvoorbeeld: “Voor panden (bron: BAG) is in het 
terreinmodel een vloerpeil van 15 cm boven maaiveld aangenomen. Het onderlopen van 
panden via drempels is niet meegenomen, omdat detailinformatie van drempelhoogte 
nog ontbreekt.”

Veelal kijken gebruikers alleen naar het eindresultaat (de kaart) en krijgt de controleer-
baarheid van de onderliggende bronnen minder aandacht (welke versie van een bron, 
welke aannames, et cetera). Toch is dat belangrijk omdat de gepresenteerde informa-
tie mogelijk het resultaat is van een transformatie van brongegevens. In het kader van 
transparantie is het wenselijk inzicht te krijgen in deze transformaties en deze te kunnen 
controleren.

Naast het combineren van relevante en kwalitatief hoogwaardige datasets en de contro-
leerbaarheid van het gehele proces, is een laatste belangrijke stap het kunnen evalueren 
en monitoren van doelstellingen. Het laatste hoofdstuk zal dieper ingaan op het gebruik 
van kritieke prestatie-indicatoren om meetbare doelstellingen te kunnen formuleren.

Datamanagement

https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge
https://data.groningen.nl/
https://zuid-holland.klimaatatlas.net/
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Indicatoren monitoren

Veel vraagstukken/problemen vereisen monitoring over een langere periode en zullen 
niet zijn beantwoord met een eenmalige analyse of conclusie. Het is daarbij belangrijk 
dat constant dezelfde data worden gebruikt en dat er geen wijzigingen in variabelen en 
definities plaatsvinden; als deze wel plaatsvinden moeten deze worden gerapporteerd.

Veel vraagstukken/problemen vereisen monitoring over  

een langere periode en zullen niet zijn beantwoord met  

een eenmalige analyse of conclusie. 

Relevante vragen met betrekking tot monitoren van doelstellingen:
• Hoe vaak moet monitoring plaatsvinden?
• Kan het proces geautomatiseerd worden?
• Zijn de eerder geïdentificeerde databronnen nog steeds relevant en ongewijzigd? 
• Is er inzicht in gebruikte bronnen?
• Zijn je doelstellingen nog steeds correct?

Herhaal dit proces regelmatig om een completer beeld te krijgen van het verloop, van 
de veranderingen van KPI’s in de tijd. Het is afhankelijk van de kwaliteit van de data (bij-
voorbeeld realtime of niet) hoe frequent je nieuwe data wilt verzamelen.



Datakookboek | p 33

Uiteindelijk wil je de uitkomst van de data-analyse ook goed kunnen overbrengen. Daar-
voor maak je een rapport dat je kunt aanvullen met een dashboard en presentatie. Er zijn 
veel systemen beschikbaar en vaak kun je in deze systemen direct collega’s en stakehol-
ders uitnodigen om in het programma zelf te werken, zodat ze ook kunnen inzien hoe je 
tot de analyses bent gekomen.

Ook in deze stap is het opnieuw van belang dat inzichtelijk wordt op basis van welke 
bronnen de gepresenteerde informatie tot stand is gekomen en welke instellingen en 
toepassingen tot dit resultaat hebben geleid. Verwijzen naar documentatie is dus cruci-
aal om ervoor te zorgen dat de herkomst van je presentatie te herleiden is.

Voorbeelden dashboards:
Een specifieke uitwerking van een visualisatie is een zogenaamde storymap. Het is een 
combinatie van tekst en kaartmateriaal om een vraagstuk inzichtelijk te maken. Een 
voorbeeld van een storymap is de aanpak van het knooppunt Hoevelaken (A1-A28). 
Deze oplossing is gemaakt door Arcadis met de software van ESRI. Het beschrijft het 
project, wat er gaat gebeuren en wat de effecten zijn. Deze manier van presenteren  
helpt om een complex vraagstuk inzichtelijk te maken.

Data visualiseren

https://arcadis.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ee707b653ebe4459b260454f7e191fc6&locale=n
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Stap 6: Evalueer het proces

Ook bij een effectieve datastrategie is de Plan-Do-Check-Act-cyclus van toepassing. Aan 
het ‘eind’ van de data-analyse (er is waarschijnlijk nooit een eind) is het van belang om 
telkens weer het proces goed onder de loep te nemen en te evalueren. 

Daarnaast is het van belang om bij het doorlopen van de cyclus stil te staan bij vragen 
als: Hebben we nu de inzichten waar we naar op zoek waren? Zijn dit de juiste KPI’s ge-
weest? 

Bekijk het rapport/dashboard/presentatie en bespreek de  

trend die uit de data blijkt. Op basis hiervan kun je weer  

verder bouwen, de aanpak aanscherpen, veranderen. 

De wereld staat niet stil. Voortdurend zullen nieuwe technologieën, datastromen en in-
zichten beschikbaar komen. Uitvoeringsmaatregelen zullen bijstelling behoeven om de 
ambities en doelstellingen te halen. Juist daarom is het belangrijk dat acties meetbaar 
en controleerbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat data 
slechts een modelweergave van de werkelijkheid bieden.
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21984
https://smartmobilitymra.nl/datakookboek-smart-mobility/
https://stt.nl/en/futures-studies/data-is-macht/data-is-macht
https://publicaties.vngrealisatie.nl/2017/koken-met-data/#!/voorblad
https://6aika.fi/en/harmonised-smart-city-apis/
https://vng.nl/nieuws
http://www.planum.net/peripheria-the-human-smart-cities-cookbook
https://monum.github.io/playbook/
https://ash.harvard.edu/publications/analytics-playbook-cities-navigational-tool-understanding-data-analytics-local
https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge  
https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge  
https://www.opengroup.org/archimate-forum
https://www.archimatetool.com/
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Voorbeelden
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Snuffelfiets

Het Snuffelfietsproject is een initiatief vanuit de provincie Utrecht om samen met bur-
gers door middel van relatief goedkope sensoren een beeld te krijgen van de luchtkwa-
liteit in de provincie. Vaak is het onduidelijk hoe het nou staat met de luchtkwaliteit (op 
een kwantitatieve manier) en betekenen de mogelijkheden om dit vast te stellen over 
het algemeen een flinke investering. Dit is een van veelvoorkomende vicieuze cirkels, 
waarbij data nodig zijn om het probleem vast te stellen, maar het probleem al duidelijk 
moet zijn om de juiste data te verzamelen.

In dit project is het idee dat burgers met simpele sensoren rond gaan fietsen, zodat met 
betrekkelijk weinig sensoren een grote dekking kan worden verkregen. Zodra deze dek-
king bekend is, zouden dan eventueel meer exactere sensoren geplaatst kunnen worden 
op kritieke plekken, zodat er geen onnodige bestedingen worden gedaan.

Van beleid naar meting
De Provincie Utrecht voert een project uit om de luchtkwaliteit en fietsroutes in kaart 
te brengen. In 2019 krijgen 500 fietsers een meetkastje (mobiele sensor) waarmee elke 
10 seconden de luchtkwaliteit en gps-positie worden gemeten. Elke 2 minuten worden 
de data via een standaardprotocol (NB-IoT of LTE) verstuurd naar een dataplatform. De 
data die worden verzameld worden ook naar het RIVM gezonden om de gegevens te 
valideren ten opzichte van het officiële landelijke meetnet. De gecorrigeerde gegevens 
worden eveneens op een dataplatform opgeslagen en beschikbaar gesteld als open 
data.

 

In feite is het achterliggende proces voor elk sensorproject vergelijkbaar, zoals hieronder 
schematisch is weergegeven. Sensoren versturen de data via een gateway naar een da-
taplatform. Daar worden de data in een herbruikbaar, open formaat omgezet, zodat het 
kan worden hergebruikt voor nieuwe toepassingen.

Publicatie als open data is een keuze die de eigenaar van de data maakt. Op een verge-
lijkbare manier heeft de gemeente Utrecht bijvoorbeeld vijftig invalideparkeerplaatsen 
voorzien van een sensor. Elke statuswijziging (vrij-bezet) wordt als nieuw record opge-
slagen, zodat een set historische data wordt opgebouwd die gebruikt kan worden voor 
analyse en eventuele aanpassing van beleid.

Van meting naar data
Wat houdt een dergelijke meting nou precies in? Simpel gezegd stuurt zo’n sensor elke 
10 seconde een setje van meetwaardes die in die tijdspanne zijn waargenomen. Al deze 
metingen worden in een grote dataset verzameld, die als bron kan worden gebruikt.

https://snuffelfiets.nl/
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Hieronder is een overzicht gegeven van hoe zo’n set meetwaardes er in het echt uitziet. 
Wat opvalt is dat in sommige gevallen de veldnaam en veldwaarde meten duidelijk zijn, 
soms de veldnaam logisch klinkt maar de waarde erbij onlogisch lijkt, en soms is het he-
lemaal onduidelijk wat een waarde voorstelt.

Veld Waarde Veld Waarde

voc 538 pressure 1025

versionMajor 1 pm1_0 3

errorCode 0 versionMinor 3

voltage 122 horizontalAccuracy 67788

accMax 0 entityId 352...447

verticalAccuracy 49795 pm10 3

no2 84 temp 204

location 52.1052,5.1244 humidity 54

pm2_5 3 time 1566333186

Met andere woorden: deze data bevatten nog geen informatie. Zoals al eerder is aange-
geven, is het niet alleen belangrijk dat de databron beschikbaar is, maar ook de nodige 
metadata bevat om daadwerkelijk gebruikt te kunnen worden.

 Van data naar informatie
Kijk maar naar de waarde voor het veld temp: gezien de soort metingen is het logisch 
om te bedenken dat dit voor temperatuur staat. Maar hoe zit het dan met die 204? Dat is 
duidelijk geen graden Celsius, maar wat dan? Graden Fahrenheit? Kelvin?
Gelukkig is dit veld te vergelijken met de standaard weermetingen, zodat te beredeneren 
is dat het staat voor 20,4 graden Celsius. Maar dit is niet voor elke meetwaarde te doen, 
juist omdat dit het hele doel is van het project! Ook is het fijn dat er een versienummer 
wordt meegestuurd, maar is het wel belangrijk dat bekend is wat eventuele verschillen 
zijn in versies.
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Hieronder zijn de data omgeschreven naar informatie. Een aantal velden is daarbij weg-
gelaten om het overzichtelijk te houden, maar het idee is dus dat vastligt wat een waarde 
representeert.

Veld Betekenis Waarde

pressure Luchtdruk 1025 hPa

horizontalAccuracy Afwijking GPS 67.788 meter

pm10 Concentratie fijnstof 3 µg/m³

temp Temperatuur 20.4 graden Celsius

location GPS locatie (lat, lon) (52.105156,5.124354)

humidity Relatieve luchtvochtigheid 54 procent

time Tijd sinds Unix Epoch 1566333186 secondes

Nu spreken we over informatie: de data zijn begrepen en liggen eenduidig vast, zodat 
vergelijkingen met andere datasets of bronnen gemaakt kunnen worden. Deze drie mil-
joen setjes meetwaardes zijn nu een grote set met informatie, klaar voor gebruik.

Als extra stap wordt deze informatie ook nog eens gevalideerd door het RIVM. Dat houdt 
in dat alle metingen ook naar het RIVM worden gestuurd, dat de metingen vergelijkt met 
metingen van zijn eigen meetopstellingen. Ook heeft het een aantal sensoren onder ob-
servatie om de precieze (langetermijn)werking te bestuderen. Op deze manier kan het 
RIVM correcties uitvoeren op de meetwaardes, zodat deze accuraat blijven, ook al verto-
nen de sensoren na verloop van tijd enig verloop.

Van informatie naar presentatie
Nu de informatie aanwezig is, kan de stap gemaakt worden naar daadwerkelijke kennis. 
Met andere woorden, hoe presenteer je deze informatie. De informatie over de lucht-
kwaliteit bevat twee dimensies: een ruimtelijke dimensie (waar is wat gemeten) en een 
temporale dimensie (wanneer is wat gemeten). Vaak zal in een presentatie een keuze 
gemaakt moeten worden voor een dimensie. Deze dimensionaliteit betekent ook dat er 
niet alleen op veel plekken gemeten moet worden, maar ook vaak op dezelfde plek ge-
meten moet worden.
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Hieronder is een aantal voorbeelden gegeven, elk met hun voordelen en nadelen.

Routes
Een route is een reeks aaneengesloten punten van een bepaalde sensor. Onderstaande 
kaart geeft dus weer hoe fietsers zijn gereden en welke luchtkwaliteit er onderweg ge-
meten is. Kort gezegd: puntjes tekenen en lijntjes trekken.

Voordelen Nadelen

Duidelijk inzicht in waar men gefietst heeft 
zonder bewerkingen.

Geen inzicht in de tijdsverdeling en de 
ruimtelijke onzekerheid.

Grid
In het geval van de grid, is het gebied in stukken geknipt (vierkanten, zeshoeken, et cete-
ra) en is per gebied de gemiddelde luchtkwaliteit bepaald. Belangrijke parameter van een 
grid is de celgrootte: wat is de maat van de kleinste verdeling?

Voordelen Nadelen

Goed globaal beeld van de situatie zonder 
naar precieze punten te kijken, minimale 
bewerking.

Geen inzicht in de tijdsverdeling en bepalen 
van celgrootte heeft invloed.

Wegvakken
In plaats van de routes uit de metingen te halen, is er in dit geval voor gekozen om de 
punten te matchen aan wegvakken zoals die door het NDW zijn bepaald. Op deze manier 
kunnen metingen op wegvakkniveau bekeken worden. Tevens is voor elk wegvak een 
uitsplitsing gemaakt naar uurvak.

Voordelen Nadelen

Het beeld bevat nu daadwerkelijk  
de bestaande infrastructuur, wat het  
mogelijk maakt de luchtkwaliteit te  
vergelijken met andere informatie  
over de weg.

Elk punt hoort bij een wegvak, terwijl  
de onzekerheid andere wegvakken niet  
uit kan sluiten. Vraagt veel bewerking.
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Stap 1 Formuleer de vraag
Het college van burgemeester en wethouders in Capelle aan den IJssel wil in 2023 mini-
maal 70.000 zonnepanelen in de stad hebben. Vandaar dat in 2018 aan de unit Geo de 
vraag werd gesteld hoeveel panelen er op dat moment al waren.

De doelstelling van het college staat uiteraard in verband met de energietransitie en de 
afspraken die daarover zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Ook in Capelle wordt ge-
werkt aan de energietransitie in de meest brede zin. Omdat de stad geen buitengebied 
kent, zijn zonneparken geen optie en ook voor windturbines is geen plaats. De stad kent 
er welgeteld één, aan de rand van de gemeentegrens op het terrein van een waterzuive-
ring bij een bedrijventerrein. Meer is niet haalbaar. Het toepassen van zonnepanelen op 
daken is dan een van de overgebleven mogelijkheden voor duurzamer energieopwek-
king.

Vervolgens had het energieteam twee subvragen:
•  In welke buurten van Capelle liggen al de meeste panelen en waar de minste?  

Met dit inzicht kan gericht een strategie worden bepaald om het plaatsen van  
zonnepanelen te bevorderen.

Om te kunnen zien hoeveel deze panelen al bijdragen aan de gehele duurzame energie-
opwekking kwam vervolgens de vraag: hoeveel alle panelen bij elkaar per jaar opbren-
gen, afgezet tegen het huidige energieverbruik.

Stap 2 Formuleren indicatoren
Indicator 1:  het aantal zonnepanelen per pand per jaar binnen de gemeente;
Indicator 2:  functie van de panden per jaar binnen de gemeente  
   (woonfunctie of bedrijf);
Indicator 3:  jaarlijks stroomverbruik van woningen binnen de gemeente;
Indicator 4:  jaarlijks stroomverbruik van bedrijven binnen de gemeente;
Indicator 5:  locatie van panden per buurt binnen de gemeente;
Indicator 6:   het jaarlijks vermogen van elk gesignaleerd zonnepaneel uitgedrukt in 

wattpiek.

Stap 3 Manage de data life cycle
Data verzamelen
In deze analyse zijn luchtfoto’s gebruikt die in opdracht van de afdeling Stadsontwikke-
ling zijn gemaakt. Uit de luchtfoto’s is af te leiden op welke panden zonnepanelen liggen. 
Tevens is het aantal zonnepanelen per pand af te leiden.

Vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is te herleiden welke functie een 
pand vervult (woonfunctie vs. bedrijfs- of kantoorfunctie) en waar de panden zich in de 
gemeente bevinden.

Het energieverbruik van woningen en bedrijven wordt niet door de gemeente bijgehou-

Zonnepanelen in Capelle aan den IJssel
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den. Het CBS houdt het gemiddeld stroomverbruik bij van woningen per buurt. Zo kan 
een schatting gemaakt worden van het totale energieverbruik van woningen binnen de 
gemeente.

Het CBS houdt het gemiddeld stroomverbruik van bedrijven bij op postcodeniveau.
Data beoordelen

Data beoordelen
Belangrijk punt om te weten in deze analyse zijn de peilmomenten van de bronnen. Zo 
wordt de BAG weliswaar continu geactualiseerd, maar de luchtfoto’s worden eens per 
jaar geüpdatet. Dit betekent dat de gegevens maximaal een jaar oud zijn en dat er in de 
tussentijd meerdere factoren kunnen veranderen.

Het aggregatieniveau van het gemiddeld stroomverbruik per woning verschilt van het 
gemiddelde stroomverbruik per bedrijf. Om naar hetzelfde aggregatieniveau te komen, 
is een koppeling nodig tussen postcodes en buurten.

De technologie rondom zonnepanelen blijft zich ontwikkelen in een gestaag tempo. Dit 
betekent dat het vermogen elk jaar met ongeveer 10 wattpiek toeneemt bij een nieuw 
zonnepaneel. Dit is gebaseerd op de aanname dat er een lineaire toename bestaat in het 

vermogen van zonnepanelen tussen 2001 en 2020.
Op basis van een bron wordt geconcludeerd dat zonnepanelen na 25 jaar nog 80 procent 
van hun vermogen opbrengen. Om dit door te vertalen naar de cijfers dient een correc-
tie plaats te vinden van -0,8 procent per jaar per zonnepaneel. Ook hier wordt uitgegaan 
van een lineair effect.

Tot slot wordt het vermogen van de zonnepanelen uitgedrukt in wattpiek. Het energie-
verbruik wordt uitgedrukt in kWh.

Ontsluiten van data
Alle bronnen in deze analyse zijn handmatig ontsloten. Dit heeft als reden dat de gege-
vens ‘slechts’ jaarlijks geüpdatet worden. Het automatisch ontsluiten van de data heeft 
in deze analyse weinig toegevoegde waarde. De data zijn opgenomen in de datavijver en 
wordt vandaaruit toegepast in een themakaart in de StadsAtlas die via ArcGIS Online van 
ESRI is opgezet. En in een dashboard via de tool Smart M.App van Hexagon.
Documentatie vindt plaats middels een document.

https://www.sungevity.nl/zonnepanelen/werking/vermogen/#:~:text=Gemiddelde%20afname%20vermogen%20zonnepanelen%20per%20jaar&text=Fabrikanten%20geven%20over%20het%20algemeen,oorspronkelijke%20vermogen%20na%2025%20jaar.
https://stadsatlas.capelle.nl/
https://hexagon.com/products/m-app-enterprise 
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Indicatoren monitoren
Door het jaarlijks updaten van de cijfers wordt een trend zichtbaar in het stijgend aan-
tal zonnepanelen in de gemeente, inclusief de precieze locatie van deze toename en het 
aandeel ervan in het totale stroomverbruik. In zowel de themakaart als in het dasboard 
kun je de ontwikkelingen door de tijd volgen, en ook een specifiek moment bevragen.

Stap 4 Data delen
De data zijn gebruikt om een themakaart in ArcGIS Online plus een interactief dashboard 
te maken in Smart M.Apps. 

De extern beschikbare themakaart: https://stadsatlas.capelle.nl/app/76f1a45be8cf4b7f-
b266eff4146d4e8a

Stap 5 Data toepassen
Op basis van de luchtfoto’s zijn de hoeveelheid en de locaties van de zonnepanelen in-
zichtelijk gemaakt. Dat gebeurt deels via een algoritme van de leverancier van de muta-
tiesignalering software: Erdas Imagine van Hexagon. Dit algoritme wordt elk jaar verder 
ingeregeld. Tot nu toe is handmatig nalopen van de foto’s nog nodig.

 https://stadsatlas.capelle.nl/app/76f1a45be8cf4b7fb266eff4146d4e8a 
 https://stadsatlas.capelle.nl/app/76f1a45be8cf4b7fb266eff4146d4e8a 
 https://stadsatlas.capelle.nl/app/76f1a45be8cf4b7fb266eff4146d4e8a 
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Uiteindelijk levert dit per pand een trigger op dat er panelen liggen. Deze lijst (een Ex-
cel-bestand) wordt in QGIS ingelezen. Daarin worden vervolgens handmatig alle gesig-
naleerde locaties nagelopen om het aantal panelen in te vullen. Vanuit de link met het 
BAG-ID is bekend om welk pand het gaat. Ook wordt het jaartal van de fotovlucht opge-
slagen zodat het uiteindelijke adres, aantal panelen en jaar van aanleg bekend is.
Overigens kan een paneel al iets langer aanwezig zijn. De luchtfoto’s worden meestal 
in maart gemaakt. Panelen die in april worden aangebracht zijn dus pas het jaar erop in 
maart op de foto te zien. Kortom qua aanlegjaar kan men er circa een jaar naast zitten.
Door de analyseresultaten te koppelen aan de BAG is ook de functie van het gebouw 
en de buurt inzichtelijk geworden. Door de leeftijd van de zonnepanelen te achterhalen 
(datum luchtfoto) kan vervolgens het vermogen in wattpiek berekend worden door het 
bouwjaar van het paneel in acht te nemen.

Om van wattpiek naar kWh te komen wordt het vermogen in wattpiek vermenigvuldigd 
met 0,85. Vervolgens wordt de correctie van 0,8 procent per levensjaar van het zonne- 
paneel doorgerekend.

Bij de berekening van het totale stroomverbruik in de buurten is het gemiddeld stroom-
verbruik vermenigvuldigd met het aantal woningen in de buurt. Vervolgens is om over-
schatting tegen te gaan een correctie doorgevoerd. Door het totaal te vermenigvuldigen 
met 0,955 is rekening gehouden met leegstand. Tevens zijn er bedrijfswoningen waarbij 
het energieverbruik wordt toegekend aan het bedrijf. Deze berekening is afgeleid van de 
Klimaatmonitor.

 De onderstaande formules zijn gebruikt in de analyse:

Energieverbruik  
woningen = 

gemiddeld energie-
verbruik woningen 

*aantal woningen * 0,955

Energieverbruik  
bedrijven =

gemiddeld energie-
verbruik bedrijven

* aantal bedrijven

Opgewekt  
vermogen (kWh)  
van zonnepanelen =

vermogen (wattpiek) 
bouwjaar zonnepa-
neel * (1-(t*0,008))

* aantal  
zonnepanelen

* 0,85

t = jaar van analyse – bouwjaar zonnepaneel
 

https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive
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Stap 6 Evalueer het proces
 
Documentatie
Dat is hier gedaan door de gemaakte keuzes vast te leggen tijdens de analyse. Door deze 
expliciet te benoemen krijgen andere gemeenten inzicht in de gemaakte keuzes. In deze 
analyse over zonnepanelen is twee keer een aanname gedaan over een lineair verband. 
De kans is aanwezig dat dit in de praktijk niet zo is, zie onderstaande afbeelding voor 
mogelijke andere verbanden.

Ook het documenteren van een bias hoort bij data-analyse. Luchtfoto’s worden slechts 
een keer per jaar gemaakt. De levenscyclus van zonnepanelen is eindig. Op enig mo-
ment zullen zonnepanelen gedurende het jaar vervangen gaan worden voor nieuwere/
betere. Met dit feit is momenteel geen rekening gehouden binnen de analyse. Het wordt 
een uitdaging om vernieuwing in de komende jaren te detecteren. Wel is het zo dat bij 
het nalopen van de gesignaleerde nieuwe panelen er naast de genoemde mutaties ook 
panelen worden ontdekt die eerder over het hoofd zijn gezien. In beide gevallen worden 
deze uiteraard alsnog handmatig opgenomen en toegevoegd, dan wel aangepast in de 
registratie. Bron: Wikipedia (2021)
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Evaluatie
Bij deze analyse is het zaak dat de technologie rondom zonnepanelen in de gaten gehou-
den moet worden. Een technologie-ontwikkeling kan het vermogen van zonnepanelen 
een enorme boost geven. Ook is het van belang om inzicht te krijgen in de vervanging 
van zonnepanelen. Door nieuwe zonnepanelen neemt het aantal opgewekte kWh toe.

Tot slot werkt de gemeente samen met de leverancier aan de verfijning van het algorit-
me dat helpt bij het geautomatiseerd signaleren van locaties waar zonnepanelen te zien 
zijn op de luchtfoto’s. Dit bespaart op termijn veel tijd.
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Stap 1: Formuleer de vraag
In de zomer van 2017 tekenden elf lokale en landelijke overheden het convenant voor de 
City Deal Zicht op Ondermijning. De ambitie van deze City Deal is het versterken van de 
preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit door gebruik te maken van data en 
nieuwe methoden van data-analyse.

Ondermijnende criminaliteit is georganiseerde of stelselmatig gepleegde criminaliteit  
die de structuur van de maatschappij misbruikt en verzwakt. Voor de verbetering van  
de leefbaarheid en het economische klimaat van de grote gemeenten is veiligheid  
een essentiële randvoorwaarde. De afgelopen jaren is gebleken dat veel veiligheids- 
problemen – meer dan eerder werd gedacht – worden veroorzaakt door ondermijnende 
criminaliteit.

Maar hoe krijgen we zicht op deze ondermijnende criminaliteit? Om antwoord te kunnen 
geven op deze vraag is op een beveiligde omgeving van het CBS data van verschillende 
betrouwbare landelijke bronnen, zoals gemeenten, het Kadaster en de Financial Intelli-
gence Unit (FIU) gecombineerd.

Stap 2: Formuleer de indicatoren
De eerste stap voor het formuleren van de indicatoren is het opknippen van het onder-
werp ondermijning in thema’s. De volgende thema’s worden in het dashboard Zicht op 
Ondermijning onderscheiden:
• misbruik van vastgoed
• drugsproblematiek
• verdachte transacties
• brancheanalyses
• Wmo-zorg

In het dashboard staan te veel indicatoren om hier allemaal te benoemen. Het eerste 
thema, misbruik van vastgoed, heeft als doel inzicht te geven in het risico dat vastgoed 
mogelijk gebruikt wordt voor het witwassen van (crimineel) geld of andere vormen van 
misbruik. Hiervoor wordt naar diverse factoren gekeken.

•  Kenmerken van woning- en niet-woningeigenaren of verblijfsobjecten 
  Deze kunnen voorspelkracht hebben voor de kans dat een verblijfsobject gebruikt 

wordt voor criminele doeleinden. Deze kenmerken noemen we daarom ook wel 
risico-indicatoren. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van een laag inkomen en 
vermogen en minstens twee verblijfsobjecten in bezit, veroordeling van een eige-
naar en een vaak verhandelde woning.

Dashboard Zicht op Ondermijning

https://www.zichtopondermijning.nl/
https://www.zichtopondermijning.nl/
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•  Onverklaarbare woningaankopen
  Voor de aankoop van een woning is (veel) geld nodig en wordt meestal een  

hypotheek afgesloten. Als zekerstelling voor de hypotheekverstrekker is een  
bepaald inkomen nodig. Soms wordt een woning gekocht voor een bedrag waar  
de koper niet voldoende (geregistreerd) geld voor heeft en/of dat niet gedekt is  
door een hypotheek. We spreken dan van een onverklaarbare woningaankoop. 
Vanaf 1 januari 2014 is het verboden om onroerende goederen te financieren  
met contant geld.

• Kenmerken hypotheeknemer
  Woningaankopen kunnen gebruikt worden om geld wit te wassen. Wanneer  

de financier van een hypothecaire lening geen Nederlandse bank is, maar een  
persoon of buitenlands bedrijf, bestaat een verhoogd risico op witwassen.

Stap 3: Manage de data life cycle
De kern van het dashboard wordt gevormd door data van het CBS. Hierbij gaat het  
bijvoorbeeld om locatie- en inkomenskenmerken, maar ook om gegevens over  
veroordelingen door het Openbaar Ministerie en om inschrijvingen bij de Kamer van 
Koophandel. In een beveiligde omgeving worden deze gegevens gecombineerd met 
data van andere betrouwbare landelijke bronnen, zoals gemeenten, het Kadaster, van  
de politie en de Financial Intelligence Unit (FIU).

Stap 4: Data delen
De data staan in een afgeschermde omgeving waar alleen geautoriseerde onderzoekers 
toegang tot hebben. Om de gegevens ook voor anderen beschikbaar te stellen is ervoor 
gekozen om de geaggregeerde gegevens aan gemeenten, wijken, buurten of branches 
beschikbaar te stellen. Vanwege de CBS-wet zijn de data niet herleidbaar tot individuele 
personen, bedrijven of adressen. Al deze geaggregeerde data zijn als open data te  
downloaden. De gebruikers van het dashboard kunnen zowel de afbeeldingen van het 
dashboard als de onderliggende data downloaden en gebruiken. En dat brengt ons bij  
de vijfde stap, het toepassen van de data.

De data zijn toegankelijk op de website Zicht op Ondermijning.

https://www.zichtopondermijning.nl/
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Stap 5: Data toepassen
Het dashboard is vrij toegankelijk voor iedereen. Gemeenten kunnen de inzichten naast 
andere gegevensbronnen leggen en eventueel toepassen in lopende onderzoeken  
of programma’s. Kennisdeling en samenwerking zijn hierbij essentieel. Binnen een  
gemeente kunnen afdelingen veiligheid en jeugdzorg bijvoorbeeld bespreken hoe de 
preventieve aanpak van softdrugscriminaliteit kan worden verbeterd. Samen met de  
politie kan een gemeente kwetsbare branches in beeld brengen. Het dashboard Zicht  
op Ondermijning leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe onderzoeksvragen. Zo kunnen 
verschillende partijen hun beperkte capaciteit effectiever inzetten.

Stap 6: Evalueer het proces
Het project Zicht op Ondermijning is een iteratief proces, een proces van herhaling en  
kijken of datgene wat gemaakt is, aansluit bij de behoeften. Het rapport over de resul-
taten van de tweede fase en aanbevelingen voor het vervolg om de preventieve aanpak 
van ondermijnende criminaliteit te versterken, is hier te vinden. In de rapportage is  
aandacht voor een terugblik op de behaalde doelen.
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Tools
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Tools

Hieronder vindt u  een overzicht van tools voor datamanagement. Als uitgangspunt zijn opensourceoplossingen genomen om daarmee ook elke schijn van relaties met leveranciers 
te vermijden. Vanzelfsprekend bestaan er ook zeer goede, commerciële oplossingen.

Naam Meer info

CKAN  Meestgebruikte opensourcedatamanagementsysteem. CKAN maakt het makkelijk om (meta)data te publiceren, delen en gebruiken, 
zowel als download als via een API. Data.overheid.nl is bijvoorbeeld gebaseerd op CKAN.

 Er is ook een uitgebreide bibliotheek met plug-ins om CKAN uit te breiden met extra functionaliteit. (https://ckan.org/)

FIWARE Combinatie van een opensourceplatform, opendatamodellen en een open API (https://www.fiware.org/)

D3js Een Javascript library om visualisaties te maken met data (https://d3js.org/)

Grafana Onder meer dashboards en visualisaties van sensordata (https://grafana.com/)

Open Refine Opensourcetool om data te normaliseren, standaardiseren en transformeren (https://openrefine.org/)

QGIS Geografisch opensource-informatiesysteem (https://qgis.org/nl/site/)
 
GeoKettle  Krachtige, metadatagedreven ruimtelijke ETL (Extract, Transform and Load)-tool, gewijd aan de integratie van verschillende data-

bronnen voor het bouwen en updaten van geospatiale databases, datawarehouses en diensten. (https://sourceforge.net/projects/
geokettle/)

Valtimo •  Business Process Automation: van beschrijven naar uitvoeren
 • Low-Code: eenvoudig procesdiagrammen en formulieren maken
 • Case Management: alle data, taken en procesvoortgang in één overzicht
 •  Customer Portal: digitaliseer de klantreis
 • Open Source: download het Community Platform (https://www.valtimo.nl/)

https://www.valtimo.nl/

