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Persoonlijke gegevens 

Wat is jouw functie? 

 Voorzitter platform open data Nederland  

Wat is jouw achtergrond (opleiding)? 

Via de journalistiek naar de ICT. Van mono-disciplinair naar trans-disciplinariteit. Dat heeft mij 

altijd geholpen in mijn werk en activiteiten. Het is een noodzakelijk attribuut in deze steeds 

complexer wordende samenleving 

Welke dataset moeten we voor jou persoonlijk openen? 

Nou, ik ben wel benieuwd naar alle besluitvorming in de haven over fossiele brandstoffen. Wij 

zijn zo langzamerhand het vieste jongetje van Europa en de haven speelt daarin een grote rol. 

Hoeveel grijze haren krijg je gem. per maand door Open Data (0, 1-10, 11-50, 51-100, meer dan 101)? 

 Grijzer kan al niet meer. Ben al blij dat ze nog blijven zitten. 

Hoe vaak glimlach je gem. per maand door Open Data (0, 1-10, 11-50, 51-100, meer dan 101)? 

 Ik lach altijd. Door, middels, over, in en met open data. Het lijkt wel een elixer.  

Wanneer heb je het begrip Open Data voor het eerst gehoord? 

Ik denk ergens begin jaren 70. Het ter beschikking stellen van gegevens in machine readable 

form was een beweging waarbij  de woorden open data al werden gebruikt. Open data in de 

huidige context, ik denk vanaf 2009. 

 

Vragen voor tekstbijdrage 

Wat is de transformerende kracht van ICT? 

ICT heeft gezorgd voor digitalisering van onze samenleving. Het verandert ons handelen en zorgt 

in zekere zin zelfs voor een ander soort samenleving waarvan we alle consequenties nog niet 

kunnen overzien. En dit alles ingrijpender en sneller dan we gezien hebben bij de industriële 

revolutie. Die bracht ons voornamelijk additionele spierkracht. De digitale revolutie brengt ons  

additioneel denkvermogen.  ICT is de fase van “enabling technologie” het efficiënter maken van 

processen reeds voorbij. Haar bijdrage aan de economische groei is daarbij onomstreden.   

ICT moet nu bezien worden in termen al dematerialisering, het niet meer bestaan van grenzen 

en technologische turbulentie. Die eigenschappen  lijken soms te zorgen voor een situatie 

waarbij  we hijgend achter de feiten aan lopen, waar we soms geen grip meer op kunnen 

krijgen. Maar die ook zeker leidt tot innovatie en verstoring van processen, modellen, instituties 

en bestuursvormen. Diep en ingrijpend. 

Maar dat zijn nu eenmaal de kenmerken van een echte en in mijn ogen broodnodige 

transformatie. 

 

Welke rol speelt Open Data in deze transformatie? 

Wil een transformatie succesvol zijn dan zal die begrepen moeten worden door degene die ze 

ondergaat. Transparantie en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden. Open data is een 

onmisbaar element om die transparantie te realiseren en complexiteit af te breken. 

Het vertrouwen in relaties en samenlevingen is daar zeer bij gebaat. 

  

 


