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ARTIKELEN
THEMA-ARTIKELEN

Big data: een zoektocht naar instituties*
Haiko van der Voort & Joep Crompvoets
Het begrip ‘big data’ heeft een zekere magie. Het herbergt een belofte van de
grote hoeveelheid gegevens die we hebben, waar we bij wijze van spreken op zit‐
ten, en die we slechts hoeven te benutten om verbeteringen aan te brengen in
diverse aspecten van ons leven. Denk hierbij aan effectievere fraudebestrijding,
goedkopere zorg, verbeterde veiligheid, en het vergroten van duurzaamheid (zie
bijvoorbeeld in Dijksman & Hiemstra, 2014). De beloften van big data duiken
vaak op in kranten of magazines. De beloften kunnen commerciële uitingen of
een cafébabbel behoorlijk versterken. In dezelfde magazines en cafés klinken ook
waarschuwingen over de gevaren van big data, veelal over privacy. Iedereen
spreekt erover, en zo ontstaat het beeld van de hype: weinigen weten goed wat
met het fenomeen te doen, velen denken dat de anderen het doen en beweren het
dan ook maar zelf te doen, maar slechts enkele uitverkorenen hebben er echt (en
positieve) ervaringen mee.
In dit themanummer over big data willen we voorbij de hype gaan – en willen we
op een toegankelijke manier een overzicht geven van wat er speelt en telkens stil‐
staan bij de vraag of er iets nieuws onder de zon is. We kijken kritisch naar big
data door en voor onze samenleving, en specifieker de overheid. Twee kritische
vragen zullen telkens klinken: Is er meer dan een hype, ofwel wat is de kern van
de beloften rond big data? En getuigen de beloften niet van een al te technolo‐
gisch-rationeel wereldbeeld? Met andere woorden: hoe manifesteren instituties
zich in de activiteiten die worden ontplooid onder de noemer ‘big data’? Deze vra‐
gen komen terug in een groot aantal korte bijdragen van wetenschappers en erva‐
ringsdeskundigen. Bij elkaar geven ze een intellectuele state of the art: een over‐
zicht van beargumenteerde beloften, kritische reflecties en actuele initiatieven. In
deze inleiding gaan we nader in op een aantal essentiële begrippen rond big data
en op de relevantie van de vraag naar instituties.

*
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‘Big data’ en aanverwante begrippen
Wat is big data nu eigenlijk precies? Velen, waaronder wijzelf, worstelen met de
term. De definitie van big data is niet altijd duidelijk en de term big data wordt
vaak ten onrechte gebruikt.
De ‘big’ van ‘big data’ refereert aan de hoeveelheid data die te groot is om met
reguliere systemen – laat staan met de hand – verwerkt te worden. Maar met de
steeds beter wordende systemen wordt deze definitie van big data steeds schraler.
Voor de beschrijving van big data worden vaak de v’s gebruikt (Volume, Velocity,
Variety) (bijvoorbeeld Kitchin, 2014, p. 68). Er is een veelheid (volume) aan
diverse data (variety) die bovendien real-time (velocity) kunnen worden verwerkt
tot bruikbare informatie. In de context van dit themanummer willen we dit
gebruiken voor een werkdefinitie: het gaat om de verwerking van een zeer grote
hoeveelheid data die worden gebruikt voor besluitvorming en dienstverlening. In
dit themanummer focussen we op besluitvorming en dienstverlening door de
overheid.
Er zijn allerlei andere begrippen die vaak in één adem genoemd worden met big
data. Datamining bijvoorbeeld is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden
in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor bijvoorbeeld
wetenschappelijk, journalistiek of commercieel gebruik. Hierbij vormen het
onderhoud en het zoeken een uitdaging en speelt het analyseren van de data een
steeds grotere rol. Deze data bevatten immers een potentieel van een schat aan
informatie voor veelvoudige doeleinden. Hiervoor is een aantal big data analytics
tools voor ontwikkeld. Door het analyseren van big data kunnen verborgen patro‐
nen ontrafeld, onbekende correlaties, trends, klantgedrag en andere informatie
afgeleid worden.
De basis van datamining en big data analytics zijn de ‘algoritmen’. De datavolumes
zijn zo groot, dat deze niet meer ‘met de hand’ kunnen worden verwerkt. Dit
gebeurt door computers. Alle geautomatiseerde handelingen – analyse van data,
clusteren van data, profielen maken op basis van data, et cetera – gebeuren op
basis van algoritmen. Algoritmen bevatten een eindige reeks instructies voor de
analyse van data. Hier begeven we ons op het welhaast exclusieve terrein van
mathematici en data-analisten. Hoe slimmer zij de algoritmen maken, hoe beter
de uitkomsten.
Open data gaat over het ter beschikking stellen van data aan eenieder die er
gebruik van wil maken. Linked data betreft een methode voor het ontsluiten van
datasets ten opzichte van elkaar, zodat ze linkbaar en daarmee bruikbaar worden.
Deze opsomming is uiteraard niet uitputtend. De wereld van big data heeft in een
korte tijd een bijzonder rijke, vooral Engelstalige, vocabulaire ontwikkeld.
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Big data, grote beloften
Tot zover klinkt het niet zo revolutionair. De vraag is waarom de veelheid, de ver‐
beterde verwerkingscapaciteit en het vermogen tot real-time verwerking van data
leiden tot een revolutie. Door de spectaculaire toename van de verwerkingscapaci‐
teit van data ontstaan er veel toepassingen die eerst niet mogelijk waren (Meijer
& Van Berlo, 2014, p. 131), maar de ontwikkelingen zouden wellicht eerder een
incrementele verandering aankondigen. Toch worden er forse claims gepubli‐
ceerd. Zo zou big data the end of theory inluiden, omdat met behulp van statisti‐
sche algoritmen patronen beter kunnen worden gevonden dan met onze weten‐
schappelijke theorieën (Graham, 2012). Uit deze inmiddels beroemde quote
spreekt distantie van een oude, kennelijk obsolete wetenschap. Een nieuwe ratio‐
naliteit wordt aangekondigd. Deze nieuwe rationaliteit laat zich als volgt kenmer‐
ken:
Correlationisme
Feitelijk wordt een deel van het operationele onderzoekswerk geautomatiseerd.
Slimme algoritmen bieden meer mogelijkheden om snel heel veel verbanden tus‐
sen variabelen te leggen en hier ook betekenis aan te geven. Het menselijke
onderzoekswerk verschuift deels van dataverwerving en -analyse naar het ontwik‐
kelen van algoritmen die computers in staat stellen dit te doen. De correlaties die
de computer aangeeft, worden vervolgens door mensen geïnterpreteerd. Het leidt
tot een andere benadering van onderzoek, die door Bowker (2013) wel ‘correlatio‐
nisme’ wordt genoemd. ‘You don’t need to know whether someone is male or
female, queer or straight, you just need to know his or her patterns of purchases
and find similar clusters’ (Bowker, 2013). Met andere woorden: er wordt niet
meer gestreefd naar het begrijpen van een kenobject. Causaliteit wordt minder
nagestreefd, maar men neemt genoegen met sterke correlaties. Andrejewic (2013,
p. 26) beschrijft deze ambitie als ‘a state of knowing without understanding’.
Nieuw functionalisme
Er zijn enorm veel data en de computer genereert enorm veel correlaties. De cor‐
relaties hoeven echter niet per se te duiden op causaliteit. Dit is niet voor ieder‐
een problematisch. Een voorbeeld is de ontwikkeling van formules die sociale
invloed kunnen benaderen. Grote bedrijven als Google en Yahoo hebben elk hun
eigen formules, met hierin bijvoorbeeld het aantal links met andere personen, het
aantal reacties op posts van personen, et cetera. Het identificeren van sociale
invloed heeft uiteraard grote commerciële waarde. Potentieel effectieve formules
worden onmiddellijk gepatenteerd. Er is bovendien een prikkel om steeds ambiti‐
euzere formules te ontwikkelen. Zo ontstaat het beeld van functionalisme: ‘Werkt
het?’ lijkt het belangrijkste criterium, of wellicht een commerciële variant hier‐
van, zoals ‘kunnen we het verkopen?’ (Polonski, 2015). Ondertussen is er een
hoge tolerantie voor imperfectie. Vooral in een commerciële setting is bruikbaar‐
heid al snel belangrijker dan onderbouwing.
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Nieuw positivisme
We hebben veel nieuwe toepassingen aan dit functionalisme te danken. Successen
kunnen er echter toe leiden dat het bescheiden ideaal van bruikbaarheid ver‐
schuift naar maakbaarheid. Big data is altijd omgeven geweest door een air van
evidence based toepassingen. Meijer en Van Berlo (2014, p. 142) schetsen dat de
big data beweging werkt vanuit rationalistisch ideaal van techno-rationaliteit,
kwantificatie en voorspelbaarheid, ofwel een nieuw positivisme. De nieuwe moge‐
lijkheden van big data zouden nu eindelijk ertoe kunnen leiden dat we kunnen
vaststellen wat is.
Een zoektocht naar instituties
Ondertussen is er nog steeds een verschil tussen de manier waarop we de wereld
ervaren en de wereld die middels ICT kan worden gekend (Posner, 2015). Nieuw
positivisten wijten dit misschien aan kinderziektes. Maar zijn zij wellicht op zoek
naar de heilige graal? De nieuwe rationaliteit lijkt voor veel bestuurskundigen een
terugval naar vroege tijden. Zij zullen zich vragen stellen over de instituties rond
big data, zoals bijvoorbeeld:
Waarden en machtsverhoudingen
Waar zijn de waarden en machtsverhoudingen die, naast kennis en informatie,
essentieel zijn voor het maken van beleid (Meijer & Van Berlo, 2014, p. 143)?
Besluitvormers zijn geen passieve actoren aan het einde van een keten. Zij zijn
juist actief in het zoeken en articuleren van vragen, vaak in interactie met andere
actoren die wellicht concurrerende waarden aanhangen. Articulatie van vragen is
daarmee een dynamisch proces.
Waar is de verantwoording?
De complexiteit van algoritmes bemoeilijkt inzicht in en controle op de werking
en uitkomsten van big data analyses. De automatische algoritmische handel op de
beurs zorgde in 2010 al voor een snelle en onvoorziene beurscrash. Overheden
die gebruikmaken van voorspellende software, horen aan burgers te kunnen uit‐
leggen waarom het systeem hen selecteert voor een nadere inspectie. De com‐
plexiteit van algoritmes, die soms werken met duizenden variabelen, maakt dit
bijna onmogelijk. Maar transparantie kan de effectiviteit van het systeem ook
ondermijnen. Als duidelijk is waar een fraudeopsporend systeem op selecteert,
zullen burgers daar hun gedrag op aanpassen.
Waar is de overheid?
De overheid is in discussies over big data in verschillende gedaanten betrokken.
De overheid genereert data en is als zodanig leverancier. De overheid is ook
gebruiker voor bijvoorbeeld toezicht. Daar waar het gebruik van big data schuurt
aan de juridische grenzen, is de overheid toezichthouder en beleidsmaker. Vanuit
al deze rollen zal de overheid de mogelijkheden en beperkingen, alsmede de geva‐
ren en onwenselijkheden – deels – nog moeten leren kennen. Een overheid die
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inzet op vernieuwing van big data, kan dat alleen maar legitiem doen als de ele‐
mentaire rechten van burgers niet worden geschonden. Dit is niet eenvoudig. Er
zijn veel vragen over bijvoorbeeld privacy en democratie. Deze vragen worden in
dit themanummer verder geëxploreerd.
Dit themanummer is een zoektocht naar instituties. Hoe manifesteren instituties
zich in de nieuwe activiteiten die worden ontplooid onder de noemer ‘big data’?
Verschillende deskundigen uit Nederland en Vlaanderen hebben hier vanuit hun
eigen perspectief hun licht op geworpen. Jan Kwakkel en Alexander Verbraeck
identificeren een procesketen van big data voorafgaand aan datagebruik. Zij zien
allerlei logisch-technische complexiteiten die veel (overheids)gebruikers niet zien,
maar die er wel zijn. Marijn Janssen en Haiko van der Voort beschrijven ook een
procesketen van dataverwerving tot datagebruik. Zij richten zich echter meer op
sociale complexiteiten die coördinatie bemoeilijken. Bruno Broucker vraagt zich
af hoe overheden zich moeten organiseren om van big data te kunnen profiteren.
Hiervoor bestaan er vele randvoorwaardelijke vragen, die op micro-, meso- en
macroniveau kunnen worden beschouwd. Martijn van Otterlo en Frans Feldberg
werken een voorbeeld op macro-niveau uit voor een case in Alkmaar. Zij beschrij‐
ven een ‘triple helix’ samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschap en
bedrijfsleven. Zij gaan in op zowel de beloften als de randvoorwaarden voor deze
samenwerking rond big data. Ronald Leenes beschrijft hoe de belofte dat big data
leidt tot meer voorspellend vermogen voor de overheid, kan schuren met waarden
van transparantie en verantwoording. Hans de Bruijn gaat in op een andere
waarde, namelijk privacy. Hoe wordt de privacy bedreigd door big data? Welke
kenmerken van big data leiden tot een dergelijke schending en tot welke gover‐
nance-vraagstukken leidt dit? Ten slotte vraagt Dhoya Snijders zich in een filoso‐
fische bijdrage af hoe big data de verhouding tussen mens en machine verandert.
Wie domesticeert wie: de mens de data of de data de mens? De conceptuele bij‐
dragen worden aangevuld met drie interviews met beleidsmakers en onderzoe‐
kers voor wie big data dagelijkse praktijk is en die als zodanig ‘met de voeten in de
modder’ staan.
Dit themanummer is geen afrekening. ‘Nieuw functionalisme’, ‘nieuw positi‐
visme’ en ‘de institutieloze redenering’ lijken voor bestuurskundigen wellicht dis‐
kwalificaties. Dit hoeven ze geenszins te zijn. Big data leidt al tot een nieuwe
manier van kennisverwerving en verandert al de manier waarop we tegen mensen
en hun interactie aankijken, conform het adagium van Latour: ‘Change the instru‐
ments, and you will change the entire social theory that goes with them’ (2009, p.
9; geciteerd door boyd & Crawford, 2011). De zoektocht naar instituties levert
een fascinerende multidisciplinaire onderzoeksagenda op, die verder gaat, maar
ook voortbouwt op de rationalistische ideeën vanuit de big data beweging. Deze
presenteren we in de slotparagraaf.
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