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1I nleiding in de 
datajournalistiek

‘What I did was fairly straightforward.’

Het onderzoek van Philip Meyer naar de rellen in Detroit in 1967 vormt voor 
velen de bakermat van datajournalistiek of, zoals hij het zelf in zijn boeken 
beschrijft, computer-assisted reporting.
Meyer onderzocht als een van de eerste journalisten met een computer onder-
zoek naar de achterliggende oorzaak van een gebeurtenis. De wereld van de 
datajournalistiek is sinds 1967 flink veranderd. De rekenkracht, datasets en 
het aantal tools om data mee te bewerken groeiden. Maar de achterliggende 
gedachte? Die bleef hetzelfde:

Datajournalistiek is journalistiek waarbij grote hoeveelheden documenten 
of cijfers eerst toegankelijk moeten worden gemaakt voordat een relevant 
verhaal mogelijk is.

Onze definitie lichten we stap voor stap toe in deze inleiding in de datajourna-
listiek.
Hoe ga je om met grote hoeveelheden informatie? Wat is het journalistieke 
nut van ‘een bak met cijfers’? Welke kennis is nodig voor het toegankelijk 
maken van data? Waarom is datajournalistiek af en toe alleen relevant voor 
een klein publiek? En wat is eigenlijk een datajournalistiekproductie?

1.1 Grote hoeveelheden documenten

Sinds het bestaan van de mensheid worden data geproduceerd. De grot-
tekening en kleitablet hebben met een boek of iPad gemeen dat ze informatie 
bevatten die door mensen begrepen kan worden.
Journalisten vertalen al honderden jaren informatie naar verhalen voor hun 
doelgroep. Waarom is datajournalistiek nodig?

1 Inleiding in de datajournalis-

tiek
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Nieuw is dat de hoeveelheid data in korte tijd explosief is gestegen door de 
komst van computers en internet. Het is een kunst om uit de zee van informa-
tie relevante en betrouwbare gegevens te vinden.
Nieuw is ook dat steeds meer data plompverloren worden gepubliceerd, 
zonder toelichting of context. Wikileaks is een voorbeeld van ‘USB-stick-
journalistiek’. Tienduizenden berichten van ambassadeurs uit heel de wereld 
werden zonder uitleg of context op het web gezet. Maar een handjevol journa-
listen kon de tijd nemen om al het materiaal te lezen en te duiden.

Figuur 1.1 Grenzen aan begrijpelijkheid: wat is het verhaal achter honderd-
duizenden documenten?

Bij Wikileaks en ander databases vallen journalisten steeds vaker terug op 
technische hulpmiddelen om de ‘enorme databak’ te doorgronden – een 
derde nieuwigheid. Zo maakte de Vereniging van Onderzoeksjournalisten 
een zoekmachine voor Wikileaks, bedoeld voor journalisten om gemakkelij-
ker te kunnen zoeken.

Data worden meestal pas journalistiek relevant als het een nieuwswaarde 
heeft voor de ontvanger.
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Figuur 1.2 De Wikileaks-zoekmachine van de VVOJ, http://forreporters.
com/wikileaks

Nog een ander voorbeeld. De Volkskrant ontving duizenden pdf-bestanden 
met daarin belangwekkende informatie over verpleeg- en verzorgingstehui-
zen.

Figuur 1.3 Journalisten verdrinken in zee van informatie
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Een zinnige, journalistieke conclusie kon pas worden getrokken nadat al deze 
gegevens werden overgezet naar een programma waarmee zoeken en sorteren 
mogelijk is, in dit geval Excel. Programmeurs, in samenwerking met journa-
listen, klaarden de klus:

Figuur 1.4 De vragenlijsten van verpleeghuizen nu niet meer in pdf, maar 
netjes in een enorme Excel-database

Figuur 1.5 Het uiteindelijke resultaat is te vinden op http://forreporters.com/
volkskrant
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Dankzij de conversie door programmeurs konden journalisten opeens sorte-
ren op verkeerd medicijngebruik, doorligwonden en andere ernstige zaken. 
Daardoor ontstonden allerlei nieuwe ideeën. De Volkskrant kon drie jaar lang 
belangwekkende verhalen publiceren en trok honderdduizenden bezoekers 
met een Verpleeghuiswijzer.

1.2 Grote hoeveelheden cijfers

De oorsprong van datajournalistiek is precisiejournalistiek: met hulp van 
computers en ponskaarten probeerden journalisten nieuws te ontdekken 
in cijfers. Wat betekent het als de sterftecijfers in een ziekenhuis gelijke tred 
houden met de stijging van foutief toegediende medicijnen? Is de oorzaak van 
de stijging van het aantal doden misschien dat verplegers pillen door elkaar 
halen? Datajournalistiek gebaseerd op cijferanalyse stelt journalisten in staat 
om met interessante hypotheses voor verhalen te komen.

NRC Handelsblad was niet tevreden met de persberichten van makelaars over 
de huizenbewegingen in Nederland. Die waren meestal rooskleurig opge-
steld. De krant huurde een programmeur in om de voortdurend verande-
rende inhoud van huizenzoekmachine Funda.nl bij te houden. Het leidde tot 
een serie verhalen en af en toe een nieuwtje, zoals deze:

1. Makelaars manipuleren woningaanbod

ROTTERDAM, 3 JAN. NVM-makelaars en huizenverkopers manipuleren met te 

koop staande huizen, door ze een paar dagen van de markt te halen en daarna 

als nieuw aan te prijzen. De afgelopen drie maanden is dat over heel Nederland 

verspreid meer dan 2.700 keer gebeurd.

2. Media proberen steeds vaker zelf databases te genereren. De Amerikaanse 
krant Orange County Register publiceerde een test over gezondheids-
risico’s van snoep door 450 snoepsoorten chemisch te laten onderzoeken. 
Veel soorten hadden een te hoog loodgehalte.

3. Het Britse The Guardian ontving ruim 450.000 bonnetjes en documenten 
met daarin de uitgaven van parlementariërs. Het publiek mocht aangeven 
welke bonnetjes het meest interessant zijn voor nader onderzoek.
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Figuur 1.6 Bonnetjes van Britse politici, openbaar gemaakt door journa-
listen van The Guardian, te vinden op http://forreporters.com/ 
guardian

Figuur 1.7 Een Braziliaanse krant openbaarde de belastinggegevens van 
meer dan 6000 Braziliaanse politici

1.3 Toegankelijk maken van data

Datajournalistiek vereist meestal hulpmiddelen om de grote hoeveelheden 
documenten of cijfers tot behapbare proporties terug te brengen. Voor het 
zoeken naar data is diepgaande kennis nodig van zoekmachines, interne 
 procedures van dataleveranciers en enige kennis van de Wet openbaarheid 
van bestuur.
Voor het ontdekken van nieuws in data is het nodig om de gegevens te kunnen 
sorteren en te vergelijken – doorgaans via Excel. De meeste datajournalisten 
willen voor zichzelf de cijfers visualiseren.
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NRC Handelsblad onderzocht presentielijsten van Europarlementariërs, 
gemakkelijk te downloaden via internet. Doel was te onderzoeken welke poli-
tici regelmatig afwezig waren bij stemmingen. De namen werden in Excel 
gezet, maar bij nadere bestudering bleek dat twee personen met op elkaar 
lijkende achternamen één en dezelfde persoon waren. De namen moesten 
handmatig worden gecontroleerd. Excel hielp bij het vinden van de verkeerde 
namen, niet bij het corrigeren ervan.

Figuur 1.8 Verkeerde namen

De presentielijst vormde de basis voor een interessante constatering: Neder-
land heeft in het Europees parlement meer macht dan op papier lijkt. Dat 
komt omdat de Nederlandse politici veel vaker aanwezig zijn bij stemmin-
gen dan bijvoorbeeld Italiaanse collega’s. Eigenlijk heeft Nederland op deze 
manier een paar zetels meer dan in werkelijkheid.

1.4 Relevantie

De uitkomsten van datajournalistiek zijn niet per definitie geschikt voor een 
breed publiek. Voor een fanatieke voetballiefhebber is een uitputtende ana-
lyse van spelersdata interessant, voor het grote publiek niet. Bepalend is de 
doelgroep. Een landelijke krant vindt verhalen interessant die de meeste men-
sen aanspreken (Hoe stemt Nederland?), een special interest-tijdschrift wil 
dat juist niet (Hoe stemmen autorijders?). De relevantie hangt ook af van het 
belang en de impact van het verhaal.
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Veel datajournalisten stellen zich daarom de ‘Nou en?’-vraag: is wat ik heb 
ontdekt relevant voor mijn doelgroep; welk effect heeft het? Een Ameri-
kaanse krant bestudeerde allerlei cijfers over strafbladen van chauffeurs in 
de transportsector, busvervoer en schoolbussen. Uiteindelijk werd voor het 
verhaal ‘Wie bestuurt de schoolbus?’ gekozen omdat daar de meeste chauf-
feurs met een overmatig alcoholverleden waren te vinden. Het Center for 
Public  Integrity doorzocht rechterlijke uitspraken van de afgelopen dertig 
jaar op zoek naar namen van officieren van justitie die ooit eens in de fout zijn 
gegaan. Conclusie: honderden hadden een crimineel verleden.

Voorbeelden van relevante datajournalistiek staan op http://forreporters.
com/ire.

1.5 Het verhaal

Datajournalistiek is meestal een ‘halffabrikaat’: de vermoedens die zijn ont-
staan door data-analyse, moeten altijd worden getoetst bij deskundigen, 
betrokkenen, door eigen waarneming, door andere documenten en door 
sfeertekeningen. Datajournalisten schrijven niet altijd zelf het verhaal.
Datajournalist Christina Elmer van het Duitse weekblad Stern: ‘Ik moet er 
zelfs niet aan denken om het verhaal zelf te schrijven. Ik vind het veel te moei-
lijk om afstand te nemen van de cijfers.’ Andrew Lehren van The New York 
Times werkt meestal in duo’s.
Datajournalistiek heeft het gevaar in zich dat het zich te veel richt op het tonen 
van het probleem in plaats van het uitleggen van het probleem. Een verha-
lende dataproductie heeft verschillende lagen en stelt de ontvanger in staat om 
details te vinden die alleen voor hem belangrijk zijn, maar ook het algemene 
beeld geven.
In aanvulling op onze definitie is ook het effect van het werk belangrijk. Data-
journalistiek stelt journalisten in staat om niet eerder vertelde verhalen te vin-
den, nieuwe invalshoeken te ontdekken of bestaande verhalen te complemen-
teren met nieuwe feiten via het proces van vinden, verwerken en presenteren 
van een significante hoeveelheid data.
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Datajournalistiek in de praktijk: Regiohack

Zet journalisten en programmeurs dertig uur bij elkaar, geef ze pizza en koffie, en er 

móét haast wel iets moois uitkomen.

Jerry Vermanen, werkzaam als dataredacteur bij Nu.nl, is een van de initiatief-

nemers van Regiohack, een samenwerking tussen de Stentor, Twentse Courant/

Tubantia en Hogeschool Saxion. Hij vertelt hoe het idee ontstond om dertig pro-

grammeurs en journalisten bij elkaar te zetten voor een marathonsessie van dertig 

uur, waarbij ze opgedeeld in groepjes allemaal een journalistiek interessante vraag 

zouden proberen te beantwoorden met behulp van computertechnieken. Beide 

beroepsgroepen werken nog te veel langs elkaar heen. ‘Programmeurs vinden het 

fantastisch om iets nieuws te maken, maar ze missen dan het verhaal. Journalisten 

missen de technische kennis.’

De onderzoeksvraag van Regiohack: Wie zijn de machtigste personen in Twente? 

Regiohack is bezig met het opzetten van een database van belangrijke regionale 

mensen. De invloed wordt onder andere afgemeten aan bestuursfuncties bij 

bedrijven, organisaties en overheden, en aangezien er geen kant-en-klaar over-

zicht van die bestuurders bestaat, wordt die dataset van de grond af opgebouwd. 

‘Het mooie is dat je er vervolgens steeds weer nieuwe vragen aan kunt stellen en 

verhalen uit kunt halen. Stel dat ergens een bestuurder vertrekt, dan kun je in die 

database terugvinden met welke personen hij veel te maken heeft gehad en kun je 

die om duiding vragen’, aldus Vermanen.

Wat voegen datajournalistiek en visualisaties nou toe aan de bestaande bericht-

geving? Regionale kranten kunnen zich ermee onderscheiden, zegt Vermanen. ‘Je 

haalt nieuws uit de regio dat je anders zou missen, je hebt nieuws dat anderen niet 

hebben. Daarmee kun je je onderscheiden en dat is, denk ik, belangrijk voor een 

krant, zeker als het financieel niet altijd even goed gaat.’
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Figuur 1.9 Gedigitaliseerde aktes afkomstig uit het openbaar toegankelijke 
kadaster werden door journalisten Marcel van Sillfhout en Henk 
van Ess met elkaar vergeleken op de pc

1.6 Andere definities

Volgens multimediajournalist Mirko Lorenz is door data gedreven journalis-
tiek een workflow die bestaat uit de volgende elementen: naar gegevens  graven 
door zelf een database samen te stellen via scraping, het schoonmaken van 
gegevens en structureren ervan, het met behulp van filters specifieke informa-
tie vinden, gegevens visualiseren en een verhaal vertellen. Belangrijk in deze 
opsomming is dat de visualisatie van gegevens al plaats heeft voordat je als 
journalist publiceert. Je moet eerst zelf zien wat de samenhang tussen allerlei 
gegevens is met behulp van grafieken, draaitabellen, geplotte lijnen, kaarten, 
tijdslijnen en andere zaken die complexe cijfers visualiseren. De meeste data-
journalisten die we spraken, doen dat altijd. Ze maken het kaartje of de gra-
fiek eerst voor zichzelf, pas daarna voor de lezer.
Data-expert Paul Bradshaw beschrijft het proces vergelijkbaar: data moeten 
eerst worden gevonden. Dit kan speciale kennis vereisen van tools als MySql 
of Python. Daarna moeten de data worden bevraagd, waarvoor kennis van 
statistiek nodig is. Tot slot moeten de data worden gevisualiseerd met behulp 
van open source tools.
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Figuur 1.10 Aan collega-datajournalisten vroegen we welke definitie ze de beste 
vinden. Na 24 uur stemmen – hoe betrouwbaar zo’n poll is, lees je 
in hoofdstuk 6 over discutabele data – is er voor alle drie definities 
wat te zeggen. Ze liggen dan ook nauw in elkaars  verlengde

Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, denkt dat het over leven 
van journalistiek afhangt van mensen die data kunnen analyseren. Uit de ana-
lyse van 86 internationale banen voor datajournalisten blijkt dat de verwachtin-
gen over datajournalistiek bij hoofdredacties buitengewoon  optimistisch zijn. 
Redacties zoeken nerds met vijf poten, die bovendien  sociaal zijn, gevoel voor 
nieuws hebben, goed zijn in visualiseren en ook nog eens teamspelers zijn.

Figuur 1.11 Voor dit boek maakten we een historische tijdlijn van alle Engels-
talige boeken over datajournalistiek. Het Britse dagblad The 
Guardian publiceerde daar over. Het complete overzicht staat op 
www.forreporters.com/guardian2
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1.7 Competenties

Maar wat die nerds met vijf poten dan precies moeten kunnen? De Univer-
siteit van Tilburg, sinds 2012 actief met een master datajournalistiek, ziet zes 
competenties voor een datajournalist:
•	 data	verzamelen	en	selecteren;
•	 data	opschonen	en	analyseren;
•	 data	doorzoeken	en	afwijkingen	constateren;
•	 bekendheid	met	verschillende	datastandaarden;
•	 maken	van	datajournalistieke	producties;
•	 journalistieke	verhalen	extraheren	en	verspreiden.

1.8 Organisatievorm

Er zijn weinig mensen die alle disciplines beheersen. Samenwerking bij data-
journalistieke projecten is daarom onontbeerlijk. Bij The Guardian (een 
van de grootste kranten in Groot-Brittannië) werken drie mensen in een 
team. Volgens datajournalist Simon Rogers werkt het team veel samen met 
andere departementen (ICT, gespecialiseerde journalisten, grafici) voor 
het  verzamelen en analyseren van data. Datajournalistieke teams bevat-
ten idealiter mensen met verschillende specialiteiten: online ontwikkelaars, 
data- analisten, grafici en statistici. Vaak is de aanvoerder van een team een 
journalist met data-analytische vaardigheden. De meeste mediabedrijven in 
Nederland hebben niet zo’n team.

Als niet alle kennis in huis is, huren mediabedrijven experts in. The Mecha-
nical Turk en vWorker gelden als een veelgebruikte online marktplaats voor 
programmeurs. Hier worden opdrachten aanbesteed en kunnen program-
meurs inschrijven op klussen zoals het opschonen van data of het omzetten 
en analyseren van grote databestanden. De naam Mechanical Turk is afkom-
stig van de mechanische Turk-schaakmachine. Deze werd gepresenteerd als 
een mechanische machine die kon schaken, terwijl er in werkelijkheid een 
goede schaker in de machine verborgen zat.
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Figuur 1.12 Programmeurs uit de hele wereld mochten meebieden om bestan-
den op te schonen voor een project bij een Nederlandse krant. 
Sommige journalisten gebruiken diensten als vWorker en Ama-
zon Mechanical Turk om tegen weinig geld snel een klus te klaren

Daarnaast is het bij datajournalistieke projecten heel gebruikelijk om samen 
te werken met vrijwilligers of universiteiten. Zo bouwden studenten informa-
tica van de Radboud Universiteit Nijmegen in 2011 samen met onderzoeks-
journalisten van het VPRO-programma Argos een nieuwe zoekmachine om 
drie grote bulken Wikileaks-documenten beter te kunnen bestuderen. Het 
Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) werkt sinds 2011 nauw samen met 
nieuws- en opiniesite Sargasso om datajournalistieke producties te maken 
voor ANP-klanten. Sargasso werkt op haar beurt veel samen met opleidingen, 
ngo’s, journalisten, bloggers en programmeurs. Hack de Overheid ontwik-
kelde met NRC Handelsblad een zoekmachine met de naam ‘Toeval of niet’ 
– een nog gebrekkige poging om dwarsverbanden te ontdekken in sociale net-
werken.

Een andere vorm van samenwerking ontstaat bij het organiseren van hacka-
tons, waarbij journalisten en programmeurs ‘data martelen’ en in een kort 
tijdsbestek data omzetten naar verhalen. Vaak worden bij deze dagen studen-
ten en vrijwilligers uitgenodigd.
Hackatons kennen verschillende doelen. Ten eerste geven nieuwsorganisaties 
met een datadag een begin aan datajournalistieke projecten. Door verschil-
lende groepen op verschillende manieren aan data te laten werken, kunnen ze 
verhalen verder uitdiepen. Daarnaast willen nieuwsorganisaties met dit soort 
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dagen nieuwe, innovatieve netwerken opbouwen, waarbij nieuwe vaardig-
heden in een organisatie kunnen worden getest. Tot slot zoeken nieuws-
organisaties tijdens hackdagen vaak naar nieuw talent.

1.9 Kansen

Het Finse onderzoeksbedrijf Next Media onderzocht in 2011 de kansen van 
datajournalistieke toepassingen. Deze kun je vinden op http://forreporters.
com/toekomst.
De onderzoekers zien dat het aantal beschikbare databases groeit, deels als 
gevolg van technologische ontwikkelingen, deels door politieke besluiten, 
zoals de EU-richtlijn uit 2003 voor hergebruik van informatie uit de publieke 
sector. Ook maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn een groeiende 
bron van data.
De kosten van data-analyse dalen door verbeterde analysetools, zodat data-
journalistiek tot een journalistiek basisgereedschap kan uitgroeien. De jour-
nalistiek gaat samenwerken met andere data-organisaties. Samenwerkingen 
maken het mogelijk om innovatienetwerken aan te leggen, die binnen en bui-
ten het bedrijf nieuwe technieken en applicaties kunnen opleveren.
Betaalde media zijn van oudsher gericht op het koppelen van publiek aan 
adverteerders. Ze zouden zich volgens de onderzoekers meer moeten ontwik-
kelen tot datahubs, die naast journalistieke inhoud, betaalde datadiensten 
leveren aan bedrijven en overheden. Belangrijkste verkoopargument daarbij 
is de betrouwbaarheid van de beheerde data en geleverde diensten. Onder-
zoeksjournalisten maken het regelmatig mee dat de overheid vraagt of zij de 
door media opgeschoonde gegevens mogen hebben.
Tot slot helpt datajournalistiek de basistaak van journalistiek beter te vervul-
len: het geeft duiding, verschaft context en levert soms ook hard nieuws op. 
Maar het kan nieuws ook juist persoonlijker maken. Als de NOS een lijst van 
ruim 200 gevaarlijke chemische bedrijven publiceert in één Excel-bestand, 
is dat wellicht handig, maar nog handiger is het als mensen hun  eigen ver-
haal kunnen samenstellen: welke bedrijven in mijn buurt zijn gevaarlijk en 
waarom?

Dit boek helpt je op weg om de belangrijkste principes van datajournalistiek 
te doorgronden.
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Oefening: Wat is goede datajournalistiek?

Ga naar http://forreporters.com/cases. Daar zie je meer dan 150 datajournalis-
tieke projecten.
Kies enkele projecten uit die je aanspreken en probeer te verwoorden waarom. 
Kijk daarbij nauwkeurig naar de navigatie, gelaagdheid, interactie en helder-
heid. Welke producties maken complexe problemen inzichtelijk? Welke gaan 
nog een stap verder en leggen uit wat de oorzaak is van de problemen?

Welke datajournalistieke projecten vind je minder geslaagd? Waarom? 
Wat ontbreekt?

Figuur 1.13 Showcase van datajournalistieke projecten op http://forreporters.
com/cases
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