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BIG DATA...
A BIG THING!





Op weg naar het Noordbrabants Museum in 
‘s-Hertogenbosch. Op het centraal station 
checken duizenden reizigers in en uit met hun 
OV-chipkaarten. Alle persoonsgegevens ach-
terlatend bij de vervoerders. Ook op straat valt 
het drukke dataverkeer op. Mensen staren naar 
smartphones, al lopend door de stad. Weinig 
oog voor de wereld om hen heen. Wat zij delen 
op social media of googlen, komt bij ontelbaar 
veel bedrijven terecht. Het apparaat, onze zo-
genaamde ‘beste vriend’, speelt alle informatie 
door. Welkom in de wereld van data: big data! 
Tijd om hier eens bij stil te staan.

is dé data-journalist bij The Economist. 
Zijn artikelen over management en economie 
verschenen onder meer in Foreign Affairs, 
The New York Times en The Financial Times. 
Samen met big data-wetenschapper Victor 
Mayer-Schönberger schreef hij het boek 
‘De big data-revolutie’: a revolution that 
will transform how we live, work and think. 

KENNETH CUKIER



Donderdag 5 november stond de tweede 
Vooruitdenkerslezing van BrabantKennis 
in het teken van de big data-revolutie, één 
van de belangrijkste ontwikkelingen van de 
eenentwintigste eeuw. Kenneth Cukier, dé 
data-redacteur van The Economist, vertelt op 
inspirerende wijze over de impact van big data 
en hoe ermee om te gaan. Welke kansen biedt 
een datagedreven en -gestuurde samenle-
ving? En wat zijn de schaduwzijden? 
Let’s start!



TRADITIE VERSUS 
MODERNITEIT 
In de historische Statenzaal, die twee 
eeuwen dienst deed als vergaderzaal van 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
start de lezing over een hypermodern 
thema: big data. Wat een contrast: traditie 
versus moderniteit. In deze ruimte nam 
het bestuur bijna tweehonderd jaar lang 
belangrijke beslissingen. In hoeverre 
beïnvloeden big data vandaag de dag het 
menselijk denken en handelen? Onze 
creativiteit en originaliteit? Welke rol is er, 
in een wereld waarin gegevens de basis 
vormen voor beslissingen, nog weggelegd 
voor het individu?

De honderdtwintig bezoekers, bestaande 
uit studenten, ambtenaren, vertegenwoor-
digers uit het bedrijfsleven en bestuur-
ders, waaronder Ton Rombouts (burge-
meester van ’s-Hertogenbosch), nemen 
plaats in de Statenzaal. Joks Janssen, 
directeur BrabantKennis, trapt de Voor-
uitdenkerslezing af: “De dataficering van 
de samenleving is een hot topic. Nieuwe 
technieken voor het verzamelen en ana-
lyseren van grote hoeveelheden gegevens 
veranderen de Brabantse economie. De 
data-explosie geeft een boost aan Bra-
bant, op innovatief, economisch en sociaal 
vlak. Tegelijkertijd roept het vragen op. 
Wie is eigenaar van de data? Hoe gaan we 
om met privacy? Kan de hele samenleving 
straks meeprofiteren van de gigantische 
hoeveelheid data? Kortom: hoe zetten we 
big data in voor een beter Brabant?”



DATA ZIJN DE NIEUWE OLIE  
Janssen overhandigt de microfoon aan 
Tracy Metz, gespreksleider van de avond. 
Metz focust zich als journalist en auteur 
op urban issues. Ze schijft onder meer 
voor NRC en is directeur van het John 
Adams Institute, het centrum voor 
Amerikaanse cultuur in Nederland. 

“Ik ben ervan overtuigd dat big data een 
van de belangrijkste kwesties is waar we 
de komende tijd wereldwijd mee te maken 
krijgen”, stelt Metz. “It’s a real big thing! 
Er wordt zelfs gezegd dat data voor de 
eenentwintigste eeuw dezelfde betekenis 
hebben als olie voor de twintigste eeuw 
had. Dat maakt het ook meteen een com-
plex thema om over te praten, want waar 
begin je? 

HOE ZETTEN 
WE BIG DATA 
IN VOOR 
EEN BETER 
BRABANT? 

Data hebben voor de 
eenentwintigste eeuw 
dezelfde betekenis als 
olie voor de twintigste 

eeuw had



Kenneth Cukier:  “Wie van u had een jaar 
geleden al van de term big data gehoord?” 
Handen gaan de lucht in. “Oké, dat is 98,4 
procent. En wie had vier jaar geleden al 
van big data gehoord?” Het blijft stil in de 
zaal. Cukier maakt zijn punt. Het begrip 
big data heeft de afgelopen jaren in rap 
tempo zijn intrede gedaan.  

BrabantKennis 
@BrabantKennis
@tracymetznrc Big data: 
Het is zowel een kataly-
sator als een bedreiging. 
Goes both ways. #bigdataBK 
met @kncukier



VOORSPELLENDE WAARDE
Cukier begint met een verhaal. “In 2003 
vloog informaticus Oren Etzioni van Seattle 
naar Los Angeles. Het ticket kocht hij 
maanden eerder, online. Tijdens de vlucht 
bleek dat medepassagiers minder voor 
het ticket hadden betaald dan Etzioni. 
Hij was verontwaardigd en besloot een 
manier te bedenken die aantoont of een 
online ticket een goede koop is of niet. 
Etzioni moest daarvoor voorspellen hoe 
waarschijnlijk het is dat een prijs nog stijgt 
of daalt, wat afhankelijk is van uiteenlo-
pende factoren. Dit deed hij door infor-
matie te ‘oogsten’ van een reiswebsite en 
een voorspellingsmodel te bouwen. Het 
begin van Farecast, een bedrijf waarmee 
reizigers in 2012 gemiddeld vijftig dol-
lar per ticket bespaarden. Nooit hadden 
luchtvaartmaatschappijen verwacht dat 
hun eigen informatie tegen hen gebruikt 
zou worden.”

KWANTITEIT = KWALITEIT
“Wat is er aan de hand? Moderne tech-
nologieën, toegang tot data en een big 
data mindset veranderen ons. We zijn tot 
nieuwe dingen in staat. Dat wat we altijd 
als informatie hebben gezien, zien we nu 
als data, als input, als een rijke bron van 
innovaties en nieuwe diensten. Data zijn 
de ruwe grondstof voor de economie. Hoe 
meer gegevens we hebben, hoe hoger de 
kwaliteit van de voorspellingen. More isn’t 
just more. More is different.” 

MACHINE LEARNING
Wederom een vraag: “Wie van u weet wat 
machine learning is? Een ruime meer-
derheid. Ik ben onder de indruk van het 
publiek”, complimenteert Cukier. Ma-
chine learning houdt zich bezig met de 

More isn’t just more. 
More is different   

Computers lijken 
slimmer te worden 

dan de mens!

Bij big data gaat 
het niet om het 
‘waaróm’, maar 

om het ‘wát’

ontwikkeling van algoritmes en speciale 
technieken die computers intelligenter 
maken. “Wanneer je bijvoorbeeld ‘Tracey 
Metz’ intikt, toont Google de suggestie 
‘Tracy Metz’. Omdat Tracy zonder ‘e’ vaker 
voorkomt binnen de zoekmachines dan 
mét een ‘e’. Computers lijken dus slimmer 
te worden dan de mens. Watch out: an 
algoritm might steal your job! Daarom is 
het belangrijk dat we zelf waarde blijven 
toevoegen aan ons werk.”

CORRELATIES
“We moeten de wereld anders gaan be-
kijken. Meer als een platform waarop we 
data verzamelen en analyseren”, zegt Cu-
kier. Volgens de journalist ontdekken we 
in een big data-wereld patronen en corre-
laties in gegevens waaruit we nieuwe in-
zichten kunnen verwerven. Die correlaties 
vertellen ons niet waaróm iets gebeurt, 
maar wát er gebeurt. Correlaties zijn in-
teressant, omdat ze veel sneller zijn op te 
sporen dan causale verbanden. Hiermee 
zijn we in staat om urgente problemen, 
zoals klimaatverandering of epidemieën, 
sneller aan te pakken. “Daarnaast biedt 
het bedrijven inzicht. Walmart ontdekte 
bijvoorbeeld dat klanten veel Pop-Tarts 
kopen wanneer een storm op komst is. 
Waaróm? Geen idee. Maar de supermarkt-
keten kan hier nu op inspelen.”



Tom de Laat @thomasdelaat 
“An algoritm might steel 
your job”  Geboeid geluisterd 
naar lezing @kncukier over 
big data. Ergens ver van Den 
Bosch :) @BrabantKennis.

Joks Janssen @JoksJanssen  
If you’re in the business of 
making decisions in situati-
ons of imperfect information, 
an algorithm might take your 
job #BigData @kncukier



VRIJE WIL
Volgens Cukier schudt big data alles door 
elkaar. Oude zekerheden gaan op de hel-
ling. “Many assumptions we have, basic 
aspects of living, can be obsolete in a 
heartbeat.” Het zorgt ook voor bedreigin-
gen. Want hoe zit het met onze privacy en 
wie is eigenaar van de data? “En denk ook 
aan het gevaar van de kansberekening”, 
beklemtoont Cukier. “Beoordelen we 
mensen straks op daadwerkelijk gedrag of 
op de neigingen die ze volgens de gege-
vens hebben? Wat als data laten zien dat 
iemand met een zekerheid van 95 procent 
binnen tien maanden een misdaad pleegt, 
moet die persoon dan gestraft worden 

Many assumptions we 
have, basic aspects of 
living, can be obsolete 

in a heartbeat

voor voorspeld gedrag? Dit leidt tot ethische 
vragen. Wat krijgt voorrang: de wil van het 
individu of de statistiek?”

Metz: “In je boek schrijf je: De mense-
lijke vrije wil dient als onaantastbaar te 
worden beschouwd. De toekomst moet 
iets blijven wat we volgens onze eigen 
ideeën kunnen vormgeven. Zo niet, 
dan heeft big data de essentie van het 
mens-zijn geperverteerd: het rationele 
denken en de vrije keus. Ik heb het 
gevoel dat we al te laat zijn. Zeg me dat 
ik het verkeerd zie. Cukier: “Je ziet het 
verkeerd. Maar we lopen wel het risico 
dat data voor ons gaan beslissen. We 
moeten ervoor blijven waken dat het 
menselijke vermogen om morele keu-
zes te maken intact blijft. Wíj bepalen 
hoe we data gebruiken.” 



MENSELIJKE WAARDEN
Cukier is ervan overtuigd dat we big data 
moeten omarmen. Maar in dezelfde adem 
zegt hij erbij: “blijf ook de beperkingen 
van big data zien. Data is not reality, just 
as a map is not territory. Big data is een 
instrument dat we met nederigheid en 
menselijkheid moeten gebruiken. Blijf 
vertrouwen op de menselijke kwaliteiten 
en waarden.”

Data is not reality, 
just as a map is not 

territory

Mechtild Stultiens @MStul-
tiens  De Big Data Revolutie. 
Wat een lezing van Kenneth 
Cukier vanavond in @Noord-
brabantsM. Boek vh Jaar 
#bigdataBK

Tessa Peters @tessa_peters 
Is de toekomst dat wij onze 
privacy gaan verkopen? 
#bigdataBK @tracymetznrc

gaby sadowski @gabysa-
dowski  How can WE protect 
our privacy and who is we? 
#bigdataBK



VRAGEN AAN 
KENNETH CUKIER

Hoe ziet de toekomst eruit als het 
gaat om onze privacy-waarden?

De menselijke waarden, die de samenleving 
koestert en beschermt, veranderen met de tijd. 
Ook op het gebied van privacy. Welke informatie 
we bereid zijn om te delen, is afhankelijk van 
de tijd waarin we leven. Denk aan social 
media, waarop we veel van onszelf laten zien. 
Ook big data gaan onze maatschappelijke 
waarden veranderen. 

Martijn Groenleer 
Hoogleraar Regional Law and
Governance aan de Universiteit 
vanTilburg en directeur van het 
Tilburg Center for Regional Law 
en Governance (TiREG)

BrabantKennis 
@BrabantKennis
Waarden veranderen con-
tinue. Ook privacy. Welke 
informatie we bereid zijn te 
delen verandert met de tijd. 
#bigdataBK @JanSmits



Bestaat er een verschil 
tussen een dreigbrief 
(iemand die aankondigt 
dat hij een misdaad gaat 
plegen) en algoritmes die 
voorspellen dat iemand 
dit van plan is? In beide 
gevallen is het namelijk 
nog niet gebeurd.
Een dreigbrief is concreet bewijs, 
terwijl een computer kansberekeningen 
doet. Het is verkeerd om op basis van 
voorspellingen iemand te arresteren. 
Je kunt wel helpen bij het verbeteren 
van levens, om zo de kans op misdaden 
te verkleinen. Dat is de keuze die de 
maatschappij heeft dankzij big data.

Wie is eigenaar van 
persoonlijke data?
Dat is een moeilijk punt. Het ontbreekt 
momenteel nog aan duidelijke richt-
lijnen en wetgeving op dit vlak. De 
komende decennia moet dat verder 
‘uitgevochten’ worden. 

Wat is de rol van de overheid 
in een big data-wereld?
De overheid moet het gebruik van big 
data aanmoedigen, begeleiden en con-
troleren, maar ook bewustzijn creëren 
op dit vlak. Dat kan bijvoorbeeld door 
onze kinderen op scholen statistiek te 
leren. Inschatten wordt een belangrijke 
vaardigheid.

Martijn Arts  
Managing Director 
Total Active Media

Stijn Steenbakkers  
Statenlid provincie Noord-Brabant 
(CDA) en Credit Analyst Rabobank

Jeroen Kerseboom 
@JeroenKerseboom 
En de rol van overheid bij big 
data? Leer de jeugd statis-
tiek! #bigdataBK



Hoe moet de politiek omgaan met het 
verzamelen van persoonsgegevens?
 
Data is niet van de overheid, maar van de burger. 
Het is daarom belangrijk dat burgers toegang heb-
ben tot de data, dat het openbaar is. Tegelijkertijd 
moet de overheid voor een goede beveiliging zorgen, 
zodat data niet in verkeerde handen terechtkomen. 

Hoe creëer je een big data 
mindset bij werknemers?
Dat is een kwestie van tijd, van verde-
re bewustwording. Mensen moeten 
het als een normaal onderdeel van 
de wereld gaan zien, vergelijkbaar 
met computers, om er waarde uit 
te kunnen halen.

Bas Overtoom
Sales Executive Adversitement

Albert Meijer
Hoogleraar Publiek Management 
aan de Universiteit van Utrecht

Manon 
@manonmeylemans
Took a bow for 
@BrabantKennis for 
setting up such an in-
teresting night. Finally 
got to hear @kncukier 
talk “live”. #Student-
Dreams #bigdataBK

Smart Health Brabant 
@SmartHealthNB
So you missed the Big 
Data Revolution event 
form @BrabantKennis 
thursday? Don’t panic 
watch this: http://you-
tu.be/FJGvMszNpx8 
#bigdataBK



SPEAKER’S DINNER 
Kenneth Cukier 

met initiatiefnemers 
Graduate School 

voor Data Science



TRENDNACHT 2015
Onze technologische samenleving gaat een 
nieuwe fase in. Tijdens de Trendnacht2015: 
ROBOTS!  staan we daar verder bij stil. Hoe 
gaan we om met de digitalisering en roboti-
sering van onze samenleving? Een program-
ma met vooraanstaande denkers, weten-
schappers en ondernemers die ons tijdens 
de nacht van 26 november wakker schudden. 
Aanmelden en meer informatie: 
http://brabantkennis.nl/trendnacht-2015/ 

COLOFON
BrabantKennis is het platform waar strategische kennis en informatie van en over Brabant wordt 
verzameld, ontwikkeld en gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt 
de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend perspectief. Naast het verzamelen en 
analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt BrabantKennis 
het publieke debat met discussie, lezingen en periodieke trenddagen. 
www.brabantkennis.nl  T @brabantkennis

Tekst: Sara de Kort Tekst & Communicatie | Eindredactie: Mijntje Notermans (BrabantKennis) 
Fotografie: Willeke Machiels | Vormgeving: Irene Hinderks (Bureau Vertigo)

#SLIMBRABANT
Onder de noemer #slimbrabant verkent BrabantKennis 
de impact van de nieuwe technologie op de economie en 
samenleving in Brabant. Op welke wijze verandert digitale 
technologie het leven in de Brabantse steden en dorpen, en 
het samenleven? Wat betekent de dataversnelling precies? 
De speciale krant #slimbrabant, gelanceerd tijdens de 
Vooruitdenkerslezing, zoomt er verder op in: 
http://brabantkennis.nl/slimbrabant/

Kim Spinder 
@kimspinder
Awesome Big Data Meetup 
with @kncukier and host @
BrabantKennis #bigdataBK 
#slimbrabant

http://brabantkennis.nl/trendnacht-2015/ 
http://brabantkennis.nl/slimbrabant/

