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Alles openbaar maken, heeft 
ook nadelen. Het risico 

bestaat dat de overheid juist 
minder transparant wordt.

Actieve openbaarmaking 
zorgt voor minder Wob/

Woo-verzoeken.

Als er een nieuwe snelweg 
wordt aangelegd door een 

natuurgebied, moet de 
samenleving dat weten. Bij 

de start van zo’n project 
moet ik informatie daarover 

actief openbaar maken. 

Als alle informatie openbaar 
kan worden, moet je daar 

bij het schrijven al rekening 
mee houden. Dat kost veel 

meer tijd. 

Over sommige onderwerpen 
is veel interne discussie of 
ophef. Openbaarmaking 
daarvan zorgt juist voor 

méér wantrouwen richting 
de overheid.

Als de rijksoverheid écht 
transparant wil zijn, moeten 
we minder tekst onleesbaar 

maken.

Wat ik als ambtenaar ergens 
over vind, is persoonlijk. 

Dat is niet relevant voor de 
buitenwereld.

Als alle stukken openbaar 
worden, voel ik me minder 

vrij om hardop te denken of 
met ideeën te komen.

Stelling

Stelling
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Stelling

Stelling

Stelling

Stelling
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Het is goed dat beslisnota’s 
openbaar gemaakt worden. 
Dan ziet de Tweede Kamer 

op welke overwegingen een 
besluit gebaseerd is.

Intern gebruiken we vaak 
vakjargon en technische 
termen. Maar burgers en 

het parlement begrijpen dat 
waarschijnlijk niet. 

Vind je dat we daar 
rekening mee moeten 

houden? 

Alle stukken openbaar 
maken, ook de eerste 
brainstormsessies en 

concepten, is het eerlijkst 
voor de burger.

Als jij een document opstelt, 
houd je er dan al rekening 
mee dat het openbaar kan 

worden gemaakt?

Zelf actief informatie 
openbaar maken, verkleint 

de kans op negatieve 
publiciteit.

Stel: álles wordt openbaar. 

Wat zou jij dan veranderen 
in jouw werkwijze?  

Wat doe jij in je dagelijkse 
werk om het vertrouwen 

van burgers in de overheid 
te vergroten?

De komende jaren 
maken we steeds meer 

overheidsinformatie actief 
openbaar. 

Wat zie jij als het grootste 
voordeel? En wat als het 
belangrijkste knelpunt?

Stelling

Vraag

Stelling

Vraag
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Openbaarmaking maakt 
de goede, maar ook de 

minder goede aspecten van 
het besluitvormingsproces 

zichtbaar. 

Ga je hierdoor anders 
werken?

Niet alle informatie over 
besluitvorming staat in de 

officiële dossiers. Denk aan 
aantekeningen op plakbriefjes, 

telefoontjes of documenten 
in een persoonlijk archief. 

Schaduwdossiers, noemen 
ze dat.  

Vind jij schaduwdossiers 
acceptabel?

Met de invoering van de 
Wet open overheid, wordt 
veel overheidsinformatie 

openbaar. Sommige 
informatie moeten we 

actief openbaar maken. 
Andere informatie maken 

we openbaar als burgers of 
journalisten daarom vragen. 

Is de overheid daarmee 
voldoende transparant?

Stel, je moet een nota 
maken. Heb je ervaring 
met hulpmiddelen die 
je kunt gebruiken om 

te voldoen aan actieve 
openbaarmaking?

Helpen jullie elkaar als team 
om informatie openbaar te 

maken? 

Stel, je bent directeur en 
je wilt dat er de komende 

twee jaar substantiële 
stappen worden gezet op 

het gebied van actieve 
openbaarmaking. 

Wat worden je prioriteiten?

Hoe gevoeliger het dossier, 
hoe transparanter we 
zijn over persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

In hoeverre herken jij dit in 
jouw werkomgeving? 

Nieuwsuur heeft een Wob/
Woo-verzoek ingediend. 

Jouw naam wordt niet 
genoemd, maar je voelt je 

toch ongemakkelijk: kunnen 
anderen de inhoud naar jou 

herleiden? 

Hoe ga je hiermee om? 

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag

Vraag
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Je leidinggevende vraagt 
je om een opmerking of 

tekstpassage niet openbaar 
te maken, terwijl dat 

volgens jou wel zou moeten. 

Wat doe je? 

Welkom. Met deze kaartenset 
kun je met je collega’s het 

gesprek aangaan over

Actieve Openbaarmaking

Je krijgt een Stelling, Vraag 
of een Dilemma voorgelegd, 
waarover jij met je collega’s 

van gedachten wisselt.

Voordat je begint, volgen eerst 
nog een tweetal oefenkaarten.

Een belangenorganisatie wil 
niet dat bepaalde informatie 

openbaar wordt, omdat 
dit inzicht geeft in hun 

onderhandelingsstrategie. 
Maar er is in dit geval geen 

uitzonderingsgrond van 
toepassing. 

Jij wilt de relatie met de 
organisatie goed houden, 

maar je hebt ook te maken 
met de regels. Hoe ga je 

hiermee om?

Persoonlijke 
beleidsopvattingen werden 

tot voor kort onleesbaar 
gemaakt. Nu zijn ze 

steeds vaker, weliswaar 
geanonimiseerd, openbaar. 

Houdt dit jou tegen om 
je gedachten vrijuit op te 

schrijven?

Je vindt een oude memo 
die van belang is in een 
besluitvormingsproces. 

Maar je bewindspersoon 
kan erdoor in de problemen 

komen.

Wat doe je?

Dit waren de oefenkaarten. 
Veel succes met de nu 
volgende kaartenset.

Een reporter wil informatie 
over de beslissing van een 

bewindspersoon die al 
onder vuur ligt.

Als je de informatie 
openbaar maakt, draag 

je dan bij aan meer 
transparantie? Of alleen 

aan sensatiejournalistiek?

Dilemma

Introductie

Dilemma

Dilemma

Dilemma

Zijn jullie er klaar voor?

Dilemma




