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Shirt, pak, zolder &
vergadertafel
Meer overheden zijn zich bewust van de
geslotenheid van veel van de software die zij laten
ontwikkelen. De interesse om de broncode van die
software als open source te publiceren en
ontwikkelen groeit. Tegelijkertijd ontbreekt het aan
voldoende kennis over wat dat precies inhoudt, hoe
de wereld van open source eruitziet en hoe met
open source communities kan worden
samengewerkt.
Oproep van Knops: Open, tenzij…
Staatssecretaris Knops (BZK) riep overheden in $8$8 in een kamerbrief op om broncode zo veel
mogelijk te delen en beschikbaar te stellen aan de samenleving. Het uitgangspunt daarbij is ‘open,
tenzij’. Uitzonderingen zijn wanneer dit niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of er een
vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad, zoals het geval kan zijn bij opsporing en toezicht. Per
geval moet worden ingeschat of de maatschappelijke opbrengsten opwegen tegen de kosten van
openbaarmaking.

Open source communities
Een plek waar veel kennis en expertise over open source software en het delen van broncode
samenkomt is in open source communities. Deze communities zijn gemeenschappen van
opdrachtgevers, ontwikkelaars, testers en kritische gebruikers die de software ontwikkelen,
verbeteren en beheren. Net als ‘normale’ communities zijn open source communities groepen
mensen die al dan niet tijdelijk met elkaar verbonden zijn rondom een gezamenlijke opgave waar ze
zich door gemotiveerd voelen, vaak om heel uiteenlopende redenen. In de loop der tijd kunnen ze
specifieke gewoontes, structuren en processen ontwikkelen die per community kunnen verschillen.

Het probleem
Binnen de overheid zijn nog maar weinig voorbeelden waar de code als open, laat staan
herbruikbare code is gepubliceerd. Er is geen centrale plek waar deze broncodes, ontwikkelaars en
communities gevonden kunnen worden. Er zijn onduidelijkheden over de kosten en investeringen,
de mate waarin eigen personeel kennis over open source nodig heeft en hoe om te gaan met privacy
en security checks. Daarnaast zijn er nog de nodige juridische vragen rond de Wet Markt en
Overheid en over licenties en aansprakelijkheid. Het ministerie van BZK constateert dan ook dat
overheden nog maar weinig ervaring hebben met – en kennis over – het werken met open source
communities. Zij profiteren daarom ook nog te weinig van deze communities.
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Relevante initiatieven
De afgelopen jaren ontstonden enkele relevante initiatieven rondom open source. Zo startte de
VNG met Common Ground, een initiatief dat het gemakkelijker moet maken voor gemeenten
om niet alleen data, maar ook software-componenten van elkaar te (her)gebruiken. En er zijn
initiatieven die zich richten op de inzet van open source in het publieke domein. Een voorbeeld
daarvan is de stichting Code for NL (opgericht door de Waag Society). Dit is een netwerk van
open source ontwikkelaars en designers met een focus op open source software binnen de
overheid. Ook ontstond de Foundation for Public Code, een netwerk van ontwikkelaars die de
open source community wil verbinden met de overheid, support biedt en advies geeft over de
kwaliteit van open source. En het ministerie van BZK richtte naar aanleiding van de beleidsbrief
over open source van Knops (zie hierboven) een Kennisnetwerk Open Source op, met onder
andere een eigen plek op Pleio. Ook in Europees verband is er aandacht voor open source
communities, zo publiceerde de Europese Commissie in $8$8 ‘Guidelines for Sustainable Open
Source Communities in the Public Sector’ en is er de Open Source Observatory (OSOR).

De onderzoeksvraag
De directie Digitale Overheid (i.o.) van het ministerie van BZK heeft behoefte aan een beter beeld
van open source communities en de ontwikkelaars die daarbinnen actief zijn. Door onderzoek te
doen naar deze communities in Nederland, moet duidelijker worden wat open source communities
zijn, hoe zij zich (door)ontwikkelen en hoe zij onderhouden kunnen worden. Het gaat om kwalitatief
onderzoek om meer zicht te krijgen op de praktijk van open source communities in Nederland en de
daarin zich (al dan niet succesvol) vormende ‘leefwereld’ (motieven, doelen, gedrag, structuur en
governance).
Meer specifiek onderscheidt het ministerie de volgende deelvragen waarop het onderzoek zich
moet richten:
•
•
•
•

Wat zijn de belangrijkste slaag- en faalfactoren van open source communities?
Wat zijn belangrijke kenmerken van ontwikkelaars die in open source communities actief
zijn?
Wat zijn de verwachtingen van ontwikkelaars en overheden ten aanzien van samenwerking
in de ontwikkeling en het beheer van open source software?
Wat zijn de ervaringen van ontwikkelaars en overheden ten aanzien van samenwerking in
de ontwikkeling en het beheer van open source software?

Naast het beantwoorden van deze deelvragen vraagt het ministerie ook om enkele adviezen over
mogelijk beleid, maatregelen en initiatieven aan de hand van de verzamelde inzichten over (open
source) ontwikkelaars.

Aanpak
Er is bewust gekozen voor een narratieve invalshoek bij het verrichten van dit onderzoek. Het
betreft dus in de eerste plaats een antropologisch onderzoek, waarin de open source communities
(en de kenmerken van deze gemeenschappen en hun leden) centraal staan. De kern van het
onderzoek is een twintigtal gesprekken die we voerden met mensen die actief zijn binnen het open
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source werkveld in Nederland. Deze gesprekken zijn gecombineerd met literatuuronderzoek waarin
met name open source communities elders in de wereld worden onderzocht en vergeleken.

Stap A – Literatuuronderzoek
Om zicht te krijgen op de wetenschappelijke literatuur rondom open source communities, deden we
een quick scan van alle artikelen over open source communities die in de afgelopen ^ jaar
verschenen. We namen ook een aantal vaak geciteerde studies uit de afgelopen #^ jaar op in dit
overzicht. Voor het overzicht is gebruik gemaakt van Google Scholar, maar ook van DeepDyve. In
Deepdyve zitten artikelen uit een groot aantal journals (waaronder SAGE). Ook keken we naar
beschikbare documentatie op de Pleio rondom Open Source.
Van alle geselecteerde bronnen, in totaal ruim #88, bestudeerden we de samenvatting. De meest
relevant geachte artikelen voor ons onderzoek (S8 in totaal) lazen we geheel door. Daaruit haalden
we een aantal rode draden die beschreven zijn in een tussenrapportage, die we in dit rapport
hebben verwerkt in het hoofdstuk ‘Bezien vanuit de literatuur’. De rode draden vormden de basis
voor de topiclijst die we gebruikten in de gesprekken.

Stap @ – Online analyse
Om een beter beeld te krijgen van het online publieke debat over open source, bekeken we de
belangrijkste discussiepunten, argumenten, plekken en daarbij betrokken actoren. We gebruikten
daarvoor de online monitoringstool Coosto. Deze tool geeft toegang tot openbare berichtgeving op
de meest gangbare sociale media platforms en de grootse Nederlandse nieuwssites, blogs en fora.
We ontwikkelden daarvoor een search query die toegang gaf tot ongeveer S^.888 berichten over
open source (in de periode september $8#a tot september $8$8). Deze query combineerden we met
filters om te kijken naar berichten waarin een link wordt gelegd met communities en/of
gemeenschappen (ongeveer $c88 berichten), en een filter waarin een link wordt gelegd met de
overheid (ongeveer Sd88 berichten).
De online analyse richtte zich op de pieken in de afgelopen $ jaar (september $8#d-september
$8$8). Daarin keken we onder andere wanneer en waarom er ineens veel meer berichten waren en
waar die dan over gingen. Ook gaf de analyse van de pieken zicht op de platforms en actoren die de
meeste aandacht voor open source genereren. In aanvulling daarop maakten we netwerkplaten op
basis van verwijzingen van Twitteraars in hun tweets over open source. De online analyse vormde
de basis voor het selecteren van de respondenten. Een samenvatting van de online analyse is te
vinden in bijlage $.

Stap = – Interviews
Aan de hand van de online analyse en de literatuurstudie stelden we een groslijst op van personen
die we in het kader van dit onderzoek wilden spreken. Deze lijst is besproken met – en aangevuld
door – de opdrachtgever. Bij het opstellen van de lijst is zoveel mogelijk rekening gehouden met
dekking van respondenten die een intern of juist extern perspectief konden inbrengen. Ook is
gezocht naar een balans tussen respondenten werkzaam voor commerciële en niet-commerciële
(waaronder publieke) organisaties. Dit leidde tot een mix van respondenten waaronder
ontwikkelaars, onderzoekers, ambtenaren en journalisten waren. In totaal voerden we $]
gesprekken. De lijst van de geïnterviewden is te vinden in bijlage S.
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Stap I – Analyse
Van alle gesprekken zijn uitvoerige gespreksverslagen gemaakt. Deze gespreksverslagen zijn
gecodeerd op basis van een vooraf opgestelde topiclijst, aangevuld met enkele thema’s die in de
gesprekken naar voren kwamen. Aan de hand van de codering destilleerden we relevante passages
uit de gesprekken en kwamen we een eerste analyse. De onderzoekers voerden deze analyse
separaat en vergeleken nadien de uitkomsten. De vergelijking leidde tot een zestal rode draden
waarmee het verhaal in de gesprekken op een gestructureerde manier wordt verteld.

Stap J – Rapportage
Elk van de rode draden is uitgewerkt in een lopende tekst waarin we verschillende deelaspecten in
aparte kopjes vangen. Waar relevant zijn quotes uit de gesprekken in de tekst verwerkt. Deze
quotes zijn zoveel mogelijk letterlijk – dus inclusief grammaticale fouten, anglicismen en vakjargon
– overgenomen. De kern van de rapportage wordt gevormd door deze rode draden. Daarop volgt
een reflectie waarin we de inzichten uit de interviews naast de inzichten uit de wetenschappelijke
literatuur leggen. We sluiten af met een korte conclusie en een aantal adviezen.
Alles in dit rapport is beschikbaar onder een CC-BY licentie, tenzij anders vermeld. Als u gebruik wil
maken van dit werk, dan is dat toegestaan op voorwaarde dat de oorspronkelijke auteurs worden
vermeld.
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Rode draden
Wat open source is, is nu anders dan pakweg 20 jaar
geleden
Open source is niet meer wat het geweest is. Het zou een verzuchting zijn,
die je een gemiddelde programmeur een jaar of tien, twintig ook al had
kunnen horen uiten. Dat klopt. De wereld van open source is veranderd. Die
verandering is al even aan de hand: onze huidige samenleving verschilt
fundamenteel ten opzichte van de samenleving in het laatste kwart van de
vorige eeuw.
We beleven immers, zo stellen bijvoorbeeld Castells (#aah) en Elchardus ($88]) al sinds het begin
van deze eeuw, de doorbraak van wat we de netwerksamenleving zijn gaan noemen. Een fenomeen
van jewelste, zo schetste Castells (#aah) al vroeg, ‘historically new’ zelfs. Hij stelde niet alleen vast
dat de netwerksamenleving ‘anders’ is. Een voornaam kenmerk van deze nieuwe samenleving is de
historische snelheid waarmee de netwerksamenleving tot stand komt. Ook de programmeurs,
ICT’ers, codekloppers en andere experts die wij voor dit onderzoek spraken ervaren die snelheid.
Ook in hun ogen gaat het werkelijk razendsnel: ‘We zijn een soort herhaling van de CDD jaar
industriële revolutie aan het doen, alleen proppen we die CDD jaar in CD jaar. En we zijn ongeveer G jaar
onderweg. Dat is een beetje mijn samenvatting.’

Waar begint open source eigenlijk?
Als we op die manier terugkijken, dan staat ICT nog echt in zijn kinderschoenen. In Nederland zou je
het begin van het computertijdperk vrij exact kunnen duiden met de oprichtingsdatum van de
Hobby Computer Club (HCC). Feitelijk een eerste aanzet tot communityvorming rond ICTvraagstukken. Dat gebeurt in #acc. Dan richten vier vrijwilligers dit clubje op. Niet zo gek ook: de
personal computer (PC) was er de facto niet. Zo’n apparaat was alleen maar met hulp en
ondersteuning van elkaar in elkaar te zetten: via soldeerbout en bouwtekening. Letterlijk: een
apparaat dat in elkaar geknutseld moest worden.
Pas vanaf het einde van de jaren tachtig, vooral na de opkomst van PC’s voorzien van een Windows
besturingsysteem, wordt de PC iets van ‘de gewone man’. Een computer is dan kant-en-klaar te
koop, en ook het gebruik werd eenvoudiger. Wel bleven er tal van aansluitproblemen, hard- en
software problemen over, waarin een vereniging als HCC een rol kon vervullen. In Nederland is dan
al langzamerhand een gebruikersgemeenschap aan het ontstaan. Daar waar in de jaren c8 en begin
jaren d8 het apparaat – of liever gezegd – het in elkaar zetten van een PC de boventoon voerde, is
het nu langzamerhand de software waar het om draait. En software, dat is goud waard: ‘Als je begint
met de alleroudste poot, dan heeft het woord open source veel meer te maken met open standaarden.
[...] Een belangrijk aspect daarvan was dat een groot aantal standaarden in de tachtiger jaren niet vrij
beschikbaar waren [en] kostbaar waren’, aldus een van de geïnterviewden. Als reactie gingen vanaf
de late jaren c8 en vroege jaren d8, verschillende groepen en hackers over tot het ontwikkelen van
vrije besturingssystemen, zoals het latere GNU en FreeBSD.
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Zo ontstaat uiteindelijk de Free Software Foundation. Een netwerk, waar allerhande programmeurs
aan vrije code werken. Er ontstaat veel en ook bruikbare code. Het gaat goed. Zoals een respondent
het zich herinnert: ‘Uit mijn eigen ervaringen met de Free Software Foundation, [kwam] IBM op een
gegeven moment [...] naar ons toe, met, shit, onze krap duizend ontwikkelaars kunnen jullie niet
bijhouden, can we join you? Ja dat kon uiteraard. Daar is die aparte softwarelicentie uit geboren.’ Zo
ontstaat eigenlijk een van de eerste goede huwelijken tussen markt en open software: IBM betaalde
‘juristen en de communicatie [...]’ Met een vrijbrief: ‘Regel maar wat je goed vindt. Wetende natuurlijk
dat alle mensen die daarbij betrokken waren bij alle grote bedrijven werkten, Adobe, Boeing, noem
maar op. Dat was een groot gebaar dus, maar ze wisten dat achter al die mensen hele grote bedrijven
zaten die eigenlijk hetzelfde wilden als zij.’

Geromantiseerd beeld
Zo wordt in die jaren d8 en jaren a8 open source ook langzamerhand een begrip bij het grotere
publiek. Waar ook Linus Torvalds medeverantwoordelijk voor is: hij ‘ontwerpt’ de Linuxkernel en
maakt deze code breed beschikbaar onder de General Public License (GPL). In de ogen van velen is
dit een van de eerste triomfen van de vrije-softwarebeweging. In zekere zin is hij ook de
verpersoonlijking van het archetypische beeld van een programmeur: ‘Most good programmers do
programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to
program’ (Young, #aaa).
Linux verovert stormenderhand de wereld. Evenals allerhande andere open source code. Red Hat is
een van de partijen, die de marktkans van Linux goed begrijpt. Zoals Red Hat zelf vaststelt: ‘In CYYZ,
the early days of the Linux Operating System (OS), we were a small software distribution company. We
offered UNIX applications, books, and low-cost CD-ROMS from vendors like Walnut Creek and
Infomagic. In addition to conventional UNIX offerings, these vendors were beginning to offer a new line:
Linux CD-ROMs. The Linux CDs were becoming best sellers for us. When we'd ask where this Linux stuff
was coming from, we'd get answers like "it's from the programmers according to their skill to the users
according to their needs’ (Young, #aaa)
Sterker nog, zo stelt de danmalige CEO van Red Hat, Robert Young vast: ‘The open-source
community has had to overcome the stereotype of the hobbyist hacker. According to this stereotype,
Linux, for example, is built by fourteen-year-old hackers in their bedrooms.’ Dat stereotype leidde tot
weinig vertrouwen bij potentiële klanten, zo stelt Young snedig vast: ‘After all, who wants to trust
his mission-critical enterprise applications to software written by a fourteen year old in his spare time?
Maar ook in #aaa al, beantwoordt dat romantische beeld van de hacker-programmeur’ niet (meer)
aan de werkelijkheid. De werkelijkheid is anders, zo stelt Young (#aaa) vast: ‘The reality, of course, is
very different from this stereotype. While the "lone hacker" is a valuable and important part of the
development process, such programmers account for a minority of the code that make up the Linux OS.
Linux's creator, Linus Torvalds, began work on Linux while he was a student, and much of the code in
the Linux OS is built by professional software developers at major software, engineering, and research
organizations.’ Red Hat is een van die bedrijven, die vroeg begrepen dat de kern van je business nu
juist niet in je code zit, maar in de diensten daaromheen.

Ook commerciële interesse in open source
Het verhaal van IBM bewijst, dat ook ‘traditionele’ bedrijven die omslag kunnen maken. Immers,
anno $8$# is open source code een belangrijk onderdeel van IBM, maar dat was ‘vroeger’ wel
anders: ‘Twenty years ago, IBM was one of the most vigorous advocates of strong intellectual property

Pc

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34 maart 6467

(IP) rights for computer programs. It relied on patents, trade secrets, licensing, and technical measures
to protect its programs.’ (Munga, Fogwill, & Williams, $88a, p.#$#) Op dat moment geldt IBM als het
lichtend voorbeeld voor de relatie ‘commerciële wereld en open source community’: ‘Today IBM is
the single largest contributor to open source community projects overall. It is involved in over CcD open
source projects with more than CDDD of its developers contributing to open source projects, and it
sponsors industry organisations like Eclipse, Apache and Mozilla.’ (Munga, Fogwill, & Williams, $88a,
p.#$#). En dat is vandaag de dag nog steeds zo, vertelt een van onze respondenten: ‘Bij IBM worden
werknemers [...] echt gestuurd om niet het belang van IBM na te jagen, maar meer het
gemeenschappelijke belang. Omdat dat op termijn meer oplevert, dan hebben we daar meer aan.’
Zo ontstaat een vruchtbaar huwelijk tussen ‘markt’ en ‘free’. Ook onze respondenten zien deze
ontwikkeling: ‘Wat nieuw is, is dat er in de open source wereld betaald dingen gaan ontstaan, die niet
uit zichzelf zouden zijn ontstaan zonder die push. Wat dus betekent dat veel van dat soort efforts
verbonden zijn aan die geldkraan. Als die dicht gaat, dan klapt het weer in elkaar. Terwijl dat andere
type open source, waar we ook in Europa wat van hebben, die in de community zelf draait, daar is voor
iedere partij die daaraan meedoet, de benefit groter dan niet meedoen.’
In de afgelopen decennia zijn ook steeds meer andere grote bedrijven met open source projecten
gestart, zoals Facebook, Google en Microsoft. Hoe commerciële partijen gebruik maken van open
source en de gedachte daarachter omarmen, wisselt per partij. Er zijn in de loop der tijd
verschillende smaken ontstaan waarbij sommige bedrijven de code doorontwikkelen en in licentie
aanbieden, en andere bedrijven de nieuwe, ontwikkelde code ook teruggeven aan de gemeenschap.
In de ogen van de meeste respondenten is Oracle een bedrijf, dat zich als de eerste variant gedraagt
(dus code kopieert, doorontwikkelt, maar niet meer deelt) en is IBM een goed voorbeeld van de
tweede soort. Feitelijk is het open source software-ontwikkellandschap daarmee nu op één punt
fundamenteel anders dan vroeger, zo stelt een respondent vast, namelijk dat het vroeg of-of was (óf
open source óf closed source) en nu en-en.

Een netwerk van netwerken
Met de opkomst en doorbraak van internet, is de definitieve hegemonie van open source een feit.
Internet wordt door vrijwilligers ‘bestuurd’. Sterker nog: ‘We reject: kings, presidents and voting. We
believe in: rough consensus and running code’ in de befaamde woorden van David Clark, MIThoogleraar en een van de internetpioniers in #aa$ over hoe de internetgemeenschap over het
wereldwijdeweb ‘regeerde’. Zo is de basis van het internet in de vorm van internetstandaarden en protocollen (zoals het tcp/ip-protocol) per definitie open.
Daarmee gedraagt de internetgemeenschap zich eigenlijk nog steeds naar de norm van de open
source community: als een systeem van ‘networked governance’. ‘Het internet is technologisch
gezien een netwerk van netwerken waar een groot aantal genetwerkte actoren bij betrokken is die
vraagstukken van ‘rechten, autoriteit en verdeling’ op het internet moeten zien op te lossen’,
concludeert ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in $8#] (p.SS).
Ook op andere vlakken ligt open code en open source aan de basis van onze systemen, aldus een
respondent. ‘Er zijn bekende voorbeelden van hobbyprojecten die onbewust kern zijn geworden van alle
apparaten die we gebruiken. OpenSSL is daar een voorbeeld van. Dat is een open source bibliotheek,
door een paar cryptograven als hobbyproject gestart en dat zit bijna op alle apparaten die je hebt.’
Maar tegelijkertijd was dat kwetsbaar, zo stelt de respondent vast: ‘Er zijn [in OpenSSL] een aantal
kritieke fouten ontdekt [...] en omdat dat overal in gebruikt wordt leidde dat tot grote problemen.’ De
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oorzaak daarvan is vrij simpel: ‘dat was dus gewoon omdat dat in de hobby- en in de avonduren
[ontwikkeld werd], en er onvoldoende zicht was op wat daar gebeurde.’ Dat leidde ertoe dat een
aantal grote technische bedrijven vaststelde dat het ‘project zo belangrijk is voor onze ITinfrastructuur van de wereld, daar moeten we meer geld aan doneren. Dus hebben ze de financiële
structuur van het project verbeterd.’

Niet meer weg te denken, maar ook nog niet de standaard
Open source en open code is dus niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Er gaat steeds
meer geld in om en, zo stelt een respondent vast: ‘Steeds meer bedrijven omarmen open source.’ Om
te vervolgen: ‘Je ziet het in de infrastructuur, en dat deel zie je niet als consument, je ziet het in
netwerken, in dataopslag, in databases, in applicaties.’ Maar, zo concludeert de respondent: ‘Je ziet
het nog steeds niet op jouw pc besturingssysteem. Jij gebruikt waarschijnlijk ook Windows en Android
op je laptop en smartphone en tablet.’ En vooral aan de gebruikerskant zie je heel weinig open source
pakketten: ‘Het gebruik van Libreoffice is bijvoorbeeld nog steeds miniem.’
Een andere respondent concludeert dan ook: ‘De uitdaging van open source zit niet op de techniek,
dat heeft de wereld al twintig keer uitgevonden, iedereen die dat snapt doet dat al jarenlang.’ De
uitdaging zit, volgens de respondent, eerder op het omarmen van open source als de standaard, als
uitgangspunt. Ook bij bestuurders. ‘Onze uitdaging zit in die bestuurlijke kant. We moeten bestuurders
open sourcen, niet de techniek.’

De (toenemende) economische kracht van open source
Met dit onderzoek brengen we in kaart welke belevingen en betekenissen toegekend mogen
worden aan 'de open source community van Nederland.' Waarbij we in al onze interviews en
gesprekken gevraagd hebben naar de mate van gemeenschap en gemeenschappelijkheid, die
binnen open source ontwikkelaars, programmeurs en andere betrokkenen ervaren wordt: we willen
weten of, en zo ja welke gemeenschapszin ervaren wordt. En hoe dat vage begrip 'open source
community' nu eigenlijk geladen wordt. Door de ogen van de betrokkenen bezien.
Dat betekent ook dat in dit onderzoek een aantal ‘zaken’ niet belicht wordt. Zaken, die in zeker
opzicht fundamenteel zouden kunnen zijn: de economische kracht en belofte van open source,
bijvoorbeeld. We hebben onze geïnterviewden geen vraag voorgelegd, waarin we naar hun indruk
over de economische waarde van open source vroegen. We zijn bovendien 'de geschiedenis'
ingedoken, om te bekijken waar open source nu eigenlijk vandaan komt. Voordat er – mede door
deze vorm van ons onderzoeksdesign- wellicht een al te grote hoeveelheid ‘spruitjesgeur’ zou
opdoemen, willen we even wat cijfers over de zakelijke kant van open source benoemen. Zodat er
geen misverstand kan bestaan over de huidige kracht (en die op termijn) van deze sector.
Open source heeft zichzelf in de afgelopen jaren namelijk – bij uitstek - bewezen als een van de
grote innovatiemotoren van de software- en ICT-industrie. Open source-toepassingen zijn te vinden
in en achter zo’n beetje iedere technologische trend, die er vandaag de dag toe doet. Vooral omdat
open source in de kern gericht is op samenwerken, op transparantie en op het idee dat het beste
idee juist eigenlijk overal vandaan zou kunnen komen. Dat maakt dan ook dat innovaties vaak door
open source ‘gedreven worden’: of het nu om cloud-computing, artificiële intelligentie of machine
learning gaat, of over code ten behoeve van het Internet of Things (IoT), of over technologische
concepten als ‘containers’: achter heel veel van deze ontwikkelingen schuilt een open source
component.
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In een Red Hat rapport ($8$8) waarbij wereldwijd #$^8 ontwikkelaars gevraagd zijn naar hun
bevindingen over open source – en de respondenten overigens niet wisten dat Red Hat de
geïnteresseerde partij was, is het volgende patroon zichtbaar: h]% van de bevraagden gaf aan dat
open source ingezet werd bij de modernisering van de IT-infrastructuur. ^]% gaf aan dat open
source code gebruikt werd om aan applicatie-ontwikkeling en development te werken. En ^S% gaf
aan dat als het om digitale transformatie gaat, open source code daarvan de kern vormde.
Ook in andere opzichten is de open sourcemarkt ‘booming’: OSS Capital houdt een zogenaamde
COSSCI (voor Commercial Open Source Software Company Index) bij, waarin meer dan ]8 FOSSbedrijven met een jaaromzet van meer dan q #88 miljoen en waarderingen van meer dan q # miljard
te vinden zijn. Met bekende namen als Elastic, Magento en Linden Labs. Zie:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/#cnKMpi_Dh^slCqzLSFBoWMxNvWiwt$Rt]e_lcLPLhU/edit#gid=8
Of naast deze economische werkelijkheid ook het – wellicht romantische- beeld van een hechte
community die elkaar in een rap tempo weten te vinden, nog opgeld doet, daar deden wij onderzoek
naar. En dan bovendien in de Nederlandse context.

Tot slot: de rol van Nederland in dit geheel
In de jaren d8 was Nederland min of meer toonaangevend. Nederlandse programmeurs waren
goed. Heel goed zelfs, geeft een respondent aan: ‘Ja dat is waar. Nederlanders waren dat.’
Tegelijkertijd is er niet of nauwelijks een hechte Nederlandse community ontstaan. Hoe komt dat?
Volgens een respondent omdat het daadwerkelijke werk vaak niet in Nederland gebeurde: ‘Naar
mijn weten was er geen [programmeur] in Nederland, fysiek. Ik zat deels in Italië en deels in Amerika.’
En ook het beschikbaar stellen van geld voor fundamentele software-ontwikkeling gebeurde niet in
Nederland: ‘Apache, de webserver [...] dat is in feite gewoon betaald door de Europese Commissie. Ook
SSL-securitysoftware is min of meer door de Europese Commissie betaald.’
En hoewel Nederlanders internationaal in aantallen oververtegenwoordigd zijn, vertekent dit beeld,
geeft de respondent aan. ‘Het [is] overgecorreleerd qua nationaliteit, maar ondergecorreleerd qua
plaats.’ Waar dat aan ligt? Onder andere aan het feit dat ‘we in Europa qua universiteiten niet de
kennis en de cultuur [hebben] om dat allemaal mogelijk te maken. Het bedrijfsleven loopt vergeleken
met andere landen heel erg achter, en universiteiten nog verder.’
Daarmee wijkt de Nederlandse open source scene wat af van andere landen, zo denkt een aantal
gesprekspartners. Elders in de wereld zijn er ‘grotere en sterkere communities te vinden.’ In Berlijn,
bijvoorbeeld. Daar is: ‘een groepje Italianen betrokken bij Globalleaks, een initiatief dat mensen
ondersteunt bij het ontwikkelen van een eigen klokkenluidersplatform, gericht dus op investigative
journalism, human rights.’ In Nederland is ‘de community [...] niet of nauwelijks georganiseerd. Het is
ook veel meer een beweging.’
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Dé open source community bestaat niet
Een onbekend aantal mensen in Nederland is bezig met het ontwikkelen,
beheren en/of hosten van open source code. Het grootste deel bestaat uit
programmeurs. Maar ook gebruikers, ambtenaren, en project- en
procesleiders worden gezien als onderdeel van de open source
gemeenschap. Het is verleidelijk om op basis van hun gedeelde
betrokkenheid te spreken van dé open source gemeenschap in Nederland.
Maar die bestaat eigenlijk helemaal niet.
Geen echte community
Het beeld dat er sprake is van één grote warme en sterk samenhangende community wordt door
geen van onze respondenten geschetst. Er is niet één grote gemeenschap van individuen met veel
en ook hechte onderlinge verbindingen en vormen van samenzijn en -werken. Met historisch
gegroeide gebruiken en rituelen en een gedeeld – al dan niet verschillend beleefd – verleden en
toekomst. Een gemeenschap waarvan het lidmaatschap de leden een zekere identiteit en zingeving
geeft. In plaats daarvan schetsen zij meer het beeld van een ecosysteem, een sterk gefragmenteerd,
‘helemaal versnipperd’ en ‘zeer losjes georganiseerd’ landschap van kleine en grote communities.
Eigenlijk meer een ‘verzameling van veel kleine clubjes’.
‘Mijn indruk is dat de community heel losjes is georganiseerd. Dat past ook beter bij de idealistische
drijfveer “openheid in alles”’, merkt een respondent op. ‘Het is nauwelijks georganiseerd in groepjes,
projecten of iets dergelijks. Het gebeurt allemaal “on the fly”. We hebben echt te maken met een zwerm
redelijk zelfstandig opererende ontwikkelaars die zich deels organiseert via clubs als OSF, WAAG, Code
for NL, Bits of Freedom, etcetera’. Er is dus niet echt een één duidelijke ingang. ‘Je ziet wel
verzamelplekken. Je ziet de NLLGG, Nederlandse Linux Gebruikersgroep, als de verzamelplek voor de
hobbyist. Je ziet een hackerhotel als verzamelplek voor ZD-printers, security… En dan heb je nog de
mensen die professioneel met Linux bezig zijn, de NLUUG.’

Caleidoscopische wereld
Kortom: de open source wereld lijkt een caleidoscopische verzameling van grotere en kleinere
eilandjes te zijn. Soms verzameld rondom een bepaalde programmeertaal of platform (zoals Drupal,
Rust, Go), soms verzameld rondom een bepaald onderwerp (zoals veiligheid). ‘Ieder heeft zijn eigen
tribe of eigen groepje’, wordt opgemerkt, die ook qua omvang, groeisnelheid en ontwikkelfase sterk
kan verschillen. Sommige van die communities kennen een vrij sterke interne samenhang, terwijl
anderen juist vrij los en soms slechts een tijdelijk bestaan kennen. Toch vormen ze ondanks de
beperkte mate van overlap en onderlinge verbondenheid, wel ‘een soort (…) familie van mensen die
best wel een brede interesse hebben en een soort van gezamenlijk uitganspunt [heeft]’.
We zien zeer open en egalitaire communities waartoe vrijwel iedereen zonder beperkingen toegang
heeft. Maar ook communities die inhoudelijke drempels opwerpen om daarmee anderen buiten te
sluiten (selectie aan de poort). In hoeverre dat past bij de open source gedachte, daarover verschilt
men van mening. Een respondent: ‘Een community klinkt als een weiland met een hek eromheen. En
dan kan iemand het hek opendoen en dan mag je lid worden van de community. Pleio vind ik zo’n
geweldig voorbeeld daarvan. Ik moet een account aanmaken om aan boord te komen, dat vind ik
knettergek. Dat heeft met communitybuilding niets te maken.’
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Als geheel vrij organisch ontwikkeld…
Dit caleidoscopisch open source landschap lijkt zich vrij organisch te ontwikkelen. Zo merkt een
respondent op dat het geheel ‘geen vereniging, BV of manifestgroep [is], het is niet iets formeels’.
Sterker: ‘Iedereen draagt bij om eigen particuliere redenen.’ Het is de optelsom van het gedrag van
alle mensen die er onderdeel van zijn. ‘Het succes is niet afhankelijk van een hiërarchische structuur
maar van of ieders belangen goed behartigd worden en of je samen verder kan.’ Dat maakt het geheel
wellicht wat abstract en ongrijpbaar (vanuit een beheersmatig perspectief), maar het zorgt de
afgelopen #^ jaar voor veel innovatie in de softwareontwikkeling, wordt opgemerkt. ‘Omdat het
allemaal open source is, kan iedereen continu van elkaar leren.’
Het groeit en ontstaat ongepland of ongeleid. Tegelijk is het, volgens een respondent, ‘ook een
beetje een competitie voor aandacht, voor de beste ideeën in de open source wereld. En de hele wereld
profiteert daarvan, want je kan zelf leren van al die inzichten omdat het allemaal open is. Je kan het
beste voor jezelf eruit pakken om voor jezelf in te zetten’. Daarnaast wordt het gedreven door
innovatieve techniek. Een voortdurende zoektocht naar iets dat ‘uitdagend en vernieuwend’ is, zoals
ook het geval was bij de ontwikkeling van de CoronaMelder-app. ‘Daar werd Bluetooth op een heel
andere manier ingezet. Dat daagt de community echt uit’, merkt een andere respondent op.

… maar binnen concrete projecten vaak hiërarchisch
Het organische ontwikkelkarakter van het totale open source landschap betekent niet dat elk
‘eilandje’ en elk open source ontwikkelproject daarbinnen zich op vergelijkbare organische wijze
ontwikkelt. Sterker nog, juist op het meest concrete niveau van de open source projecten zelf, zien
we strakke, hiërarchische en planmatige ontwikkelprocessen. Zeker binnen de grotere en
commercieel gedreven open source projecten.
Zogenaamde core contributors stippelen doorgaans de koers van het project uit. Als je als niet
formeel betrokken ontwikkelaar of gebruiker iets wilt bijdragen, dan moet je hen ervan overtuigen
dat die bijdrage ook nuttig is voor het project, zo wordt opgemerkt. De core contributors bepalen
uiteindelijk of het er wel of niet in komt. Deze hiërarchische structuur levert hele goede dingen op
maar kan uiteraard ook leiden tot onenigheid. In dat geval, wanneer iemand het zo fundamenteel
oneens is met een bepaalde richting van een project, is het een optie om een nieuw initiatief te
starten (een fork) en op die manier door te gaan. Die mogelijkheid om eruit te stappen is geen
gebrek, maar juist iets positiefs, merkt een respondent op. ‘Zo ontstaat een wedstrijd van
verschillende mogelijkheden en ideeën en uiteindelijk kan de wereld bepalen welke het beste is.’
Het kernteam werkt doorgaans op basis van een roadmap die aangeeft waaraan en wanneer ze
werken en nieuwe releases verwachten. Deze roadmap is een belangrijke kapstok voor alle
betrokkenen om de zin van hun inzet zorgvuldig af te wegen. Deze betrokkenen zijn deels
ontwikkelaars maar deels ook gebruikers van de code. Soms is deze betrokkenheid groot en
langdurig, soms klein en kortdurend. Die laatste groep meldt ‘kleine problemen’ die ze tegenkomen,
doen kleine verzoeken om de code beter te maken, of melden taalfouten in de documentatie.
Kleine bijdragen, maar wel ‘heel belangrijk werk’, zo geeft een respondent aan.

Street credibility
Een belangrijke reden waarom open source goed werkt, is dan ook dat iedereen investeert in wat
belangrijk is voor wat zij willen bereiken. De vaak hiërarchische samenwerkstructuur biedt ruimte
aan meerdere groepen programmeurs om te werken aan hun eigen prioriteiten (iedereen investeert
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naar eigen inzicht en belang). Maar waar een kern er wel voor zorgt dat dat op zo’n manier kan ‘[…]
waardoor iedereen er beter van wordt... En iedereen kan genieten van ieders investering.’
Het helpt als iemand dan al de nodige ‘steet cred’ heeft, zo wordt opgemerkt. Iemand die al
bewezen heeft het een en ander te kunnen. ‘Nerds kijken graag naar iemand die street credits heeft,
waarvan ze weten dat die goede code schrijft, en architectuurbeslissingen kan nemen, en het project
kan beschrijven’. Zij volgen hen en zijn graag betrokken bij projecten waar zij ook bij betrokken zijn.
Maar daarnaast geldt ook dat het gewoon ‘[…] een aardig persoon is, die niet discrimineert en
openstaat voor andere ideeën.’ Naarmate open source projecten meer volwassen worden (met meer
actieve bijdragers, meer geld, meer betrokkenheid van charismatische kartrekkers), groeit ook de
hiërarchie in die communities. Zij worden strakker projectmatig geleid met een planning,
rollenverdeling, en bijbehorende besluitvormingsprocessen. Sommigen vinden dat een belangrijke
voorwaarde voor het succes van open source ontwikkeling, anderen zijn van mening dat het juist
haaks staat op de anarchistische open source gedachte.
Een andere observatie van het open source landschap is dat het ‘sterk internationaal is
georganiseerd, met sterke netwerken in Duitsland en Frankrijk, ook in Brussel. Maar in Nederland
misschien wat dunner gezaaid.’ Open source is dus een niet nationaal-gebonden uitdaging. Het is
taal- en cultuuroverstijgend. Als Nederlandse programmeur ‘[…] ga je al snel op bezoek bij
bijeenkomsten over de grens in België, Verenigd Koninkrijk, en Duitsland, bijvoorbeeld FOS of CCC.’
Sterker nog, succesvolle grote open source projecten ontstonden opvallend genoeg vaak in
Nederland maar werden pas echt groot nadat ‘bijna alle’ charismatische – vaak Nederlandse of toch
op zijn minst Europese – initiatiefnemers naar Amerika vertrokken. Vanuit dat verleden bestaan tot
op de dag van vandaag nog sterke internationale samenwerkrelaties.

Weinig multidisciplinair, maar technisch toch zeer divers
Het Nederlandse open source landschap wordt bewoond door ‘vooral jongens’ met een sterke
intrinsieke motivatie voor het maken van ‘heel mooie code’, bijna als doel op zich. Ze is ‘nogal techsavy en weinig multidisciplinair’. Daardoor slaagt het er ook minder goed in om maatschappelijke
impact te genereren. En is ze sneller geneigd om een maatschappelijk probleem te zoeken bij die
mooie code, dan andersom. Terwijl, om werkelijk impact te kunnen hebben, moet je in staat zijn om
‘[…] meerdere disciplines in te zetten, bijvoorbeeld marketing, gebruikersonderzoek, mensen die goed
kunnen denken vanuit de vraag’, merkt een respondent op.
Vanuit de sociale netwerktheorie weten we dat diversiteit iets is dat actief moet worden bevochten
en georganiseerd omdat de natuurlijke neiging altijd de andere kant op is. Ook ontwikkelaars
organiseren zich op basis van interesses en/of motivaties. Het verlaten van het eigen eiland (of
weiland) is dan ook spannend. Sterker nog, zo veronderstelt de respondent die het eerder over
weiland en hekjes had: ‘Als je bent grootgebracht in een weiland waar altijd een hek omheen staat,
dan raak je compleet in verwarring als je ineens op een steppe terechtkomt zonder kaders. En de
veiligste route is dan om op je weiland te blijven staan. Maar dan verandert er niets.’ Met andere
woorden: verbindingen leggen met anderen is een handeling die je bewust en actief moet inregelen.
Het open source landschap wordt weliswaar vrij monodisciplinair bevolkt door mensen met een
bepaalde technische achtergrond of interesse, maar een klein deel heeft een niet technische
achtergrond (bijvoorbeeld ontwerper, marketing, beleidsadviseur of onderzoeker), die met elkaar
wel de interesse in techniek delen. Ook valt op dat de technische kennis die er is, zeer divers is. Er
zijn mensen met kennis van specifieke programmeertalen (zoals Python, Java, Rust, Go) of type
CMS (zoals TypoS, Drupal, Hippo, Wordpress) of juist met zeer specifieke betrokkenheid bij of
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interesse in de ontwikkeling van uiteenlopende open source applicaties (zoals CoronaMelder, IRMA
en OpenSSL). Mensen die zich vooral richten op het ontwikkelen van open source code die voorin
de ‘stack’ zit (gericht op eindgebruikers, desktop of mobiel) of juist achterin (OS, frameworks,
libraries). En mensen die de software gebruiken, maar zelf niet kunnen programmeren. Zoals een
respondent opmerkt: ‘Het is eigenlijk een heel divers landschap.’

Het open source landschap in twee lagen
Als we kijken naar waar het open source landschap uit is opgebouwd, dan zien we eigenlijk twee
lagen:
Een eerste laag bestaat uit alle personen of individuen die in verschillende functies en al dan niet
tegen betaling in meer en mindere mate hun kennis en tijd delen ten behoeve van het (laten)
ontwikkelen van open source code. Een groot deel van hen functioneert als een ‘zwerm’ die op
vluchtige basis bijdraagt aan projecten van derden. Zij leveren stukjes code, stellen vragen, dienen
verzoeken in of melden bugs.
Deze individuen kunnen in een tweede laag verbonden zijn met deels formele organisaties en deels
ook informele netwerken. We hebben het dan over commerciële bedrijven, NGO’s of
kennisinstellingen (zowel als opdrachtgever als opdrachtnemer). Of meer informele netwerken
waar zij lid van zijn en die zich organiseren rondom specifieke programmeertalen, CMS-systemen,
frameworks, projecten of beroepsgroepen met elk hun eigen online en offline vormen van
samenkomen en samenwerken.
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Dé open source ontwikkelaar bestaat niet
Net zoals de open source community zich lastig laat typeren, bestaat ook dé
open source ontwikkelaar niet. Wie deelneemt in een open source
community of open source werkt, kan daar verschillende motivaties voor
hebben. Denk aan maatschappelijke of commerciële drijfveren. Meer dan
eens lopen deze motivaties door elkaar. Dat wil zeggen: de ene motivatie
sluit de andere niet uit. Ook idealisten moeten een boterham verdienen.
Wat wel duidelijk is, is dat het idee dat open source ontwikkelaars op hun zolderkamer aan het
hobbyen zijn om de wereld te verbeteren intussen achterhaald is. Open source ontwikkelen is een
serieus businessmodel geworden in de afgelopen jaren, waarbij ook onderscheid is ontstaan tussen
commercieel (extrinsiek) en meer idealistisch (intrinsiek) gedreven deelnemers. Hoe de verhouding
daartussen precies is, daarover verschillen de meningen. De ene respondent stelt dat iedereen tot
op zekere hoogte commercieel gedreven is. Een ander heeft het over a8/#8, waarbij de
zolderkameridealisten in de minderheid zijn. Weer anderen zien het meer ^8/^8.
Om de verschillende motivaties uit de gehouden interviews overzichtelijk te bespreken, zijn deze
gebundeld in een aantal categorieën. Uiteraard zijn deze persona’s extremen: veel respondenten
voelen zich in meerdere categorieën thuis en ze sluiten elkaar niet uit. Ook is de volgorde van de
groepen willekeurig en is niet elke groep even groot. Welke groep het grootst is, daar verschillen de
respondenten over van mening, niet in de minste plaats omdat het begrip ‘community’ lastig te
vatten is. Het opstellen van deze persona’s helpt echter om grip te krijgen op de verschillende
motivaties die terug te vinden zijn in de literatuur en de gesprekken. De persona’s koppelen we aan
typen motivatie, in het bijzonder het verschil tussen intrinsiek, geïnternaliseerd extrinsiek en
extrinsieke motivatie. We volgen daarbij Krogh et al. ($8#$) die motivaties van ontwikkelaars in
open source communities nader bekeken door ]8 artikelen te analyseren.
Wat is het verschil tussen intrinsiek, geïnternaliseerd extrinsiek, en extrinsieke motivatie?
Het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie komt uit de zelfbeschikkingstheorie (Deci en
Ryan, #ad^). Intrinsieke gemotiveerde mensen worden geleid door hun eigen persoonlijke streven.
Zij doen wat ze doen omdat ze er plezier uithalen bijvoorbeeld, of omdat dat past bij een bepaald
ideaal dat zij hebben. Extrinsiek gemotiveerde mensen daarentegen worden geleid door externe
factoren. Zij doen wat ze doen omdat daar een beloning tegenover staat (bijvoorbeeld geld, of
carrièrekansen). Krogh et al. ($8#$) onderscheiden daarnaast nog geïnternaliseerde extrinsieke
motivatie. Dit hangt eigenlijk tussen de andere twee categorieën in. Mensen die geïnternaliseerd
extrinsiek gemotiveerd zijn doen iets omdat ze het ze iets oplevert en daarom vinden ze het
belangrijk (bijvoorbeeld kennisverwerving), maar betekent niet automatisch dat ze het ook leuk of
interessant vinden.

De idealisten: op zoek naar transparantie en controleerbaarheid
Een deel van de leden in de open source community wordt gedreven door idealisme. Zij zijn
intrinsiek gemotiveerd. Deels is dit maatschappelijk gestoeld: open source ontwikkelingen kunnen
bijdragen aan het oplossen van bepaalde maatschappelijke problemen. CoronaMelder is daar een
voorbeeld van. Er was een dringend maatschappelijk probleem (de coronapandemie) en open
source ontwikkelaars konden bijdragen aan een stukje van de bestrijding van dat probleem.
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Nog breder dan het idealisme ‘om de wereld een beetje mooier te maken’, is het geloof dat open
source de manier van werken is waar Nederland naartoe moet. Een veelgehoord bezwaar is de
zogeheten vendor lock-in die kan optreden bij closed source werken. Met die lock-in wordt bedoeld
dat organisaties, waaronder overheden, door bepaalde software te gebruiken van (vaak grote)
bedrijven, steeds moeilijker los kunnen komen van deze bedrijven. Zij worden min of meer
gedwongen om hun contracten steeds weer te verlengen, omdat zij anders geen toegang meer
hebben tot de software in kwestie en hun systemen niet meer zullen werken. Deze afhankelijkheid
maakt van de organisaties ‘een soort melkkoe’, aldus een respondent. Een gemakkelijke manier om
geld te verdienen (door middel van licentiekosten), waarbij de organisaties veelal zijn overgeleverd
aan de grillen van deze (commerciële) bedrijven.
Bij open source software is een vendor lock-in niet aan de orde, omdat de software openbaar
beschikbaar is. Iedereen kan het installeren en aanpassen, niemand heeft er het alleenrecht op. Dat
maakt het financieel aantrekkelijk én transparanter, merkt vrijwel elke respondent op. Een
motivatie om aan te sluiten bij de open source community en te gaan samenwerken is volgens een
respondent dan ook de frustratie over ‘closed source claims van private partijen’. Als je naar
gemeentes kijkt, zo stelt een respondent vast, dan is de eigen constatering dat ze ‘nergens geld voor
[hebben], maar ze betalen wel jaar in jaar uit zware licentiekosten [aan grote bedrijven].’ Die, dan
‘echt nou ja, niets hoeven te doen, maar elk jaar vrolijk incasseren.’ Tot frustratie van veel open source
ontwikkelaars, bij overheden en daarbuiten: ‘Veel mensen is dat een doorn in het oog.’ Met overigens
ook positieve gevolgen want, die ‘frustratie [...] heeft geleid tot ontzettend veel samenwerking om te
ontsnappen aan die closed source claims van private partijen.’
Daarbij speelt ook dat er bij closed source software vrijwel geen controle te voeren is op hoe de
software in elkaar zit, waardoor het lastiger is om te achterhalen in hoeverre privacy en
dataveiligheid gewaarborgd is. Waar bij open source software de code voor iedereen inzichtelijk is,
en daarmee ook gecontroleerd kan worden door een breed scala aan mensen, is dat bij closed
source software niet het geval. Die controleerbaarheid zorgt aan de ene kant voor kwalitatief betere
producten, zo wordt aangegeven, maar ook voor een bepaalde tegenmacht. ‘Open source’, zo geeft
een respondent aan, ‘is voor mij onderdeel van openheid. Dat is belangrijk omdat de overheid daarmee
controleerbaar is en je zo een tegenmacht kan organiseren.’
Een argument wat daarbij ook genoemd wordt is dat dit in het bijzonder voor overheden zou
moeten gelden, omdat zij belastinggeld spenderen. Het is daarom des te belangrijker dat zij
transparant en open zijn wat daarmee ingekocht wordt. Een monopolie voor de grote
softwarebedrijven past daar, in de ogen van verschillende respondenten, niet bij. In de woorden van
één van hen: ‘Een simpele boodschap voor een partij die wil samenwerken [met een overheid] zou
moeten zijn: elk uur dat jij spendeert aan het realiseren van software die betaald wordt met
belastinggeld, daar mag je geen intellectual property op claimen. Punt.’
In hoeverre het idealisme de boventoon voert, lijkt per ontwikkelaar te verschillen. Er zijn mensen
die closed source ontwikkelen principieel in zijn geheel afzweren, ‘bijna activistisch’, zoals een
respondent het omschrijft. Zij zouden het liefst alles – veel meer dan alleen de code dus – open
sourcen. Anderen zijn meer gematigd, soms ook uit pragmatische redenen: er moet toch ook een
boterham verdiend worden. ‘Dan laat je dat stukje idealisme noodgedwongen ook wat vieren’, aldus
een respondent. Voorbeelden van meer pragmatische idealisten zijn ontwikkelaars die voor hun
werk closed source ontwikkelen en in hun vrije uren sleutelen aan open source software.
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De liefhebbers: passie voor techniek
Gerelateerd aan de idealist is de liefhebber of hobbyist. Meer dan nog dan de maatschappelijke
waarde van het werk, is het voor deze groep belangrijk dat er kwalitatief goed werk wordt geleverd.
Het ‘maken van mooie code’ staat centraal. Het sleutelen aan code is dus vooral iets wat gewoon
leuk is. Meerdere respondenten noemen bovendien dat uitdaging in de techniek prikkelt. Een van
de beginselen van open source is, zo geeft een respondent aan, ‘scratching your own itch’. Kortom:
mensen beginnen ergens aan omdat ze zelf de behoefte – ‘jeuk’ – hebben. Dat kan zijn omdat ze
iets nodig hebben wat er nog niet is maar het kan ook zijn dat ze ergens een bepaalde uitdaging in
zien, waardoor het begint te kriebelen.
Dat maakt ook dat bepaalde domeinen meer ontwikkelaars trekken dan andere domeinen, zo wordt
aangegeven. Een voorbeeld is het veiligheidsdomein, dat meer aantrekkingskracht heeft dan
bijvoorbeeld zorg, landbouw of energie, geeft een respondent aan. Hier komt de technische
uitdaging samen met een bepaald idealisme. ‘In dat domein worden state of the art technologieën
ontwikkeld. Dat vinden open source ontwikkelaars erg interessant. Saaie technologie trekt gewoon niet
zo aan.’ Een voorbeeld van een Nederlandse toepassing in het veiligheidsdomein is IRMA (een open
source variant op DigiD). Internationaal is er de Open Web Application Security Project (OWASP),
waar techneuten van over de hele wereld aan projecten werken, en die ook een Nederlandse tak
heeft.
Naast het feit dat de liefhebbers het ‘gewoon leuk’ vinden om bij te dragen aan open source –
intrinsieke motivatie – wordt ook opgemerkt dat het binnen de open source gedachte past om wat
je aanpast of door ontwikkelt, om welke reden dan ook, terug te geven aan de gemeenschap. Het
levert de ontwikkelaar zelf in principe niet gelijk iets op om dit te doen, sterker nog: het is een extra
handeling. Het is eerder gestoeld op een gevoel van wederkerigheid: we helpen elkaar, we nemen,
maar geven ook terug. Het wordt gezien als iets wat je behoort te doen, wat wel zo netjes en eerlijk
is. Deels past dit bij het idealisme dat we hierboven beschreven, maar deels is dit volgens
respondenten ook ‘gewoon iets wat je doet’, zonder er al te veel over na te denken.
Een respondent vat dit treffend samen: ‘Soms ben je wat aan het hobbyen en dan kom je iets tegen en
weet je dat je het eigenlijk zou moeten verbeteren. Dus doe je dat maar.’ Dat hoeft natuurlijk niet, zo
geeft de respondent zelf ook aan, het is geen verplichting: ‘Maar het is ook stom om als je je eigen
probleem hebt opgelost, dan duizenden anderen hetzelfde probleem te laten ervaren. Dan is het netjes
om dat gewoon terug te koppelen.’

De carrièretijgers: op zoek naar status en erkenning
Naast idealisme en ‘voor de liefhebberij’, is er nog een andere reden waarom open source
ontwikkelen interessant kan zijn, namelijk de status die het een ontwikkelaar kan geven. Dit ligt in
het verlengde van de kwaliteit van de code: wie mooie code publiceert, stijgt in de gemeenschap in
aanzien. Juist omdat de code zichtbaar is, ligt de kwaliteit doorgaans hoog, zo geven de
respondenten aan. Als programmeur ben je kritisch op wat je publiceert, het is immers je eigen PR.
Het maakt ook dat programmeurs selectief zijn in waar ze hun naam aan willen verbinden. Een
respondent legt uit: ‘Ik ga geen code publiceren waar ik niet achter kan staan. Want het is ook mijn
visitekaartje’. Andersom geldt dat ook voor het binnenhalen van code: ‘Als ik zie dat het rommelig is,
of ik er geen vertrouwen in heb, dan laat ik het links liggen.’
Goed werk afleveren, actief bijdragen of laten zien dat je een eigen applicatie kan beheren, kan
bijdragen aan je carrièrekansen en is ‘een pré in de commerciële wereld’, aldus een respondent. Een
ander geeft aan dat het ook een zekere bekendheid kan opleveren: ‘Softwareontwikkelaars
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gebruiken het ook om bijvoorbeeld bekend te worden. Dus als je een heel populair open source project
op GitHub hebt, dan kun je erop rekenen dat dat je kansen op een betere baan ook echt vergroot.’
GitHub, de plek waar de meeste open source code wordt verzameld, maakt het mogelijk om te zien
wie aan welk project wat bijdraagt. Het is, zoals een respondent het omschrijft, ‘het sociale netwerk
van de code’, een manier om iemands reputatie in te schatten. Als er iemand is die een project actief
trekt, idealiter ook nog iemand met dat aanzien, helpt dat, geven respondenten aan. Een voorbeeld
daarvan is de ontwikkeling van de CoronaMelder, zo geven enkele respondenten aan. Het feit dat
gerenommeerde namen in de open source community, met het nodige aanzien, zich daaraan
wilden verbinden, heeft – naast andere motivaties – bijgedragen aan de grote animo om bij te
dragen.

De commerciëlen: geld verdienen staat voorop
Voor de commerciëlen is het niet status of de carrièremogelijkheden die vooropstaan, maar andere
zakelijke voordelen van open source ontwikkelen de primaire reden om deel te nemen. Het gaat
erom wat er mee te verdienen is. Volgens sommige respondenten is dit de motivatie van veruit de
meeste ontwikkelaars. Zelfs als er pro bono wordt gewerkt, zo wordt aangegeven, dan is dat alsnog
vaak met het idee dat degene die bijdraagt er zelf ook wat aan heeft. Door de open source software
of applicatie te verkopen als dienst bijvoorbeeld. Of door nu te investeren, met het oog op een
verdienmodel op een later moment. Dit wil uiteraard niet zeggen dat dit type ontwikkelaars geen
hart voor de open source-zaak heeft. Vaak gaat dit hand in hand met elkaar.
De meer commerciële partijen binnen open source zijn er zoals gezegd in alle soorten en maten.
Van grote techreuzen die zich intussen ook in het open source veld mengen, zoals Microsoft, tot
kleine bedrijfjes die open source software aanbieden als service, tot zzp’ers die her en der
opdrachten doen. Het idee dat je aan open source geen geld kunt verdienen, omdat de code vrij –
‘gratis’ – beschikbaar is, is een ‘verouderde attitude’, geeft een respondent aan. ‘Het open source
businessmodel is: je geeft het product weg en je verkoopt de dienst.’ Hoewel de code dus vrij
beschikbaar is, zit het verdienmodel in het beheren en inrichten van de software voor klanten, in de
geleverde service. En dat kan heel succesvol zijn, kijk maar naar bijvoorbeeld Über of AirBnB, aldus
deze respondent.
De stap om als bedrijf te kiezen om iets open source te ontwikkelen is vaak ook gewoon een
praktische, wordt aangegeven. Waarbij je kiest wat werkt, afweegt hoeveel het kost en wat het je
oplevert, en dan pas kijkt of dat het beste closed of open source kan. Een respondent stelt: ‘Wat
drijft het? Dat je snel wilt kunnen ontwikkelen zonder veel kosten te hebben’. Voor commerciële
bureaus speelt volgens een ander ook soms mee dat het inrichten van een open source community
of het profileren als een bedrijf dat open source-minded is, PR is in de vorm van social responsibility.
Een andere respondent zag een gat in de markt, een kans om in te springen op de groeiende
aandacht voor open source werken, met name bij overheden. En merkt op: ‘We zagen (…) dat in het
buitenland dat al heel veel tractie [had] en in Nederland stond het nog amper op de agenda. Wij zagen
toen een kans en we zijn er op die manier mee begonnen.’
Daarnaast zijn er ook ontwikkelaars die bijdragen aan open source als onderdeel van hun werk,
wordt aangegeven. Dat kunnen ingehuurde zzp’ers zijn, maar ook medewerkers van grote
bedrijven. Hun drijfveer kan idealisme of plezier zijn, uiteraard, maar zal ook deels simpelweg zijn
dat ze hun werk doen. Onterecht bestaat het beeld dat open source mensen ‘het gratis doen’. Een
respondent geeft het voorbeeld van Kubernetes, een open source project dat Google startte. Dat
startte ooit om een intern probleem bij Google op te lossen. De belangrijkste ontwikkelaars – core
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maintainers – van dat project stonden dan ook bij Google op de loonlijst, ze deden dat als onderdeel
van hun werk. Intussen is daar een hele community rondom ontstaan. ‘Maar die gebruikers van
Kubernetes-software, die gebruiken dat allemaal als onderdeel van hun werk (…) Zij zetten die software
in om de doelstellingen van hun bedrijf weer te realiseren.’
Door een aantal respondenten wordt opgemerkt dat er ook partijen zijn die het spel niet eerlijk
spelen en ‘misbruik’ maken van open source mogelijkheden. Zij gebruiken openbare code en passen
deze aan, om het vervolgens niet terug te geven maar closed source voor commerciële doeleinden
te gebruiken. Dit strookt niet met de principes van open source, zo wordt aangegeven.

De mix is waarom het werkt
Dé open source ontwikkelaar bestaat niet. En de motivatie om deel te nemen aan open source is
ook maar zelden in één uitsluitende categorie te vangen. Vaak gaat het om een combinatie van
intrinsieke en extrinsieke motivatie. De redenen om bij te dragen kunnen legio zijn. Dat past ook bij
de gedachte achter open source, namelijk dat iedereen kan meedenken en bijdragen om zo de
software beter te maken. Hoe meer mensen ernaar kijken, des te hoger de controle en des te groter
is de kans om bugs op te sporen en de kwaliteit van de software te verbeteren. Kortom: de mix is
waarom het werkt.
Dat ook commerciële motieven een rol spelen, wordt niet meer dan logisch geacht. En hoeft
helemaal geen probleem te zijn, zolang er de juiste organisatiestructuur is waarin iedereen zijn
belang kan nastreven, zo wordt aangegeven in de gesprekken. Een manier om dat beter te
begrijpen, zo geeft een respondent aan, is door te denken aan De Tegenpartij van Van Kooten en De
Bie. In het bijzonder ‘met z’n allen voor ons eigen’, een terugkerende zin in hun sketches. De
respondent legt uit: ‘Met z’n allen voor ons eigen, in open source is dat heel erg waar. Het werkt goed
omdat iedereen voor zijn eigen belang werkt.’ Deze vrijheid om in te zetten op het eigen belang heeft
ook gevolgen op de organisatiestructuur. ‘Dat betekent dus ook dat je een context moet creëren
middels een governance, afspraken met elkaar maken, waarin iedereen succes kan hebben niemand
elkaar in de wielen rijdt. Dat is een duurzame manier om te voorkomen dat je toch weer een lock-in
krijgt.’
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Open source is meer dan alleen code
Open source wordt sterk geassocieerd met mooie code. In gesprekken zien
we echter dat open source veel meer is dan alleen dat. Zo omvat het ook de
uitdaging om de code te koppelen aan gebruikslicenties én het vormen van
levendige en vooral ook diverse communities rondom de ontwikkeling en
beheer van open code. Het in de praktijk brengen van de drieslag ‘code,
license, community’ vraagt om een specifieke manier van samenwerken.
Code
Het ‘makkelijke werk’ binnen de open source ambitie is het openbaar publiceren van code, zo geven
verschillende respondenten aan. Daardoor is de code door iedereen in te zien, te lezen en te
downloaden. Volgens de initiatiefnemers achter ‘Public money, public code’ zou dat voor overheden
de standaard moeten zijn. ‘Alle code die overheden met publiek geld ontwikkelen moet ook publiekelijk
beschikbaar zijn’. Soms gaat het om nieuw ontwikkelde code, maar vaak ook om code die niet
openbaar was en alsnog openbaar wordt gemaakt (door veranderende inzichten of de komst van
nieuwe medewerkers die dat belangrijk vinden).
In de praktijk zien we dat door overheden ontwikkelde code, lang niet altijd actief en openbaar
wordt gepubliceerd. Soms heeft dat te maken met onbekendheid aan de kant van de
opdrachtgever. Zij laten open source code ontwikkelen maar vergeten deze – bewust of onbewust –
actief openbaar te publiceren. Of hebben daar simpelweg niet over nagedacht. Een respondent
vertelt: ‘Ik dacht, die code kan gewoon op GitHub. Zodat iedereen eraan kan werken, […] maar toen ik
het balletje opgooide, hadden [ze] er allemaal nog nooit over nagedacht’.
Ook kan het als ‘gedoe’ worden gezien om de open code actief openbaar te publiceren. Niet
iedereen is bekend met Github en het openbaar publiceren is extra werk. Bovendien kan het de
verwachting wekken om de code te verbeteren, bijvoorbeeld omdat andere ontwikkelaars de code
zien, er vragen over gaan stellen en/of verzoeken gaan indienen. Hoewel het voor de eigenaar van
de code niet altijd mogelijk is om deze actief te beheren voor onbepaalde tijd, omdat dat de nodige
kennis en tijd kost, is het wel mogelijk om afspraken te maken over tijdelijk beheer.
Een voorbeeld daarvan is een initiatief van de gemeente Buren, die samen met een aantal bedrijven
een portal ontwikkelde voor open producten en diensten, genaamd OpenDPC. Voorwaarde voor
deelname is dat alle code gedeeld wordt, zodat andere gemeenten deze ook kunnen gebruiken. Om
verweesde open code te voorkomen, is besloten om partijen die software aanleveren te verplichten
om niet alleen de kosten voor de ontwikkeling te dekken, maar ook garant te staan voor het beheer
na oplevering voor een periode van minimaal een jaar door het tekenen van een gentleman’s
agreement, een intentieverklaring. De betrokken gemeenten sluiten om die reden ook bewust een
specifieke SLA af voor het beheer van de code.

Licenties
Een open code wordt in de praktijk gekoppeld aan een gebruikslicentie. Licenties zijn er in allerlei
soorten en maten, bijvoorbeeld GPL, met meer en minder vrijheden voor hergebruik. In een
ontwikkelproject waarin open code wordt hergebruikt, kunnen stukken codes zitten met
verschillende licenties die elkaar in de weg zitten. Daar heb je als gebruiker niet altijd goed zicht op,
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maar je weet ook dat alle partijen dat doen en je dus een risico neemt dat je een stuk code gebruikt
die anderen erin stopten of aanpasten dat niet mocht volgens de licentie die op dat ene stukje code.
Met andere woorden: goed zicht houden op de herkomst van code is in de praktijk zeer lastig, zeker
als je weet ‘[…] dat code van bijvoorbeeld Ordina of E&Y grotendeels open source code is, letterlijk
gekopieerd uit GitHub.’
Het koppelen van gebruikslicenties op open code is voor sommige ontwikkelaars, en zeker ook de
grotere IT-bedrijven, ook vooral een verdienmodel. Het stelt hen in staat om inkomsten te generen.
Met een gebruikslicentie ‘commodificeren’ zij de code, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de code
überhaupt door anderen kan worden gebruikt, of om ze te laten betalen voor het verwerken in hun
eigen producten. Naast het genereren van inkomsten, speelt ook mee dat gebruikslicenties worden
ingezet om te voorkomen dat ze als eigenaar van de code kunnen worden aangeklaagd voor schade
die derden zouden kunnen oplopen door aanpassing van hun code. De licentie zegt dan feitelijk: doe
er maar mee wat je wilt zolang je ons niet aanklaagt en zolang je onze naam niet gebruikt.
Er bestaat inmiddels een vrij groot aantal typen licenties (en varianten daarop) die tegenstrijdig
kunnen zijn en daardoor niet in één project samen kunnen en mogen worden gebruikt. Dat maakt
het juridisch gezien soms lastig om een passende gebruikslicentie te kiezen die daadwerkelijk recht
doet aan alle andere licenties die mogelijk op delen van hergebruikte code van toepassing zijn. Het
is dan ook gemakkelijker om vanaf het begin open te werken, dan code achteraf open te maken.
Dat vraagt namelijk om het doorspitten van de code, om te kijken of er niet toevallig iets in staat
wat niet publiekelijk mag worden (zoals wachtwoorden), zo legt een respondent uit. ‘Als je het vanaf
het begin open doet, dan werk je meteen onder de juiste licenties en is dat ook allemaal meteen
geborgd. Het is in ieder geval veel moeilijker om een project achteraf open te maken dan gewoon open
te beginnen.’
Mede om die reden richten steeds meer ontwikkelaars zich niet meer zo sterk op het afsluiten van
gebruikslicenties als verdienmodel. In plaats daarvan zien we een verschuiving naar het genereren
van inkomsten door het aanbieden van aanvullende diensten op een open source framework of
platform. Kortom: je geeft het product weg en je verkoopt de dienst. Een respondent legt uit: ‘Je
gaat niet meer verdienen aan het verkopen van licenties, maar aan het winnen van services om die
software heen.’ Bijvoorbeeld door deze te hosten, daarop aanvullende (niet open) add-ons te
ontwikkelen, of het aanbieden van advies in het gebruik.

Community
Een hardnekkig vooroordeel over open source ontwikkelen is volgens verschillende respondenten
dat code, nadat het ontwikkeld is en openbaar is, ‘af’ is. ‘Maar je moet ook nadenken over beheer, het
is niet gratis. Je moet het op elkaar af blijven stemmen.’ Actief beheer van de code kost tijd, maar
biedt de gebruikers van de code ook meer garanties op belangrijke updates en mogelijkheden om
verzoeken (pull request) of suggesties te doen (commits) en op die manier zo efficiënt mogelijk te
werken. Het regelen van de governance en life cycle management is dus van wezenlijk belang, om
te zorgen dat mensen dingen netjes met elkaar afstemmen en niet langs elkaar heen werken. Vaak
wordt het kernteam betaald voor de tijd die zij in het project steken en de tijd die zij in het beheer
van de code steken.
Actief beheerde open en herbruikbare code is bovendien cruciaal voor ontwikkelaars omdat het
maken van code inmiddels zo complex en omvangrijk is geworden, dat het vrijwel onbetaalbaar is
om vanaf nul geheel nieuwe code te ontwikkelen. In de praktijk maken alle ontwikkelaars daarom
gebruik van eerder ontwikkelde code, passen deze aan waar nodig, en delen die vaak ook terug
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zodat anderen die de code ook kunnen gebruiken. Dat geldt voor zowel de individuele
ontwikkelaars, als voor de grotere IT-bedrijven die grote delen van open code op Github
hergebruiken in hun producten.
Naast zorgvuldig beheer van code wordt ook een open ontwikkelproces van code zeer
gewaardeerd, zeker als die al bij aanvang van de ontwikkeling wordt ingericht. In een open
ontwikkelproces kan de ontwikkeling van de code door alle geïnteresseerden worden gevolgd, er
kunnen vragen over worden gesteld, ervaringen gedeeld, verzoeken ingediend, en bijdragen
geleverd. Het vormt de basis voor een duurzame community met voldoende diversiteit. Het gaat
dan om het inrichten van een meer geformaliseerde projectorganisatie (met rollen, stappenplan en
planning), een zorgvuldig afgewogen besluitvormingsproces, en een online werkomgeving
(bijvoorbeeld op platforms als GitHub en GitLab). Een goed doordacht ontwikkelproces geeft
inzicht in de manier van samenwerken en gemaakte afspraken. Voor publieke partijen zorgt dit voor
een gevoel van beheer en controle, geeft een respondent aan, voldoende om zich veilig te voelen.
‘(…) terwijl marktpartijen voldoende skin in the game kunnen hebben om op een duurzame manier
betrokken te zijn bij ontwikkelingen.’
De dynamiek binnen de community kan een eigen kracht ontwikkelen, maar in veel succesvolle
projecten zie je vaak dat het management apart en professioneel is belegd. Zij zorgen voor het
bewaken van voldoende diversiteit, hebben zicht op en betrekken de juiste experts die op hun beurt
weer anderen aantrekken. Ze vormen ‘een soort brugfunctie tussen het core team en de bredere
community van geïnteresseerden daaromheen’, aldus een respondent. Het kunnen vormen van
levendige communities is ingewikkeld, en vereist van de communitymanager een ‘natuurlijk aura en
eigenaarschap zodat anderen gaan volgen’. Dat gaat verder dan aanjagen, geeft de respondent aan:
‘Dan krijg je misschien volgers, maar heb je nog geen gemeenschap.’
Open beheer- en ontwikkelprocessen worden soms aangestuurd vanuit één partij. Vaak is dat dan
ook de partij die de eigenaar of licentiehouder is van de code. Denk daarbij aan een partij als Google
die de ontwikkeling van Android volledig in eigen beheer heeft. Voor eigenaren van open code is het
belangrijk dat hun code wordt gebruikt door derden. Hoe meer derden de code gebruiken, hoe
belangrijk het voor die derden wordt dat de eigenaar de code ook goed beheerd, en dat die derden
ook bereid zijn om een deel van hun tijd en kennis in de code te investeren. En hoe meer derden
jouw code gebruiken, hoe groter jouw invloed is op die derden. In sommige gevallen ontstaat een
ontwikkelproces waarbij meerdere belanghebbenden (bijvoorbeeld ontwikkelaars en gebruikers
samen) al bij aanvang van de ontwikkeling met elkaar een meer gedeelde governancestructuur
inrichten. Ontwikkelaars krijgen zo toegang tot meer afnemers (klanten) en afnemers krijgen
toegang tot meer aanbieders (ontwikkelaars). Feitelijk groeit rondom de te ontwikkelen en beheren
code een soort marktplaats van ontwikkelaars en afnemers die allemaal belang hebben bij de
doorontwikkeling van de code, inclusief maatwerkondersteuning in de vorm van ontwikkeling van
plug-ins, hosting en advies bijvoorbeeld.
Het ontwikkelen van een levendige community in een open source ontwikkelproces is geen
eenvoudige opgave. Het is in feite de grootste uitdaging en sluitstuk van een open source manier
van werken bestaande uit code, licentie en community. Levendige communities ontstaan niet
zomaar, maar vragen een doordachte aansturing en investering. Het actief verbinden en
samenwerken van een groot aantal actoren met verschillende achtergronden vraagt om een strak
management en planning. En om het betrekken van charismatische leiders, het investeren van tijd
en aandacht in de leden, en heldere communicatie. Oftewel, het kent doorgaans een professionele
organisatie die zorgt voor helderheid, evenwicht en diversiteit in de community. En daarmee
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voldoende garanties dat de tijd en kennis die ieder investeert in het project ook in enige vorm en op
enig moment aan hen terugvloeit.
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Open source werken vraagt een andere mindset
van overheden
Werken volgens de codes, of liever gezegd, volgens de mores en conventies
van open source en open standaarden, dat is niet eenvoudig. En terwijl de
overheid écht van goede wil is, is zij – althans, dat vindt de gemeenschap –
nog niet (altijd) goed ingericht om daadwerkelijk open source te werken.
Bijvoorbeeld omdat het aanbestedingsbeleid van de overheid vaak niet past
bij open source werken. Of omdat er angst is. Om los te laten, voor het
onbekende, voor als het fout gaat.
In de ogen van de meeste respondenten is er bij de overheid – als we in dat type gemeenplaatsen
mogen denken – nog een kennislacune. Over wat open source nu precies is. Of dat open source echt
niet gratis is, dat het om investeringen in het beheer en onderhoud gaat, in plaats van om de
aanschaf van licenties. Zoals een van onze respondenten het verwoordde: ‘Ze [bestuurders en
ambtenaren] willen wel open source, maar ze snappen niet zo goed hoe het werkt.’ Ook het nemen
van verantwoordelijkheid speelt een rol: wie durft verantwoordelijk te zijn als het fout gaat? Wie
durft een échte koers uit te zetten?
Wat niet meehelpt, is dat die open source gemeenschap (we schetsten het al eerder) eigenlijk niet
zo goed te pinpointen is. Het is geen branchevereniging, geen LTO, geen vakbond. Nee, eerder ‘een
verzameling van veel kleine clubjes.’ En lichte netwerken, die los-vast met elkaar verbonden zijn, en
hier en daar naar eigen inzicht op samenwerken, dat laat zich lastig vertalen in een consortium dat
gemakkelijk op een ICT-overheidsaanbesteding inschrijft.

Onderweg naar een andere werkelijkheid
De manieren waarop ‘de overheid’ haar opdrachten aanbesteedt: dat is een van die panelen, waarop
het een en ander wel iets zou moeten verschuiven. Tenminste, als er op een goede manier met de
open source mensen en -organisaties samengewerkt wordt. Want in de ogen van een groot deel van
deze specialisten, is die aanbestedingswerkelijkheid een struikelblok. En iets dat ‘van vroeger’ is:
‘Dan wilde je iets als overheid, dan schreef je een aanbesteding uit, en dan won één van de grote
partijen dat en dan ging die dat voor jou realiseren.’ In de meeste ICT-projecten zou dat niet de meest
handige manier van werken zijn, zo stelt een deel van de respondenten vast: ‘Het [is nu] allemaal zo
complex geworden dat die manier van werken ook niet meer werkt voor de overheid.’ Je zou als
overheid ‘veel meer kunde zelf intern moeten hebben en ook zelf een strategie [willen] bedenken.’
En dat is niet hoe het nu gaat, zo stellen ze vast. Uiteraard gebeurt er ook binnen de overheid het
nodige op open source gebied, alleen: dat is ‘niet zo gericht op duurzaamheid [...] daar komen en
gaan interim-managers [en] die hoeven geen vriendjes te zijn met het personeel, ze beuken iets neer, en
als het niet goed is dan huur je ze nog maar een keer in, dat is de mindset.’, aldus een respondent. Dat
maakt dat er vooral naar de korte termijn gekeken wordt, of naar het concrete resultaat dat snel
opgeleverd moet worden: ‘Maar [daardoor] je hebt geen band met de gemeenschap, je hebt geen
verantwoordelijkheid ten opzichte van die mensen... dus die zijn van de rauwe forks... je krijgt er een
licentie bij maar het is nog steeds open source... alleen je hebt een technische schuld die enorm snel kan
oplopen.’
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Terwijl de werkelijkheid aan de open sourcekant er anders uitziet: ‘als je een bedrijfje hebt, dat leeft
van het open source consultancy advies’ dan ben je geneigd om mee te gaan in het afnemen van
advies-uren: uurtje-factuurtje. Maar daarmee is er nog ‘geen dienstenmodel [van] bedrijfjes die ook de
service en het onderhouden van de code voor je verzorgen.’ En juist in het onderhouden en teruggeven
van de code aan de gemeenschap, daarin zit nu de meerwaarde van open source. Op sommige
plekken begint die werkelijkheid wel voorzichtig te ontstaan, zoals in het voorbeeld van de
gemeente Buren dat eerder in dit rapport werd aangehaald.

Samenwerken, maar dan op een nieuwe, andere manier
Een veelgehoorde opmerking bij vrijwel alle respondenten is dat de huidige manier van
aanbesteden van overheden niet goed past bij open source en dat het overheden zich daar bewust
van moeten zijn. Manieren om dat op te lossen worden ook aangedragen. Door simpelweg in de
aanbesteding op te nemen dat het gekozen bedrijf open source software moet gebruiken
bijvoorbeeld. En het vervolgens ook terug moet geven, aldus een respondent.
Het gaat in de kern om een andere manier van het betrekken van diverse partijen, merkt een andere
respondent op. ‘Veel meer losse, kleinere aanbestedingen en opdrachten (…) Dat klinkt wellicht
inefficiënt, maar het betekent dat er kleine opdrachten zijn waarbij de opdrachtgever dichter bij de bron
zit.’ Het gaat dan bijvoorbeeld om een partij die de code bouwt, de datadienst bouwt, en een derde
partij die het gaat hosten en de SLA levert. Dichterbij bij de bron betekent meer grip en zicht op wat
er wordt ontwikkeld. En meerdere partijen die met dezelfde code aan eenzelfde product werken,
kan een vendor lock-in voorkomen.
Een aantal van onze respondenten geeft aan dat aanbesteden ook anders zou kunnen door vooraf
niet alles dichtgetimmerd te willen hebben. Door een aanbesteding toe te laten die nog niet veel
priorities vooraf ingevuld heeft, laat je het speelveld op voorhand al opener, merkt een respondent
op. Want als je een aanbesteding op de ouderwetse manier vormgeeft, dan is de uitkomst vaak dat
je uiteindelijk een licentie afsluit, die qua kosten op jaarlijkse basis wordt afgerekend. Waardoor de
aanbesteding kan uitvragen dat er binnen een afgebakend budget gewerkt wordt, dat in de buurt
van de jaarlijkse licentiekosten uitkomt, en er een eenmalige investering nodig is, om de applicatie
in gebruik te kunnen nemen.
Volgens een van onze gesprekspartners is dat een oneigenlijke vergelijking, want ‘in feite [creëer je]
een technical debt voor de volgende [jaarbegroting].’ Elk jaar wordt dat punt dieper en je blijft
betalen. Open source code kent geen licentiekosten. Maar daar staat vaak tegenover dat het
toepassen van de code om te komen tot een werkende applicatie op voorhand meer kost. Als je dus
zou invoeren dat de kosten die je maakt om een applicatie, die op open source code wordt
gebouwd, ook over een periode van meerdere jaren op de begroting mag drukken, dan zou dat een
eerlijker vergelijking opleveren: ‘Omdat [zo] dus de werkelijke kosten, voor maatschappij en
samenleving [...] inzichtelijk [worden].’ En aanbesteden, over hoe je dat doet, daar gaat de overheid
zelf over: ‘Dat is een vrij spelletje.’ Maar daarin lijkt bij overheden nu nog ‘het langetermijndenken een
beetje te ontbreken’, merkt een ander op.
Door een andere manier van aanbesteden wordt het voor wat kleinere IT-bedrijven en
ontwikkelaars ook duidelijker op welke platforms ze moeten zijn en hoe ze daarop moeten
inschrijven. Nu is dat namelijk nog niet altijd even duidelijk, of ze kwalificeren niet voor deelname in
bepaalde tenders of aan grote aanbestedingen. Een respondent ziet een oplossing in een portaal,
waar je je als ontwikkelaar of organisatie op kan aanmelden als je geïnteresseerd bent in het leveren
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van bepaalde diensten. ‘Een soort telefoonboek, waar ontwikkelaars zich kunnen aanbieden. Van: ik
ben Jantje, Pietje, Klaasje, ik kan dit en dit. Hier kan je zien wat ik heb gedaan op GitHub, bijvoorbeeld.’
Door te kijken naar de gevraagde certificeringen kun je ook de aanbestedingen voor dat type bedrijf
toegankelijker maken. Dat is belangrijk, want ‘[…] er is zoveel diversiteit en kennis in Nederland, dat
zit heus niet gecentraliseerd in al die grootste partijen. Kijk naar aankoopbeleid en complianceregels, en
ook de cultuur die dat doet. Hoe meer je dat in kaart kan brengen ook binnen ministeries, hoe gerichter
we kunnen proberen om verandering te brengen.’
Want een project kan in de versnelling raken als er ook budget voor de ontwikkeling is: pas dan
ontstaat een ‘stevige projectplanning, een actieve trekker, en dat trekt weer vrijwillige anderen aan’.
Groeiende dynamiek, maakt interessant, zo geeft de respondent aan. ‘Dit genereert dus tractie naar
de code toe. De actieve betrokkenheid van één goed aangeschreven ontwikkelaar maakt echt een
verschil in dit soort projecten.’
Een van de projecten, waarin dat volgens vrijwel alle respondenten is gepoogd, is de ontwikkeling
van de CoronaMelder-app. Daarover in een later hoofdstuk meer. Ook zagen we al in de gemeente
Buren nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Dat geldt ook voor de gemeente Amsterdam,
zo stelt een aantal respondenten vast: ‘De gemeente Amsterdam is één van de eerste gemeenten die
begonnen is om open source te ontwikkelen. Die hebben heel veel projecten op GitHub staan.’ Maar
daarmee ben je er niet, want ‘lang niet al die projecten zijn herbruikbaar.’ Of te gebruiken door een
andere gemeente. En dus zou het ‘natuurlijk mooi zijn als je meteen met een visie begint dat de code
herbruikbaar is.’ En als dat niet zo is, dan is het zaak om dergelijke code herbruikbaar te maken. De
VNG vervult in sommige opzichten zo’n rol. Zo is er een ‘oplossing ontwikkeld voor het registreren
van meldingen openbare ruimte, [die] open source oplossing [wordt] geschikt maakt voor andere
gemeenten. [...] Zodat ook de gemeente Den Bosch en de gemeente Almere deze oplossing kan
configureren.’

Een andere manier van geld verdienen: verschuivende businessmodellen
In algemene zin is het verdienmodel in de open sourcewereld radicaal anders dan in de traditionele
wereld van het aan- en verkopen van licenties. Ook in Nederland zijn er voorbeelden van succesvolle
open source ondernemingen te vinden, waarbij ‘hun businessmodel draait om dienstverlening.’ Dat
geldt ook in andere markten, zo stellen respondenten vast. Dat maakt het voor bedrijven logischer
om te helpen bij het ontwikkelen en geschikt maken van software voor hergebruik, omdat
dergelijke software dan als een dienst aangeboden kan worden. En dan telt schaalgrootte mee: pas
als er een hele pool van leveranciers omheen is ontstaan, die de ontwikkelde software ook als basis
voor een dienst gaan gebruiken, dan ontstaat er een lucratieve markt.
De overheid kan daarin behulpzaam zijn. Een van de rollen, die voor de overheid weggelegd zou
kunnen zijn, is door ‘goede open source ontwikkelaars een plek te bieden waar je [strategische]
doelstellingen geformuleerd zijn en waar je code is, een landingspagina’, merkt een respondent op.
Die plek moet levendig zijn, zodat er een stevig netwerk ontstaat, ‘en daar weer een netwerk
omheen, zo kan het organisch groeien. Je moet iemand inhuren die het beheer van de open source code
kan doen, en daarvoor betaald wordt. Je moet concrete vragen formuleren, je kunt niet een open source
code neerzetten en vragen: ga maar eens dit of dat voor ons bouwen.’
Sterker nog: doelstellingen openlaten werkt averechts, wordt aangegeven. ‘Het werkt gewoon niet
als je zegt we willen dit graag laten bouwen en ga maar aan de slag. [...] Je moet een proces gaan
inrichten. Iemand inhuren om te gaan organiseren voor je. En om naast degene die je inhuurt ook
anderen te krijgen die kritisch gaan meedenken, of kunnen profiteren door actief bij te dragen.’ De
Linux-foundation, kan daarbij als inspiratie dienen. ‘De Linux-foundation is eigenlijk een beetje een
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alliantie-achtige constructie van Open-Source projecten. En die organiseren zich, en dat vind ik eigenlijk
wel sterk, rond allemaal thema’s. Dus je hebt er eentje voor de automotorindustrie en eentje voor de
energiebranche, eentje voor IT-infrastructuur en datacenters enzo.’ Ook in Nederland zou zo’n
dergelijke structuur annex platform kunnen bestaan.

Durven loslaten: succes kent veel kanten
Tegelijkertijd vraagt open source werken ook een zekere mate van durven loslaten. Een belangrijk
deel van het open source-DNA is namelijk dat het van iedereen is. Dat maakt het lastiger om één
partij aan te spreken als er iets fout gaat. Daar staat echter tegenover dat iedereen elkaar
controleert, wat open source ‘juist minder foutgevoelig’ maakt, aldus een respondent. Je komt
fouten immers sneller op het spoor. Door opdrachten op te splitsen en te verdelen in kleinere
brokjes en die bij verschillende partijen of ontwikkelaars te beleggen, spreid je je afhankelijkheid
van één partij en is het ook eenvoudiger om deze ‘brokjes’ te controleren, geeft een andere
respondent aan.
Het durven loslaten staat niet synoniem aan een afwezige opdrachtgever, geeft een andere
respondent aan. ‘Overheden schijnen ontzorgd te willen worden (…) de insteek van: i don’t care. Dat is
prima, maar past niet bij open source. Je moet wel degelijk ‘caren’.’ Want, zo geeft de respondent aan,
als je wil dat issues snel worden opgepakt en het geheel up to date gehouden wordt, ‘dan betaal je
dus als overheid aan een open source product dat een andere kant op kan gaan dan jij als
opdrachtgever wil.’
Een ander merkt op dat ook als een community niet levensvatbaar blijkt of langzaam doodbloedt,
dit niet betekent dat er geen sprake is van succes. ‘Want als het van niemand is en van iedereen, dan
is elke uitkomst oké. Je moet ook een soort mentale ruimte hebben in je hoofd om dingen die stukgaan
niet als verlies te incasseren maar als onderdeel van het groeiproces te zien.’ De respondent merkt op
dat dat vaak lastig wordt bevonden, omdat we zijn opgegroeid met ‘hoe moet het er dan uitzien’,
‘wanneer is het klaar’, ‘wat mag dat kosten’. ‘Je voelt, ik maak er een beetje een karikatuur van, maar
als je niet durft los te laten, dan wordt het nooit wat.’

Hulptroepen aanwezig
De manier van werken van open source ontwikkelaars gebaseerd op ‘code, licentie en
gemeenschap’ vraagt dus een andere manier van werken en andere manier van denken, dan op dit
moment nog gangbaar is binnen veel overheden. Een aantal organisaties richt zich precies op die
uitdaging en ondersteunt overheden bij het vinden van aansluiting op de andere manier van
werken. Het gaat vooralsnog om een beperkt aantal en relatief nieuw en losjes georganiseerde
organisaties en netwerken, zoals Code for NL, Foundation for Public Code, Delta#8, WAAG en Open
State.
Deze verbindende organisaties zijn beter in staat om vanuit de vraag een doordacht, gedragen en
vertrouwenwekkend proces in te richten. Ze kunnen inschatten welke diversiteit in de community
nodig is om een succesvol resultaat te bereiken, zijn in staat deze diversiteit ook te mobiliseren
omdat ze zicht op en toegang hebben tot open source expertises, en de juiste ontwikkelaars te
verleiden om tijd in het project te investeren. Ook kunnen ze opdrachtgevers begeleiden bij het
inrichten van een ontwikkelproces of het anders invullen van een opdrachtverlening of
aanbesteding.
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CoronaMelder, een praktijkvoorbeeld
Een praktische toepassing voor een urgent probleem, een applicatie die heel
Nederland zou moeten gaan gebruiken en open source ontwikkelen onder
toeziend oog van de pers én samenleving. De ontwikkeling van
CoronaMelder is een bijzonder voorbeeld van hoe overheid en open source
kunnen samengaan.
Bijzonder, omdat CoronaMelder in verschillende opzichten een outlier is, zoals dat in de wetenschap
heet. Een uitschieter, die afwijkt van de standaard. Dat wil zeggen: de ontwikkeling van de melder
en de manier waar overheid en open source community daarin samenwerkten, was in veel
opzichten nieuw en het resultaat van een unieke situatie. Dit wordt door vrijwel alle respondenten
benadrukt. Tegelijkertijd geeft een analyse van de ontwikkeling van deze app een interessant
doorkijkje in wat maakt dat een project slaagt of faalt en wat de deelnemers in de Nederlandse
open source community motiveerde om mee te doen.
CoronaMelder: hoe zat het ook alweer?
In april $8$8 organiseerde het ministerie van VWS een appathon, waarin zeven plannen voor het
ontwikkelen van een corona-app worden gepresenteerd (uit meer dan c88 voorstellen). In alle
openheid mochten geïnteresseerden meekijken, kritiek leveren en suggesties doen. Het resulteerde
in de conclusie dat geen van de voorgestelde apps voldeed. Daartoe werd besloten de app zelf te
gaan ontwikkelen en daarbij hulp te vragen van enkele IT-experts, waaronder Brenno de Winter,
Jelle Prins, Dirk-Willem van Gullik en Ivo Jansch. Deze keuze was mogelijk door een uitzondering op
de aanbestedingswet, later werd dit vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-#a, ook wel
bekend als de coronawet.

Gevoelde urgentie
Het ontwikkelproces van de app CoronaMelder was in verschillende opzichten bijzonder. Allereerst
uiteraard de aanleiding daarvan: de coronapandemie. Dat zorgde vrij plotseling voor urgentie om
een dergelijke app te ontwikkelen. Het maakte ook dat het animo onder open source ontwikkelaars
groot was om mee te doen en bij te dragen, een zeker idealisme dus. Immers, de coronapandemie
raakt iedereen in Nederland. In de woorden van een respondent: ‘Mensen willen ook gewoon iets
voor de maatschappij doen, iets doen om Nederland uit de brand te helpen’. Een andere respondent
benadrukt de waarde van goede code: ‘De coronamelder, dat was gewoon hot, iedereen had het
erover en wilde dat technisch goed hebben.’ Dat maakte het anders dan de meeste ICT-uitdagingen
van de overheid, zo wordt opgemerkt. Hoewel deze in zekere zin ook urgent zijn – of steeds
urgenter worden door complexere regelgeving en samenleving – wordt dat minder zo gevoeld.
Wat ook bijzonder was aan de situatie is dat het project startte vanaf nul, merkt dezelfde
respondent op. ‘Meestal is er iets waar vanuit je verder bouwt. De coronamelder begon met niets, dat
was echt anders’. Tegelijkertijd was het ook een project dat onder veel tijdsdruk stond, snel piekte
en daarna ook weer voorbij was, merkt een andere respondent op. Dat maakt ook dat het niet altijd
duidelijk was wanneer wat ging gebeuren. ‘In andere projecten wordt dat wel gedaan, dan heb je issue
trackers. Je weegt af wat je wel en niet doet, en mensen kunnen daar dan op inspringen. Dat was in dit
project allemaal niet zichtbaar. Maar dat is wel belangrijk als je tractie en participatie wil.’
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Bovendien ging het om een app ‘specifiek voor Nederland’, terwijl veel open source projecten een
internationale component hebben, en heeft het ministerie van VWS, als opdrachtgever, bewust
gekozen om de ontwikkeling zelf in de hand te nemen en dat open te doen. En daar de open source
community bij te betrekken. ‘Heel vaak is het gewoon niet mogelijk om bij te dragen, omdat het
allemaal achter gesloten deuren gebeurt’, merkt een respondent daarover op. Een ander noemt de
manier waarop ‘baanbrekend’.
De breed gedragen steun voor de ontwikkeling van CoronaMelder in politiek Den Haag en de
urgentie die ook daar werd gevoeld, maken ook dat de ontwikkeling van de app verschilt van andere
open source projecten (door)ontwikkeld met overheidssteun. Een respondent merkt bijvoorbeeld
op dat waar het de manier van aanbesteden van overheid vaak een struikelblok vormt voor open
source partijen, in het geval van CoronaMelder dit veel minder speelde. Dat illustreert dat het wel
kan, al dan niet geholpen door enige spoed in dit geval. In een normale situatie zou het ministerie
een aanbesteding hebben uitgezet en het ‘gewoon aan de marktpartijen overlaten’, zo merkt een
respondent op. In dit geval koos het ministerie – en kon zij ook kiezen door de uitzonderlijke situatie
– voor ‘iets unieks’. Zij trokken de verantwoordelijkheid naar zichzelf toe en ‘hebben het aangedurfd
om […] iets te gaan ontwikkelen’. Geen beleid, maar een app, en nog een consumentgerichte app
ook.

Transparantie
De reden dat het Ministerie van VWS daartoe bereid was, heeft volgens verschillende respondenten
te maken met de behoefte aan transparantie naar de buitenwereld. Er was veel media-aandacht
voor de ontwikkeling van een dergelijke app en met name zorgen over het waarborgen van de
privacy van de gebruiker. Ook open source experts in groepen als Code for NL roerden zich. Door de
app open source te ontwikkelen werd de code inzichtelijk voor iedereen. En daarmee
controleerbaar. Criticasters kregen de mogelijkheid zelf de code te controleren en verifiëren. ‘Ik
denk echt dat [transparantie] het grootste doel was (…) Om te laten zien dat die software echt doet
wat je zegt dat-ie doet’, is een respondent van mening. Een ander noemt dit een belangrijke
motivatie om zelf mee te willen doen: ‘De urgentie en de context, dat je iets kon doen aan de
pandemie, en dat het open source was. Dat vond ik ook belangrijk. Je moet rekenschap kunnen
afleggen om vertrouwen in de werking van de app te verkrijgen.’
Of de keuze van het ministerie van VWS te maken had met innovatie, of eerder pragmatisch was,
daarover verschillen de meningen. Volgens een respondent was er eigenlijk geen keuze, omdat
privacy een gevoelig onderwerp is in Nederland en er vooraf al veel publieke discussie was over de
app. Als ze het niet zo open hadden gedaan, geeft de respondent aan, ‘dan had je mensen gelijk al in
het harnas gejaagd. Dus in dit geval compenseert het voordeel het nadeel.’
Het succes van deze aanpak, zo geeft een andere respondent aan, laat ook de waarde zien van open
source. En maakt dat open source ook kan worden gezien als ‘een politieke tool, die de overheid kan
gebruiken om een bredere acceptatie te krijgen van burgers, politici en ook oppositiepartijen’. Kortom:
open source kan worden ingezet om het vertrouwen bij het publiek te vergroten, in het bijzonder bij
gevoelige onderwerpen waar transparantie belangrijk is. De respondent geeft aan dat het bijzonder
is dat het ministerie, ‘dat vrij conservatief is van aard’, dergelijke stappen heeft gezet. ‘Zelfs de meest
kritische mensen in de pers hebben hun waardering uitgesproken voor de aanpak van VWS. Dat heeft
echt zoveel goodwill opgeleverd, ik denk dat dit vaker kan.’

Het belang van de mix
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Degenen die de ontwikkeling van CoronaMelder als een succes beschouwen, geven daar
verschillende redenen voor, aanvullend op de unieke context die hierboven uiteengezet wordt.
Belangrijke reden waarom zoveel mensen bereid waren om bij te dragen, lijkt de mix te zijn van
prominenten die zich aan de CoronaMelder verbonden. Daarbij gaat het met name om prominente
figuren uit de IT- en open source wereld, geven respondenten aan. Zij zouden hun goede naam
zeker niet zomaar ten grabbel gooien. Door hun betrokkenheid, kreeg het project meer status in de
open source community. Zo stelt een respondent: ‘Er waren natuurlijk best wel wat bekende namen
uit de IT-wereld aan gekoppeld, dat liet wel zien: het is serieus opgepakt. Ik vind het moeilijk in te
schatten in hoeverre dat ook bij het brede publiek werkte, maar bij mij schiep dat wel vertrouwen.’
Een ander merkt op dat er ook actief werd gevraagd om bij te dragen, door het aanstellen van een
communitymanager. Deze persoon spoorde mensen aan om actief te zijn en blijven, ook door ze
concreet te vragen ergens naar te kijken. ‘Zo moet je dat wel een beetje ontsteken. Als je bijdragen
wilt krijgen, moet je dat echt actief vragen. En als je bijdragen krijgt of vragen, dan moet je daarop
reageren, zodat zij het gevoel krijgen dat er iets met hun bijdragen gedaan wordt.’
Weer een ander herinnert zich: ‘Hij belde me persoonlijk om te peilen of ik wilde deelnemen. Ik kan me
nog herinneren dat we met een vrij grote groep in Den Haag zaten en dat hij ons motiveerde. Dat heeft
hij op verschillende momenten gedaan. Hij heeft ook sessie via Jit.si gedaan om mensen uit de
community vragen te laten stellen. Iedereen die dat wilde kon aansluiten, ook journalisten. Dat was
goed.’

Niet volgens iedereen een succes…
In hoeverre de manier van ontwikkelen van de CoronaMelder een succes was, daarover verschillen
de meningen. Iemand vraagt zich af of de community rondom de CoronaMelder überhaupt wel een
open source community te noemen is, aangezien de community veel breder is dan alleen
ontwikkelaars die bijdragen aan de code. Dit is geen verrassing, nu we weten dat dé open source
ontwikkelaar niet bestaat en er, ook nu, discussie bestaat over hoe ‘open’ open source zou moeten
zijn.
De echte ‘open source fanaten’, zoals een respondent ze omschrijft, zouden alles rondom de
ontwikkeling van CoronaMelder het liefst open source zien. Dat betekent meer dan alleen openheid
op het technische proces, in het bijzonder het delen van de code, en ook meer dan het openbaar
maken van de beveiligingsonderzoeken, zoals bij CoronaMelder gebeurde. Voor hen betekent het
ook openheid op gevoerde discussies, interne en externe communicatie.

…wel aanknopingspunten voor de toekomst
De mate van succes mag dan ter discussie staan, de respondenten juichen het unaniem toe dat de
overheid de stap heeft gezet de melder open source te ontwikkelen en de community daar actief bij
te betrekken. Het is een stap in de goede richting, met potentie voor de toekomst. Het succes van
CoronaMelder lijkt een uniek samenspel van factoren, waarvan moeilijk te voorspellen is wat
doorslaggevend is geweest. Maar het biedt ook aanknopingspunten voor de toekomst. Het hebben
van een community manager bijvoorbeeld, om de gemeenschap te informeren en motiveren. Een
mix van boegbeelden, kartrekkers en ontwikkelaars met elk hun eigen expertise en motivatie. En
een uitzondering op de klassieke manier van aanbesteden. Kortom: Het is als overheid mogelijk om
op een gevoelig onderwerp, waarbij privacy en veiligheid extreem belangrijk zijn, en de media en
samenleving de ontwikkelingen nauwgezet volgen, een applicatie open source te ontwikkelen.

P S8

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

34 maart 6467

Bezien vanuit de literatuur
Over het brede veld van open source is er het nodige geschreven. En
alhoewel er vooral over de verschillende toepassingen van open source
geschreven wordt, is er ook het nodige te vinden over de community die al
deze code maakt, ontwikkelt, deelt en/of op de markt brengt. Veel is te
vinden over de netwerken, over de groepen betrokkenen die zich op dit
terrein begeven en hun motivaties. Hieronder spiegelen we onze
bevindingen uit de interviews aan wetenschappelijke studies, veelal met een
internationale insteek.

Een typologie van het verschijnsel communities
Een opvallende conclusie die in verschillende verschijningsvormen in meerdere onderzoeken terug
te vinden is, is het feit dat het lastig is om over ‘de open source community’ te spreken. Dat is ook
iets wat in de gesprekken vaak naar voren kwam en dus niet iets typisch Nederlands lijkt. Alhoewel
er in de literatuur vaak in bewoordingen als ‘de FLOSS-community’ (oftewel: de Free, Libre, Open
Source Software-community) gesproken wordt, zien we dat het daarbij als het ware over de
complete verzameling van al die verschillende individuen, netwerken en verbanden gaat. Die voor
het gemak dan onder deze noemer wordt samengevat. In de regel is een ‘netwerk van netwerken’ of
ecosysteem datgene wat het dichtst bij onze voorstelling van de open source community zou
komen.
De benaming FLOSS illustreert ook de discussie die bestaat onder de leden van de open source
community zelf over hoe open ‘open’ eigenlijk moet zijn. Bekend uit de literatuur is het voorbeeld
van ‘free as in beer’ versus ‘free as in speech’ (zie ook Diesner & Chin, $8#h). Gratis bier betekent dat
jij, als consument, bier krijgt aangeboden van iemand, laten we zeggen: de barman. Hij verwacht
hier niets voor terug. Een voorbeeld van ‘free as in beer’ is bijvoorbeeld Java of Adobe Reader. Je
mag het gratis gebruiken, maar kunt verder geen aanpassingen maken aan de software, net als dat
je geen aanpassingen kan maken aan het recept van het gratis bier. ‘Free as in speech’, daarentegen,
werkt anders. In het Nederlands merk je dat al in de vertaling: vrijheid van meningsuiting in plaats
van ‘gratis’ meningsuiting. ‘Free as in speech’ betekent dat je niet alleen gebruik mag maken van de
software, maar ook mag zien hoe het werkt, het mag verspreiden (redistribute) en mag aanpassen.
Open source software zou dan kwalificeren als ‘free as in speech’.

Hiërarchie in een community
Een aantal auteurs, waarvan Gonzalez-Barahona & Robles ($8#S) sprekende voorbeelden zijn, laat
zien hoe FLOSS-communities er uit kunnen zien. Waarbij een deel van de communities bestaat uit
een mix van individuen, vaak vrijwilligers, en een ander deel bestaat uit communities waar
professionals en bedrijven de dienst uitmaken. Waarbij er bij een flink aantal communities – in de
loop van de tijd – een hybride vorm ontstaat, zoals ook bij de ‘Nederlandse’ communities het geval
lijkt te zijn.
Dat er een zeker hiërarchie in deze communities te ontdekken valt, strookt eveneens met
verschillende wetenschappelijke onderzoeken in andere communities en landen. Zo stellen
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Gonzalez-Barahona & Robles dat de ‘leider’ van een community soms een persoon is (zoals Linus
Thorvalds bij Linux), maar ook een stichting (LibreOffice) of een bedrijf (OpenOffice) kan zijn. Als
een bedrijf de lead heeft in een open source community, dan is het een precaire balans tussen
controle houden, en de vrijheid bewaren van hen die willen bijdragen.
Hoewel het verleidelijk is om te denken dat gedecentraliseerd en niet-hiërarchisch werken de
voorkeur heeft door het ideaal van open source, zo geven ook Barcellini et al. ($8#S) aan, is er in de
praktijk wel degelijk een hiërarchie te ontdekken in veel FLOSS-communities. Waarbij de
projectleider, administrator en release coördinator (die vaak het meest heeft bijgedragen aan de
code en het ontwerpen van het project) hoger in aanzien staan. Zij concluderen dat er vaak een
kleine, actieve kern is met daarbuiten een minder actieve periferie, naar het model van een ui, die in
lagen af te pellen is. Ook Lerner & Tirole ($88$) concludeerden dat het succes van FLOSS-project
samenhangt met governance, namelijk met de mogelijkheid om op te breken in kleinere delen en
een geloofwaardige leider of leiderschap te hebben.

Motivatie voor deelname
Passend bij de gesprekken die we voerden zien we in de literatuur terug dat reputatie en aanzien
een rol spelen in de communities. Enerzijds wordt in de gesprekken opgemerkt dat er onderling
gekeken werd wat iemand heeft bijgedragen – bijvoorbeeld op GitHub – en dat dat kan meespelen
in de keuze om wel of niet bij een project aan te sluiten. Anderzijds stellen Moqri et al. ($8#d) – die ]
miljoen OSS ontwikkelaars in de GitHub community en hun interacties volgden voor een periode
van c jaar – dat ‘meer followers krijgen’ een positief effect heeft op hoeveel iemand bijdraagt. Zelfs
als het maar een paar extra volgers zijn. Een zwakker, maar wel aanwezig, tweede effect is het
aantal likes dat een ontwikkelaar krijgt voor alle projecten op het platform.
Ook de motivatie voor deelname lijkt bij de door ons gesproken respondenten vergelijkbaar met
bevindingen uit de literatuur. Zo zien we een mix van intrinsieke en extrinsieke motivatie, waarbij
zowel idealisme een rol speelt, als het hebben van plezier, het ontwikkelen van de eigen skills en
mogelijk carrièreperspectief, zoals ook Krogh et al. ($8#$) en David & Shapiro ($88d) concluderen.
Alexy & Leitner ($8##, in: Krogh et al. $8#$) stellen dat de gevoelde vrijheid ook invloed heeft op de
mate van activiteit in een community. Dat wil zeggen, hoe meer vrijheid er is, des te meer activiteit
er is in een community. Zij bekritiseren dan ook het idee dat inzetten op intrinsieke motivatie
(bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een zeker maatschappelijk ideaal) of extrinsieke motivatie
(meer financiële waardering) per definitie een positief effect heeft op de motivatie van individuele
ontwikkelaars. In hoeverre zij daarin gelijk hebben, valt op basis van onze gesprekken echter niet te
zeggen. Wel wordt aangegeven dat technische uitdaging – wat nauw kan samenhangen met de
gevoelde vrijheid om tot een oplossing te komen – motiverend kan werken.

Waarom ook de markt wil bijdragen
Een groot deel van de FLOSS-projecten heeft een stevige band met de markt. In veel gevallen is een
marktpartij zelfs initiator van een goed open source project. Waarom wil een marktpartij eigenlijk
aan open source bijdragen?
Daar is een flink aantal redenen voor aan te dragen, aldus de literatuur. Riehle ($8#8) laat zien
waarom bedrijven zich aansluiten bij of investeren in open source foundations. Een belangrijke
reden is – hoe logisch ook – economisch van aard: namelijk het besparen van kosten door de
ontwikkeling uit te besteden aan veel verschillende deelnemende partijen, die deels ‘gratis’ werken.
Maar er zijn ook andere redenen: als code algemeen geaccepteerd wordt (de standaard wordt) dan
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kan die standaard uiteindelijk meer omzet opleveren doordat het bedrijf van die standaard gebruik
maakt om aanvullende diensten of producten te verkopen. Ook kan universele code bijdragen om
de concurrentiekracht te vergroten van het bedrijf. Tot slot speelt goodwill een rol: open source kan
bedoeld zijn als maatschappelijk goed (common good).
Een plek waar commercie en common good elkaar raakt, is het brede veiligheidsdomein. In dit
domein is er al een flink aantal ontwikkelingen te zien, waar markt, open source netwerken én de
overheid elkaar goed weten te vinden, zoals ook door een aantal respondenten werd aangegeven.
Christensen et al. ($8#a) laten zien dat deze publiek-private partnerships rond veiligheid op meer
dan alleen het 'strategische eigen- dan wel bedrijfsbelang' zijn gebaseerd. Ook andere loyaliteiten,
zoals vaderlandsliefde, en professionele dan wel persoonlijke overtuigingen werken als ‘social glue’
die partnerschappen bij elkaar houdt.
Bovendien zijn corporates en marktpartijen in toenemende mate gevoelig voor reputatierisico: die
risico’s die in de samenleving gerelateerd kunnen worden aan de rolopvatting en -uitvoering van
bedrijven. En op het gebied van veiligheid is het reputatierisico groot: als handelingen (of het
nalaten daarvan) van corporates ook bredere gevolgen voor de samenleving hebben, dan wordt dat
in publieke zin deze bedrijven aangerekend. Dat gegeven zorgt ervoor dat commerciële partijen in
dit specifieke domein langer betrokken blijven, en hun best doen om zorgvuldig te handelen.
Shamsuzzoha et al. ($8#h) wijzen nog op een ander interessant perspectief op samenwerken.
Vanuit de invalshoek van een sterkere zakelijke samenwerking is het midden- en kleinbedrijf (mkb)
in toenemende mate geïnteresseerd in open source en open code ontwikkelingen. In het mkb
bestaat er belangstelling om dergelijke dynamische en niet-hiërarchische bedrijfsnetwerken op te
zetten en te beheren om op die manier beter in te kunnen spelen op marktkansen. Het
achterliggende idee is dat op deze manier schaalvoordelen en schaalgrootte gecreëerd kunnen
worden, die tot nu toe voorbehouden lijken te zijn aan de grote corporates.

Investeren aan de voorkant
Giordani et al. ($8#d) voeren aan dat de grootte van een community een drempelwaarde vormt voor
zowel de doorontwikkeling ervan, als de innovatieve kracht. Als de community als het ware onder
een bepaalde drempelwaarde zakt of blijft, dan zal deze klein blijven en mogelijk uiteindelijk
marginaliseren en verdwijnen. Maar als het boven de drempelwaarde weet uit te stijgen, leidt dat
haast automatisch tot groei door een intern voortgestuwd proces. Hoewel het artikel zich richt op
bedrijven, is de geleerde les mogelijk ook voor andere markten en actoren relevant.
Daarbij is de voornaamste les dat er vooral moet worden geïnvesteerd aan de voorkant. Niet
noodzakelijkerwijs door middel van grote budgetten, maar vooral in het plannen en realiseren van
de startfase van de op te zetten community. Uiteraard is een budget noodzakelijk om het mogelijk
te maken om een eerste kerngroep van leden te verzamelen, maar als die groot genoeg is om de
community boven de drempelwaarde te krijgen, zal de community op den duur in staat zijn om zelf
leden daarbuiten aan te trekken. En aan groei te werken.
Ook Zanetti et al. ($8#$) onderzochten open source communities (#] in totaal) en keken daarbij
naar de samenhang (cohesiveness), verdeling van verantwoordelijkheden, en weerbaarheid
(resilience) van deze communities. Met als doel de belangrijkste sociale factoren te identificeren die
maken dat een FLOSS-project succesvol en weerbaar kan zijn. Ook zij wijzen op het belang van de
grootte van de community (bij voorkeur een community die code kan reviewen, aanpassen én
verbeteren) als kritische succesfactor. Daarnaast helpt het als de community stabiliteit biedt, en
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reageert op andere gebruikers en issues. Waarbij ook minder ontwikkelde gebruikers worden
geassisteerd. Het investeren aan de voorkant en inzetten op een hechte kerngroep, lijkt ook bij de
ontwikkeling van de CoronaMelder-app een van de redenen te zijn geweest voor succes.

Wanneer de eindstreep niet gehaald wordt
Naast slaagfactoren zijn er ook onderzoekers die hebben gekeken naar de redenen waarom een
community faalt. Zo onderzochten Coelho & Valente ($8#c) #8] populaire GitHub-systemen die
stopten, niet afgemaakt zijn of stilliggen. In $c gevallen was er sprake van ingebruikname door een
concurrent. In $8 gevallen was er sprake van een verouderd project, in #d gevallen gebrek aan tijd en
eveneens in #d gevallen een gebrek aan interesse. In nog eens #] gevallen was verouderde
technologie de reden. De redenen dat een community niet meer actief is, lopen dus uiteen.
Een kanttekening die te plaatsen is, is of een inactieve community of stilgelegd project ook te
typeren is als ‘falen’ en wat ‘falen’ dan precies inhoudt. Zoals een respondent ook opmerkte kan een
community die langzaam is doodgebloed alsnog succesvol zijn, als daarin wel een bepaalde output
is behaald (zoals in het geval van CoronaMelder, de app zelf). Andere projecten halen de eindstreep
niet, omdat er een sterkere open source concurrent is verschenen.

De rol van de overheid in de FLOSS-community
De laatste paragrafen gaan in op de rol die de overheid mogelijkerwijs kan spelen in het verder
ontwikkelen van samenwerkingsrelaties in het brede open source veld. In de literatuur is er nog
relatief weinig casuïstiek te vinden. Veelbelovend lijkt in ieder geval de PPS-constructie te zijn,
waarmee overheid, markt en getalenteerde programmeurs elkaar zouden kunnen vinden. PPSconstructies kennen we natuurlijk al enige tijd. Rond de millenniumwisseling won deze vorm aan
kracht. Min of meer als een reactie op het bestuurlijke concept, waarbij het marktdenken van de
overheid een optimum bereikte, maar waarbij er tegelijkertijd gezocht werd naar een nieuwe
relatie, waarbij er ook gezamenlijk beslissingen genomen konden worden.
Dit idee van samenwerking brengt een nieuwe vorm van governance met zich mee: een die niet
wordt gedreven door regels, maar vooral een beroep doet op zelfregulering van de marktpartijen
die in deze PPS-constructie meewerken.
In een overzicht van PPS-literatuur wijzen Hodge & Greve ($8#S) op drie aspecten van PPS:
#. Het eerste doel is risicodeling: PPS’s werken op basis van een gedeeld (begrip van het) risico,
waarbij het beeld is dat dit risico juist door een collectieve inspanning gemitigeerd kan worden;
$. Het tweede aspect is innovatie: beide partijen streven naar nieuwe oplossingen voor een
gemeenschappelijk doel;
S. Een derde reden om samen te werken in een PPS is de mogelijkheid om een langdurige relatie
tot stand te brengen.
Deze drie aspecten maken ook duidelijk waarin een PPS-constructie verschilt van het
eenvoudigweg uitbesteden van taken. Uitbesteding berust nu juist op een expliciete uitwisseling
(lees: afkoop) van risico's, op toebedeelde verantwoordelijkheden en – in de regel – op
kortetermijnrelaties.
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Conclusie
Open source, open standaarden. Ontwikkelt door ontwikkelaars die op zoek
zijn naar een (dik belegde) boterham, een betere wereld, een uitdaging in
hun vrije tijd, of een zekere status. Of misschien wel iets heel anders. Het een
sluit het ander niet uit. Open source is commercie én idealisme, markt én
publiek, big business én kleinschalige startup. Zo ontrolt zich een
caleidoscopisch beeld op dat relevante, maar moeilijk kenbare open source
landschap.
We hebben een aantal verschillende ingrediënten in de afgelopen hoofdstukken voorbij zien komen.
Open source is er feitelijk best al lang: al in de jaren c8 zijn programmeurs aan de slag om code te
schrijven, die ook door anderen gebruikt mag worden. Door anderen aangevuld mag worden.
Vanuit de grondhouding, dat ‘je met elkaar aan het pionieren bent.’
Maar die pioniersgeest, die gaat al snel ook vergezeld van een zekere handelsgeest. Een computer is
een duur product. Maar zonder software begin je niks. Dus ontstaat er een aantal marktpartijen, dat
software gaat schrijven die tegen betaling te verkrijgen is. De Microsofts van deze wereld. En, tot op
zekere hoogte, Apple. Commercie is geen vies woord meer. Softwareontwikkelaars kunnen rijk
worden. En hun markt beheersen. Sterker nog: er ontstaat een markt. Een markt, die buitengemeen
lucratief is, voor de mensen die het kunstje snappen.
Welhaast in diezelfde periode ontstaat de Linuxkernel. En kiest Linus Torvalds een radicaal andere
route: hij maakt deze code breed beschikbaar onder de General Public License (GPL). In de ogen van
velen is dit een van de eerste triomfen van de vrije-softwarebeweging. En ook op andere ICTvlakken zien we zowel commercie als open structuren min of meer naast elkaar ontstaan en
bestaan. Internet ontstaat vanuit onderzoek en open source samenwerkingen en brengt een nieuwe
digitale revolutie op gang. Internetpioniers die bestaan naast grote commerciële bedrijven met
grote portals zoals Google en Facebook.
Naast dat commerciegedreven internetgeweld bestaat ook een radicaal andere wereld. De wereld
waarin bijvoorbeeld de onderliggende structuur van internet, van vrijwel alles wat aan IP raakt, een
open standaard is. Tot op de dag van vandaag. In zekere zin opmerkelijk: naast die enorme
marktkracht, is er dus ook (nog steeds) ruimte en behoefte aan een publieke ruimte.

Caleidoscopisch van aard
Op het eerste gezicht lijkt die wereld van open source ontwikkelaars op een archipel van kleine
eilandjes, die rondom specifieke kennis en interesses geklonterd zijn. Rond Linux. Of rond SSL. Of
Rust, Go, Python. Of rond IPvh. Of rond security of mensenrechten. Waarbij soms sprake is van
sterke onderlinge verbanden, maar soms ook van nogal lichte banden. Of waarbij ‘men’ in het
geheel niet verbonden is, anders dan een reactie op GitLab.
Dat beeld klopt maar ten dele. Feitelijk zouden we die wereld beter kunnen begrijpen als we het
etiket ‘caleidoscopisch’ erop zouden plakken of zouden spreken van een ecosysteem. Omdat al die
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netwerkjes en verbanden zo vaak van samenstelling of plek veranderen. In elkaar overvloeien.
Waarbij iedereen wel iemand kent, die iemand kent. En toch ook redelijk kan inschatten, wat de
waarde van die persoon in ‘het wereldje’ is. Maar er niet noodzakelijkerwijs mee gewerkt hoeft te
hebben. Dat maakt dat de open source-netwerken voor de buitenwereld moeilijk grijpbaar lijken.
Omdat er zeker een gemeenschapsgevoel is, dat door iedereen herkend en erkend wordt. Maar er
anderzijds toch lastig te pinpointen is, hoe die communityleden zich dan tot elkaar verhouden. Maar
voor we uit de doeken doen hoe we deze werelden zouden duiden, zoomen we in op de
verschillende leden.

Vier archetypen in een wereld van code
Dan hebben we het over een omvangrijke mix van IT-mensen, zoals dat nu heet. Vroeger zouden we
code-kloppers zeggen. Of techneuten. Maar anders dan vroeger is de toekomst van zo’n techneut
niet langer één rechte weg: ‘Als je kijkt naar een techneut, [...] de eerste wil meteen manager worden,
en de ander gewoon wil het vak heel goed uitoefenen.’ In de open source wereld die wij hebben leren
kennen, herkennen we vier verschillende typen techneuten.
Een eerste type leden van de open source wereld is gedreven door idealisme. Code moet je delen.
Daarin zijn ze soms meer activistisch dan de pragmatici die er minder principieel in staan. Deels is
dit op maatschappelijke impact gestoeld: open source ontwikkelingen kunnen en moeten in hun
ogen bijdragen aan het oplossen van onze grote maatschappelijke uitdagingen.
Ook hebben we de liefhebber leren kennen: eigenlijk is dat de basis van heel veel ICTontwikkelingen. De slimme nerds, die code maken omdat ze dat gewoon heel leuk vinden, en er
goed in zijn. Heel erg goed. Dat laten ze zien, door de code met anderen te delen. Waardoor soms,
die code nóg beter wordt. Zo bouw je reputatie op. En respect.
De derde soort: de carrièretijgers. Vooral in de grotere, impactvolle open source projecten te vinden
omdat dat nu eenmaal je status als ontwikkelaar een boost kan geven. Want je carrière, die ligt een
beetje in het verlengde van de kwaliteit van de code: wie mooie code publiceert, stijgt in de
community in aanzien. En als je aanzien in de community hoog is, dan komen ook mooie klussen op
je pad. Dat maakt ook dat juist deze programmeurs selectief zijn in waar ze hun naam aan willen
verbinden: ‘code is je visitekaartje’. En dus is het ook logisch dat je te allen tijde aan de mores van
open houdt: eigenlijk deel je de ontwikkelde code met iedereen. Want dan ontvang je ook goede
code retour. En dus kan je ook bij de grote techreuzen werken, die zich in het open source veld
mengen, zoals Microsoft of IBM. Maar ook aan de wat kleinere bedrijfjes, die open source software
aanbieden als service.
Tot slot, bestaat er ook een vierde soort: de commerciëlen. Die codekloppers die goed zijn, maar
ook pragmatisch zijn: er moet brood op de plank komen. En zich om die reden verbinden aan
bedrijven. Die niet alleen brood bieden, maar ook boter en ruimhartig beleg. Dat zijn die
programmeurs, die – als we het vanuit het idealistische perspectief zouden bekijken – zijn
overgelopen naar de Dark Side. Maar tegelijkertijd wellicht met alle liefde open source zouden
werken, als de baas daarom zou vragen.
Uiteraard zijn bovenstaande typologieën nogal zwart-wit. De meeste betrokkenen zullen zich in
meerdere typen herkennen. Je zou ze kunnen zien als archetypen. Maar het zijn wel archetypen, die
je in dat open source landschap tegenkomt.
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De veranderende markt
Zoals we hierboven hebben kunnen zien, zijn programmeurs in een aantal verschillende
verschijningsvormen te vinden. En hebben we gezien, hoe ze zowel bij de grote internationaal
opererende ontwikkelbedrijven kunnen opduiken, maar net zo goed bij de kleinere IT-bedrijven die
zich richten op (maatwerk) implementatie. Of op beheer van open source applicaties en code van
derden.
Tegelijkertijd zien we in algemene zin dat de verdienmodellen in een open sourcewereld aan het
verschuiven zijn. En zeker anders zijn, dan in de traditionele wereld van het aan- en verkopen van
licenties. Immers, je code, je tools: die geef je open source ‘gratis weg’. Omdat het nieuwe
businessmodel juist om dienstverlening moet draaien. Feitelijk gedraagt de open source community
zich daarmee volgens de wetten en normen van de platform-economie. Waarbij de inzet nu juist
draait om het schaalbaar maken en houden van aanvullende diensten. Waarmee het traditionele
verdienmodel van leveranciers radicaal verschuift.
Dat vergt tot op zekere hoogte een andere manier van denken, van werken. Moeilijk hoeft dat niet
te zijn, zo stelde een aantal respondenten opgewekt vast: ‘Je hoeft helemaal geen open source te
specifiëren. Je kan ook gewoon vastleggen dat bepaalde dingen interoperable standaard moeten zijn,
dan ontstaat open source vanzelf. Want zodra iets dat interoperable is een vaste standaard is, dan is
meteen de waarde uit dat product gehaald.’

De wereld van de overheid
Hoe sluiten deze ontwikkelingen aan op het domein van de overheid? Nog niet zo goed, zo hebben
we van onze respondenten begrepen. Een struikelblok om voor overheden te kunnen werken is de
manier waarop IT-ontwikkeling tot op de dag van vandaag wordt aanbesteed. Waarbij licenties wel
begrepen worden. En dienstverleningscontracten net iets minder. Er bijvoorbeeld allerhande
omzeteisen gesteld worden. Waardoor vaak slechts een beperkt aantal grote IT-partijen opdrachten
verwerven.
Ook is de overheid nog niet altijd even goed ‘ingetuned’ op die veranderende wereld van open
source. En valt er nog veel winst te behalen door kennis te delen, door ruimte te scheppen voor
pilots en experimenten, waarbij de aanbestedingsregels losser (of zelfs niet) gehanteerd hoeven
worden. Bovendien verschilt de beleving van een open source ontwikkelaar sterk met die van een
IT-inkoper bij een overheid. Over hoe beheersbaarheid er uit zou moeten zien, bijvoorbeeld. In een
licentiemodel lijkt dat helder. Maar daar zijn ook andere modellen nodig. Dat maakt dat de
onderlinge communicatie soms wat lastig is.

Een metafoor als mogelijke verklaring
We hebben een wereld gezien, waarbij wat meer ideëel gedreven mensen rondlopen. Een deel nu
juist commercieel gedreven is. En acteert in een wereld, waarbij er allerhande verdienmodellen
naast elkaar lijken te bestaan. Van subsidie tot grote, langjarige contracten. Van kleine, en vaak
gratis bijdragen, tot aan licenties. Waarbij reputatie er écht toe doet. En de een ervoor kiest om dat
voor de publieke zaak uit te nutten. En de ander nu juist voor het grote geld gaat. En er toch, over en
weer, respect is en blijft voor de code die ooit geproduceerd is. Voor de kennis en kunde, die die
persoon met zich meebrengt. Waarbij de overheid zich wat lastiger verhoudt tot die nieuwe wereld,
waar andere omgangsvormen gelden.
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Toch is deze wereld in zekere zin niet nieuw. Als we kijken naar het omroepbestel, dan zou je
kunnen stellen, dat ons omroepbestel eenzelfde curve heeft doorlopen. Waarbij er ook ooit sprake
was van een publiek bestel met maar een paar radiozenders, die heel Nederland bedienden. Maar in
die wonderlijke eind jaren ^8 en begin jaren h8 niet meer helemaal de tijdgeest aanvoelden.
Waardoor in de jaren h8 Radio Veronica kon ontstaan. Uitzendend vanaf een schip. Een
piratenzender heette dat. Waarbij die nieuwe zender zich ook in andere opzichten niet aan de regels
hield. Jingles introduceerde, popmuziek draaide. En in een moordend tempo populair werd.
Waardoor ook anderen van deze nieuwe code gebruik maakten: en begon Radio Caroline in #ah]
met uitzenden, in #ahc gevolgd door Radio Dolfijn en Radio $$c, waarna in de jaren daarna ook
Capital Radio, Radio Noordzee Internationaal, Radio Atlantis of Radio Mi Amigo ontstonden.
Waarbij ‘de commerciëlen’ gewoon geld gingen verdienen. En wat later veel geld.
Waarbij ook de DJ’s nu eens bij de ene, en daarna bij de andere zender opdoken. Omdat talent nu
eenmaal altijd gevraagd is. Lex Harding, die Veronica mede groot maakte, werkte eerder bij Radio
Dolfijn. Terwijl Joost den Draaijer van Veronica vertrok naar Radio Noordzee Internationaal, en in
#acS naar de publieken, de NOS. Dat deden ook Klaas Vaak (Tom Mulder) die naar de TROS vertrok.
Evenals Chiel Montagne, die de radio zelfs voor de TV verruilde.
Waarbij er geleidelijk aan binnen het publieke bestel ook meer mogelijk werd. En we nu in de TVwereld wellicht een werkelijkheid zien, die tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met de open source
programmeurs. Immers: sommigen (Matthijs van Nieuwkerk) blijven bewust kiezen voor het
publieke bestel (maar laten zich daar dan wel riant voor belonen). Omdat daar artistieke vrijheid
geboden wordt. Er niet louter en alleen naar kijkcijfers (lees: inkomsten) gekeken wordt. Anderen
kiezen nu juist voor de commerciëlen. Omdat daar écht veel geld te verdienen valt: pecunia non olet.
Waarbij beide werelden ook best wel het een en ander van elkaar overgenomen hebben. ‘De
publieken’ door zich wat meer te conformeren aan wat de kijker wil. En de commerciëlen op hun
beurt, door te beseffen dat het algemene belang ook van waarde kan zijn. Ook als het niet gelijk
centjes oplevert. Dat heeft wel tijd gekost. Juist ook van de overheid: hoe zich te verhouden tot die
veranderende werkelijkheid? En feitelijk is er nu een hybride model ontstaan, waarin iedereen zich
toe kan verhouden.

Wat willen we hier nu mee zeggen?
Die veranderende wereld van open source lijkt wellicht wel wat op het omroepbestel van wat jaren
geleden. In de tijd, dat het publieke bestel kraakte. En er gezocht werd naar mogelijkheden om het
goede te behouden, maar toch ook ruimte te verbieden aan verandering. De oplossing werd
gevonden in mengvorm. Die vermenging, dat caleidoscopische beeld van allerhande actoren die nu
weer eens hier, en dan weer daar opduiken, dat zagen we bij de omroepen. En dat is zeker nu in de
IT-wereld aan de hand. Waarbij de wereld van de zolderkamer er echt nog steeds is. Maar er ook een
wereld is waarin pakken en stropdassen gedragen worden. Waar de vroegere drager van het T-shirt
ook te vinden is in de boardroom. Om dan weer thuis zo nu en dan zijn T-shirt aan te trekken.
Waarbij er een publieke wereld is, met eigen spelregels. En een commerciële, met ook al eigen
spelregels. Waarbij de mensen in die wereld al wel met elkaar vermengen. Maar hun beide werelden
nog nét niet. En dat dat wellicht de crux is.
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Adviezen
In dit slothoofdstuk geven we enkele adviezen aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de rode draden die
we in de gesprekken en literatuur zijn tegengekomen. Met deze adviezen
hopen we handvatten te bieden om het open source werken en ontwikkelen
binnen de overheid te stimuleren.

Agendeer de noodzaak om anders aan te besteden
Een veel gehoord struikelblok om voor overheden te kunnen werken is de manier waarop ITopdrachten worden aanbesteed. De huidige aanbestedingssystematiek draagt er mede aan bij dat
slechts een beperkt aantal (grote) IT-partijen grote opdrachten verwerven. Om meer ruimte te
bieden voor open source manier van werken, moet de vorm waarin een aanbesteding is gegoten
anders worden ingericht. Allereerst vraagt dit om expliciete aandacht voor open source-proof
aanbesteden bij afdelingen inkoop van overheden. Dat kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld
door het openbaar maken van de code te verplichten bij opdrachten voor overheden. Of door de
uitzonderingsgronden waarop overheden – onder het mom van ‘open, tenzij – mogen kiezen voor
‘tenzij’, te concretiseren. Een derde, wat verdergaande manier van anders aanbesteden zou kunnen
bestaan uit het mee laten wegen van licentiekosten over een bepaalde periode (van ^ – #8 jaren) in
de aanbestedingsprijs.

Vergroot de kennis over open source bij overheden
Het anders aanbesteden hangt nauw samen met de beschikbare kennis over open source bij
overheden. Die kennis lijkt nu nog in zekere zin beperkt. Het verdiepen en verspreiden van deze
kennis is essentieel, willen overheden komen tot de praktische uitvoering van ‘open, tenzij’. Om die
reden is het belangrijk om te investeren in de kennisopbouw over de samenhang tussen open code,
gebruikslicenties en communities, en, uiteraard, over de open source manier van werken.
Dit rapport is daartoe een eerste aanzet, maar het vraagt ook meer technisch kennis van IT in het
algemeen en een dieper besef en begrip van de gedigitaliseerde samenleving en veranderde rol van
de overheid daarin. Zoals eerder aangeven (zie ‘Hulptroepen aanwezig’, p.$h) is er een aantal
organisaties dat zich richt op het ondersteunen van overheden bij het vinden van aansluiting op de
andere manier van werken. Ook het opzoeken van internationale samenwerking kan interessant
zijn. Juist het internationale karakter en dito oriëntatie van de ontwikkelaars van open source geeft
een kader om met andere landen code te delen en samen te werken.

Stimuleer praktijkervaringen bij overheden
Het ontwikkelen van meer kennis kan leiden tot een positiever houding ten aanzien van open source
manieren van werken. Overheden met voldoende kennis en een positieve houding kunnen verder
worden verleid om ook praktijkervaringen op te doen. Bijvoorbeeld door ruimte te scheppen voor
pilots en experimenten, het belonen van goede voorbeelden met een jaarlijkse prijs, of het leren van
projecten die mislukten, ook wel bekend als brilliant failures. De ervaringen die nu al worden
opgedaan in verschillende open source projecten, zoals bij de gemeente Buren of Amsterdam,
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kunnen nog actiever worden gedeeld, bijvoorbeeld in samenwerking met VNG Common Ground en
het Kennisnetwerk Open Source (waar al een aantal praktijkvoorbeelden te vinden zijn).

Positioneer open source nog sterker als standaard
Op dit moment is de ambitie ‘open, tenzij’: waarbij het uitgangspunt is dat software die met
publieke middelen is ontwikkeld, zoveel mogelijk aan de samenleving moet worden teruggegeven.
De uitzonderingsgronden hierop worden nader gespecificeerd in de bijlage van de beleidsbrief van
Knops. Het is verstandig om te kijken of deze uitzonderingen nog scherper te formuleren zijn, om
daarmee de ruimte om hierop terug te vallen te beperken. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar
alleen wanneer deze uitzonderingen hoogstnoodzakelijk zijn. Een tweede mogelijkheid is gelegen
in het ontwikkelen van inkoopstandaarden voor open source ontwikkelprocessen die IT-inkopers
voldoende veiligheid en prikkels geven om hun ontwikkelproces anders in te richten.

Stimuleer verbinding tussen overheid en open source
De leefwereld van een open source ontwikkelaar en de leefwereld van een IT-inkoper bij een
overheid verschillen op een aantal fronten. Dat maakt onderlinge communicatie, wederzijds begrip,
en constructief samenwerken in de praktijk lastig. Dat neemt niet weg dat er start is gemaakt met
samenwerking tussen een aantal (deels georganiseerde) experts en de overheid. Waarbij een aantal
van deze experts beide werelden bij elkaar willen brengen vanuit de overtuiging dat open source
ontwikkelprocessen niet alleen wenselijker maar ook haalbaar zijn. Daarbij kan gedacht worden aan
organisaties en netwerken als Code for NL en de Waag, maar deels ook aan bij overheden of
daaraan gelieerde organisaties als ICTU. Voor de groei van open source samenwerking tussen
ontwikkelaars en overheden is het belangrijk dat deze samenwerkingsvormen verder worden
uitgebouwd.

Daag ontwikkelaars uit
Voor een deel van de groep open source ontwikkelaars staat het schrijven van mooie code centraal.
Het maatschappelijk probleem waar de code een oplossing voor zou kunnen zijn, krijgt pas daarna
aandacht. Daag open source ontwikkelaars uit om meer probleemgedreven en vraaggestuurd te
denken. Dat kan door bijvoorbeeld periodieke hackatons of appathons te organiseren rondom
actuele maatschappelijke vraagstukken. De ontwikkeling van CoronaMelder laat zien waar een
appathon in kan resulteren en welke energie het kan losmaken bij ontwikkelaars en andere
geïnteresseerden in open source. Ook kan er actiever ingezet worden op matchmaking tussen
overheid en open source ontwikkelaars. Ook nieuwe techniek of oude techniek in een nieuwe
toepassing kan uitdagen en daarmee de motivatie en creativiteit verhogen.

Breng het ecosysteem van open source in beeld
Het open source ecosysteem is – anno nu- een lappendeken van ontwikkelaars, opdrachtgevers,
projecten en enkele verbinders. Zij groeperen zich op basis van uiteenlopende expertises en rollen.
Dit ecosysteem is niet georganiseerd, waardoor het voor alle betrokkenen lastig is om zicht te
krijgen met welke vraag ze bij wie moeten zijn. Het zou helpen als een dergelijk doorzoekbaar
overzicht beschikbaar zou zijn, en ook periodiek zou worden geüpdatet. Zo’n overzicht dient als
wegwijzer, matchmaker en kan ook een rol vervullen als monitor voor toekomstige
beleidsaanscherpingen. Een dergelijk overzicht zou bijvoorbeeld kunnen worden ondergebracht op
het Kennisplatform Open Source.
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Bijlage 2 – Online analyse
Dit is een samenvatting van de gemaakte online analyse. Wilt u hier meer over weten? Neem
contact op met één van de onderzoekers via info@wijzijnanne.nl

Coosto
Deze online analyse is uitgevoerd met behulp van de online monitoringstool Coosto. Deze tool
indexeert sinds $8#8 op permanente basis de online berichtgeving op meer dan ]88.888
Nederlandstalige online bronnen. Daarin zitten alle landelijke, regionale en veel lokale nieuwssites,
fora en blogs. Belangrijke kanttekening is dat Coosto (uiteraard) alleen toegang heeft tot het
openbaar gepubliceerde deel van de berichtgeving. Met name Facebook is helaas steeds minder
goed te indexeren omdat zij een steeds kleiner deel van de data via hun API vrijgeven. Twitter vormt
daarop een uitzondering.

Query
De eerste stap in de analyse was het vinden van zoektermen die voldoende zuivere resultaten
leveren: online interacties die daadwerkelijk gaan over open source. De zoekterm ‘open source’
leverde het afgelopen jaar iets meer dan #^.888 online interacties op. Als we die aanvullen met
‘open-source’ en ‘opensource’ (om ook de hashtag #opensource mee te nemen) krijgen we zicht op
iets meer dan $8.888 online interacties. Schrijfvarianten- en combinaties van ‘broncode’ en
‘openbaar’/’vrijgeven’/’open’ levert aanzienlijk minder interacties op: S^^. Ook de zoekterm
‘openbron’ levert weinig interacties: $S. En een combinatie van ‘open code’ en ‘opencode’ levert
maar h8 online interacties op. Onze query bouwden we uiteindelijk als volgt op:
("open source" OR opensource OR "open-source") OR ("open* bronc*" OR "broncode openb*"
OR "broncode vrijgeven" OR "vrijgeven van de broncode*") OR openbron OR ("open code" OR
opencode -rood -oranje -geel -groen)
Omdat we binnen deze dataset meer specifiek geïnteresseerd zijn in berichtgeving waarin ook een
link wordt gelegd met ‘communities’ en/of ‘overheid’ hebben we twee aanvullende filters
ontwikkeld. Deze gaven zicht op iets meer dan $.c88 relevante online interacties over open source
en communities, en iets meer dan S.d88 over open source en overheid.
Filter C - open source + communities: (communit* OR gemeenschap*)
Filter s - open source + overheid: (overhe* OR gemeente* OR provincie* OR waterschap*)

Het online debat over open source
Ontwikkeling en omvang
Een eerste blik op het historische verloop (afgelopen $ jaar) van de aandacht voor open source in
relatie tot ofwel communities (filter #) ofwel overheid (filter $) laat zien dat in beide gevallen op
dagelijkse basis relatief weinig berichten worden geplaatst: gemiddeld genomen tussen de ^-#8. De
omvang van het debat over open source en overheid een stuk groter is, op meer podia wordt
gevoerd, door een groter aantal actoren.
Filter C – open source + communities (G jaar)
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Interacties: s.pZo - Authors: C.spY - Sites: ppt - Links: c.ooD
Filter G - open source + overheid (G jaar)

Interacties: Z.top - Authors: C.pcG - Sites: C.ZoG - Links: G.GCG

De pieken
Het valt op dat het debat over open source en overheid een aantal grote pieken laat zien, terwijl dat
niet het geval is voor het debat over open source en communities. Daar is slechts sprake is van #
grote piek). Als we wat meer inzoomen op deze pieken dan ontstaat het volgende beeld:
Filter C – open source en communities
-

GJ augustus GKGK: Lancering van de CoronaMelder-app; We zien veel waardering voor de
appbouwers en vermelding van het ‘grote aantal’ downloads (volgens De Jonge) waar
vervolgens ook veel kritiek op komt (aantal zou veel lager zijn dan gemeld, slechts meer
dan #88.888 volgens Google Play store).

Filter s – open source en overheid
-

-

-

-

L december GKCM: behandeling aanscherping wet markt en overheid waardoor de ruimte
voor het openbaar maken van software ontwikkeld door de overheid zou worden beperkt.
Stichting Code for NL schreef een open brief aan het kabinet om die ruimte te behouden.
Deze werd ondertekend door tal van open source adepten.
GK mei GKGN: veel aandacht voor de kritiek van Amerikaanse overheid op open source
besturingssysteem van Huawei. Daarnaast enige discussie over het gebruik van WhatsApp
door overheden. Oproep is daarmee te stoppen en een eigen open source alternatief te
ontwikkelen.
CO april GKGK: vooral aandacht voor de ontwikkeling van de Corona-app; toename van
videovergaderen via het open source platform Jit.si; BZK internetconsultatie over de eisen
aan eID; en klein beetje aandacht voor de kamerbrief open source van staatssecretaris
Knops.
CM augustus GKGK: Vooral aandacht voor de voortgang in de ontwikkeling van de Coronaapp met ‘schimmige’ acties van VWS en een minister die ‘koste wat kost’ deze app wil
lanceren; enige aandacht voor open source consul participatieplatform;

Meest relevante berichten
Naast de pieken in het debat hebben we ook gekeken naar de ^ artikelen die de hoogste ‘relevantie’
kreeg. Door te kijken naar de inhoud van het artikel krijgen we op een andere manier meer beeld bij
de vraagstukken die online leven.
Filter C – open source en communities
- “Zoektocht naar open source-talent is losgebarsten” (computerworld.nl).
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Open source is sterker dan ooit (webwereld.nl).
Open source en severless – niet zonder een gezonde community (tweakers.net).
Deze opensource leverancier is hét succesverhaal van de Waalse start-upscene: “Op een
bepaald punt verloren we ^88.888 euro per maand” (Bloovi.nl)
Open source is noodzaak voor telecomproviders (telecommagazine.nl

Filter s – open source en overheid
-

Open source als hulpmiddel voor de overheid (ibestuur.nl).
Kabinet kiest voor ‘open, tenzij’ bij broncodes (computable.nl).
Wet Digitale overheid, goed ID? (piratenpartij.nl)
Open source bij default? (ibestuur.nl).
Smart Home of Thorbecke (ibestuur.nl).

Hashtaggebruik
Een derde manier waarop we gekeken hebben naar de inhoud van de berichtgeving is door het
maken van een netwerkanalyse van het gelijktijdig gebruik van hashtags in de tweets. Als twee
hashtags vaker samen worden gebruikt, is de lijn tussen deze twee dikker. Grote hashtags worden
vaker in combinatie met andere hashtags gebruikt dan kleinere hashtags. De kleuren laten zien
welke ‘clusters’ er zijn te onderscheiden. Dat zijn hashtags die vaker samen voorkomen in tweets.
Co-hashtag twitter-netwerk voor filter C – open source en communities

Co-hashtag Twitter-netwerk voor filter s – open source en overheid
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De online podia
Als we alle interacties uitsplitsen naar het type podium waarop deze verschijnen, valt op dat veruit
het overgrote deel van de berichten over open source en communities (filter #) op nieuwssites
verschijnt (h$%) gevolgd door Twitter (#^%). De berichten over open source en overheid verschijnen
vooral op zowel nieuwssites (]#%) als Twitter (Sa%). In beide gevallen is het aandeel Twitter kleiner
dan het aandeel nieuwssites. Daarin wijkt het af van veel andere maatschappelijke thema’s waar
Twitter vaak het grootste podium is. Opvallend is ook dat Twitter een aanzienlijk groter podium is
voor filter $ (open source en overheid) dan dat het is voor filter # (open source en communities).
Als we verder inzoomen op de ccd (filter #) en #S]h (filter $) websites/urls waarop de online
berichten werden geplaatst, dan valt op dat in beide tweakers.net de grootste bron is. In beide top
#8 lijsten zijn min of meer dezelfde sites te vinden die alle een sterke technische focus hebben.
Bijvoorbeeld dutchitchannel.nl, computable.nl, techzine.nl, aboutict.nl, agconnect.nl. Ook het
forum-deel van tweakers.nl (gathering.tweakers.nl) komt in beide queries voor, maar is voor de
berichtgeving over open source en communities veel groter dan over open source en overheid. Van
de landelijke nieuwssites is alleen nu.nl vertegenwoordigd. En de site ibestuur.nl verschijnt alleen als
bron voor berichtgeving over open source en overheid.
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De actoren
Actoren op nieuwssites, blogs en fora
Als we kijken naar de actiefste actoren op nieuws/blogs/fora, valt op dat het met name redacteuren
zijn die op de grotere tech-platforms artikelen schrijven. Een enkele is ‘slechts’ actieve reageerder
op deze artikelen. Open source is meestal geen exclusieve focus maar ze berichten over
uiteenlopende tech-gerelateerde zaken.
De actoren op Twitter
Op vergelijkbare wijze hebben we gekeken naar de Twitteraars de tweets plaatsten die in beeld
kwamen middels beide filters. Als we door de oogharen kijken naar de manier waarop de actiefste
#8 twitteraars binnen filter # en $ zich profileren in hun bio (en berichtgeving) dan zijn in grote lijnen
drie typen actoren te onderscheiden: (#) experts in open source besturingssystemen en CMSen, ($)
ondernemer/CEO/directeur, en (S) anders, meer nadruk op idealistische drijfveren als gelijkheid,
milieu, democratie.
Netwerkvisualisatie van twitteraars op basis van verwijzingen
In onderstaande visualisatie geeft de dikte van de lijnen aan wie veel verwijst naar wie. Grote bollen
zijn twitteraars naar wie veel verwezen wordt. De kleuren tonen clusters van actoren die vaker naar
elkaar verwijzen.
Mention-netwerk van alle twitteraars over open source en communities (filter C)

Mention-netwerk van alle twitteraars over open source en overheid (filter s)
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Bijlage 3 – Lijst respondenten
In de periode november $8$8-jauari $8$# voerden we in totaal $] gesprekken met mensen
werkzaam bij verschillende overheden, commerciële bedrijven, stichtingen en media. Ook spraken
we een drietal zzp’ers.
Naam

Organisatie

#

Astrid Oosenbrug

Open Source en Overheid

$

Bart Jeukendrup

Delta#8

S

Benjamin Broersma

Kiesraad

]

Bert Boerland

Synetic, DrupalJam, Gently Rocks

^

Boris van Hoytema

Foundation for Public Code

h

Dirk-Willem van Gulik

Externe adviseur ministerie VWS, CoronaMelder

c

Edo Plantinga

ZZP, CoronaMelder

d

Ger Baron

Gemeente Amsterdam

a

Holger Peters

Gemeente Buren

#8

Hugo Visser

ZZP, CoronaMelder

##

Jan Vlug

ZZP

#$

Jeroen Baten

ZZP

#S

Melanie Riebeck

Radically Open Security

#]

Michiel Leenaars

NLnet

#^

Mieke van Heesewijk

SIDN Fonds, Expert EC on Next Generation Internet

#h

Nico Rikken

Free Software Foundation Europe, Alliander

#c

Rik Sanders

Computable

#d

Sander van der Waal

Waag, bestuurslid Code for NL

#a

Serv Wiemers

Open State Foundation

$8

Sietse Ringers

Privacy by Design Foundation

$#

Steven Gort

ICTU

$$

Valerie Frissen

SIDN Fonds, Erasmus Universiteit

$S

Witold Kepinski

Dutch IT Channel

$]

Wouter Hoeffnagel

Dutch IT Channel, Dutchconnect.nl
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