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Samenvatting
Hoewel in de Big Data-literatuur publicaties bekend zijn waarin wordt getracht om het concept Big Data
te begrijpen, is tot op heden de betekenis die gemeenteambtenaren geven aan Big Data genegeerd. In dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van metaforen om inzicht te geven in betekenissen van
gemeenteambtenaren. Deze metaforen, die vanuit de Conceptuele Metafoor Theorie van Lakoff en
Johnson (1980) geduid worden als manieren van denken en praten, zouden kunnen helpen te voorspellen
of- en hoe- omgegaan wordt met Big Data in gemeenten. Daarbij kan een breder begrip van Big Data
worden gecreëerd vanuit een vergelijking tussen theoretische en empirische metaforen.
De hoofdvraag hierbij luidt:
In hoeverre komen de metaforen van Big Data die hedendaagse gemeenteambtenaren gebruiken overeen
met de metaforen van Big Data die vanuit de Big Data-literatuur opgesteld kunnen worden?
Om de hoofdvraag te beantwoorden is een metafoorlijst opgesteld vanuit Big Data-literatuur. Hierin zijn
drie (potentieel) optimistische metaforen BIG DATA IS (EEN) NATUURLIJKE HULPBRON,
INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP en NATUURLIJKE KRACHT verkregen. In deze metaforen ligt de

nadruk op de enorme mogelijkheden van Big Data. Tevens zijn twee kritische/pessimistische metaforen
BIG DATA IS EEN INSTRUMENT VAN OVERHEERSING en GEKOOKTE MAALTIJD gevonden waarin

de nadruk ligt op het gevaar omtrent het opstellen en gebruiken van Big Data in sociaal-politieke
contexten.
Het Big Data-metafoorgebruik van gemeenteambtenaren is in kaart gebracht middels een kwalitatieve
inductieve metafooranalyse. Verhalen over Big Data zijn verzameld door middel van zeventien open
ongestructureerde interviews van zeventien gemeenteambtenaren in de gemeenten Amersfoort, Arnhem,
Enschede, Nijmegen en Tilburg. In de verhalen zijn 172 linguïstische metaforen geïdentificeerd en
geabstraheerd tot 23 achterliggende conceptuele metaforen. Hierna zijn de conceptuele metaforen verder
geduid op basis waarvan de drie optimistische (Benutten, belichten, experimenteren), een potentieel
optimistische (Controleren), een pessimistische (Spioneren) en twee kritische (Construeren,
overschatten) metafoorgroepen zijn opgesteld.
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Uit de vergelijking tussen theoretische en empirische metaforen kan geleerd worden over verschillen en
overeenkomsten omtrent de betekenis van Big Data in de theorie en praktijk. Ten eerste blijkt nog geen
gemeenschappelijke (metaforische) definitie van Big Data in de literatuur en in de praktijk te bestaan.
Zo laten de resultaten van het onderzoek zien dat diverse ideeën en meningen bestaan over wat Big Data
is en wat het doet. Tevens blijken de optimistische, realistische en pessimistische metaforen in de
literatuur doorgedrongen te zijn in de gemeentelijke praktijk. Hiermee denken en spreken
gemeenteambtenaren over vergelijkbare aspecten van Big Data als wetenschappers. Ten slotte komen
vanuit de analyse op basis van de taal van gemeenteambtenaren twee metafoorgroepen naar voren die
niet werden benoemd in de literatuur, te weten experimenteren en overschatten. Hieruit blijkt dat in de
theorie geen metaforen worden benoemd die het experimenteren met Big Data en de overmoed omtrent
de bruikbaarheid van data-analyse benadrukken. Concluderend, de metaforen van Big Data in de theorie
en praktijk komen in hoge mate overeen.
Al met al blijkt de metafooranalyse vanuit het perspectief van de Conceptuele Metafoor Theorie een
bruikbaar instrument in bestuurskundig onderzoek om manieren van denken en spreken inzichtelijk te
maken. Daarbij kunnen metaforen in de literatuur geconformeerd en geduid worden. De literatuur kan
daarnaast ook kan worden uitgebreid met nieuwe metaforen die zijn gevonden. Dit leidt tot meer begrip
van Big Data. Vanuit een praktisch perspectief bepleit dit onderzoek voor (meer) bewustwording
betreffende metafoor van Big Data-gebruik van gemeenteambtenaren. Voorts zorgt verdere verkenning
van metaforen van Big Data vanuit een andere steekproef voor nieuwe inzichten over Big Data die
anders, voor zowel gemeenteambtenaren als voor wetenschappers, onopgemerkt zouden kunnen blijven.

Kernbegrippen: Big Data, Metaforen, Gemeenteambtenaren, Kwalitatief onderzoek, Metafooranalyse,
Conceptuele Metafoor Theorie
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Door verbeterde data –opslag en –analyse technieken in de Informatie Technologie [IT] is voor
gemeenteambtenaren de mogelijkheid ontstaan om grote databestanden te gebruiken (Klievink, Romijn,
Cunningham & De Bruijn, 2017; Desouza & Jacob, 2017). In analyseprocessen worden grote
hoeveelheden data verkregen, gecombineerd, geanalyseerd en vervolgens gebruikt (Klievink et al.,
2017). Gemeenteambtenaren kunnen de inzichten die worden verkregen uit de grote databestanden
onder andere gebruiken voor de ondersteuning van besluiten (Klievink et al., 2017; Mikalef, Pappas,
Krogstie & Giannakos, 2018) in bijvoorbeeld beleidsvorming (Höchtl, Parycek & Schöllhammer, 2016).
Ter illustratie, analisten van de gemeente Tilburg combineren verschillende data over incidenten en
conflicten, daders en slachtoffers, de buit van delicten en modus operandi in hun analyses (Daalhuijsen,
Steenman & Meijer, 2015). Vervolgens verkrijgen beleidsambtenaren vanuit de resultaten van de
analyses een actueel beeld van woninginbraken, overvallen en straatroven waarop zij besluiten in beleid
kunnen baseren.
Mensen hebben het over “Big Data” wanneer zij spreken over deze grote databestanden. Echter, het
gebruik van de term Big Data is problematisch. Big Data kent namelijk interpretatieve flexibiliteit
(Puschmann & Burgess, 2014). Interpretatieve flexibiliteit betekent dat een concept verschillende
betekenissen en waarden kan hebben voor verschillende groepen mensen (Pinch & Bijker, 1984).
Mensen kunnen het, vanuit deze ambiguïteit van de term Big Data, op verschillende manieren hebben
over Big Data (Guenduez, Mettler & Schedler, 2020; Paganoni, 2019; Stevens, Wehrens & De Bont,
2018; Pentzold & Fischer, 2017; Beer, 2016; Liu & Yuan, 2015; Corbett & Webster, 2015; Boyd &
Crawford, 2012). Boyd en Crawford (2012) stellen bijvoorbeeld dat mensen het hebben over Big Data
-als een middel om problemen aan te pakken door inzichten te bieden of -als een gevaar voor iemand
zijn privacy. Pentzold en Fischer (2017) stellen daarnaast dat mensen het kunnen hebben over Big Data
als -een technologische innovatie, -een transformatie ambitie om nauwkeurige en betrouwbare
voorspellingen te doen om complexe problemen op te lossen of -een wettelijke uitdaging.
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Verschillend denken en praten over Big Data blijkt uit de metaforen die gemeenteambtenaren gebruiken
om betekenis te geven aan Big Data. Mensen denken, spreken en handelen aldus de Conceptuele
Metafoor Theorie [CMT] namelijk op basis van metaforen (Lakoff & Johnson, 1980). Metaforen worden
zo (onbewust) gebruikt om betekenis te geven (Maitlis & Christianson, 2014). In een metafoor wordt
een abstracter concept, het doeldomein, begrepen of ervaren op basis van een ander concreter concept,
het brondomein (Lakoff & Johnson, 1980). Het concrete concept stuurt hier gedeeltelijk hoe het
abstracte concept wordt vormgegeven, begrepen, uitgevoerd en besproken (Kövecses, 2010; Lakoff &
Johnson, 1980). Zo worden door een metafoor altijd aspecten van een concept benadrukt terwijl andere
aspecten verscholen blijven (Morgan, 2006; Lakoff & Johnson, 1980). Lakoff en Johnson (1980) geven
het voorbeeld van de metafoor DISCUSSIE IS OORLOG (p.12-13). Mensen hebben op basis van de
benadrukking van deze metafoor in hun taal over het verdedigen van standpunten, het winnen of
verliezen van een discussie of het geven van een vernietigend oordeel. De personen in de discussie
worden ook wel gezien als tegenstanders. Ook kan een persoon zich vanuit de metafoor aangevallen
voelen en hiertoe feller gedrag in de discussie vertonen.
Reeds bestaan een gering aantal wetenschappelijke publicaties waarin metaforen van Big Data worden
besproken. Hierin worden verschillende methoden van metafooranalyse gebruikt. Enerzijds, beschrijven
Puschmann en Burgess (2014) welke metaforen van Big Data worden gebruikt vanuit taal in
mediaberichten. Hierin gebruiken zij de inductieve manier van metafooronderzoek waarin metaforen in
taal worden geïdentificeerd en geabstraheerd tot metaforen (Cornelissen, Oswick, Christensen &
Philips, 2008). De auteurs komen tot de metaforen BIG DATA IS EEN NATUURLIJKE KRACHT DIE
BEDWONGEN MOET WORDEN en BIG DATA IS VOEDSEL/BRANDSTOF DIE GECONSUMEERD
MOET WORDEN vanuit massamediaberichten over Big Data (Puschmann & Burgess, 2014).

Anderzijds, bestaat er ook deductief metafooronderzoek waarin auteurs zelf vooraf metaforen opstellen
in plaats van metaforen identificeren en abstraheren vanuit de taal van een persoon (Cornelissen et al.,
2008). Zo zien Thatcher, O’Sullivan en Mahmoudi (2016) Big Data als een kolonie, ziet Power (2016)
Big Data als Big Brother en zien Parsons, Godøy, LeDrew, De Bruijn, Danis, Tomlinson, en Carlson
(2011) data als een ecosysteem.
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Hoewel enkele metaforen van Big Data vanuit de literatuur besproken kunnen worden is tot op heden
het metafoor van Big Data-gebruik nog niet onderzocht bij gemeenteambtenaren. Inzicht in het Big
Data-metafoorgebruik van gemeenteambtenaren is wenselijk omdat dit kan helpen om de huidige en
toekomstige omgang van deze gemeenteambtenaren met Big Data te verklaren of voorspellen. Immers,
deze metaforen kunnen discussies over het gebruik van Big Data sturen door bepaalde mogelijkheden
over gevaren omtrent Big Data te benadrukken. Deze discussies zouden de manier waarop Big Data
gebruikt en gelegitimeerd wordt in gemeenten kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan de discussie over de
betekenis van Big Data in de bestuurskundige literatuur en/of gemeentelijke praktijk al dan niet worden
aangevuld met nieuwe kennis over Big Data vanuit een vergelijking tussen theoretische en empirische
metaforen. Zo wordt voorkomen dat adviezen of besluiten omtrent het Big Data-gebruik gebaseerd
worden op één of enkele metaforen die altijd beperkte en mogelijk onjuiste Big Data-beelden schetsen.
De volgende probleemstelling is hierbij opgesteld.

1.2 Probleemstelling
Doelstelling
Het vergelijken van de metaforen van Big Data die hedendaagse gemeenteambtenaren gebruiken en de
metaforen van Big Data die vanuit Big Data-literatuur opgesteld kunnen worden om op basis van dit
vergelijk te leren over Big Data.
Vraagstelling
In hoeverre komen de metaforen van Big Data die hedendaagse gemeenteambtenaren gebruiken overeen
met de metaforen van Big Data die vanuit de Big Data-literatuur opgesteld kunnen worden?
Deelvragen
-

Wat is een metafoor?

-

Welke metaforen van Big Data worden gebruikt in Big Data-literatuur?

-

Welke metaforen van Big Data gebruiken hedendaagse gemeenteambtenaren?

-

Welke verschillen en/of overeenkomsten bestaan tussen de metaforen van Big Data in de literatuur
en metaforen van Big Data gebruikt door hedendaagse gemeenteambtenaren?
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1.3 Relevanties
Onderstaand wordt verduidelijkt waarom het relevant is om dit onderzoek te verrichten.
Wetenschappelijke relevantie
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is tweeledig. Dit onderzoek biedt ten eerste een
bijdrage aan de Big Data-literatuur doordat met metaforen geleerd kan worden over Big Data. Zo wordt
duidelijk welke metaforen gemeenteambtenaren gebruiken wanneer zij denken en spreken over Big
Data. Deze metaforen kunnen worden vergeleken met metaforen die in de literatuur worden benoemd
(cf. Stevens, Wehrens & De Bont, 2018; Power, 2016; Thatcher, et al., 2016; Puschmann & Burgess,
2014; Parsons, Godøy, LeDrew, De Bruijn, Danis, Tomlinson, & Carlson, 2011). Vanuit deze
vergelijking kan de literatuur worden geconformeerd met bestaande metaforen van Big Data en
aangevuld met nieuwe metaforen van Big Data. Hiermee wordt een breder begrip gecreëerd van wat Big
Data is. Onderzoekers zouden zich in toekomstig onderzoek kunnen baseren op nieuwe metaforen van
Big Data die aspecten van Big Data benadrukken die tot dan toe onderbelicht of onbelicht zijn.
Ten tweede is het tot nog toe ongebruikelijk om in de bestuurskunde een metafooranalyse te verrichten.
De CMT van Lakoff en Johnson (1980) betreft dan ook een theorie die in de bestuurskunde nog weinig
is toegepast. Vanuit dit onderzoek kan geleerd worden of en hoe de metafooranalyse gebruikt kan
worden in onderzoek binnen gemeenten of andere publieke organisaties. Mogelijk kan de theoretische
relevantie van de CMT worden uitgebreid naar de bestuurskunde.
Maatschappelijke relevantie
De onderzoeksvraag is maatschappelijk relevant doordat metaforen kunnen sturen of- en zo ja, hoeinwoners van een gemeente of andere belanghebbenden als bedrijven, maatschappelijke of publieke
organisaties te maken krijgen met een gemeente die gebruikmaakt van Big Data. Immers, zoals in de
inleiding is vermeld sturen metaforen niet alleen denken en spreken maar ook gedrag (Lakoff en
Johnson, 1980). Zo kan het gebruik van metaforen van Big Data in potentie ervoor zorgen dat
argumenten betreffende Big Data implementatie in gemeenten overtuigender worden. Ter illustratie, het
denken en spreken over Big Data als goud benadrukt de enorme voordelen die Big Data brengt. De
goud-metafoor zou door deze nadruk ervoor kunnen zorgen dat argumenten ten gunste van het gebruik

10

van Big Data in gemeenten overtuigen. Door met dit onderzoek een overzicht te bieden van
verschillende metaforen in het debat over Big Data kunnen mogelijke verklaringen worden geboden
voor het huidige gebruik van Big Data in gemeenten. Daarbij kan het toekomstige gebruik van Big Data
worden voorspeld. Beleidsmakers of publieke managers vanuit een breder begrip van wat Big Data
betekent voor verschillende gemeenteambtenaren in de toekomst meer weloverwogen keuzes maken
betreffende of en hoe Big Data gebruikt zou moeten worden.

1.4 Leeswijzer
Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 het theoretisch kader. In het theoretisch kader wordt eerst de CMT
besproken. Hiermee wordt verduidelijkt hoe de metafoor in dit onderzoek wordt opgevat en worden
handvatten geboden om metaforen te onderzoeken. Vervolgens wordt naar een metafoorlijst toegewerkt
met metaforen van Big Data die vanuit de literatuur opgesteld kunnen worden.
In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de methodologische keuzes. Besproken wordt hoe getracht is
om te voldoen aan diverse criteria van gedegen metafooronderzoek. Eerst wordt beargumenteerd
waarom gekozen is voor een kwalitatieve onderzoeksstrategie waarin metaforen op een inductieve
manier worden gegenereerd vanuit gesproken taal. Vervolgens volgt uitleg over de verzameling van
gesproken teksten over Big Data en het identificeren en abstraheren van metaforen vanuit deze teksten.
Ten slotte wordt besproken welke keuzes zijn gemaakt om de mate van validiteit en betrouwbaarheid
van het onderzoek te verhogen.
In hoofdstuk 4 volgen de resultaten. Hierin wordt het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren
verduidelijkt. Vervolgens volgt in hoofdstuk 5 de conclusie. Aan de hand van de resultaten wordt een
antwoord op de vraagstelling van het onderzoek geformuleerd. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6
afgesloten met de discussie. Hierin wordt gereflecteerd op de methodologisch keuzes van dit onderzoek,
worden de resultaten van dit onderzoek vanuit bestaande literatuur in een breder kader gezet en worden
de praktische implicaties van het onderzoek beschreven. Aldoor worden in de discussie aanbevelingen
voor vervolgonderzoek besproken.
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2. Theoretisch kader
Het theoretisch kader bestaat uit drie paragrafen. In de eerste paragraaf (§2.1) wordt besproken hoe de
metafoor in dit onderzoek wordt opgevat. Dit biedt handvatten om metaforen van Big Data die
gemeenteambtenaren gebruiken in het vervolg te begrijpen en analyseren. In de tweede paragraaf (§2.2)
worden metaforen van Big Data opgesteld vanuit wetenschappelijke publicaties omtrent Big Data.
Hiermee wordt duidelijk hoe in de literatuur over Big Data gedacht en gesproken wordt. Ten slotte volgt
in de laatste paragraaf (§2.3) het conceptuele model met een samenvattende metafoorlijst.

2.1 Theoretische benadering van de metafoor
In dit onderzoek wordt de theoretische benadering op de metafoor van de CMT gehanteerd. De CMT
biedt namelijk de mogelijkheid om inzicht te bieden in de manieren van denken over Big Data van
gemeenteambtenaren aan de hand van de taal die zij gebruiken. In deze paragraaf volgt uitleg over de
CMT. Eerst wordt de cognitief-linguïstische benadering van de metafoor, die ontstond door de CMT,
ingekaderd vanuit een vergelijk met de traditioneel-linguïstische benadering (§2.1.1). Hierna volgt
uitleg over linguïstische metaforen en conceptuele metaforen (§2.1.2) en systematische
correspondenties (§2.1.3). Aldoor wordt beredeneerd wat vanuit de CMT verwacht wordt omtrent het
Big Data-metafoorgebruik van gemeenteambtenaren.

2.1.1 Conceptuele Metafoor Theorie
De metafoor is door de tijd op verschillende manieren benaderd. De traditioneel-linguïstische
benadering werd lange tijd gezien als de meest gebruikelijke- en populaire- conceptie van de metafoor
(Kövecses, 2010; Lakoff, 1993). In de traditioneel-linguïstische benadering wordt de metafoor gezien
als enkel taal (Lakoff, 1993). Kövecses (2010) karakteriseert de traditioneel-linguïstische benadering
aan de hand van een vijftal kenmerken. Een metafoor is allereerst altijd een linguïstische expressie. Een
metafoor bestaat zo enkel in woorden. Ten tweede wordt de metafoor in taal gebruikt voor artistieke- of
retorische- doeleinden (Kövecses, 2010; Schön, 1979). Ten derde berust de metafoor op de
overeenkomsten tussen twee verschillende entiteiten die met elkaar worden vergeleken (Kövecses,

12

2010). De twee entiteiten moeten zo enige vergelijkbare aspecten hebben. Een vierde kenmerk van de
metafoor in de traditioneel linguïstische benadering is dat een metafoor doelbewust wordt gekozen.
Hiertoe kunnen mensen talent hebben in het opstellen van metaforen. Ten slotte kunnen mensen ook
leven zonder dat zij metaforen gebruiken.
Met de CMT van Lakoff en Johnson (1980) ontstond een nieuwe cognitief-linguïstische benadering op
de metafoor. In de cognitief-linguïstische kijk wordt gesteld dat metaforen centraal staan in gedachten
en alledaags taalgebruik. Metaforen worden gebruikt om betekenis te geven aan gebeurtenissen of
objecten (Maitlis & Christianson, 2014; Lakoff & Johnson, 1980). Anders gezegd, metaforen
conceptualiseren gebeurtenissen of objecten (Lakoff, 1993). De betekenissen blijken vervolgens in de
taal die wordt geuit. Metaforen zijn zo niet alleen manieren van praten maar ook manieren van denken
en zien (Morgan, 2006; Lakoff & Johnson, 1980).
De vijf kenmerken van de traditioneel linguïstische benadering worden in de cognitief-linguïstische
benadering betwist (Kövecses, 2010) Allereerst wordt gesteld dat metaforen in de cognitief-linguïstische
benadering gaan over concepten en niet over woorden. Deze concepten sturen ons ervaren en denken.
Mensen gebruiken metaforen niet alleen om dingen te beschrijven in termen van iets anders maar ook
om dingen te begrijpen in termen van iets anders. Ten tweede worden metaforen niet primair gebruikt
voor artistieke- of esthetische- doeleinden in taal zoals in de traditioneel linguïstische benadering. De
primaire functie van de metafoor ligt namelijk in de mogelijkheid die de metafoor ons biedt om abstracte
concepten beter te begrijpen. Een derde kenmerk van de metafoor betreft dat hij vaak niet berust op een
vergelijking maar op systematische correspondenties.1 Het vierde kernmerk van de cognitieflinguïstische benadering is dat de metafoor moeiteloos (en vaak onbewust) gebruikt wordt in het leven
van mensen. Mensen hebben geen talent nodig om metaforen te gebruiken. Ten vijfde is het gebruik van
de metafoor een onvermijdelijk proces van menselijke gedachten en beredenering. Mensen ontkomen
niet aan metaforen. Hierdoor dringen metaforen door tot de essentie van leven.

1

Uitleg over wat systematische correspondenties zijn volgt in §2.1.3
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Concluderend, de CMT leert ons dat metaforen niet alleen worden gebruikt wanneer gesproken wordt
over een concept maar dat metaforen ook worden gebruikt wanneer gedacht wordt over een concept.
Daarbij zouden metaforen terugkomen in alledaagse taal. Dit in tegenstelling tot de traditioneel
linguïstische benadering van de metafoor waarin gesteld wordt dat metaforen niet doorwerken in
gedachten en enkel artistieke doelbewuste taal is. De CMT biedt ons hiermee de mogelijkheid om de
achterliggende manieren van denken over Big Data van gemeenteambtenaren aan de hand van
metafoorgebruik in kaart te brengen. Gebaseerd op de CMT is het de verwachting dat
gemeenteambtenaren metaforen gebruiken in hun alledaagse taal wanneer zij spreken over Big Data.
Vanuit deze metaforen in taal zouden mogelijkerwijs de achterliggende metaforen in denken over Big
Data in kaart gebracht kunnen worden.
In de volgende twee paragrafen volgt verdere uitleg over belangrijke begrippen van de CMT die worden
gebruikt in het onderzoek.

2.1.2 Conceptuele metaforen en metaforisch linguïstische expressies
In de CMT wordt een onderscheid gemaakt tussen conceptuele metaforen en metaforisch linguïstische
expressies, ook wel linguïstische metaforen genoemd (Lakoff & Johnson, 1980). Onderstaand volgt
uitleg over het verschil en relatie tussen de conceptuele metafoor en linguïstische metafoor. Hierna
wordt kort geïllustreerd wat het onderscheid tussen linguïstische metaforen en conceptuele metaforen
zou betekenen voor dit onderzoek.
Aldus Lakoff en Johnson (1980) ligt de essentie van de conceptuele metafoor in het begrijpen van het
ene conceptueel domein op basis van een ander conceptueel domein. Mensen kunnen bijvoorbeeld
denken over discussie in termen van een oorlog, over het leven in termen van een reis, over theorie in
termen van een gebouw of over een organisatie als een plant (Kövecses, 2010; Lakoff & Johnson, 1980).
Een conceptueel domein betreft iedere coherente organisatie van menselijke ervaringen (Kövecses,
2010). Ter illustratie, al iemand zijn ervaringen betreffende een oorlog bepalen wat voor dit persoon een
oorlog is. De metafoor benadrukt en verbergt hierin specifieke aspecten van een concept juist door het
concept op een specifieke manier te laten begrijpen (Lakoff & Johnson, 1980). Wanneer een brondomein
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zo toegepast wordt op een doeldomein worden enkele aspecten van het doeldomein benadrukt en blijven
andere aspecten in de achtergrond. Begrijpt iemand discussie op basis van oorlog waarin de tegenstander
wordt aangevallen en je jezelf verdedigt dan kan deze persoon vergeten dat samenwerking ook een
aspect van discussie is.
De conventionele manier om de conceptuele metafoor weer te geven is: “CONCEPTUEEL DOMEIN A”
IS “CONCEPTUEEL DOMEIN B” (Lakoff & Johnson, 1980). De twee conceptuele domeinen krijgen

verschillende namen. Het doeldomein betreft het domein dat getracht wordt te begrijpen
(CONCEPTUEEL DOMEIN A). Het brondomein betreft het domein waarvan de metaforische expressie
wordt verkregen (CONCEPTUEEL DOMEIN B). In de conceptuele metafoor is het doeldomein abstract
en het brondomein concreet (Kovecses, 2010). Dit is logisch te noemen doordat mensen die een abstract
concept proberen te begrijpen beter af zijn door een concept (brondomein) te gebruiken dat concreet en
dus makkelijk te begrijpen is dan een concept (brondomein) dat tevens abstract is. Het doeldomein en
het brondomein van een conceptuele metafoor zijn zo in de meeste gevallen niet om te wisselen.
Waar de conceptuele metafoor zich uit in cognitie, uit de metaforisch linguïstische expressie zich in taal
die gebaseerd is op de conceptuele metafoor (Kövecses, 2010; Lakoff & Johnson, 1980). Metaforisch
linguïstische expressies (manieren van praten) zijn hiermee manifestaties van conceptuele metaforen
(manieren van denken) (Lakoff & Johnson, 1980). Anders gezegd, linguïstische metaforen bieden
inzicht in het bestaan van conceptuele metaforen (Kövecses, 2010). De metaforische linguïstische
expressie, ook wel linguïstische metafoor genoemd, is gebaseerd op de taal of terminologie van het
concrete brondomein van de conceptuele metafoor (Kövecses, 2010). Bijvoorbeeld, in de conceptuele
metafoor DISCUSSIE IS OORLOG wordt het doeldomein DISCUSSIE opgevat als het brondomein
OORLOG. Vervolgens is het spreken van mensen gebaseerd op deze opvatting van een oorlog (Lakoff

& Johnson, 1980). Mensen gebruiken vervolgens linguïstische metaforen als het verdedigen van
standpunten en het aanvallen van de tegenstander. Woorden die binnen de terminologie van een oorlog
zijn oorsprong vinden en worden gebruikt.
Vanuit de CMT moet een onderscheid worden gemaakt tussen linguïstische metaforen als manieren van
praten over Big Data en conceptuele metaforen als achterliggende manieren van denken over Big Data.
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Indien gemeenteambtenaren gebruikmaken van linguïstische metaforen voor Big Data dan zouden deze
het bestaan van achterliggende conceptuele metaforen in kaart gebracht kunnen worden. Ter illustratie,
wanneer een gemeenteambtenaar antwoord geeft op wat Big Data voor hem is dan kan hij of zij
bijvoorbeeld zeggen: “Het is alsof een tsunami aan data op ons afkomt.” De gemeenteambtenaar
gebruikt hier de linguïstische metafoor tsunami om de enorme destructieve hoeveelheid aan data te
benadrukken. Deze linguïstische metafoor kan vervolgens het bestaan van de achterliggende
conceptuele metafoor BIG DATA IS EEN NATUURLIJKE KRACHT inzichtelijk maken. Kortom, taal over
Big Data kan mogelijk geabstraheerd worden tot achterliggende denkwijzen over Big Data.

2.1.3 Systematische correspondenties in de conceptuele metafoor
In de vorige sub-paragraaf werd besproken dat een conceptuele metafoor een manier van denken betreft.
Echter, het blijft onduidelijk welke karakteristieken van een brondomein betekenis geven aan het
doeldomein. Doordat onduidelijk blijft welke aspecten van Big Data door het brondomein van een
conceptuele metafoor benadrukt worden kan de conceptuele metafoor nog niet begrepen worden.
Hiertoe wordt besproken hoe conceptuele metaforen die gemeenteambtenaren gebruiken kunnen
worden begrepen middels systematische correspondenties.
Om een conceptuele metafoor te kennen wordt in de CMT verwezen naar de systematische
correspondenties tussen het brondomein en het doeldomein waarop de conceptuele metafoor berust
(Kövecses, 2017; 2010). Deze systematische correspondenties, gezamenlijk ook wel (cross-domain)
mapping genoemd, betreffen het geheel van bestanddelen van het brondomein dat overeenstemt met
bestanddelen van het doeldomein (Lakoff, 1993; Lakoff & Johnson, 1980). De systematische
correspondenties waarop conceptuele metaforen berusten kunnen inzichtelijk worden gemaakt door
metaforisch linguïstische expressies. Ter verduidelijking volgt onderstaand een voorbeeld.
Om een beter beeld te geven van wat systematische correspondenties zijn wordt het voorbeeld van
Lakoff (1993) en Kövecses (2010, p.8-9) van de conceptuele metafoor LIEFDE IS EEN REIS besproken.
Wanneer een persoon zegt: “We gaan nergens heen” dan indiceert de spreker dat er al dan niet een
eindbestemming is waar naartoe wordt gegaan. Daarnaast indiceert de spreker een reis naar deze
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eindbestemming. “We” indiceert ten slotte dat verschillende reizigers zijn. In de zin worden zo
elementen benadrukt als de reis zelf, de eindbestemming en de reizigers. Echter, wanneer de persoon
praat over zijn liefdesrelatie dan krijgen deze elementen een andere betekenis. Mensen weten dat de
persoon het in deze context niet over reizigers heeft maar over geliefden, dat niet een fysieke reis wordt
bedoeld maar de gebeurtenissen in een liefdesrelatie en dat er niet een fysieke eindbestemming is maar
doelen in een liefdesrelatie zijn. Gegeven deze interpretaties van metaforisch linguïstische expressies
kunnen de systematische correspondenties tussen de bestanddelen van een reis en de bestanddelen van
liefde worden weergegeven in tabel 1. Dus door inzicht te bieden in de systematische correspondenties
wordt duidelijk welke betekenis aan LIEFDE wordt gegeven vanuit REIS.
Tabel 1. Systematische correspondenties van LIEFDE IS EEN REIS (gedeeltelijk overgenomen uit Kövecses, 2010, p.9)

Brondomein: REIS
Doeldomein: LIEFDE
à Geliefden
Reizigers
à Gebeurtenissen in de liefdesrelatie
Reis
à De doelen van de relatie
Eindbestemming van de reis
Indien blijkt dat gemeenteambtenaren linguïstische metaforen van Big Data gebruiken dan zijn de
systematische correspondenties van belang om conceptuele metaforen te verduidelijken. Zo kan de
conceptuele metafoor BIG DATA IS EEN NATUURLIJKE KRACHT bijvoorbeeld worden begrepen door
inzichtelijk te maken welke linguïstische metaforen (tsunami, aardbeving en overstroming) worden
gebruikt vanuit het brondomein NATUURLIJKE KRACHT en welke aspecten van het doeldomein BIG
DATA (onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid) vanuit het brondomein worden benadrukt.

Conclusie §2.1
Geleerd is dat Big Data-metaforen vanuit de CMT gedefinieerd kunnen worden als manieren van denken
en spreken over het doeldomein BIG DATA vanuit een specifiek brondomein. Mogelijk zouden
gemeenteambtenaren linguïstische metaforen kunnen gebruiken wanneer zij spreken over Big Data.
Deze zouden vervolgens geabstraheerd kunnen worden tot achterliggende conceptuele metaforen. Nu
duidelijk is wat vanuit de CMT verwacht kan worden over het Big Data-metafoorgebruik kan in de
volgende paragraaf worden verduidelijkt welke metaforen van Big Data in de Big Data-literatuur kunnen
worden gevonden.
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2.2 Metaforen van Big Data in de Big Data-literatuur
In deze paragraaf wordt vanuit Big Data-literatuur een niet-uitputtende metafoorlijst opgesteld. Deze
metafoorlijst bestaat uit vijf verschillende conceptuele metaforen. Op basis van literatuur over het
gebruik van Big Data in de publieke sector kan hierin een onderscheid worden gemaakt tussen drie
techno-optimistische metaforen (§2.2.1) en twee beleids-kritische/pessimistische metaforen (§2.2.2).
Om de verschillen tussen de metaforen te verduidelijken worden illustrerende argumenten omtrent het
gebruik van Big Data in de publieke sector aangehaald. Daarbij wordt per conceptuele metafoor
besproken welke (impliciete) assumpties omtrent Big Data worden gemaakt.

2.2.1 Optimistische metaforen van Big Data
Vydra en Klievink (2019) stellen het techno-optimistisch narratief op vanuit literatuur over Big Data in
de publieke sector. In het techno-optimistisch narratief wordt Big Data benaderd als een technologisch
fenomeen. Techno-optimisme focust op data en output van data-analyse. Vanuit een vergelijk tussen
Big Data-analyse en traditionele data-analyse worden voordelen en nadelen van Big Data besproken.
Gesteld kan worden dat op een optimistische manier gesproken wordt over Big Data-gebruik in
besluitvorming. Dit blijkt uit de volgende vier argumenten behorend bij het techno-optimistisme (p.7):
1. Big Data zorgt voor ‘betere’ informatie en deze ‘betere’ informatie kan zorgen voor ‘betere’
besluitvorming. Met beter wordt impliciet nauwkeuriger, efficiënter, of een reductie van
onzekerheid bedoeld.
2. Big Data-analyse produceert sneller informatie wat leidt tot snellere besluiten.
3. Correlaties en voorspellingen met Big Data-analyse kunnen causaliteit in traditioneel onderzoek
vervangen. Hiermee vervangt Big Data-analyse traditionele onderzoeksmethoden.
4. Privacy en andere fundamentele problemen met Big Data doen ertoe, maar kunnen overkomen
worden door geavanceerdere technologische oplossingen of beleidsinterventies.
Onderstaand volgen brondomeinen (NATUURLIJKE HULPBRON, INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP en
NATUURLIJKE KRACHT), met eenzelfde focus en evaluatie van Big Data, waaruit gemeenteambtenaren

zouden kunnen putten wanneer zij argumenten gebruiken die passen bij het techno-optimisme.
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BIG DATA IS EEN NATUURLIJKE HULPBRON

De eerste conceptuele metafoor is gebaseerd op de metafoorstudie van Puschmann en Burgess (2014).
De auteurs spreken over de twee beelden van voeding en brandstof in de metafoor: “BIG DATA IS
BRANDSTOF/VOEDING DIE BENUT MOET WORDEN.” Op een hoger abstractieniveau kunnen voeding

en brandstof worden samengevoegd in de metafoor: BIG DATA IS EEN NATUURLIJKE HULPBRON. De
metafoor illustreert tenminste twee achterliggende impliciete assumpties:
-

Assumptie: Big Data heeft een inherente waarde.

In de metafoor wordt benadrukt dat Big Data een inherente waarde vertegenwoordigd. Zo zorgt voeding
ervoor dat een organisatie levensvatbaar blijft (Puschmann & Burgess, 2014). Net zoals mensen constant
eten nodig hebben om te kunnen leven hebben organisaties Big Data nodig. Anderzijds kan met
brandstof energie kan worden opgewekt. Data is zo een essentieel middel om de informatie-economie
te laten draaien als olie dat deed voor de industriële economie (Hirsch, 2014). Evenals Stevens et al.
(2018) stellen blijkt hieruit dat Big Data kan zorgen voor nieuwe inzichten, bewijzen of praktijken.
Auteurs stellen bijvoorbeeld dat de publieke sector productiever en efficiënter kan worden door Big
Data te gebruiken (Kim, Trimi & Chung, 2014; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
2016). Concluderend kan gesteld worden dat de nadruk ligt op de enorme voordelen die Big Data brengt.
-

Assumptie: Big Data ligt klaar voor gebruik in de wereld en kan eenvoudig worden geëxploiteerd.

De tweede assumptie waarop de metafoor zich baseert benadrukt de eenvoudige exploitatie van Big
Data. Data bevindt zich buiten organisaties te wachten. Hierin is data iets statisch, voorspelbaar en kan
het langzaamaan worden verkregen. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat data net als olie of goud ligt te
wachten op menselijke exploitatie in oceanen en andere geologische formaties (Portmess & Tower,
2015). Mensen kunnen de data mijnen, vangen, baggeren en oogsten (Stevens et al., 2018; Portmess &
Tower, 2015). Tegelijkertijd is data iets dat half-begraven en gedeeltelijk onbekend is en leidt tot nieuwe
waarde wanneer het gevonden wordt. Kortom, Big Data kan makkelijk verkregen worden en dat het
verkrijgen van data leidt tot nieuwe inzichten.
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BIG DATA IS INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP

De tweede conceptuele metafoor die binnen het techno-optimistisch narratief geplaatst kan worden
betreft: BIG DATA IS INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP. De metafoor is gebaseerd op Morgan (2006) zijn
beelden van organisaties. Machinaal denken over organisaties wordt hierin gekenmerkt door een nadruk
op efficiëntie, betrouwbaarheid en controle. Aldus Kövecses (2010) betreft de machine een vaak
gebruikt brondomein voor metaforen. Mensen gebruiken machines aldus de auteur onder andere als
industrieel gereedschap om te werken. Overeenkomstig spraken andere auteurs (Lindh, 2016;
Orlikowski & Iacono, 2001) al over IT als machine, hulpmiddel en gereedschap. De metafoor geeft
tenminste de volgende impliciete assumptie omtrent Big Data weer:
-

Assumptie: Big Data is neutraal en helpt om rationele besluiten te nemen.

Aldus Morgan (2006) zijn machines zo samengesteld dat zij werken op een betrouwbare- efficiënte
manier. Door de werkelijkheid te systematiseren en te ordenen kan de beheersbaarheid en de
voorspelbaarheid worden verhoogd. Oftewel, door Big Data wordt controle verkregen op de
werkelijkheid. Op een vergelijkbare manier stelt Lindh (2016) dat technologie kan worden gezien als
een neutraal hulpmiddel dat gehanteerd kan worden door een gebruiker. De auteur spreekt over IT als
gereedschap en IT als oplossing voor een probleem. Big Data kan nu net als een machine of industrieel
gereedschap de werkelijkheid beheersbaar en voorspelbaar maken door deze werkelijkheid te
systematiseren en te ordenen middels data-analyses. Anders gezegd, Big Data zorgt voor objectiviteit
en rationaliteit. Boyd en Crawford (2012) spreken bijvoorbeeld over een mythologie van Big Data.
Hierin bestaat de overtuiging dat uit grote datasets meer kennis en intelligentie wordt verkregen. Big
Data creëert een aura van waarheid, objectiviteit en nauwkeurigheid (p.663). Zo worden inzichten
verkregen uit data die voorheen onmogelijk te verkrijgen waren. Daarnaast concluderen Daalhuijsen et
al. (2015) dat Big Data het beleidsproces rationeler maakt. Besluiten in beleid kunnen in hogere mate
worden gebaseerd op inzichten uit Big Data-analyses in plaats van de intuïtie van de besluitmaker.
-

Assumptie: Big Data zorgt voor snellere informatie en besluitvorming.

Ten tweede kunnen processen door machines worden versneld. Waar voorheen mensen allerlei
beslissingen moesten maken worden deze beslissingen nu geautomatiseerd. Wanneer Big Data wordt
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gezien als een machine dan wordt de snelheid van Big Data benadrukt. Vydra en Klievink (2019) stellen
zo dat in het techno-optimisme wordt gesteld dat Big Data-analyse sneller informatie produceert wat
vervolgens leidt tot snellere besluitvorming. De auteurs halen Maciejewski (2016) aan die stelt dat Big
Data een ‘game-changer’ is voor overheden doordat het zorgt dat meer, sneller en goedkoper kan worden
gewerkt. Ten slotte stellen Höchtl et al. (2016) dat Big Data ervoor kan zorgt dat beleid continu
gemonitord en bijgesteld kan worden.

BIG DATA IS EEN NATUURLIJKE KRACHT

De derde conceptuele metafoor “BIG DATA IS EEN NATUURLIJKE KRACHT (DIE BEDWONGEN MOET
WORDEN)” is net als de eerste conceptuele metafoor gebaseerd op de metafoorstudie van Puschmann

en Burgess (2014). Voorbeelden van natuurlijke krachten zijn vuur in vulkaanuitbarstingen of
bosbranden, water in tsunami’s of zeestromen en wind in stormen. Tenminste twee assumpties over Big
Data volgen uit de metafoor:
-

Assumptie: Big Data is chaotisch, onvoorspelbaar en potentieel destructief.

Mensen die praten binnen deze metafoor stellen dat er een omkering in de hoeveelheid aan beschikbare
data heeft plaatsgevonden (Puschmann & Burgess, 2014). Waar organisaties eerst zochten naar data, is
data nu overal beschikbaar voor organisaties. De focus ligt op de plotse stijging in de hoeveelheid
beschikbare data. Natuurkrachten als explosies en lawines bevatten bijvoorbeeld een enorme toename
in uniforme massa vuur of ijs in korte tijd. Lupton (2014) stelt dat metaforen gerelateerd aan water het
meest gebruikt worden in academische literatuur over Big Data. Zo wordt gesproken over stromen,
lekken, rivieren, oceanen, zeeën, golven, brandslangen, vloeden, zondvloed en tsunami’s van data. Ook
Kitchin spreekt (2013) over een ‘zondvloed’ aan rijke, gedetailleerde, met elkaar verbonden, tijdige en
goedkope data. Door Big Data neer te zetten als natuurkracht wordt de onvoorspelbaarheid van data, de
moeilijkheid om data te controleren en potentiele destructie door data benadrukt (Lupton, 2014). Data
is net als bijvoorbeeld water moeilijk te controleren en kan uitlekken. Daarbij kunnen we verdrinken
door een tsunami en verteerd worden door een vulkaanuitbarsting (Portmess & Tower, 2015).
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-

Assumptie: Big Data heeft een inherente waarde die dient gecontroleerd te worden.

Hoewel Big Data chaotisch, onvoorspelbaar en potentieel destructief is wordt tevens benadrukt dat data
een waarde kent indien zij op de ‘juiste’ manier wordt behandeld. Zo kunnen natuurlijke krachten als
water, wind of vuur middels de juiste technologie worden omgezet in energie (Puschmann & Burgess,
2014). Indien data gecontroleerd is dan kan het worden gebruikt. De impliciete uitdaging vanuit de
natuurlijke kracht-metafoor ligt in het controleren van de enorme hoeveelheid data om het succesvol in
te kunnen zetten. Een enorme toename aan water moet bijvoorbeeld worden gecontroleerd door een dam
te bouwen. Auteurs stellen dat er een uitdaging ligt voor (publieke) organisaties om Big Data om te
zetten in kennis (Fredriksson, Mubarak, Tuohimaa & Zhan, 2017; Chen & Zhang, 2014; Chen, Mao &
Liu, 2014). Kortom, Big Data is potentieel destructief. Echter, met de juiste technologie kan Big Data
bedwongen worden en omgezet tot waarde.

Conclusie §2.2.1
Drie metaforen werden gevonden die gebruikt zouden kunnen worden voor argumenten van het technooptimistisch narratief. De metaforen komen overeen dat zij Big Data benadrukken als een neutraal
hulpmiddel. Hierin is Big Data iets dat ‘buiten’ de mens wordt geplaatst. Tevens benadrukken alle
metaforen de enorme mogelijkheden die Big Data kan bieden. Tegelijkertijd zijn ook verschillen tussen
de metaforen te vinden. Waar de voedsel/olie-metafoor de nadruk legt op het consumeren en mijnen van
zoveel mogelijk Big Data om voordelen de verkrijgen, legt de gereedschap-metafoor de nadruk op het
betrouwbare en snelle functioneren van Big Data en benadrukt de natuurlijke hulpbron het verbeteren
van technologie om Big Data te controleren.

2.2.2 Pessimistische/realistische metaforen van Big Data
Vydra en Klievink (2019) stellen het beleids-pessimistisch narratief op als tegenhanger van het technooptimistisch narratief. In het beleids-pessimistisch narratief wordt Big Data gezien als sociaalconstructief fenomeen dat interacteert met een sociaal-politieke context. Beleids-pessimisme focust op
mensen die data omzetten in inzichten en mensen die besluiten maken in bureaucratische structuren met
deze inzichten. Big Data wordt geconstrueerd en gebruikt door mensen die worden beïnvloed door
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sociaal-politieke processen. Zo ligt de nadruk op Big Data als subjectieve kennis binnen politieke
besluitvormingsprocessen. In tegenstelling tot het optimisme in voorgaand narratief wordt Big Data in
dit type narratief op een pessimistische, kritische manier geëvalueerd. Op een negatieve of kritische
manier wordt gesproken over het gebruik van Big Data in besluitvorming. Vydra en Klievink stellen de
volgende vier argumenten op die behoren bij het beleids-pessimistisch narratief (p.7):
1. Big Data is niet beter voor beleidsvoering dan traditionele data. Politici zullen zich altijd baseren
op data die past bij hun agenda -meer data schept hierdoor verwarring omtrent bewijsvoering
en resulteert in politieke strategievorming.
2. Besluitvorming kan zich niet aanpassen aan de snelheid van data doordat overleg en
onderhandeling over de data door mensen een cruciaal gedeelte van het proces is.
3. Big Data vervangt de traditionele manier van onderzoeken niet. Big Data leidt tot
onbetrouwbare informatie.
4. Privacy en andere fundamentele Big Data-problemen zijn cruciaal en kunnen niet (volledig)
worden overkomen worden door verbeterde techniek of beleidsinterventies. Hierdoor moet Big
Data-analyse worden beperkt of gestopt.
Onderstaand volgen twee metaforen (INSTRUMENT VAN OVERHEERSING en GEKOOKTE
MAALTIJD) waaruit gemeenteambtenaren zouden kunnen putten wanneer zij argumenten gebruiken die

passen bij het beleids-pessimisme. Uitleg volgt over de overeenkomsten en verschillen in assumpties
van de metaforen.

BIG DATA IS EEN INSTRUMENT VAN OVERHEERSING

De vierde conceptuele metafoor die opgesteld kan worden is: BIG DATA IS EEN INSTRUMENT VAN
OVERHEERSING. De metafoor is gebaseerd op Morgan (2006) zijn beeld van de organisatie als een

instrument van overheersing. In de metafoor is Big Data dat op een negatieve manier gebruikt wordt.
Wanneer Big Data wordt gezien als een instrument van overheersing dan wordt gebaseerd op tenminste
twee impliciete assumpties omtrent Big Data:
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-

Assumptie: Big Data geeft macht.

In de metafoor worden de machtsaspecten van Big Data benadrukt. Het gebruiken van Big Data zorgt
voor inzichten in hoe individuen en groepen leven (McCarthy, 2016). Big Data is hierin een bron van
macht en manipulatie. De informatie (over anderen) die verkregen wordt uit de data zorgt namelijk voor
dat er invloed op hen kan worden uitgeoefend. Macht kan hiermee worden verkregen door toegang tot
Big Data, eigenaarschap van Big Data en vaardigheden in het Big Data-analyse proces (McCarthy, 2016;
Andrejevic, 2014). Sommige organisaties bezitten data en geven anderen geen toegang, sommigen
verkopen privileges aan anderen en weer anderen geven kleine hoeveelheden data aan onderzoekers
(Boyd & Crawford, 2012). Daarnaast zijn er mensen met Big Data-vaardigheden (Andrejevic, 2014;
Boyd & Crawford, 2012). Over het algemeen zijn deze vaardigheden beperkt tot mensen met een
rekenkundige achtergrond. Dit zijn ook wel ‘zij die de nummers kunnen lezen’ (Boyd & Crawford,
2012, p.674). Oftewel, mensen kunnen Big Data omzetten tot informatie. Data-gebruikers hebben macht
doordat zij toegang hebben tot Big Data en kunnen het omzetten tot kennis.
-

Assumptie: Big Data wordt gebruikt ten koste van belangen van data-producenten.

Big Data zorgt ervoor dat nauwkeurige uitspraken kunnen worden gedaan. Echter, dit gaat ten koste van
de privacy van data-producenten. Vydra en Klievink (2019) spreken hiertoe ook wel over het compromis
tussen privacy en nauwkeurigheid tijdens het gebruik van Big Data. Het verschil in toegang,
eigenaarschap en vaardigheden met betrekking tot data creëert nu een machtsasymmetrie. Auteurs
spreken over een ongelijke machtsverdeling door Big Data (Ulbricht & Von Grafenstein, 2016;
McCarthy, 2016). Aan de ene kant van de machtsasymmetrie staan mensen die de data bezitten en
kunnen gebruiken en aan de andere kant mensen die geen data bezitten en deze data niet kunnen
gebruiken. In enkele publicaties wordt deze machtsasymmetrie besproken. Thatcher et al. (2016)
schetsen bijvoorbeeld een beeld van data-kolonisatie. In een kolonie bestaat een macht-asymmetrie
tussen slaven en kolonisten. Slaven zijn in een kolonie geen eigenaar over zichzelf. Zij zijn het bezit van
kolonisten. Net als slaven worden ontvreemd van zichzelf wordt Big Data ontvreemd van dataproducenten. Ter illustratie, iemand die over een sensor rijdt op een fietspad is niet de eigenaar van de
data die hij geproduceerd heeft door daar te fietsen. Net als kolonisten de slaven beheren en gebruiken,
beheren en gebruiken data-eigenaren de ontvreemde data. Andere auteurs (Boyd & Crawford, 2012;
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Lupton, 2014; Andrejevic, 2014) spreken over een digitale scheiding tussen zij die toegang hebben totof eigenaar zijn van- Big Data en zij die dit niet hebben of zijn. Zo bestaat een verschil in macht tussen
data-rijken en data-armen. Ten slotte beschrijft Power (2016) overheden als Big Brother. De Big
Brother-metafoor gaat namelijk over het inzetten van moderne technologieën om macht en controle te
behouden over mensen (p.578). Kortom, Big Data wordt gebruikt ten koste van privacy belangen.

BIG DATA IS EEN GEKOOKTE MAALTIJD

Ten slotte kan op basis van de literatuur een vijfde conceptuele metafoor benoemd worden. Deze
conceptuele metafoor betreft: BIG DATA IS EEN GEKOOKTE MAALTIJD. Dit brondomein is aldus
Kövecses (2010) een veel gebruikt brondomein. Gesproken wordt over het bereiden van een gekookte
maaltijd. Tenminste de volgende aspecten van Big Data worden benadrukt:
-

Assumptie: Big Data wordt geconstrueerd door mensen in sociaal-politieke contexten.

In tegenstelling tot de metaforen in het techno-optimistisch narratief is Big Data in deze metafoor niet
langer iets dat reeds bestaat in de wereld rondom mensen maar wordt geconstrueerd door mensen. Zo
stellen Portmess en Tower (2015) dat Big Data gezien kan worden als iets dat geproduceerd wordt in
plaats van iets dat reeds klaarligt voor gebruik. De kookmetafoor wordt gebruikt om de menselijke
invloed op Big Data te benadrukken. Koken betreft een complex proces van verschillende elementen, te
weten een persoon, een recept, ingrediënten, acties en een product. Middels verschillende stappen van
een recept komt een kok zo tot een gekookte maaltijd. Auteurs stellen dat nooit sprake is van rauwe data
maar dat data altijd gekookt is (Gitelman, 2013; Boyd & Crawford, 2012). Oftewel, Big Data is nooit
objectief door de menselijke invloed tijdens het vergaren van Big Data. Zo stelt Lupton (2014) dat in
iedere stap tijdens het genereren van data, menselijke besluitvorming, beoordeling, interpretatie en actie
betrokken zijn. Analisten moeten bijvoorbeeld besluiten maken over wat een variabele is en welke
variabelen in een analysemodel worden meegenomen (Boyd & Crawford, 2012). Stevens et al. (2018)
spreken overeenkomstig ook wel over de construeren van data-metafoor. Kortom, in de kookmetafoor
wordt het gebruik van Big Data kritisch benaderd doordat gesteld wordt dat de analysemethoden zich
baseren op subjectieve data.
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-

Assumptie: Big Data-uitkomsten worden geïnterpreteerd door mensen.

Voorgaand wordt benadrukt dat data niet reeds bestaat maar geconstrueerd wordt. Nadat data
geconstrueerd is dan worden uitkomsten van data-analyses geïnterpreteerd. Zo wordt duidelijk wat de
uitkomsten van data-analyses nu eigenlijk zeggen. Mensen bepalen hierin wat data betekend. Lupton
(2014) stelt zo dat mensen na de constructie van data bepalen hoe de uitkomsten geclassificeerd moeten
worden, wat Big Data betekent en hoe het gerepresenteerd moet worden naar anderen. Deze
interpretaties baseren zich weer op subjectieve besluitvorming. Zo vertellen mensen verhalen over data
die mensen over data willen vertellen. Indien de vooringenomenheid- en limitatie- van het construct Big
Data niet wordt begrepen kunnen verkeerde betekenissen worden gegeven aan uitkomsten van Big Dataanalyses. Janssen en Van der Voort (2016) stellen bijvoorbeeld dat een data-gebruiker bij het ontbreken
van een gegronde analyse van het gehele dataproces onvoldoende kennis heeft om een beslissing op
basis van de Big Data-analyse te kunnen nemen. Daarbij zouden politici uitkomsten van Big Dataanalyses op een politieke manier kunnen gebruiken (Daalhuijsen et al., 2014). Op een vergelijkbare
manier zou ook een maaltijd kunnen mislukken doordat het kookproces niet begrepen wordt.

Conclusie §2.2.2
In deze sub-paragraaf werden twee conceptuele metaforen besproken die passen bij de argumenten van
het beleids-pessimistisch narratief. In de metaforen wordt Big Data in een sociaal-politieke context
geplaatst. Big Data is niet langer een objectief instrument zoals in de metaforen in het technologischoptimistisch narratief. Echter, Big Data alsmede het gebruik van Big Data is juist subjectief. Zo wordt
Big Data gemaakt en gebruikt door mensen in sociaal-politieke context. Tussen de twee metaforen zijn
ook verschillen te vinden. Zo wordt gesproken over het overheersen met Big Data wanneer gesproken
wordt over instrumenten van overheersing. Hiermee worden de machtsaspecten betreffende Big Data
benadrukt. In de gekookte maaltijd-metafoor wordt daarentegen gesproken over het bereiden van Big
Data. Hiermee wordt de kwaliteit van Big Data benadrukt.
Nu de metaforen in de Big Data-literatuur zijn besproken kan het conceptueel model worden
vormgegeven.
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2.3 Conceptueel model
Vanuit voorgaande paragrafen kan het conceptueel model worden onderverdeeld in twee punten.
Ten eerste wordt vanuit de CMT verwacht dat gemeenteambtenaren linguïstische metaforen van Big
Data gebruiken in de taal die zij spreken over Big Data. Deze linguïstische metaforen zouden vervolgens
herleid kunnen worden tot conceptuele metaforen. Hiermee lijkt de CMT enkele aangrijpingspunten te
bieden om het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren te analyseren.
Ten tweede wordt in tabel 2 een metafoorlijst weergegeven met Big Data-metaforen die vanuit de
literatuur over Big Data zijn opgesteld. Het betreft geen volledige weergave van alle mogelijke
metaforen van Big Data vanuit wetenschappelijke literatuur. Het zijn enkel metaforen die onderbouwd
konden

worden

vanuit

de

bestudeerde

wetenschappelijke

publicaties

over

Big

Data.

Gemeenteambtenaren zouden mogelijk een of verschillende conceptuele metaforen op de metafoorlijst
kunnen gebruiken. Daarnaast zouden zij ook gebruik kunnen maken van andere conceptuele metaforen
die niet op de metafoorlijst staan.
Tabel 2 - Metafoorlijst vanuit Big Data-literatuur.
Conceptuele
metaforen

Evaluatie
van Big Data

Epistemologische
claim

Focus

Benadrukte aspecten van Big
Data

NATUURLIJKE
HULPBRON

Optimistisch

Big Data staat
gelijk aan
betrouwbare
kennis
(Positief)
Big Data staat
gelijk aan
betrouwbare
kennis
(Positief)
Big Data staat
gelijk aan
betrouwbare
kennis
(Positief)

Data en data-output
(Mogelijkheden)

-

Big Data staat
gelijk aan
betrouwbare
kennis
(Positief)
Big Data zorgt
altijd voor beperkt
betrouwbare
kennis
(Kritisch)

Mensen die Big
Data gebruiken
(Gevaren)

-

Mensen die Big
Data gebruiken
(Gevaren)

-

INDUSTRIEEL
GEREEDSCHAP

NATUURLIJKE
KRACHT

Optimistisch

(Potentieel)
Optimistisch

INSTRUMENT VAN
OVERHEERSING

Pessimistisch

GEKOOKTE
MAALTIJD

Realistisch

Data en data-output
(Mogelijkheden)

-

Data en data-output
(Mogelijkheden en
gevaren)

-

-

Big Data heeft een
inherente waarde
Big Data ligt klaar voor
gebruik en kan eenvoudig
worden benut
Big Data is neutraal en
helpt om rationele besluiten
te nemen.
Big Data zorgt voor
snelheid
Big Data is chaotisch,
onvoorspelbaar en
potentieel destructief
Big Data heeft een
inherente waarde die die
met de juiste technologie
gecontroleerd kan worden.
Big Data geeft macht
Big Data wordt gebruikt ten
koste van belangen van
data-producenten
Big Data wordt verwerkt
door mensen
Big Data-uitkomsten
worden geïnterpreteerd
door mensen
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Opgemerkt moet worden dat de brondomeinen die in tabel 2 worden weergeven het doeldomein BIG
DATA slechts gedeeltelijk raken. Hiermee wordt bedoeld dat ieder brondomein het doeldomein op een

beperkte manier beschrijft. Immers, metaforen belichten specifieke aspecten van Big Data terwijl andere
aspecten verborgen blijven. Vanuit de literatuur zouden ook alternatieve aspecten van Big Data worden
benadrukt met metaforen die niet staan op deze metafoorlijst. Het is zo belangrijk om ook plek te bieden
voor nieuwe metaforen.

Samenvatting theoretisch kader
In het theoretisch kader is een antwoord gegeven op de eerste twee deelvragen van het onderzoek. Zo
werd antwoord gegeven op deelvraag 1: Wat is een metafoor? Aan de hand van de CMT werd de
metafoor gedefinieerd als manieren van denken en spreken over een doeldomein vanuit een brondomein.
In dit onderzoek dus manieren van denken en spreken over BIG DATA. Daarbij werd ook antwoord
gegeven op deelvraag 2: Welke metaforen kunnen worden opgesteld vanuit Big Data-literatuur? Zo
konden de metaforen BIG DATA IS (EEN) NATUURLIJKE HULPBRON, INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP,
NATUURLIJKE KRACHT, INSTRUMENT VAN OVERHEERSING en GEKOOKTE MAALTIJD opgesteld

worden vanuit de Big Data-literatuur. Om een antwoord te kunnen geven op de welke metaforen van
Big Data gemeenteambtenaren gebruiken alsmede in hoeverre dit metafoorgebruik overeenkomt met de
metaforen van Big Data in de literatuur moet taal van gemeenteambtenaren worden verzameld en
geanalyseerd. In het volgende hoofdstuk wordt besproken welke methoden worden gebruikt om het
metafoorgebruik van gemeenteambtenaren in kaart te brengen.
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3. Methoden
Nu het conceptueel model is vormgegeven volgt de vertaalslag naar het onderzoeken van de praktijk. In
dit hoofdstuk worden achtereenvolgend de methodologische keuzes in de onderzoeksstrategie (§3.1), de
dataverzameling (§3.2) en de data-analyse (§3.3) verduidelijkt en verantwoord. Hierna wordt de
kwaliteit van het onderzoek besproken aan de hand van de criteria van betrouwbaarheid en validiteit
(§3.4). Afgesloten wordt met een samenvatting (§3.5).

3.1 Verantwoording onderzoeksstrategie
De centrale vraag van dit onderzoek betreft: In hoeverre komen de metaforen van Big Data die
hedendaagse gemeenteambtenaren gebruiken overeen met de metaforen van Big Data die vanuit de Big
Data-literatuur opgesteld kunnen worden?
Om deze vergelijkende hoofdvraag te beantwoorden zijn in het theoretisch kader reeds enkele metaforen
van Big Data opgesteld vanuit de Big Data-literatuur. Echter, het is nog onbekend of- en zo ja, welkemetaforen van Big Data gemeenteambtenaren gebruiken. Teneinde eerste inzichten te kunnen krijgen in
het Big Data-metafoorgebruik van gemeenteambtenaren wordt in dit onderzoek gekozen voor een
kwalitatieve onderzoeksopzet. Bleijenbergh (2013) ziet kwalitatief onderzoek als: “alle vormen van
onderzoek die zijn gericht op het verzamelen en interpreteren van talig materiaal en op basis daarvan
uitspraken te doen over een (sociaal) verschijnsel in de werkelijkheid.” (p.10). Hiermee contrasteert
kwalitatief onderzoek van kwantitatief onderzoek omdat hierin gefocust wordt op het verzamelen en
analyseren van cijfermatige data.
Aan de hand van talige data kan in kwalitatief onderzoek een variëteit aan persoonlijke betekenissen,
ervaringen en gezichtspunten van mensen over een verschijnsel in een organisatie worden verkregen
(Van Thiel, 2014; Boeije, 2014; Bleijenbergh, 2013). Zo kunnen vanuit de verhalen die
gemeenteambtenaren vertellen alle metaforen van Big Data die zij gebruiken in kaart worden gebracht
en vergeleken met de metaforen opgesteld vanuit de literatuur. Kortom, alle mogelijke metaforen
kunnen in kaart worden gebracht. Dit in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek dat zich richt op het
verklaren van precieze verbanden tussen een klein aantal variabelen.
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De metaforische betekenissen die gemeenteambtenaren zelf geven aan Big Data kunnen het best ontdekt
worden middels een inductieve benadering van metafooranalyse. Dit wordt ook wel een bottom-up
benadering van metafooranalyse (Steen, 2017; Krennmayr, 2013; Krennmayr, 2011) of het ‘aan het
voetlicht’ brengen van metaforen (Cornelissen et al., 2008) genoemd. In de inductieve benadering is het
uitgangspunt, vanuit de CMT van Lakoff en Johnson (1980), dat linguïstische metaforen opduiken in de
taal van gemeenteambtenaren en te abstraheren zijn tot achterliggende conceptuele metaforen. Hierdoor
biedt de inductieve metafooranalyse mogelijkheid om met een focus op taal die gesproken wordt over
Big Data inzicht te bieden in achterliggende denkwijzen van gemeenteambtenaren.
Op advies van Schmitt (2005) is reeds een metafoorlijst opgesteld vanuit de literatuur. De auteur stelt
dat voorafgaand aan een metafooranalyse een ‘onsystematisch brede verzameling’ aan metaforen moet
worden verkregen. Deze metaforen kunnen dienen als overzicht van brondomeinen die in de literatuur
maar ook ter voorbereiding op de data-analyse. De metaforen op de metafoorlijst worden hiermee
beschouwd als zogenoemde ‘richtinggevende concepten’ die zorgen voor afbakening van relevante Big
Data-literatuur en richting tijdens het opstellen van de metaforen van Big Data. Zo kunnen de metaforen
gebruikt worden tijdens de creatie van brondomeinen van de metaforen van Big Data. Zonder de
richtinggevende concepten zouden metafooronderzoeker niet weten waar zij moeten zoeken en is het
ondanks procedures van metafooranalyse moeilijk om conceptuele metaforen te vinden.
Om het analyseproces zo open mogelijk te houden is geen initiële set met linguïstische metaforen
ontwikkeld voor de conceptuele metaforen op de metafoorlijst. Immers, in gedegen inductief
metafooronderzoek moet zo dicht mogelijk bij de betekenissen worden gebleven die mensen zelf geven
aan een concept (Cornelissen et al., 2008). Doordat één linguïstische metafoor op verschillende
manieren gebruikt kan worden is het complex of zelfs onmogelijk om vooraf te bepalen bij welke
conceptuele metafoor een linguïstische metafoor behoort (Krennmayr, 2013, 2011; Steen, 2007a;
Ritchie, 2003). De onderzoeker zou tot verkeerde conclusies kunnen komen als hij zich laat leiden door
geoperationaliseerde metaforen in plaats van de daadwerkelijke metaforen die een gemeenteambtenaar
gebruikt. Wel kan na de analyse inzage worden geboden in de linguïstische metaforen per conceptuele
metafoor. Ter verduidelijking volgt op de volgende pagina een voorbeeld.
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De

metaforisch

linguïstische

expressie

verdedigen

behoort

aldus

een

vooraf

opgesteld

operationalisatieschema binnen het brondomein OORLOG. Wanneer de metafooronderzoeker nu de
metaforisch linguïstische expressie verdedigen identificeert in een verhaal dan zal hij gestuurd worden
naar het brondomein OORLOG. Echter, de spreker kan het woord verdedigen in deze context gebruiken
vanuit het brondomein VOETBALWEDSTRIJD. Hiertoe kan de onderzoeker foutief concluderen dat hij
het brondomein OORLOG heeft gevonden terwijl VOETBALWEDSTRIJD is gebruikt.
De meest geschikte onderzoeksmethode om de metaforen van Big Data die gemeenteambtenaren
gebruiken in kaart te brengen is het open interview. In het open interview worden enkel open vragen
gesteld (Van Thiel, 2014; Bleijenbergh, 2013). Respondenten kunnen zelf de formulering van het
antwoord op de vraag bepalen wat leidt tot rijke- en gevarieerde- taal van waaruit iedere mogelijke
betekenis kan blijken (Vennix, 2009). In een open interview kan een gemeenteambtenaar hiermee op
iedere mogelijke manier spreken over Big Data van waaruit iedere mogelijke metaforische betekenis
van Big Data kan blijken.
Binnen het open interview kan een onderscheid worden gemaakt tussen semigestructureerde en
ongestructureerde interviews (Boeije, 2014). In dit onderzoek wordt gekozen voor het ongestructureerde
interview. Immers, hiermee kan de gemeenteambtenaar worden aangemoedigd om eigen verhalen te
gaan vertellen over Big Data terwijl de invloed van de onderzoeker op de gemeenteambtenaar zijn of
haar metafoorgebruik door de vragen worden gesteld beperkt kan worden. In het ongestructureerde
interview worden namelijk de vragen, in tegenstelling tot het semigestructureerde interview, zo min
mogelijk vooraf bepaald door de onderzoeker (Van Thiel, 2014; Bleijenbergh, 2013). De onderzoeker
start met een voorbereide open vraag en tracht met vervolgvragen een beter begrip te verkrijgen van de
antwoorden die een respondent geeft. Hiermee wordt het verhaal van de respondent leidend.

3.2 Dataverzameling
Voorgaand werd de keuze voor inductief kwalitatief metafooronderzoek met open, ongestructureerde
interviews verantwoord. Nu wordt beargumenteerd bij welke databronnen en hoe de interviews zijn
uitgevoerd.
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Selectie van databronnen
In dit onderzoek zijn gemeenteambtenaren de databronnen. Immers, dit onderzoek richt zich op het
verkrijgen van inzicht in het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren. De databronnen zijn niet
aselect, maar middels een doelgericht steekproef geselecteerd. In een doelgerichte steekproef worden
databronnen vanuit strategisch oogpunt geselecteerd (Van Thiel, 2014; Bleijenbergh, 2013). Zo moet de
steekproef in dit onderzoek de theoretische reikwijdte maximaliseren om zoveel mogelijk te leren over
Big Data. Dit betekent dat een grote variëteit aan taal over Big Data moest worden verzameld bij
gemeenteambtenaren van waaruit inzicht wordt verkregen in veel verschillende metaforen van Big Data.
Om te voorkomen dat gemeenteambtenaren weinig of niks kunnen vertellen over Big Data zijn enkel
gemeenten benaderd waarin wordt nagedacht om Big Data te gaan gebruiken of waarin Big Data wordt
gebruikt. Deze gemeenten zijn op diverse manieren gevonden. Ten eerste is gebruik gemaakt van de
zoekmachines Google en LexisNexis door te zoeken naar de termen “Big Data” en “Gemeente”. Middels
de zoekmachines kan actuele informatie over Big Data-initiatieven van gemeenten worden gevonden.
Tevens zijn websites van potentiële gemeenten geraadpleegd naar documenten over Big Data-gebruik
binnen de gemeente. Ten slotte werd aan contactpersonen gevraagd naar mogelijke gemeenten die
interessant waren voor het onderzoek. In Bijlage 1. Zoektocht naar Big Data praktijken in gemeenten
wordt de (onvolledige) lijst met mogelijke gemeenten gepresenteerd.
Voor variëteit in de data was het de intentie om verschillende gemeenten op de lijst te selecteren om
daarbinnen een representatief aantal gemeenteambtenaren met verschillende rollen te interviewen.
Echter, dit was in de praktijk moeilijk haalbaar. Een beperkt aantal gemeenten bleek mee te willen doen
aan het onderzoek. Zo reageerden enkele gemeenten niet op de uitnodiging voor het onderzoek. Andere
gemeenten reageerden wel maar gaven aan niet mee te willen doen. Daarbij konden binnen de
gemeenten die wel meededen aan het onderzoek een beperkt aantal gemeenteambtenaren geïnterviewd
worden. Om inzicht te bieden in zo veel mogelijk metaforen is de onderzoeker vanuit dit praktische
probleem gedwongen om interviews te verrichten met alle gemeenteambtenaren die in de beschikbare
gemeenten geïnterviewd konden worden. Hierin werd aan contactpersonen in gemeenten gevraagd om
een inschatting te maken van gemeenteambtenaren die verhalen konden vertellen over Big Data.
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Van maart 2019 tot en met mei 2019 werden uiteindelijk zeventien interviews face-to-face afgenomen.
Dit gebeurde bij zeventien gemeenteambtenaren in de gemeenten Amersfoort (n=3), Arnhem (n=5),
Enschede (n=3), Nijmegen (n=1) en Tilburg (n=5). De steekproef bestond uit negen mannen (53%) en
acht vrouwen (47%). Elf gemeenteambtenaren (65%) hadden technische expertise over Big Dataanalyses of IT in functies als data-wetenschapper (n=3), adviseur informatiemanagement (n=3), dataanalisten (n=1), adviseur IT-dienstverlening (n=1), adviseur CIO-office (n=1), adviseur business
intelligence (n=1) en medewerker in onderzoek en statistiek (n=1). Ook kon taal over Big Data van zes
gemeenteambtenaren (35%) met expertise in beleid of projecten als beleidsadviseurs (n=5) of
projectmanagers (n=1) worden verzameld. Al met al bestond de steekproef uit verschillende typen
gemeenteambtenaren die vanuit verschillende achtergronden en rollen verschillende metaforen kunnen
gebruiken.

Tegelijkertijd

kon

geen

taal

verzameld

worden

van

groepen

uitvoerende

gemeenteambtenaren en publieke managers. Zo blijven de metaforen die deze groep gebruiken
onbekend. In Tabel 3 wordt het steekproefkader weergegeven.
Tabel 3 - Steekproefkader

1.

Naam
Alfa

Geslacht
Man

Organisatie
Gemeente Nijmegen

Datum
28/02/2019

Bèta
Gamma

Functie
Strategisch adviseur
Informatiemanagement
Adviseur CIO-Office
Data-wetenschapper

2.
3.

Vrouw
Man

18/03/2019
18/03/2019

4.
5.

Delta
Epsilon

Beleidsadviseur
Beleidsadviseur Veiligheid

Vrouw
Man

Gemeente Enschede
Gedetacheerd in de
gemeente Enschede
Gemeente Enschede
Gemeente Arnhem

6.
7.

Zèta
Èta

Vrouw
Vrouw

Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem

28/03/2019
04/04/2019

8.

Thetà

Vrouw

Gemeente Arnhem

09/04/2019

9.

Jota

Man

Gemeente Arnhem

09/04/2019

10.

Kappa

Man

Gemeente Tilburg

19/03/2019

11.

Lambda

Man

Gemeente Tilburg

16/04/2019

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mu
Nu
Xi
Omikron
Pi
Rho

Senior P&O Adviseur
Senior adviseur Business
Intelligence
Senior adviseur financieel
strategisch beleid
Senior adviseur financieel
strategisch beleid
Adviseur
Informatievoorziening
Adviseur
Informatievoorziening
Data-wetenschapper
Data-wetenschapper
Data-analist
IT-dienstverlening en advies
Projectmanager Smart City
Teamleider Onderzoek &
Statistiek; Teamleider
Veiligheid

Man
Vrouw
Man
Man
Vrouw
Vrouw

Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amersfoort

16/04/2019
16/04/2019
16/04/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019

18/03/2019
28/03/2019
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Alle interviews werden opgenomen met een Samsung Galaxy S9 en kenden een tijdsduur tussen de 15
en 60 minuten. De interviews duurden vrijwel altijd minstens 30 minuten. Echter, door praktische
redenen had Lambda slechts 15 minuten de tijd. Hoewel dit beperkte tijd is om het metafoorgebruik van
de gemeenteambtenaar te leren kennen is toch gekozen om dit interview toe te voegen. Deze keuze werd
gemaakt doordat dit onderzoek zich richt op variatie in metafoorgebruik. De respondent kan een nieuwe
metafoor gebruiken die Big Data op een nieuwe manier beschrijft. Nadat de onderzoeker concludeerde
dat weinig tot geen nieuwe informatie werd verkregen uit de interviews zijn geen gemeenteambtenaren
meer benaderd. Toch is het onwaarschijnlijk dat al het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren nu
wordt gekend en hiermee het punt van theoretische verzadiging is bereikt. Daarentegen is het wel
waarschijnlijk dat dominante metaforen van de geïnterviewde gemeenteambtenaren worden gevonden.
Interviewstructuur en vragen
Nu de selectie van databronnen duidelijk is volgt verantwoording van de gekozen interviewstructuur en
vragen. Ongestructureerde interviews vragen veel van een onderzoeker (Van Thiel, 2014). Zo moet de
onderzoeker luisteren, reageren, vertrouwen winnen, bepalen welke elementen van de conversatie
relevant zijn, proberen te herinneren wat gezegd is en concluderen wanneer gesprekken gestopt moesten
worden. Ter ondersteuning van de onderzoeker werd gekozen om een interviewprotocol op te stellen.
Hierin wordt de interviewstructuur bepaald en worden mogelijke start- en vervolgvragen opgesteld. Zo
wordt voorkomen dat de interviews stroperig verlopen en gemeenteambtenaren geen verhalen gaan
vertellen. De lijst met variaties op de beginvraag en vervolgvragen kan worden gevonden in Bijlage 2.
Topiclijst. Onderstaand wordt ingegaan op de drie fasen en de vragen die in de fasen worden gesteld.
In de introductie zijn alle mogelijke vragen van de respondent over de onderzoeker, de reden van het
onderzoek en het gebruik van de onderzoeksresultaten beantwoord. Dit is van belang doordat vertekende
beelden de dataverzameling kunnen schaden door bijvoorbeeld de motivering tot respons van een
respondent te beïnvloeden (Evers & De Boer, 2007). Tevens is informatie verzameld over
achtergrondfactoren van de respondent. Zo is het geslacht alsmede de functie van de respondent
genoteerd. Zo kon voorgaand vanuit tabel 3 geconcludeerd worden in hoeverre verschillende ‘typen’
gemeenteambtenaren vertegenwoordigd zijn in de steekproef.
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In het kerngedeelte zijn gemeenteambtenaren middels open start- en vervolgvragen uitgelokt om
verhalen te gaan vertellen over Big Data. De variaties op de startvraag die zijn gebruikt betreffen:
Hoe zou u Big Data beschrijven? / Wat betekent Big Data voor u? / Wat is Big Data voor u?
Afhankelijk van het antwoord op de startvraag werden vervolgvragen gesteld. De vervolgvragen zijn
opgesteld aan de hand van publicaties van Emans (1990) en Moerman (2010) waarin typen
doorvraagtechnieken worden beschreven. Zo werden vervolgvragen bedacht op basis van
doorvraagtechnieken om taal te verduidelijken, nieuwe informatie te verkrijgen en gevoelens of
variërende perspectieven te verduidelijken.
Ten slotte werd het interview afgesloten wanneer geconcludeerd werd dat de gemeenteambtenaar geen
nieuwe verhalen over Big Data meer kon vertellen of wanneer de beschikbare tijd van de
gemeenteambtenaar voorbij was. Afsluitend werd gevraagd of alle aspecten van Big Data besproken
zijn alsmede of de respondent nog antwoorden wilde corrigeren of uitbreiden.

3.3 Data-analyse
Nu duidelijk is bij wie en hoe de Big Data-verhalen verzameld zijn kan de data-analyse worden
besproken. De data-analyse bestond uit drie fasen. In figuur 1 worden de drie fasen eerst schematisch
weergegeven. Hierna worden de stappen en procedures per fase in detail besproken. Ter ondersteuning
van de data-analyse werd het programma ATLAS.ti gebruikt waarmee taal systematisch kon worden
gecodeerd en memo’s konden worden bijgehouden (Zie Bijlage 3. Memo’s data-analyse).
1. Linguïstische
metafoor
identificatie

2. Conceptuele
metafoorabstractie

3. Metafoorduiding

• Doel: Identificeren van
linguïstische metaforen

• Doel: Formuleren van
conceptuele metaforen

• Doel: Nader duiden van de
geabstraheerde metaforen.

• Procedure: Woord-voorwoord de verzamelde taal
analyseren middels de
PRAGGLEJAZ Metaphor
Identification Procedure.

• Procedure: Linguïstische
metaforen iteratief abstraheren
tot brondomeinen. Hierin
kunnen de richtinggevende
brondomeinen en de USAS
gebruikt worden.

• Procedure: Metafoorgroepen
samenstellen en uitspraken
doen over beschrijving van Big
Data, evaluatie, assumpties,
epistemologie en gebruikte
argumenten hierbinnen.

• Uitkomst: 172 linguïstische
Big Data-metaforen

• Uitkomst: 23 conceptuele Big
Data-metaforen

• Uitkomst: Vergelijkingstabel
(Tabel 6, p. 47-48)

Figuur 1 – Data-analyse fasen
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Fase 1: Linguïstische metafooridentificatie
De onderzoeker is begonnen met het doorlezen van een transcript om een begrip te krijgen van de
belangrijke besproken kwesties. Hierna worden linguïstische metaforen woord-voor-woord
geïdentificeerd uit de transcripten. Gekozen is om tijdens de linguïstische metafooridentificatie de
“Metaphor Identification Procedure [MIP]” (PRAGGLEJAZ Group, 2007) te gebruiken. Zonder een
analyseprocedure moet de onderzoeker namelijk tijdens het identificeren van metaforen uit een tekst
gebruikmaken van zijn intuïtie (PRAGGLEJAZ Group, 2007; Steen, Dorst, Herrmann, Kaal &
Krennmayr, 2010). Zo ontstaan situaties waarin de ene onderzoeker een woord wel identificeert als een
metafoor en de andere onderzoeker niet. Daarbij bleek de focus van een uitbreiding op de MIP, de
Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit [MIPVU] (Steen, Dorst, Herrmann, Kaal,
Krennmayr & Pasma, 2010) te gedetailleerd. In dit onderzoek is het namelijk niet nodig niet nodig om
onderscheid te maken tussen verschillende soorten linguïstische metaforen als in de MIPVU.
De MIP berust op de gedachte dat metaforische betekenis als indirecte betekenis kan worden gezien
(PRAGGLEJAZ Group, 2007). Indirecte betekenis ontstaat uit het contrast tussen de contextuele
betekenis en basisbetekenis van een woord. De basisbetekenis is de letterlijke betekenis van een woord
als bijvoorbeeld blijkt uit een woordenboek. De contextuele betekenis is de betekenis van een woord in
de context waarin het door de spreker gebruikt wordt. Als de contextuele betekenis nu verschilt van de
basisbetekenis dan kent een woord indirecte betekenis en is het metaforisch. Onderstaand volgen de
stappen van de MIP die in dit onderzoek doorlopen zijn (PRAGGLEJAZ Group, 2007, p.3).
1.

Lees het hele transcript door om een algemeen begrip te krijgen van de context waarin metaforen worden gebruikt.

2.

Besluit wat de taalkundige eenheden zijn in de tekst. Verdeel taalkundige eenheden met:”/”.

3.

(a) Bepaal de contextuele betekenis van de taalkundige eenheid.
(b) Bepaal voor iedere taalkundige eenheid of de taalkundige eenheid een andere basisbetekenis heeft in een andere
context. De basisbetekenis is hierin vaak: - Concreter; - Gerelateerd aan lichamelijke actie; - Preciezer; - Ouder
(c) Als de taalkundige eenheid een fundamentelere basisbetekenis heeft in andere contexten dan in de gebruikte
context (als in b), besluit of de contextuele betekenis contrasteert met de basisbetekenis maar kan worden begrepen
in vergelijking ermee.

4.

Als 3(c) met ja wordt beantwoord, markeer het woord als metaforisch.
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Ter ondersteuning van de onderzoeker is tijdens de linguïstische metafooridentificatie gebruikgemaakt
van verschillende hulpmiddelen. Op het advies van Deignan (2017) werd een woordenboek gebruikt als
duidelijke referentienorm voor de basisbetekenis van woorden. Zo werd het Dikke Van Dale 2019
woordenboek gebruikt om aan te sluiten bij de meest recente betekenissen van woorden. Daarbij werd
het kwalitatieve analyseprogramma ATLAS.ti gebruikt om middels open codering de linguïstische
metaforen gerelateerd aan BIG DATA systematisch te categoriseren.
Getracht werd om enkel linguïstische metaforen te identificeren die gebruikt werden voor het
doeldomein BIG DATA. Immers, enkel deze linguïstische metaforen zijn nodig om de onderzoeksvraag
te beantwoorden. Zo is het niet nodig om ook linguïstische metaforen te identificeren die werden
gebruikt voor andere veelvoorkomende doeldomeinen als IT-PROJECT en ORGANISATIE. Daarbij
moest door de focus op metaforen van Big Data voorkomen worden dat linguïstische metaforen die gaan
over alternatieve typen data als small data, open data of data in zijn algemeenheid worden
geïdentificeerd. Hiertoe werd tijdens de interviews uitsluitend naar de betekenis van Big Data gevraagd.
Consequent werd aan gemeenteambtenaren om opheldering gevraagd over welk type data gesproken
werd. Ook werden woorden in de context van de linguïstische metafoor gebruikt om duidelijkheid te
verschaffen. Toch kan ondanks deze maatregelen niet geheel worden uitgesloten dat linguïstische
metaforen met betrekking tot andere typen data zijn verweven met Big Data-metaforen.
De linguïstische metafooridentificatie leidde tot een totaal van 172 linguïstische metaforen gerelateerd
aan het doeldomein BIG DATA. Een volledige rapportage van de linguïstische metafooridentificatie naar
de normen van de PRAGGLEJAZ Group (2007) kan worden gevonden in Bijlage 4. Rapportage
linguïstische metafooridentificatie.
Fase 2: Conceptuele metaforen abstraheren
Op basis van de linguïstische metafooridentificatie moet de metafooronderzoeker nog achterliggende
conceptuele metaforen abstraheren. De geïdentificeerde linguïstische metaforen bieden namelijk nog
geen inzicht in conceptuele structuren die mensen gebruiken wanneer zij denken over concepten
(Krennmayr, 2011; Steen, 2007a). Onderstaand volgt uitleg over de gehanteerde procedure om
metaforen te abstraheren.

37

Om de onderzoeker initiële ideeën voor brondomeinen te bieden is gebruik gemaakt van richtinggevende
concepten en het computerprogramma URCEL Semantic Analysis System [USAS]. Zoals reeds vermeld
kan de onderzoeker putten uit de brondomeinen op de metafoorlijst (Tabel 2). Ook het
computerprogramma USAS kan mogelijke ideeën bieden van brondomeinen. In het USAS wordt een
woord automatisch gelinkt aan een semantisch veld (cf. Rayson, Archer, Piao & McEnery, 2004). Deze
semantische velden zouden aldus Hardie, Koller, Rayson & Semino (2007) gelijk staan aan
brondomeinen in conceptuele metaforen. Ter illustratie, de linguïstische metafoor ogen wordt door het
USAS geplaatst in het semantische veld Zintuigelijke waarneming: Zien. Hieruit kan vervolgens de
conceptuele metafoor BIG DATA IS EEN ZINTUIG opgesteld worden. Soms was het programma
bruikbaar terwijl soms linguïstische metaforen werden omgezet in onspecifieke onbruikbare
brondomeinen. Hierdoor moest de onderzoeker nog steeds de brondomeinen zelf formuleren.
De transcripten werden iteratief in verschillende rondes geanalyseerd. Met deze iteratieve werkwijze
kan constant gereflecteerd worden of de conceptuele metaforen daadwerkelijk volgden uit de gebruikte
linguïstische metaforen. Zo kan de onderzoeker de geabstraheerde metaforen constant aanpassen totdat
een brondomein is geformuleerd die de betekenis die een gemeenteambtenaar geeft aan Big Data het
beste dekt. Eerst werd een voorlopig model geformuleerd die gevonden kan worden in Bijlage 5.
Voorlopig model. Na correcties die volgden uit herhaalde lezing van de transcripten werd het
uiteindelijke model geformuleerd. Dit model bestond uit 23 conceptuele metaforen die in kaart gebracht
konden worden uit 172 linguïstische metaforen in de zeventien teksten. In ATLAS.ti konden de
linguïstische metaforen van een conceptuele metafoor onder een codegroep worden geplaatst die
constant aangepast kon worden.
Fase 3: Nadere metafoorduiding
Nadat inzicht is geboden in de conceptuele metaforen werden de conceptuele metafoor met bijbehorende
linguïstische metaforen verder geduid. Hiervoor werden eerst metafoorgroepen geformuleerd met
conceptuele metaforen die Big Data op vergelijkbare manieren benadrukken. Uiteindelijk konden zeven
verschillende metafoorgroepen worden opgesteld waarin verschillende aspecten van Big Data werden
benadrukt.
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Om de verschillen en overeenkomsten tussen de metafoorgroepen te verduidelijken noteerde de
onderzoeker per metafoorgroep de metaforische beschrijving (Hoe wordt Big Data beschreven?),
evaluatie van Big Data (Schetsen de metaforen optimistische/pessimistische beelden van Big Data?),
assumpties omtrent Big Data (Welke Big Data-aspecten benadrukt de metafoor?) en epistemologische
claims (In hoeverre zorgt Big Data in de metafoor voor betrouwbare kennis?). Ook werd bekeken in
welke argumenten over het gebruik van Big Data in gemeenten de metaforen terugkwamen. Zo wordt
inzicht geboden in ideeën over Big Data-gebruik (Hoe zou een gemeente gebruik moeten maken van Big
Data?). Constant werden de tekstfragmenten die behoren bij de conceptuele metaforen geraadpleegd
om zo dicht mogelijk bij de betekenissen die gemeenteambtenaren geven aan Big Data te blijven.
Het metafoorgebruik van de gemeenteambtenaren is nu inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen de
uitkomsten van de metafooranalyse op basis van taal van gemeenteambtenaren en de theoretische
metaforen met elkaar vergeleken worden.

3.4 Onderzoekskwaliteit
Onderstaand wordt besproken welke keuzes zijn gemaakt om de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek te maximaliseren.
Validiteit
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne- en externe- validiteit. Interne validiteit gaat over de
vraag of daadwerkelijk gemeten wordt wat er gemeten moet worden (Bleijenbergh, 2013). De interne
validiteit werd op verschillende manieren verhoogd. Zo zorgt het open ongestructureerde interviews
ervoor dat respondenten zelf een eigen antwoord geven op vragen (Bleijenberg, 2013).
Gemeenteambtenaren kunnen hierdoor de verhalen vertellen die zij willen vertellen zonder gestuurd te
worden. Daarbij kan de onderzoeker gericht doorvragen op de belangrijke zaken. Ook zijn de metaforen
iteratief vergaard en is geen gebruik gemaakt van een bindend operationalisatieschema. Door deze
vrijheid is het mogelijk om metaforen aan te passen en dichter bij de betekenissen van
gemeenteambtenaren te blijven. Ten slotte zijn protocollen gebruikt waarin precies wordt aangegeven
wat geldt als metaforisch en niet om te voorkomen dat te veel of te weinig metaforen worden gevonden.
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Een onderzoek is extern valide wanneer de resultaten te generaliseren zijn over een grotere
onderzoekspopulatie (Bleijenbergh, 2013). In dit verkennende onderzoek worden metaforen in de
literatuur en empirie in kaart gebracht om vanuit een vergelijk tussen beiden te leren over Big Data. De
externe validiteit is hiermee van minder groot belang. De statistische generalisatie van dit onderzoek is
dan ook zeer beperkt door de selecte steekproef. Daarentegen wordt wel gestreefd naar theoretische
generalisatie. Hierbij is het nadrukkelijk te doen om theorievorming (Bleijenbergh, 2013; Smaling,
2009). Zo wordt getracht om verschillende metaforen van Big Data te in kaart te brengen om te leren
over Big Data. De theoretische generalisatie wordt verhoogd door gemeenteambtenaren met
verschillende rollen in verschillende gemeenten te selecteren. Doordat gemeenteambtenaren met
verschillende rollen in verschillende gemeenten anders met Big Data in aanraking kunnen komen
zouden mogelijk verschillende metaforen in kaart gebracht kunnen worden. Hoewel doelbewust
verschillende typen gemeenteambtenaren zijn geselecteerd is de steekproef niet als variatie dekkend te
classificeren. Zo worden bijvoorbeeld geen managers geïnterviewd. De gebouwde theorie vormt
hiermee een beperkte verkenning van metaforen.
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van het onderzoek betreft de mate waarin de meetinstrumenten die werden gekozen
bij herhaling tot dezelfde onderzoeksresultaten leiden (Bleijenbergh, 2013). Zo mogen bij replicatie van
het onderzoek geen toevallig meetfouten optreden. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te
verhogen werden voorbereidingen getroffen op de inhoud- en het proces- om de van het
ongestructureerde interview. Zo werd een topiclijst opgesteld met mogelijke startvragen en
vervolgvragen. Tevens werd in de interviews constant gevraagd of de interpretatie van taal door de
onderzoeker juist was. Daarbij is gekozen om de interviews volledig te transcriberen waarmee de manier
waarop er geïnterviewd is alsmede de resultaten van het interview te controleren zijn.
Om te ontkomen aan het intuïtief identificeren en rapporteren van metaforisch linguïstische expressies
uit de taal van gemeenteambtenaren werd gekozen om de procedures en rapportage van de MIP
(PRAGGLEJAZ Group, 2007) te volgen. Andere metafooronderzoekers kunnen middels de procedures
van de MIP de linguïstische metafooridentificatie repliceren en controleren. Tevens werd het Dikke Van
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Dale woordenboek gebruikt als referentienorm van de basisbetekenis van woorden in de MIP. Een
woordenboek wordt geprefereerd ten opzichte van de variabele en ad-hoc collectie van informatie van
analisten (Steen, 2007b). Woordenboeken geven namelijk handvatten om middels vaste definities van
woorden besluiten omtrent de linguïstische metafooridentificatie te checken en repliceren (Steen, 2007b;
PRAGGLEJAZ Group, 2007).
Tevens zijn de procedures die gebruikt worden om conceptuele metaforen te abstraheren en
metafoorgroepen te op te stellen weergegeven. Hiermee kan het onderzoek gerepliceerd worden door
andere metafooronderzoekers. Middels een iteratieve werkwijze werd hierin een voorlopig model met
metafoorgroepen, conceptuele metaforen en linguïstische metaforen opgesteld die na aanpassingen op
basis van herhaalde lezing van de transcripten uiteindelijk leidde tot een definitief model. Tijdens deze
analyse werd gebruik gemaakt van richtinggevende concepten vanuit Big Data-literatuur en het
computerprogramma USAS. De richtinggevende concepten en de USAS maakten mogelijke richtingen
waarop de onderzoeker kan denken inzichtelijk.
Toch moet erkend worden dat tijdens de metafooranalyse gevallen zouden optreden waarin het complex
is om taal onder conceptuele metaforen en metafoorgroepen te categoriseren en te duiden. Metaforen
zijn namelijk ‘rommelige’ concepten die constant op andere manieren geïnterpreteerd kunnen worden
(Vaara, Tienari, Santti, 2013). De interpretaties van de onderzoeker op basis van de teksten zijn zo van
invloed op deze categorisatie en duiding. Tevens worden dat de analyse vanuit praktische redenen door
maar een metafooronderzoeker worden uitgevoerd waardoor deze interpretaties ook niet getest kunnen
worden bij andere onderzoekers. Om de betrouwbaarheid van de metafoorabstractie en metafoorduiding
te verhogen werd hiertoe getracht om de manier waarop de onderzoeker de teksten interpreteert zo
inzichtelijk mogelijk te maken. Zo wordt inzicht gegeven in de codering van het voorlopige en
definitieve model en werden memo’s bijgehouden in ATLAS.ti, Hiermee worden de keuzes die zijn
gemaakt betreffende het opstellen van brondomeinen en metafoorgroepen transparant.
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3.5 Samenvatting methoden
In dit hoofdstuk is de aanpak van het onderzoek uiteengezet. Het onderzoek is kwalitatief van aard.
Vanuit de literatuur is reeds een metafoorlijst opgezet. De metaforen die gemeenteambtenaren gebruiken
zijn middels een inductieve metafooranalyse inzichtelijk gemaakt. Door praktische beperkingen kan niet
worden gebaseerd op taal van veel gemeenteambtenaren binnen één gemeente. Hierdoor worden
verschillende gemeenten benaderd. Om te voorkomen dat gemeenteambtenaren weinig of niks kunnen
vertellen over Big Data worden enkel gemeenten benaderd waarin wordt nagedacht om Big Data te gaan
gebruiken of waarin Big Data wordt gebruikt. Uiteindelijk zijn zeventien open ongestructureerde
interviews afgenomen bij zeventien gemeenteambtenaren in de gemeenten: Arnhem (n=5), Amersfoort
(n=3), Enschede (n=3), Nijmegen (n=1) en Tilburg (n=5). Hierin wordt aan de gemeenteambtenaren
gevraagd wat Big Data aldus hen is. Aan de hand van systematische procedures zijn de linguïstische
metaforen geïdentificeerd uit de verzamelde taal en vervolgens geabstraheerd tot conceptuele metaforen.
De resultaten van de data-analyse worden besproken in het volgende hoofdstuk.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden theoretische metaforen en empirische metaforen vergeleken om uitspraken te
kunnen doen over overeenkomsten en verschillen. Hiertoe moet eerst inzicht worden verschaft in het
Big Data-metafoorgebruik van gemeenteambtenaren (§4.1). Vervolgens volgt het vergelijk tussen de
metafoorlijst in het theoretisch kader en de metafoorlijst vanuit taal van gemeenteambtenaren (§4.2).
Tot slot worden de bevindingen kort samengevat (§4.3).

4.1 Metaforen van Big Data in taal van gemeenteambtenaren
Deze paragraaf brengt het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren in kaart. Om inzicht te verschaffen
in de taalkundige onderbouwing van de empirische metaforen wordt eerst het definitieve model
gepresenteerd met linguïstische metaforen, conceptuele metaforen en metafoorgroepen (§4.1.1).
Vervolgens worden de karakteristieken van de metafoorgroepen besproken om te verduidelijken op
welke manieren gemeenteambtenaren denken en praten over Big Data (§4.1.2). Tot slot wordt de
metafoorspreiding tussen gemeenteambtenaar weergegeven om op basis daarvan uitspraken te kunnen
doen

over

welke

metafoorgroepen

het

vaakst/minst

worden

gebruikt

en

in

hoeverre

gemeenteambtenaren Big Data op meerdere manieren benaderen (§4.1.3)

4.1.1 Categorisering linguïstische, conceptuele metaforen en metafoorgroepen
Uit de data-analyse blijkt dat gemeenteambtenaren metaforen gebruiken wanneer zij praten over Big
Data. De metaforen zijn iteratief gecategoriseerd. Zoals in de methoden reeds besproken werd eerst een
voorlopig model geformuleerd (Zie Bijlage 5). Vervolgens werd dit voorlopige model aangepast. Dit
leidde tot het definitieve model met linguïstische metaforen en conceptuele metaforen. Het definitieve
model baseert zich op 172 linguïstische metaforen over BIG DATA. De linguïstische metaforen konden
op basis van interpretaties van de teksten waarin zij gebruikt werden geabstraheerd worden tot 23
conceptuele metaforen en 7 metafoorcategorieën. In tabel 4 op de volgende pagina wordt het definitieve
model weergegeven. Hierna volgt een korte uitleg over het definitieve model.
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Tabel 4 - Definitieve model metaforen van Big Data

Metafoorgroep
1. Benutten

Conceptuele metafoor
BIG DATA IS (EEN)
GOUD

VOEDSEL

VERBORGEN OBJECT
WILD DIER
2. Belichten

ZINTUIG
SCHIJNWERPER
IJSKRABBER
SPIEGEL

3. Controleren

BEVEILIGD OBJECT

WATER
EMOTIONELE
ENTITEIT
WILDE NATUUR
4. Spioneren

CONTROLEMIDDEL

SPOOR

Linguïstische metaforen (f)

Totaal

Bak (4), benutten (3), harken (3), mijnen
(3), goud (2), goudmijn (2), ontginnen (2),
weggeven (2), aanboren (1), bergen (1),
betalen (1), verpatsen (1)
Behappen (3), hapklare brokken (1),
laaghangend fruit (1), overleven (1),
overlevingsdrang (1), plukken (1), vruchten
(1)
Verborgen (3), verschuilen (2)
Vangen (3)

25

Beeld (3), feedback (2), gevoel (2), zicht
(2), ogen (1), proeven (1), vooruitzicht (1),
zintuig (1)
Spotlight (1), licht (1), uitlichten (1),
zichtkans (1)
Bevroren ruit (1), openkrabben (1)
Reflectie (1), spiegel (1)

13

Toegang (5), Bij mogen komen (5), veilig
(3), afschermen (1), beschermen (1),
beveiligen (1), hekken (1), kluiswanden (1),
schortjes (1), veiligheid (1)
Lek (4), stroom (3), stromen (2), lake (1),
rondpompen (1), verzuipen (1)
Gevoelig (10)

20

Wildgroei (1)

1

Macht (4), dominant (2), bedreigd (1),
bedreiging (1), Big Brother (1), in de gaten
houden (1), communistisch regiemiddel (1),
meekijken (1),
Achterlaten (1), sporen (1)

12

9

5
3

4
2
2

12
10

2

5. Experimenteren

EXPERIMENT

Experiment (10), lab (2), experimenteren
(1), uitvinden (1)

14

6. Construeren

GEBOUW

Bouwen (7), lagen (4), bouwers (2),
omvallen (1), opbouwen (1), opstapelen (1),
optuigen (1)
Verhaal (4), vertalen (3)
Opschonen (1), schoon (1), vervuiling (1)
Kleur (2)

17

Fake news (1)

1

Gevoed (1)

1

Erbij horen (1), follower (1), freak (1), hip
(1), hot (1), sexy (1), vertoning (1)
Hype (2)

7

VERHAAL
HYGIËNE
GEKLEURD
CONSTRUCT
NIEUWS
CONSTRUCT
GEVOED
CONSTRUCT
7. Overschatten

MODEVERSCHIJNSEL
HYPE

Totaal

23

7
3
2

2
172
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Het aantal linguïstische metaforen per conceptuele metafoor blijkt sterk te verschillen. Sommige
conceptuele metaforen zijn gebaseerd op een groot aantal linguïstische metaforen die verschillende
keren terugkomen. Het brondomein GOUD wordt het vaakst teruggevonden. De conceptuele metafoor
baseert zich op 12 linguïstische metaforen die samen 25 keer worden geïdentificeerd in de verzamelde
taal. Andere conceptuele metaforen zijn gebaseerd op een laag aantal linguïstische metaforen Zo zijn de
brondomeinen WILDE NATUUR (Wildgroei), NIEUWSCONSTRUCT (Fake news) en GEVOED
CONSTRUCT (Gevoed) gebaseerd op maar een linguïstische metafoor die een keer wordt gebruikt.

Daarnaast zijn de brondomeinen IJSKRABBER (Bevroren ruit, openkrabben), GEKLEURD
CONSTRUCT (Kleur), HYPE (Hype) en SPIEGEL (Reflectie, spiegel) gebaseerd zijn op twee
linguïstische metaforen of een linguïstische metafoor die twee keer werd gebruikt.
Tevens bestaan de metafoorgroepen vaak uit verschillende conceptuele metaforen waarin Big Data op
vergelijkbare manieren wordt benadrukt. Hierin bestaat de metafoorgroep construeren uit zes
conceptuele metaforen. Om de vergelijkbare conceptuele metaforen onder een overkoepelende
metafoorgroep te kunnen plaatsen is naar werkwoorden gezocht die gebruikt worden door de
gemeenteambtenaren om te praten over Big Data. Op basis van gevonden werkwoorden is een
overkoepelend werkwoord geformuleerd. Om de abstractie van metafoorgroepen inzichtelijk te maken
wordt in tabel 5 wordt inzicht gegeven in de linguïstische onderbouwing van de metafoorgroepen van
het definitieve model. De metafoorgroepen worden verder geduid in de volgende sub-paragraaf.
Tabel 5 - Overzicht linguïstische onderbouwing van metafoorgroepen

Metafoorgroep
Benutten
Belichten
Experimenteren
Controleren

Spioneren
Construeren

Overschatten

Op basis van:
Mijnen van GOUD, Plukken van VOEDSEL, [Geen werkwoord gevonden] van een
VERBORGEN OBJECT, Vangen van een DIER.
Zien door een ZINTUIG, Uitlichten met een SCHIJNWERPER, Openkrabben met een
IJSKRABBER, Reflecteren met een SPIEGEL
Experimenteren met een EXPERIMENT
Verzuipen door WATER, [Geen werkwoord gevonden] van WILDE NATUUR, Beveiligen
van een BEVEILIGD OBJECT, [Geen werkwoord gevonden] met een GEVOELIGE
ENTITEIT
In de gaten houden met een CONTROLEMIDDEL, Achterlaten van een SPOOR
Bouwen van een GEBOUW, Opschonen van HYGIËNE, [Geen werkwoord gevonden] van
NIEUWS, [Geen werkwoord gevonden] van een GEKLEURD CONSTRUCT, Voeden van
een GEVOED CONSTRUCT, [Geen werkwoord gevonden] van een VERHAAL
Vertonen met een MODEVERSCHIJNSEL, [Geen werkwoord gevonden] van een HYPE
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4.1.2 Karakterisering metafoorgroepen
In deze sub-paragraaf worden de conceptuele metaforen gedetailleerder beschreven aan de hand van taal
van gemeenteambtenaren. Hiermee worden de verschillen en overeenkomsten tussen de in kaart
gebrachte metaforen verduidelijkt. Een onderscheid wordt gemaakt tussen zeven overkoepelende
metafoorgroepen met bijbehorende conceptuele metaforen. Dit zijn de metafoorgroepen: (1) Benutten,
(2) belichten, (3) experimenteren, (4) controleren, (5) spioneren, (6) construeren en (7) overschatten.
Per metafoorgroep wordt Big Data beschreven en geëvalueerd, worden benoemde thema’s besproken,
worden assumpties omtrent Big Data besproken en worden illustrerende argumenten aangehaald waarin
de metaforen worden gebruikt. De karakteristieken van de conceptuele metaforen zijn samengevat in
Tabel 6 op de volgende twee pagina’s. Onderstaand volgt de bespreking van de metafoorgroepen. 2

(1) Benutten van Big Data
De eerste metafoorgroep bestaat uit conceptuele metaforen over natuurlijke hulpbronnen (BIG DATA IS
GOUD), voedsel (BIG DATA IS VOEDSEL), verscholen/verborgen objecten (BIG DATA IS EEN
VERBORGEN OBJECT) en wilde dieren (BIG DATA IS EEN WILD DIER). Gemeenteambtenaren spreken

hierin over het mijnen, plukken, vangen en consumeren van verscholen data. Dit wordt samengevoegd
in het benutten van Big Data. In tabel 7 volgen tekstfragmenten met linguïstische metaforen waarvan
de conceptuele metaforen geabstraheerd zijn.

2

Om de resultaten bondig te bespreken zijn twee keuzes gemaakt omtrent de selectie en weergave van linguïstische metaforen:
(1) Per conceptuele metafoor worden niet alle linguïstische metaforen besproken. Gekozen is om een beperkt aantal
representatieve linguïstische metaforen te weergeven. Middels deze representatieve linguïstische metaforen wordt
het beeld van Big Data geschetst. Deze keuze zorgt ervoor dat het totale metafoorgebruik hoger is dan het besproken
metafoorgebruik.
(2) Per citaat worden alleen de linguïstische metaforen onderstreept die behoren bij de besproken conceptuele metafoor.
Hierdoor kan het totale aantal linguïstische metaforen relaterend aan Big Data of andere doeldomeinen in een citaat
hoger zijn dan de onderstreepte taal.
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Tabel 6 - Metafoorlijst vanuit taal van gemeenteambtenaren
Overkoepelende
metafoorgroep

1. Benutten

2. Belichten

3. Experimenteren

4. Controleren

Conceptuele metaforen

GOUD
VOEDSEL
VERBORGEN OBJECT
WILD DIER

SCHIJNWERPER
IJSKRABBER
SPIEGEL
ZINTUIG

EXPERIMENT

WATER
WILDE NATUUR
BEVEILIGD OBJECT
EMOTIONELE ENTITEIT

Beschrijving van Big Data

Een enorme hoeveelheid data die benut kan
worden

Een instrument dat gebruikt wordt om
te belichten en zien

Een nieuw instrument waarmee
geëxperimenteerd wordt

Een enorme hoeveelheid data die gecontroleerd
moet worden

Evaluatie van
metafoorgroep
Besproken onderwerpen

Optimistisch

Optimistisch

Optimistisch

(Potentieel) Optimistisch

Economische/publieke waarde van Big
Data

Het nemen van ‘betere’ besluiten
(efficiënt, effectief, transparant,
responsief)

Kennisvergaring omtrent Big Datagebruik

Economische/publieke waarde van Big Data,
technologie, privacy en veiligheid

Benadrukte aspecten

Big Data heeft een inherente waarde

Big Data zorgt voor zicht op de
gemeente en de gemeentelijke context

Big Data-gebruik wordt gekend en
verbeterd door te experimenteren.

Big Data is onvoorspelbaar, chaotisch en
potentieel destructief maar heeft tegelijkertijd
ook een inherente waarde

Big Data ligt verborgen in de wereld
rondom gemeenteambtenaren en kan
eenvoudig geëxploiteerd worden

Inzichten uit Big Data worden op
‘goede’ manieren gebruikt

Big Data-experimenten mogen
mislukken

Big Data vereist controle, beveiliging en
zorgvuldigheid

Big Data zorgt voor betrouwbare kennis

Big Data zorgt voor betrouwbare
kennis
(Positief)

Big Data zorgt voor betrouwbare kennis
in sommige situaties
(Positief)

Big Data kan zorgen voor betrouwbare kennis

Gemeenten moeten Big Data
gebruiken om ervoor te zorgen dat
‘betere’ beleidskeuzes gemaakt
kunnen worden

Gemeenten moeten experimenteren om
te bekijken waarvoor- en hoe- Big Data
werkt voor hen

Gemeenten moeten Big Data kunnen beheersen
door middel van analysetechnieken en
beveiligingsstandaarden

Impliciete epistemologie

(Positief)
Voorbeelden van
argumenten baserend op
de metafoor (-en)

Gemeenten moeten zoveel mogelijk
gebruikmaken van Big Data om de enorme
voordelen die Big Data biedt te benutten

(Positief)

Gemeenten moeten Big Data
gebruiken om burgers op te sporen die
de wet niet naleven

Gemeenten mogen niet zomaar alle data met
elkaar combineren

Gemeenten moeten Big Data
gebruiken om sneller te kunnen
inspelen op veranderingen in de stad

Gemeenten moeten kritisch bekijken hoe en
waarom zij willen werken met de enorme
hoeveelheid beschikbare Big Data
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Tabel 6 (Vervolg) - Metafoorlijst vanuit taal van gemeenteambtenaren
Overkoepelende metafoorgroep

5. Spioneren

6. Construeren

7 Overschatten

Conceptuele metaforen

CONTROLEMIDDEL
SPOOR

GEBOUW
GEVOED CONSTRUCT
HYGIËNE
NIEUWS CONSTRUCT
GEKLEURD CONSTRUCT
VERHAAL

MODEVERSCHIJNSEL
HYPE

Beschrijving van Big Data

Een instrument dat gebruikt worden om burgers te
controleren

Een simpele weergave van de complexe werkelijkheid

Een voorbijgaande trend die overschat wordt

Evaluatie van metafoorgroep

Pessimistisch

Realistisch

Realistisch

Besproken onderwerpen

Macht, privacy en overheidscontrole

Datakwaliteit en interpretatie van data en data-analyses

Bruikbaarheid van data

Benadrukte aspecten

Big Data zorgt voor controle en macht van gemeenten
over burgers

Big Data is een sociaal-politieke constructie

Big Data is een tijdelijk voorbijgaand gebruik

Big Data zorgt voor angst om in de gaten te houden
geworden

Big Data wordt gebruikt in een politieke context

Big data is geen vervanging maar aanvulling van
traditionele methoden van dataverzameling en
analyse

Big Data zorgt voor betrouwbare kennis

Big Data zorgt altijd voor beperkt betrouwbare kennis

(Positief)

(Kritisch)

De betrouwbaarheid van kennis uit Big Data wordt
overschat
(Kritisch)

Gemeenten die Big Data gebruiken zijn een groot gevaar
voor de privacy van burgers

Gemeenten moeten kritisch kijken naar de kwaliteit van
data omdat data-kwaliteit de basis is van betrouwbare
besluitvorming in gemeenten

Burgers moeten zelf de uiteindelijke controle hebben
over data die gemeenten gebruiken omdat zij de dataeigenaren zijn

Politici baseren zich op data die past bij hun politieke
agenda

Impliciete epistemologie

Voorbeelden van argumenten
baserend op de metafoor (-en)

Big Data is slechts een modewoord die niemand
precies begrijpt in gemeenten

Het verhaal rondom de uitkomsten van Big Data-analyses is
bepalend voor de manier waarop uitkomsten gebruikt
worden
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Tabel 7 – Voorbeelden van linguïstische metaforen: Benutten

No. Conceptuele
metafoor
(1)

GOUD

Tekstfragment

“Soms zeggen we ook dat de data van ons is, data is het nieuwe goud, iedereen
wilt de data het liefst zelf hebben.” (Alfa).

(2)

GOUD

“[…] al snel realiseerden ze zich dat ze daarmee goud in handen hadden.
Daarmee konden ze uiteindelijk kenmerken van klanten voorspellen.” (Dzeta).

(3)

GOUD

“Ik denk wel dat je informatie of data op zich een goudmijn is. En een goudmijn
ontginnen kun je op een ethische en onethische manier doen.” (Kappa).

(4)

GOUD

“Als het echt de nauwe definitie is dan is dat beslist geen Big Data. Dan moet
je echt meer denken aan een week lang alle Twitter feeds gaan proberen te
mijnen op taal of zo.” (Kappa).

(5)

VOEDSEL

“We moeten zoveel mogelijk de vruchten plukken van Big Data.” (Alfa).

(6)

VOEDSEL

“Als je het vergelijkt met een bedrijf als Nestlé of Philips ik noem maar wat.
Die moeten gewoon, die moeten overleven, die hebben overlevingsdrang.”
(Èta).

(7)

(8)

VERBORGEN

“We hebben heel veel data in de stad. Heel veel verscholen data die we willen

OBJECT

gebruiken.” (Èta).

WILD DIER

“Als je die data, ongestructureerde data, als je die data allemaal gaat vangen
en je gaat dat koppelen met de beleidsdoelen dan geeft dat nieuwe inzichten.”
(Èta).

Nadere metafoorduiding
In de conceptuele metaforen die behoren bij deze metafoorgroep wordt Big Data omschreven als: Een
enorme hoeveelheid data die benut kan worden. Uit de bovenstaande tekstfragmenten blijkt dat de
metaforen veelal op een optimistische manier gebruikt worden. Veelal wordt gesproken over het zoeken
naar de enorme hoeveelheid data. Deze data kent enorme economische en publieke waarde voor
gemeenten.
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Vanuit de tekstfragmenten blijkt dat de metaforen gebruikt worden wanneer het volgende argument
betreffende het gebruik van Big Data wordt gemaakt:
-

Argument: Gemeenten moeten zoveel mogelijk gebruikmaken van Big Data om de enorme
voordelen die Big Data biedt te benutten. (Tekstfragmenten 5, 7).

Door de metaforen te gebruiken worden tenminste de volgende twee aspecten van Big Data benadrukt:
-

Assumptie: Big Data heeft een inherente waarde.

In de metafoor wordt gesproken over de waarde van data. Hoe meer data je verzamelt, hoe meer waarde
je verkrijgt. Big Data wordt in de eerste vier tekstfragmenten neergezet als goud. Alfa (1) impliceert met
de goud-metafoor dat data een bepaalde waarde vertegenwoordigd. Dzeta (2) refereert daarnaast naar
de waarde van goud door het te hebben over de mogelijkheden betreffende het voorspellen van klanten.
Kappa (3,4) heeft het over data die net als goud in mijnen ligt. Daarnaast ontstaat in het vijfde en zesde
tekstfragment het beeld van Big Data dat geconsumeerd moet worden om te overleven. Alfa (5) heeft
het in zijn tweede citaat over het vruchten plukken van Big Data als het profiteren van Big Data. Èta (6)
spreekt over bedrijven als organismen die Big Data net als voedsel nodig hebben om te overleven. Ten
slotte wordt Big Data in de volgende twee citaten van Èta (7,8) neergezet als een verborgen object dat
gevonden moet worden of een dier dat gevangen moet worden om inzichten te verkrijgen.
-

Assumptie: Big Data ligt verborgen in de wereld rondom gemeenteambtenaren en kan
eenvoudig geëxploiteerd worden.

Benadrukt wordt dat Big Data reeds bestaat in de wereld rondom gemeenteambtenaren. Door het niet te
hebben over de menselijke invloed op Big Data wordt geïmpliceerd dat het gebruik van Big Data leidt
tot betrouwbare kennis. Zo leidt het naar binnen halen van verborgen data al tot nieuwe kennis voor
gemeenten. Daarbij kent Big Data een solide staat. Door deze solide staat, in tegenstelling tot liquide
staat, kan data eenvoudig worden verzameld en gebruikt. Ter illustratie, goud in Kappa zijn citaat (3) en
vruchten (5) in Alfa zijn citaat kennen een solide staat. Daarbij liggen verborgen objecten in Èta zijn
citaat (7) verscholen in de stad of gemeente zelf. Gemeenten kunnen profiteren van deze verborgen data
door te mijnen (4), plukken (5) of vangen (8). Tegelijkertijd wordt de verwerking van de solide objecten
nadat zij zijn verkregen genegeerd.
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(2) Belichten met Big Data
De tweede metafoorgroep bestaat uit conceptuele metaforen over middelen die gebruikt worden om te
belichten (BIG DATA IS EEN HULPMIDDEL, BIG DATA IS EEN SCHIJNWERPER, BIG DATA IS EEN
IJSKRABBER, BIG DATA IS EEN SPIEGEL) of zintuigen om te zien (BIG DATA IS EEN ZINTUIG). In

de teksten gaat het over het in de spotlight zetten, openkrabben en zicht verkrijgen. Dit wordt
samengevoegd in: Belichten met Big Data. In tabel 8 volgen illustrerende tekstfragmenten.
Tabel 8 - Voorbeelden van linguïstische metaforen: Belichten

No.

Conceptuele
metafoor

Tekstfragment

(9)

SCHIJN-

“Dus hoe kun je die mazen zo klein mogelijk maken? Ik denk dat je daar Big

WERPER

Data voor kunt gebruiken omdat daar de pakkans veel groter mee wordt… Nee
ik zeg het fout, de zichtkans wordt veel groter wordt. Je zet mensen in de
spotlight.” (Epsilon).

(10) IJSKRABBER

“Ja, ik gebruik meestal de metafoor van een bevroren ruit. Je probeert het
langzaam open te krappen.” (Èta).

(11) ZINTUIG

“[…] het zijn voor mij de zintuigen van de stad. […]. Als je die data,
ongestructureerde data, allemaal gaat vangen en je gaat dat koppelen met de
beleidsdoelen dan geeft dat nieuwe inzichten.” (Èta).

(12) ZINTUIG

Beste overheid, gebruik die data om mij te helpen. Sluit je ogen niet. Het is een
soort van wisselwerking de burger verwacht van de overheid dat je slim bent,
dat je weet wat er speelt. Maar daar zit een omklapmoment in op het moment
dat je zegt van we gaan nu profileren.” (Alfa).

(13) ZINTUIG

“Ja dat je dus een stukje vooruitzicht hebt. Dan kun je veel sneller inspelen op
de veranderingen in de stad. Ik zeg altijd dat je als overheid snel kunt inspelen
op de veranderingen in de stad.” (Alfa).

(14) SPIEGEL

“Het geeft wel een goede spiegel waar we mee bezig zijn. Het is een goede
reflectie.” (Èta).
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Nadere metafoorduiding
In deze metaforen wordt Big Data gezien als Een instrument dat gebruikt wordt om te belichten en zien.
Uit de tekstfragmenten blijkt dat Big Data, evenals in de voorgaande metafoorgroep, op een positieve
geëvalueerd wordt. Zo wordt een optimistisch scenario geschetst waarin Big Data wordt neergezet als
een technologie die problemen kan oplossen. De focus ligt hierin op technologisch-rationele factoren.
Hierbij heerst de gedachte dat de enorme potentie en mogelijkheden van Big Data ervoor kunnen zorgen
dat gemeentelijke beleidsvoering veranderd. Waar vroeger besluiten werden gebaseerd op
‘onderbuikgevoel’ of op inzichten uit een ‘datadump’, kan besluitvorming nu gebaseerd worden op
constante data. Big Data zorgt hiermee voor rationalisering van beleidsvoering. Immers, met Big Data
wordt betrouwbare kennis verkregen die gebruikt kan worden om besluiten te nemen.
Uit bovenstaande tekstfragmenten blijken de metaforen gebruikt te worden in argumenten over het
gebruik van Big Data in gemeenten als:
-

Argument: Gemeenten moeten Big Data gebruiken om ervoor te zorgen dat ‘betere’
beleidskeuzes gemaakt kunnen worden dan voorheen. (Tekstfragmenten 10, 11, 12).

-

Argument: Gemeenten moeten Big Data gebruiken om burgers op te sporen die de wet niet
naleven. (Tekstfragment 9).

-

Argument: Gemeenten moeten Big Data gebruiken om sneller te kunnen inspelen op
veranderingen in de stad. (Tekstfragment 13).

Tenminste twee assumpties omtrent Big Data passen bij deze groep metaforen:
-

Assumptie: Big Data zorgt voor zicht op de gemeente en de gemeentelijke context.

Evenals in de eerste metafoorgroep wordt in deze metafoorgroep de waarde van Big Data benadrukt.
Echter, hier wordt de waarde van Big Data specifieker besproken. Zo wordt gesproken over de zicht- of
belichtings- functie van Big Data. Gemeenteambtenaren maken vaak gebruik van de licht-donker
dichotomie. Hierin wordt gedetailleerd zicht verkregen wanneer een object belicht wordt. Gemeenten
kunnen door het licht mogelijke problemen identificeren en oplossen. Hieruit ontstaat het idee dat de
gemeente in controle is. Ter illustratie, Epsilon (9) heeft het over schijnwerpers waarmee
wetsovertreders belicht worden en Èta (10) over het middel waarmee een bevroren ruit opengekrabd
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wordt. Daarbij hebben Èta (11) en Alfa (12, 13) het over zintuigen waarmee prikkels uit de omgeving
kunnen worden gezien maar ook gevoeld, geroken, geproefd of gehoord. Zo stelt Èta dat een gemeente
zijn ogen moet openen voor Big Data. De gemeente wordt een persoon die door zijn zintuigen kan
waarnemen en op basis daarvan kennis verkrijgt. Alfa stelt dat door de inzichten een ‘slimme’ overheid
ontstaat. Evenals mensen door middel van zicht meer kennis verkrijgen. Big Data zorgt ook voor zicht
op jezelf. Zo heeft Èta (14) het bijvoorbeeld over een spiegel die gemeenten kunnen voorhouden om op
zichzelf te verkrijgen. Kortom, de impliciete assumptie betreft Big Data zorgt voor zicht op jezelf en de
gemeentelijke context.
-

Assumptie: Inzichten uit Big Data worden op ‘goede’ manieren gebruikt.

Big Data wordt gezien als neutraal en kan op verschillende manieren gebruikt worden door gemeenten.
Ter illustratie, een schijnwerper (9), ijskrabber (10) of spiegel (14) op zichzelf is waarde-neutraal. Het
zijn gemeenteambtenaren die bepalen waarvoor de hulpmiddelen worden gebruikt. Gemeenten betreffen
organisaties die hun omgeving scannen op problemen en het juiste hulpmiddel kiezen om mogelijke
problemen op te lossen. Opvallend is dat positief gesproken wordt over gemeenten. ‘Slimme’ of
‘intelligente’ gemeenten kunnen het de inzichten uit Big Data voor ‘goede’ doeleinden gebruiken. Dit
in tegenstelling tot een gemeente als ‘Big Brother’ die zijn intelligentie gebruikt voor ‘kwade’
doeleinden. Deze kritische kijk op het gemeentelijke gebruik van Big Data als een hulpmiddel om
inzichten te verkrijgen wordt nog besproken in §4.2.5.

(3) Experimenteren met Big Data
In de derde metafoorgroep wordt taal omtrent wetenschap geplaatst (BIG DATA IS EEN EXPERIMENT).
Gemeenteambtenaren praten hierin over het experimenteren met Big Data in gemeenten en het uitvinden
van de manier waarop Big Data gebruikt moet worden. Dit wordt samengevoegd in de metafoorgroep:
Experimenteren met Big Data. In tabel 9 worden tekstfragmenten met linguïstische metaforen
weergeven van waaruit de conceptuele metaforen geabstraheerd zijn. Hierna volgt verdere duiding van
Big Data in de metafoorgroep.
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Tabel 9 - Voorbeelden van linguïstische metaforen: Experimenteren

No.

Conceptuele
metafoor

(15) EXPERIMENT

Tekstfragment

“Met de experimenten die we doen zijn we heel erg aan het proeven van wat
kunnen we met nieuwe technieken maar ook wat voor gevolgen heeft dat voor
de data of wat kunnen we met meer data.” (Beta).

(16) EXPERIMENT

Het gaat eerst heel erg om het inzicht krijgen eerst. Inzicht in wat er gebeurt
in de stad. Welke data is er beschikbaar? Welke databronnen kun je
aansluiten? Hoe doe je dat op een structurele manier? Als blijkt dat het
experiment is gelukt, hoe gaan we dat structureel maken? (Beta).

(17) EXPERIMENT

“We hebben ook een beleidsmatige opdracht en ik denk dat dat ons echt wel
kan helpen om goed beleid te ontwerpen. Door gewoon op een gegeven moment
te snappen hoe dingen in elkaar zitten en hoe dingen op elkaar inwerken. Ik
denk niet dat elke gemeente individueel voor zichzelf moet gaan lopen
uitvinden.” (Kappa).

(18) EXPERIMENT

“We zijn nu bezig om zo’n data-lab op te zetten.” (Nu).

Nadere metafoorduiding
In de metaforen wordt Big Data neergezet als: Een instrument waarmee geëxperimenteerd wordt.
Omtrent de metaforen wordt veelal wetenschapsretoriek gebruikt. Hierin wordt een positieve houding
ten opzichte van data en uitkomsten van data aangehouden. Big Data wordt hierin gezien als kennis.
Echter, deze kennis is maar in sommige contexten bruikbaar. Gemeenten zouden moeten uitvinden
wanneer en hoe Big Data leidt tot deze kennis. Zo gaat het over kennisvergaring omtrent hoe Big Data
in gemeenten geïmplementeerd moet worden.
De metaforen komen terug in het volgende argument over het gebruik van Big Data:
-

Argument: Gemeenten moeten experimenteren om te bekijken waarvoor- en hoe- Big Data
werkt voor hen. (Tekstfragmenten 15, 16, 18).
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In de metaforen worden tenminste de volgende aspecten van Big Data benadrukt:
-

Big Data-gebruik wordt gekend en verbeterd door te experimenteren.

De experiment-metafoor wordt gebruikt om te benadrukken dat gemeenten moeten experimenteren om
uit te vinden hoe Big Data effectief en efficiënt gebruikt wordt in gemeenten. Dit komt terug in de
bovenstaande tekstfragmenten. Beta (15, 16) stelt dat gemeenten experimenten doen om te bekijken hoe
Big Data in gemeenten gebruikt moet worden. Daarbij spreekt de respondent over het experimenteren
om te bekijken wanneer Big Data tot waarde leidt. Indien de waarde is aangetoond moet het structureel
worden gemaakt. Kappa (17) heeft het over het uitvinden van hoe Big Data gebruikt kan worden in
beleid. Gemeenten zouden openheid moeten bieden in de kennis die zij hebben omtrent Big Data en
deze kennis met elkaar delen. Ten slotte heeft Nu (18) het over het op zetten van een lab waarmee kennis
wordt vergaard over Big Data. Kortom, hoe meer geëxperimenteerd wordt hoe beter Big Data wordt
gekend.
-

Big Data-experimenten kunnen mislukken.

De experimenten met Big Data kunnen lukken. Zo stelt Beta (16) dat het experiment structureel wordt
gemaakt wanneer het gelukt is. Een experiment lukt wanneer betrouwbare uitspraken kunnen worden
gedaan. Impliciet is het hiermee de uitdaging om de mensen in gemeenten zo met Big Data te laten
werken dat betrouwbare en bruikbare resultaten worden verkregen. Tegelijkertijd bestaat ook de ruimte
in gemeenten dat deze experimenten kunnen mislukken. Hierdoor zouden gemeenten niet bang moeten
zijn om gebruik te maken van trial-and-error indien Big Data wordt geïmplementeerd.

(4) Controleren van Big Data
In deze metafoorgroep vallen conceptuele metaforen die gaan over natuurlijke krachten (BIG DATA IS
WATER, BIG DATA IS WILDE NATUUR), beveiliging (BIG DATA IS EEN BEVEILIGD OBJECT) en

gevoeligheid (BIG DATA IS EEN EMOTIONELE ENTITEIT). Binnen deze metafoorgroep denken en
praten gemeenteambtenaren over het indekken, beheersen, beveiligen en beschermen van data. Dit
wordt samengevoegd in: Controleren van Big Data. In tabel 10 op de volgende pagina worden
tekstfragmenten weergegeven waarin de linguïstische metaforen zijn gevonden.
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Tabel 10 - Voorbeelden van linguïstische metaforen: Controleren

No.

Conceptuele
metafoor

(19) WATER

Tekstfragment

“Daarna moet je gaan kijken naar dingen als privacy, datalek mogelijkheden,
hacken. Dat moet je natuurlijk allemaal wel indekken.” (Jota).

(20) WATER

“Je kunt alles meten wat je wilt weten. Daarom moet je nog beter weten wat je
wilt weten en waarom je het wilt meten en waarvoor je het wilt gebruiken
voordat je met data aan de slag gaat. Anders verzuip je erin voordat je bent
begonnen.” (Delta).

(21) WILDE
NATUUR

“Maar je wilt voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan sensoren in de stad.
Allerlei gegevens worden verzameld terwijl je als gemeente niet weet wat er
hangt en waar die data terecht komt.” (Pi).

(22) BEVEILIGD
OBJECT

“Zo mogen wij niet met onze data omgaan. Daar staan gewoon hekken
omheen, daar staan gewoon kluiswanden omheen waar je niet zomaar
doorheen mag. Dat is wel een interessante gedachte maar dat mag gewoon
niet.” (Delta).

(23) EMOTIONELE “[…] we hebben sowieso op het gebied van de kermis regelmatig iets met
STATUS

mobieltjes te maken. Omdat die ook gebruikt worden om bezoekersaantallen te
meten, bezoekersstromen ook inzichtelijk te maken. Daar werd het wel voor
gedaan. Moet je heel nauwkeurig mee omgaan omdat het heel privacygevoelige informatie is.” (Kappa).

Nadere metafoorduiding
Big Data wordt in deze metafoorgroep neergezet als: Een enorme hoeveelheid data die gecontroleerd
moet worden. De metaforen benadrukken de potentiële voordelen en nadelen van Big Data. Evenals in
voorgaande metafoorgroepen wordt gesteld dat Big Data omgezet kan worden in kennis. Echter,
gemeenten moeten deze Big Data eerst kunnen beheersen. Big Data is betrouwbare kennis waarvan
enkel geprofiteerd kan worden indien de enorme hoeveelheid data beheerst wordt. Zo lijken de
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metaforen lijken ook gebruikt te worden vanuit angsten omtrent het gevaarlijke gebruik van Big Data.
Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over gevaren die gaan over de enorme hoeveelheid waarin data
voorkomt, de privacybelangen van burgers, de data-veiligheid in gemeenten alsmede de verbeteringen
van technologie om deze gevaren te beperken.
De metaforen worden teruggevonden in verschillende argumenten omtrent het gebruik van Big Data.
De argumenten die opgesteld konden worden vanuit bovenstaande tekstfragmenten betreffen
bijvoorbeeld:
-

Argument: Gemeenten moeten Big Data kunnen beheersen door middel van analysetechnieken
en beveiligingsstandaarden. (Tekstfragmenten 19, 22).

-

Argument: Gemeenten mogen niet zomaar alle data met elkaar combineren. (Tekstfragment
23).

-

Argument: Gemeenten moeten kritisch bekijken hoe en waarom zij willen werken met de
enorme hoeveelheid beschikbare Big Data. (Tekstfragmenten 20, 21).

De metaforen baseren zich op tenminste de volgende twee impliciete assumpties omtrent Big Data in
gemeenten:
-

Assumptie: Big Data is onvoorspelbaar, chaotisch en potentieel destructief maar heeft
tegelijkertijd ook een inherente waarde.

In deze metaforen is Big Data geen statisch object meer als in de twee voorgaande metafoorgroepen.
Big Data beweegt en circuleert zich vrij door gemeenten. Zo wordt Big Data bijvoorbeeld gezien als
water dat door gemeenten loopt. Mensen hebben aan de ene kant water nodig om te bestaan, terwijl
water door zijn vloeibaarheid ook moeilijk te controleren is. Jota (19) spreekt over het lekken van data
als het onrechtmatig vrijkomen van gegevens. Ook wordt gesproken over de overweldigende
hoeveelheid data waarmee gemeenten moeten omgaan. Delta (20) heeft het bijvoorbeeld over het
verzuipen in data en in de mogelijkheden om data te gebruiken. Daarnaast spreekt Pi (21) over de
potentiële gevaren van Big Data en de complexiteit om Big Data te controleren door het te hebben over
wilde natuur. Gemeenten zouden de wildgroei aan sensoren die data verzamelen moeten controleren.
Big Data kan dus van buiten afkomen en een gevaar zijn voor een gemeente maar kan ook van binnen
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de gemeente een gevaar vormen. In lijn met de water- en wilde natuur- metaforen heeft Delta (22) het
ook over data als iets waardevols dat beheerst of beveiligd moet worden. Ten slotte heeft Kappa (23)
het over data als iets gevoeligs dat vatbaar is voor aandoeningen of indrukken. Big Data kan pijn doen
en deze pijn moet worden vermeden. Kortom, Big Data wordt neergezet als een onvoorspelbaar,
chaotisch maar ook waardevol object.
-

Assumptie: Big Data vereist controle, beveiliging en zorgvuldigheid.

Vanuit de metaforen ontstaat de impliciete uitdaging om de enorme hoeveelheid circulerende data te
controleren. Immers, door de potentiële gevaren van Big Data is een zorgvuldige omgang met Big Data
gevraagd. Gemeenten zouden klaar moeten zijn om met de data om te kunnen gaan. Zo gebruiken de
geïnterviewde gemeenteambtenaren verschillende metaforen om de manieren waarop data beveiligd kan
worden te benadrukken. Delta heeft (22) het over hekken en kluiswanden waarmee Big Data beveiligd
zou kunnen worden. Daarnaast benadrukt Kappa (23) de gevoeligheid van data. Door het te hebben over
gevoeligheid wordt impliciet gesteld dat data net als mensen emoties en gevoelens hebben. Gemeenten
zouden zorgvuldig om moeten gaan met deze gevoelens om de data niet boos te maken. Kortom, in deze
metafoorgroep ligt de impliciete uitdaging van gemeenten in het ‘controleren’ van Big Data alvorens de
waarde ‘benut’ kan worden als in de eerste metafoorgroep.

(5) Spioneren met Big Data
De vijfde overkoepelende metafoorgroep wordt gerealiseerd door het herhaalde gebruik van
metaforische taal over instrumenten om te controleren (BIG DATA IS EEN CONTROLEMIDDEL) en
sporen (BIG DATA IS EEN SPOOR). Hierin gaat het over data die wordt achtergelaten door burgers en
door overheden wordt gebruikt om mee te kijken of in de gaten te houden. Op basis daarvan wordt de
vijfde metafoorgroep: Spioneren met Big Data, geformuleerd. In tabel 11 op de volgende pagina volgen
verschillende linguïstische metaforen van waaruit de conceptuele metaforen en overkoepelende
metafoorgroep geabstraheerd zijn.
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Tabel 11 - Voorbeelden van linguïstische metaforen: Spioneren

No.

Conceptuele
metafoor

(24) CONTROLEMIDDEL

Tekstfragment

“Kijk je naar het oosten, China en dergelijke, daar is Big Data puur een
communistisch regiemiddel. Daar word je zwaar geprofileerd en dat soort
zaken.” (Alfa).

(25) CONTROLEMIDDEL

(26) CONTROLEMIDDEL

“Een trend waar mensen zich bedreigd gaan voelen doordat er iemand gaat
meekijken en daar wat mee doen.” (Alfa).
“Als je weet dat je op die manier als burger in de gaten wordt gehouden. Dan
heb je nog meer de neiging om heel braaf te doen. Dus er gaat een hele grote
preventieve werking uit van jongens hou er rekening mee. Big Brother is
watching you is natuurlijk de drempel of de vrees.” (Epsilon).

(27) SPOOR

“Wij gebruiken Google-browsers, wij laten heel veel sporen achter. Dan
hebben ze dat eigenlijk al. Het is een utopie om te denken dat wij de data voor
onszelf kunnen houden.” (Èta).

Nadere metafoorduiding
In de metafoor wordt Big Data neergezet als: Een instrument dat gebruikt wordt om burgers te
controleren. De metafoorgroep kan worden gezien als de pessimistische tegenhanger van de tweede
metafoorgroep: Belichten door Big Data (Het wordt niet uitgesloten dat de metaforen in de belichtenmetafoorgroep ook op pessimistische manieren gebruikt kunnen worden). In deze metafoorgroep wordt
evenals in de tweede metafoorgroep gesproken over een hulpmiddel om een doel te bereiken. Hierin
zorgt Big Data voor inzichten en dus kennis. Echter, gesproken wordt over een ‘omklapmoment’ in het
gebruik van Big Data indien gemeenten gaan profileren. Zo is het idee dat overheden inzichten trachten
te verkrijgen over haar burgers die op negatieve of onethische manieren gebruikt worden. De metaforen
blijken voornamelijk terug te komen in discussies over de gevaren van Big Data. Hierin gaat het over
veranderende machtsverhoudingen, privacybelangen en overheidscontrole.

59

De metaforen worden onder andere gebruikt in de volgende illustrerende argumenten omtrent het
gebruik van Big Data die opgesteld kunnen worden op basis van bovenstaande tekstfragmenten:
-

Argument: Gemeenten die Big Data gebruiken zijn een groot gevaar voor de privacy van
burgers. (Tekstfragmenten 25, 26).

-

Argument: Burgers moeten zelf de uiteindelijke controle hebben over data die gemeenten
gebruiken omdat zij de data-eigenaren zijn. (Tekstfragment 27).

In de metaforen worden tenminste de volgende aspecten van Big Data benadrukt:
-

Assumptie: Met Big Data verkrijgt een gemeente de macht en controle over haar burgers.

Zoals voorgaand vermeld is Big Data in deze metafoor tevens een hulpmiddel. Gesteld wordt dat
gemeenten met Big Data zicht en dus kennis kunnen verkrijgen over haar burgers. Echter, het
hulpmiddel kent een negatief doel. Zo wordt het zicht over burgers gebruikt om macht en controle te
verkrijgen over burgers. Gesproken wordt over de ‘negatieve’ profilering waarmee privacybelangen van
burgers worden geschaad. Oftewel, het hulpmiddel Big Data wordt gebruikt door gemeenten ten koste
van belangen van burgers. Deze denkwijze wordt geïllustreerd in de tekstfragmenten waarin gesproken
wordt over verschillende hulpmiddelen om te overheersen. Alfa (24, 25) heeft het over Big Data als een
communistisch regiemiddel waarin overheden meekijken met wat burgers doen. Daarnaast heeft Epsilon
(26) het over de overheid als Big Brother. Oftewel, de overheid als een organisatie die alles weet over
haar burgers. Ten slotte heeft Èta (27) het over data als een spoor. Data is een bijproduct dat
achtergelaten wordt door andere activiteiten. Door de sporen kunnen overheden zo surveilleren.
-

Assumptie: Big Data zorgt voor angst.

Doordat Big Data voor negatieve doeleinden gebruikt wordt ontstaan angsten voor Big Data. Zo wordt
in de metafoor gesproken over de angsten van burgers voor een gemeente die gebruikmaakt van Big
Data. De overheid wordt immers neergezet als een alwetende organisatie die de privacybelangen van
burgers niet respecteren. Gemeenteambtenaren spreken op verschillende manieren over het zicht dat
gemeenten verkrijgen over burgers. Aldus Alfa (25) gaan mensen zich bedreigd voelen doordat iemand
meekijkt. Daarnaast stelt Epsilon (26) dat burgers vrezen om in de gaten gehouden te worden door de
overheid.
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(6) Construeren van Big Data
In de zesde metafoorgroep wordt gesproken en gedacht over bouwwerken (BIG DATA IS EEN
GEBOUW), hygiëne (BIG DATA IS HYGIËNE), voeding (BIG DATA IS EEN GEVOED CONSTRUCT),

nieuwsberichten (BIG DATA IS NIEUWS CONSTRUCT), kleuren (BIG DATA IS EEN GEKLEURD
CONSTRUCT) en taal en rede (BIG DATA IS EEN VERHAAL). Hierin gaat het over het bouwen,

schoonmaken en vertalen. Oftewel, het construeren van Big Data. Onderstaand volgen in tabel 12 enkele
kenmerkende tekstfragmenten waarin linguïstische metaforen worden weergegeven die geabstraheerd
zijn tot de conceptuele metaforen. Hierna worden de metaforen verder geduid.
Tabel 12 - Voorbeelden van linguïstische metaforen: Bouwen, schoonmaken en creëren

No.

Conceptuele
metafoor

(28) GEBOUW

Tekstfragment

“Onder water koppelt er van alles met van alles. Meestal merk je pas dat het
zo is als het omvalt. In twintig, dertig jaar gegroeid en diegene die het ooit
gebouwd heeft die leeft misschien niet eens meer.” (Kappa).

(29) GEBOUW

“Als je echt naar voorspellen gaat, dan moet je nog wel het algoritme
begrijpen. Je wilt hem wel aanpassen. Als je aan niemand meer kunt uitleggen
hoe dat ding nou is opgebouwd dan wordt het heel tricky.” (Beta).

(30) GEBOUW

“[…] als jij een model bouwt denk ik dat je eerlijker bezig bent dan als je
oordeel afhangt van met welk been je uit bed bent gestapt.” (Alfa).

(31) HYGIËNE

“Of de data waarmee je profileert wel voldoende schoon is. Dat zie je in

&

Amerika heel sterk, daar zit het racisme in de data. Op het moment dat je een

GEVOED

analyse maakt en mensen gaat profileren. Dan is die data gevoed met

CONSTRUCT

(32) HYGIËNE

racistische aannames, beslissingen eigenlijk.” (Alfa).
“De basis is de data-kwaliteit. Wil je gaan voorspellen in de toekomst moet je
zeker weten dat dat wat wij gebruiken dat dat klopt. Het moet voor het grootste
deel waar zijn. Er moet niet te veel vervuiling in zitten.” (Delta).
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(33) NIEUWS
CONSTRUCT

(34) GEKLEURD
CONSTRUCT

“Nou, ik bedoel te zeggen dat je nu bijvoorbeeld veel fake news in de data
hebt.” (Èta).
“Data kan ook nog weer een politieke kleur hebben. Welke politieke kleur heeft
het dan? Dat GroenLinks hier bijvoorbeeld in het college zit die hebben van
die klimaat dingen die ze willen doen.” (Thèta).

(35) VERHAAL

“Ja het verhaal om de data heen is heel belangrijk. Maar ook heel bepalend.
Dat maakt het best eng. Af en toe.” (Mu).

(36) VERHAAL

“Nou je kunt een heel mooi verhaal schrijven van nou, heel objectief dit is het
geval. Als dat niet in iemand anders zijn straatje valt dan gaat hij het net
andersom uitleggen.” (Mu).

Nadere metafoorduiding
Big Data wordt in deze metafoorgroep gezien als: Een simpele weergave van de complexe
werkelijkheid. De metaforen worden gebruikt in discussies over de kwaliteit van data en data-analyse
procedures. Hierin wordt kritisch gesproken over (on-)betrouwbaarheid van data en data-interpretatie.
Door te stellen dat Big Data-analyses altijd zorgen voor beperkte bewijzen worden de claims omtrent
de effectiviteit en betrouwbaarheid van Big Data als in de eerste twee metafoorgroepen betwist.
Hierdoor dienen de uitkomsten van data-analyses altijd kritisch benaderd te worden. Dit in tegenstelling
tot voorgaande metafoorgroepen waarin de menselijke invloed op de constructie en interpretatie van Big
Data genegeerd wordt.
Vanuit de tekstfragmenten met metaforen kunnen de volgende argumenten opgesteld worden:
-

Argument: Gemeenten moeten kritisch kijken naar de kwaliteit van data omdat data-kwaliteit
de basis is van betrouwbare besluitvorming in gemeenten. (Tekstfragmenten 28, 29, 31, 32, 33).

-

Argument: Politici baseren zich op data die past bij hun politieke agenda. (Tekstfragmenten
34, 36).

-

Argument: Het verhaal rondom de uitkomsten van Big Data-analyses is bepalend voor de
manier waarop uitkomsten gebruikt worden. (Tekstfragment 35).
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De metaforen benadrukken tenminste de volgende aspecten van Big Data:
-

Assumptie: Big Data is een sociaal-politieke constructie.

In de metaforen is het uitgangspunt dat gemeenteambtenaren Big Data construeren. De keuzes die
mensen maken zijn van invloed op de uiteindelijke data. Echter, mensen benadrukken hierin altijd
aspecten terwijl andere aspecten verscholen blijven. Zo vertolkt Big Data niet de waarheid maar altijd
een beperkte waarheid. Kappa (28), Beta (29) en Alfa (30) spreken bijvoorbeeld over het bouwen van
Big Data als het bouwen van een gebouw. Menselijke keuzes hebben hierin invloed op data evenals
tijdens het bouwen van een gebouw. Gemeenteambtenaren moeten altijd rekening houden met de
onvolledigheid en onbetrouwbaarheid van data. Zo heeft Beta (29) het bijvoorbeeld over het kunnen
uitleggen van de keuzes die zijn gemaakt tijdens de bouw. Alfa (31) en Delta (32) gebruiken daarnaast
de schoon-vuil dichotomie om de nadruk te leggen op de mate waarin data objectief is. Big Data is
schoon en dus objectief wanneer het niet vermengd is met andere substanties. Big Data is daarentegen
vervuild en dus subjectief wanneer de data in contact komt andere substanties. Ten slotte stelt Èta (33)
dat ‘fake news’ in Big Data kan komen waardoor het in mindere mate de waarheid vertolkt.
-

Assumptie: Big Data wordt gebruikt in een politieke context.

In de metaforen wordt benadrukt dat de uitkomsten van data-analyses worden gebruikt binnen een
politieke context. Data-analisten kunnen op basis van Big Data-analyses adviezen verstrekken over
welke beleidsinterventies genomen moeten worden. Echter, bestuurders kijken naar de belangen van
hun achterban. Hierdoor zouden zij andere keuzes kunnen maken dan vanuit de analyses wordt
aangeraden. Zo heeft Thèta (34) het over de politieke kleur van data. Daarnaast stelt Mu (35, 36) dat het
verhaal rondom Big Data belangrijk is.

7. Overschatten van Big Data
In de laatste metafoorgroep gaat het over hypes (BIG DATA IS EEN HYPE) en mode (BIG DATA IS EEN
MODEVERSCHIJNSEL). De metaforen worden gevonden wanneer gemeenteambtenaren praten over de

populariteit van de term Big Data. In tabel 13 worden enkele tekstfragmenten weergegeven waarin
linguïstische metaforen worden gebruikt van waaruit de conceptuele metaforen zijn geabstraheerd.
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Tabel 13 - Voorbeelden van linguïstische metaforen: Overschatten

No.

Conceptuele
metafoor

(37) HYPE

Tekstfragment

“Het andere wat mij erg opvalt is dat het een term is die er zo lekker in gegooid
wordt. Het is een hype.” (Zèta).

(38) MODEVER-

“Big Data, ik vind dat een heel moeilijk begrip eigenlijk. Het is voor mij een

SCHIJNSEL

soort hippe term eigenlijk. Ik weet nooit zo goed wat ik daaronder moet
verstaan.” (Mu).

Nadere metafoorduiding
In de tekstfragmenten wordt Big Data beschreven als: Een voorbijgaande trend die overschat wordt. De
enorme mogelijkheden van Big Data blijken in de praktijk beperkt. Zo worden de metaforen gebruikt
wanneer gepraat wordt over overschatting van de bruikbaarheid van Big Data in de gemeentelijke
praktijk. Hiermee worden de metaforen op een kritische manier gebruikt. De metaforen kunnen worden
gezien als een reactie op de optimistische taal rondom Big Data in de eerste metafoorgroep ‘Mijnen,
vangen en consumeren’.
De metaforen worden gebruikt in de volgende argumenten omtrent het gebruik van Big Data:
-

Argument: Big Data is slechts een modewoord die niemand precies begrijpt in gemeenten.
(Tekstfragment 37, 38).

Met de metaforen worden tenminste de volgende aspecten van Big Data benadrukt:
-

Big Data is een tijdelijk voorbijgaand gebruik.

Vanuit de taal van de gemeenteambtenaren ontstaat het beeld waarin Big Data net als een
modeverschijnsel een tijdelijk voorbijgaand gebruik is. Gesteld wordt dat de meeste mensen niet precies
weten wat de mogelijkheden van Big Data zijn. Echter, tegelijkertijd wordt wel gesteld dat hun gemeente
‘iets’ met Big Data zou moeten doen. In de citaten van Zèta (37) en Mu (38) wordt de moderniteit van
Big Data benadrukt. Net als bij een hype is er korte tijd enorme aandacht voor Big Data of data in het
algemeen. Werken met data maakt je daarnaast ook nog eens sexy. Mu heeft het over Big Data als een
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hippe term waarvan onduidelijk is wat eronder verstaan wordt. Big Data zou gebruikt kunnen worden
om je op een bepaalde manier te vertonen. Met het aannemen van een data-wetenschapper laat een
gemeente zien dat zij weet waar zij mee bezig is. Echter, anders dan de gemeente met de vertoning
voordoet hoeft de gemeente niet persé in controle te zijn. Ten slotte blijkt dat gemeenten bij elkaar kijken
wat zij doen met Big Data en elkaar nadoen net als sommige mensen de mode bepalen.
-

Big data is geen vervanging maar aanvulling van traditionele methoden van dataverzameling
en analyse.

Ten tweede wordt benadrukt dat de daadwerkelijke bruikbaarheid van Big Data overschat kan worden.
Hierin wordt bekritiseerd dat gemeenteambtenaren Big Data ziet als iets goeds terwijl neergekeken
wordt op andere traditionele methoden van dataverzameling en analyse. Zo wordt in deze metafoor
benadrukt dat een grote hoeveelheid data niet altijd beter hoeft te zijn dan een kleine hoeveelheid data.
Hierdoor is Big Data geen vervanging van- maar een aanvulling op- de traditionele methoden. Het is
niet nodig om gebruik te maken van sensordata als inzichten verkregen kunnen worden middels
interviews.

4.1.3 Metafoorspreiding
In voorgaande paragraaf werd inzicht geboden in de verschillende typen metaforen van Big Data die
gemeenteambtenaren kunnen gebruiken. Om te verduidelijken welke van deze metafoorgroepen
dominantie kennen in de taal van de geïnterviewde gemeenteambtenaren wordt in deze paragraaf de
spreiding van het type metafoorgebruik onder de gemeenteambtenaren nader bekeken. Omdat data is
verzameld bij een beperkt aantal gemeenteambtenaren wordt enkel gekeken naar de taal van alle
gemeenteambtenaren samen en wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, gemeente of rol.
Allereerst is in tabel 14 op de volgende pagina een overzicht weergegeven van het aantal
gemeenteambtenaren dat gebruikmaakt van metaforische taal die valt binnen een metafoorgroep. Om te
kunnen scoren op een metafoorgroep moet een gemeenteambtenaar tenminste een linguïstische metafoor
gebruiken die gecategoriseerd is binnen de metafoorgroep.
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Tabel 14 - Metafoorspreiding
Naam

(M/V)

Gemeente

Metafoorgroepen
Benutten

Belichten

x

x

Experimenteren

Controleren

Spioneren

Construeren

Overschatten

x

Alfa

M

Nijmegen

6Bèta

V

Enschede

Gamma

M

Enschede

x

x

x

Delta

V

Enschede

x

x

x

x

x

Epsilon

M

Arnhem

x

x

x

x

Zèta

V

Arnhem

Èta

M

Arnhem

Thetà

V

Arnhem

Jota

V

Arnhem

x

Kappa

M

Tilburg

x

Lambda

M

Tilburg

Mu

M

Tilburg

Nu

V

Tilburg

x

Xi

M

Tilburg

x

Omikron

M

Amersfoort

Pi

V

Amersfoort

x

x

Rho

V

Amersfoort

x

x

Totalen

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

10

x

x

x

x

x

x

8

4

13

x

x

x
5

12

5

x = Metafoorgroep wordt gebruikt

Op basis van bovenstaande tabel worden eerste aanwijzingen gevonden betreffende de dominantie van
metafoorgroepen die gemeenteambtenaren gebruiken. Alle metafoorgroepen blijken terug te komen bij
meer dan een gemeenteambtenaar. De meest dominante metafoorgroep betreft controleren (n=13).
Dertien van de zeventien gemeenteambtenaren maakten tenminste een keer gebruik van een
linguïstische metafoor die valt onder de metafoorgroep. Hiermee lijkt angst voor de
oncontroleerbaarheid van Big Data alsmede de potentiële waarde van Big Data in het meeste aantal taal
teruggevonden. Hierop volgend gebruiken gemeenteambtenaren metaforische taal die valt binnen de
metafoorgroepen construeren (n=12) en benutten (n=10). Minder dominant dan voorgaand benoemde
metafoorgroepen betreffen de metafoorgroepen belichten (n=8), spioneren (n=5) en overschatten (n=5).
De minst dominante metafoorgroep betreft uitvinden (n=4).
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Tevens kan worden bekeken in hoeverre gemeenteambtenaren Big Data vanuit verschillende
metafoorgroepen benadrukken. In Tabel 15 is een overzicht gegeven van het aantal metafoorgroepen
dat gebruikt wordt per gemeenteambtenaar. Hieruit blijkt een gemeenteambtenaar gemiddeld 3,4
metafoorgroepen te gebruiken. In de meeste gevallen scoren de gemeenteambtenaren op meer dan een
metafoorgroep. Immers, veertien gemeenteambtenaren van de zeventien (82,4%) scoren op meer dan
een metafoorgroep. Alfa en Éta gebruiken hierin de meeste geabstraheerde metafoorgroepen.
Daarentegen maken slechts drie van de zeventien gemeenteambtenaren, te weten Zèta, Thetà en
Lambda, gebruik van maar een metafoorgroep (17,6%). Kortom, eerste aanwijzingen worden gevonden
dat gemeenteambtenaren veelal op verschillende metaforische manieren denken en spreken over Big
Data.

Tabel 15 - Aantal metafoorgroepen per respondent
Aantal gebruikte metafoorgroepen

f Aantal gemeenteambtenaren (%)

0 metafoorgroepen

0 (0%)

1 metafoorgroep

3 (17,6%)

2 metafoorgroepen

3 (17,6%)

3 metafoorgroepen

3 (17,6%)

4 metafoorgroepen

3 (17,6%)

5 metafoorgroepen

3 (17,6%)

6 metafoorgroepen

2 (11,8%)

7 metafoorgroepen

0 (0%)

Totaal

17 (100%)

Gemiddeld aantal metafoorgroepen per gemeenteambtenaar

3,4

67

4.2 Theoretische en empirische metaforen van Big Data in vergelijk
Voorgaand is in kaart gebracht welke metaforen van Big Data gevonden worden in de verzamelde
verhalen over Big Data. In deze paragraaf volgt een vergelijk tussen de theoretische en empirische
metafoorlijst. Hiermee kan inzicht worden gegeven in de verschillen en overeenkomsten tussen de
theoretische en empirische metaforen. In Tabel 16 volgt een overzicht van deze vergelijking waarna de
overeenkomsten en verschillen nader worden besproken.
Tabel 16 - Vergelijking theoretische en empirische metaforen

Overkoepelende
metafoorgroep

Benutten
Belichten
Experimenteren
Controleren

Spioneren
Construeren

Overschatten

Empirische metaforen behorend bij de Theoretische metaforen die
metafoorgroep
vergelijkbare aspecten benadrukken
BIG DATA IS (EEN) …
GOUD, VOEDSEL, VERBORGEN
OBJECT, WILD DIER
ZINTUIG, SCHIJNWERPER,
IJSKRABBER, SPIEGEL
EXPERIMENT
WATER, WILDE NATUUR,
BEVEILIGD OBJECT, EMOTIONELE
ENTITEIT
CONTROLEMIDDEL, SPOOR
GEBOUW, GEVOED CONSTRUCT,
HYGIËNE, NIEUWS CONSTRUCT,
GEKLEURD CONSTRUCT, VERHAAL
HYPE, MODEVERSCHIJNSEL

BIG DATA IS (EEN) …
NATUURLIJKE HULPBRON
INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP

/
NATUURLIJKE KRACHT

INSTRUMENT VAN OVERHEERSING
GEKOOKTE MAALTIJD

/

Er blijken overeenkomsten te bestaan tussen de theoretische en empirische metaforen. Alle theoretische
metaforen kunnen binnen overkoepelende metafoorgroepen geplaatst worden. Zo baseren de
theoretische metaforen op vergelijkbare assumpties over Big Data als metaforen in vijf van de zeven
metafoorgroepen. De focus en evaluatie van Big Data in NATUURLIJKE HULPBRON komt overeen met
de empirische metaforen die onder de overkoepelende metafoorgroepen benutten vallen. In beiden wordt
optimistisch gesproken en wordt de enorme waarde van Big Data benadrukt. Onder de metafoorgroep
belichten kan INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP worden geplaatst. Hierin gaat het over het verkrijgen van
kennis om rationale keuzes te kunnen maken. NATUURLIJKE KRACHT past binnen de metafoorgroep
controleren. Zo gaat het om het beheersen van natuurkrachten. Bij de metafoorgroep spioneren kan de
theoretische metafoor INSTRUMENT VAN OVERHEERSING worden geplaatst. In beiden zorgt Big Data
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voor objectieve kennis. Echter, deze kennis wordt op een kwaadwillende manieren gebruikt. Ten slotte
wordt in de theoretische metafoor GEKOOKTE MAALTIJD evenals de metaforen onder de
metafoorgroep construeren de menselijke constructie van Big Data benadrukt.
In drie gevallen kunnen empirische metaforen binnen een overeenkomende theoretische metafoor op
een hoger niveau geplaatst worden. Zo vallen de brondomeinen GOUD en VOEDSEL (Empirisch) als
soorten hulpbronnen op een hoger niveau binnen NATUURLIJKE HULPBRON (Theoretisch). Daarnaast
passen de brondomeinen WATER en WILDE NATUUR (Empirisch) als typen natuurkrachten op een
hoger niveau binnen NATUURLIJKE KRACHT (Theoretisch) geïnterpreteerd worden. Ten slotte is het
brondomein CONTROLEMIDDEL (Empirisch) een variatie van INSTRUMENT VAN OVERHEERSING
(Theoretisch).
Tevens moet opgemerkt in de theoretische en empirische metaforen waartussen overeenkomsten bestaan
veelal verschillende brondomeinen worden gebruikt om dezelfde aspecten van Big Data te benadrukken
(Evenals de overeenkomende empirische metaforen die geplaatst zijn binnen een metafoorgroep veel
dezelfde aspecten van Big Data benadrukken vanuit verschillende brondomeinen). De theoretische en
empirische metaforen verschillen in brondomein maar kunnen zij wel in dezelfde metafoorgroep
geplaatst worden. Immers, een ZINTUIG (Empirisch) is bijvoorbeeld geen INDUSTRIEEL
GEREEDSCHAP (Theoretisch) maar benadrukt wel dezelfde aspecten, namelijk het verkrijgen van

kennis en rationele besluitvorming. Evenals een GEBOUW (Empirisch) geen GEKOOKTE MAALTIJD
(Theoretisch) is terwijl beiden wel de constructie van data benadrukken.
Ten slotte worden ook verschillen gevonden tussen de theoretische en empirische metaforen. In de
empirie worden twee metafoorgroepen gebruikt die niet werden gevonden in de literatuur. Zo werden
conceptuele metaforen die geplaatst kunnen worden on de twee metafoorgroepen experimenteren en
overschatten niet genoemd worden in het theoretisch kader. Hiermee worden geen studies besproken
waarin de metaforen worden gebruikt die dezelfde aspecten benadrukken. Zo wordt in de praktijk wel
metaforisch gesproken over het de experimentele manier waarop Big Data wordt benaderd en in de
theorie niet. Evenals in de praktijk wel gesproken wordt over de populariteit van het woord Big Data
terwijl deze metaforische taal niet terugkomt in de theorie.
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4.3 Samenvatting resultaten
In dit hoofdstuk is eerst een antwoord verkregen op de derde deelvraag: Welke metaforen gebruiken
gemeenteambtenaren? Middels het theoretische perspectief op de metafoor CMT is, zoals verwacht
vanuit het theoretisch kader, inzicht gegeven in de manieren waarop gemeenteambtenaren denken en
spreken over Big Data. Uit de data-analyse blijken 23 verschillende conceptuele metaforen opgesteld te
kunnen worden vanuit 172 linguïstische metaforen geïdentificeerd in de taal van de
gemeenteambtenaren. Hierna konden zeven verschillende metafoorgroepen worden verkregen. Een
onderscheid kan gemaakt worden tussen (potentieel) optimistische metaforen (benutten, belichten,
experimenteren, controleren), pessimistische metaforen (spioneren) en realistische metaforen
(construeren, overschatten). Tevens kan een onderscheid worden gemaakt tussen positivistische
metaforen waarin Big Data objectieve kennis is (benutten, belichten, experimenteren, controleren,
spioneren) en kritische metaforen waarin Big Data beperkte kennis is (construeren, overschatten).
Op basis van een analyse van metafoorspreiding zijn eerste aanwijzingen gevonden dat de
metafoorgroep controleren het meest dominant. Dertien van de zeventien gemeenteambtenaren heeft
gebruik gemaakt van de metafoorgroep. Ook blijkt dat de gemeenteambtenaren Big Data vaak op
verschillende manieren benadrukten. Zo gebruiken veertien van de zeventien gemeenteambtenaren
(82.4%) meer dan een metafoorgroep (>1).
Hierop volgend is een antwoord verkregen op de vierde deelvraag: Welke verschillen en/of
overeenkomsten bestaan tussen de metaforen van Big Data in de literatuur en metaforen van Big Data
gebruikt door hedendaagse gemeenteambtenaren? Alle conceptuele metaforen vanuit de literatuur
konden geplaatst worden binnen de metafoorgroepen opgesteld vanuit de empirie. Dit leidt tot een
breder begrip van de metafoorgroepen. Immers, de metafoorgroepen kunnen hiermee vanuit meer taal
worden uitgelegd. Daarnaast bleek dat in de literatuur geen metaforen worden benoemd die geplaatst
konden worden binnen de metafoorgroepen experimenteren en overschatten. Kortom, vijf
metafoorgroepen werden teruggevonden in de literatuur en twee metafoorgroepen niet.
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5. Conclusie
Voorgaand werden de resultaten van het onderzoek besproken. Op basis van de resultaten van het
onderzoek wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag.
Gestart werd door te stellen dat voor gemeenten de mogelijkheid is ontstaan om gebruik te maken van
Big Data. Vanuit de literatuur wordt geleerd dat mensen op verschillende manieren kunnen denken,
spreken en omgaan met Big Data. Echter, het is nog onduidelijk op welke manieren
gemeenteambtenaren denken en spreken over Big Data. Aan de hand van de Conceptuele Metafoor
Theorie van Lakoff en Johnson (1980) wordt in dit onderzoek getracht om inzicht te verkrijgen in de
metaforen van Big Data die gemeenteambtenaren gebruiken. Dit inzicht in metaforen van Big Data kan
helpen te voorspellen en/of verklaren of- en zo ja- op welke manieren aldus gemeenteambtenaren
gebruik gemaakt moet worden van Big Data. Vanuit een vergelijk tussen literaire en empirische
metaforen kan de theorie worden aangevuld door bestaande metaforen te conformeren en/of nieuwe
metaforen te ontdekken. Tevens kan worden bekeken of de metafooranalyse bruikbaar is in
bestuurskundig onderzoek.
De hoofdvraag die centraal stond in het onderzoek betreft:
In hoeverre komen de metaforen van Big Data die gemeenteambtenaren anno 2019 gebruiken overeen
met de metaforen van Big Data die vanuit de Big Data-literatuur opgesteld kunnen worden?
Om de hoofdvraag te beantwoorden werd eerst een metafoorlijst opgesteld vanuit literatuur over Big
Data in publieke organisaties. Dit betreft een initiële lijst met verschillende dominante manieren van
denken over Big Data in de literatuur. In de literatuur blijkt op verschillende manieren gesproken en
gedacht te worden over Big Data. Zo konden vijf verschillende conceptuele metaforen worden
opgesteld. Hierin worden metaforen gevonden waarmee -de enorme mogelijkheden van Big Data in
gemeenten (NATUURLIJKE HULPBRON, INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP), -de gevaren omtrent
beheersbaarheid van Big Data (NATUURLIJKE KRACHT), -de angst om overheerst te worden
(INSTRUMENT VAN OVERHEERSING) en -de beperktheid van data als sociaal-politieke constructie
(GEKOOKTE MAALTIJD) worden benadrukt.
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Vervolgens zijn zeven verschillende metafoorgroepen in kaart gebracht op basis van zeventien open
ongestructureerde interviews van zeventien gemeenteambtenaren in de gemeenten Amersfoort, Arnhem,
Enschede, Nijmegen en Tilburg. De zeven metafoorgroepen baseren zich in totaal op 23 conceptuele
metaforen die geabstraheerd kunnen worden vanuit 172 metaforen in de taal van gemeenteambtenaren.
Big Data wordt optimistisch benaderd door de nadruk te leggen op de mogelijkheden van Big Data in
de metafoorgroepen (1) benutten, (2) belichten en (3) experiment. De vierde metafoorgroep (4)
controleren is potentieel optimistisch door te stellen dat Big Data een waarde heeft maar tegelijkertijd
ook gevaren kent. Daarentegen worden de metaforen uit de vijfde metafoorgroep (5) spioneren op een
pessimistische manier gebruikt door te stellen dat Big Data zorgt kennis in de handen van kwaadwillende
overheden. In de metafoorgroep (6) construeren wordt Big Data op een kritisch-realistische manier
benadrukt door de nadruk te leggen uitkomsten van data-analyses als beperkte waarheden. Ten slotte
wordt de bruikbaarheid van Big Data kritisch besproken in (7) overschatten.
Vanuit een vergelijk tussen de theoretische en empirische metaforen worden overeenkomsten en
verschillen tussen de geraadpleegde literatuur en de taal van de onderzochte gemeenteambtenaren
gevonden.
Ten eerste blijkt een hoge mate van ambiguïteit omtrent de metaforische betekenis van Big Data in de
literatuur en in de taal van de gemeenteambtenaren. Immers, er worden veel verschillende typen
metaforen van Big Data gevonden waarin Big Data op verschillende manieren benaderd. Dit betekent
dat zowel in de literatuur als in de empirie bestaat nog geen gemeenschappelijke definitie wordt gebruikt
voor Big Data. Zo laten de resultaten van het onderzoek zien dat divergerende ideeën en meningen
bestaan over wat Big Data is. Vrijwel nooit blijkt taal van zowel wetenschappers als
gemeenteambtenaren uitsluitend optimistisch, kritisch of pessimistisch.
Daarnaast blijkt dat de dominante metaforen van Big Data in de literatuur gebruikt worden door
hedendaagse gemeenteambtenaren. Zo kan NATUURLIJKE HULPBRON onder benutten worden
geplaatst, INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP onder belichten, NATUURLIJKE HULPBKRACHT onder
controleren, INSTRUMENT VAN OVERHEERSING onder spioneren en GEKOOKTE MAALTIJD onder
construeren. Dit betekent dat in de literatuur metaforen worden gebruikt die vergelijkbare optimistische,
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kritische en pessimistische aspecten van Big Data benadrukken als gemeenteambtenaren in de praktijk.
Big Data wordt zowel in de literatuur als in de empirie benaderd als objectieve kennis die gebruikt wordt
door goed- of kwaad- willende overheden maar ook als beperkte kennis die volgt uit de sociale
constructie van data. Opvallend hierin is dat verschillende brondomeinen in de theoretische en
empirische metaforen worden gebruikt om vergelijkbare aspecten van Big Data te benadrukken.
Ten slotte worden vanuit de vergelijking ook verschillen gevonden. Zo worden in de taal van
hedendaagse gemeenteambtenaren twee metafoorgroepen gevonden die niet worden benoemd in de
literatuur. Zo blijkt dat in de literatuur geen metaforen worden gebruikt die passen binnen de
metafoorgroepen

experimenteren

en

overschatten

vanuit

de

empirie.

Dit

betekent

dat

gemeenteambtenaren vanuit de praktijk ook over aspecten van Big Data nadenken en spreken die niet
in de theorie niet worden belicht. Zo ligt in experimenteren de nadruk op kennisvergaring omtrent het
gebruik van Big Data en in overschatten ligt de nadruk op de bruikbaarheid van Big Data-analyses.
Concluderend, het Big Data-metafoorgebruik in de literatuur is voor een groot deel een afspiegeling van
het Big Data-metafoorgebruik van de onderzochte gemeenteambtenaren in de praktijk. Zo worden de
metaforische manieren van denken en spreken in de literatuur allen teruggevonden in de taal van de
gemeenteambtenaren. Daarbij zijn twee nieuwe metafoorgroepen in kaart gebracht vanuit de taal van
gemeenteambtenaren waarin de experimenten met Big Data en bruikbaarheid van Big Data worden
benadrukt.
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6. Discussie
In dit hoofdstuk volgt een methodologische (§6.1) en inhoudelijke (§6.2) reflectie op het onderzoek.
Tevens wordt verduidelijkt hoe de resultaten van het onderzoek gebruikt kunnen worden in de
gemeentelijke praktijk (§6.3). Aldoor worden richtingen van vervolgonderzoek aangeraden.

6.1 Methodologische reflectie
Het doel van dit onderzoek is om te leren over Big Data uit een vergelijking tussen metaforen van Big
Data in de literatuur en metaforen die gebruikt worden door hedendaagse gemeenteambtenaren. Het
onderzoek heeft een gedegen aanpak gehad om dit doel te behalen. Eerst is een metafoorlijst opgesteld
vanuit Big Data-literatuur. Daarbij is het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren in kaart gebracht.
Verhalen over Big Data zijn verzameld middels zeventien open ongestructureerde interviews met
zeventien gemeenteambtenaren. De differentiatie in de gekozen gemeenten heeft ervoor gezorgd dat
verschillende metaforen van Big Data zijn gevonden. Daarbij konden systematische analyseprocedures
de mate van betrouwbaarheid van de metafooranalyse verhogen.
Hoewel niet geclaimd kan worden dat het totale ‘metafoor van Big Data-gebruik’ nu wordt gekend, is
wel een completer beeld verkregen van de verschillende metaforen die gebruik kunnen worden. Hieruit
blijkt dat de metafooranalyse een bruikbare analysemethode is in bestuurskundig onderzoek waarin
wordt getracht om inzicht te verkrijgen in verschillende manieren van denken en spreken.
Toch moeten ook drie belangrijke methodologische beperkingen van het onderzoek worden aangehaald.
Allereerst is de metafooranalyse door maar één onderzoeker uitgevoerd. Dit beperkt de betrouwbaarheid
van metafooronderzoek (PRAGGLEJAZ Group, 2007; Cornelissen et al., 2008). Zo is gebleken dat de
onderzoeker, ondanks de gehanteerde analyseprocedures, nog steeds gebruik moet maken van eigen
interpretaties van teksten. Andere metafooronderzoekers zouden zo andere metaforen kunnen vinden en
deze metaforen anders duiden. Wanneer dit onderzoek nog een keer zou worden uitgevoerd wordt
aangeraden om de analyse door verschillende ervaren metafooronderzoekers uit te laten voeren. Vanuit
betrouwbaarheidsanalyses in de metafooridentificatie, abstractie en duiding fase zou gemeten kunnen
worden in hoeverre andere metafooronderzoek dezelfde resultaten vinden als in dit onderzoek.
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Daarnaast is het moeilijk gebleken om een hoog aantal respondenten in één gemeente te interviewen.
Hierdoor baseert dit onderzoek zich op een beperkte onwillekeurige steekproef van zeventien
gemeenteambtenaren in vijf gemeenten. Door de beperkte onwillekeurige steekproef kunnen geen valide
uitspraken worden gedaan over het metafoorgebruik binnen een gemeente. Tevens kunnen de
bevindingen niet gegeneraliseerd worden over andere gemeenten. Toch moet worden opgemerkt dat
gestreefd werd naar theoretische reikwijdte waardoor deze typen validiteit van minder belang zijn. Om
te komen tot een hogere mate van validiteit zouden onderzoekers zich in vervolgonderzoek kunnen
baseren op een grotere aselecte steekproef. Hierin kan gebruik worden gemaakt van vergelijkende
casestudies van waaruit metafoorgebruik tussen gemeenten of groepen kan worden vergeleken.
Ten slotte moet worden afgevraagd -of de theoretische metaforen de literatuur over Big Data
vertegenwoordigen en hierop volgend -of betrouwbare uitspraken over de afspiegeling tussen de theorie
en empirie kunnen worden gemaakt. De theoretische metaforen en de empirische metaforen zijn
namelijk op verschillende manieren gegenereerd. De onderzoeker heeft de theoretische metaforen
opgesteld aan de hand van gevonden publicaties over Big Data. Daarentegen is inzicht geboden in de
empirische metaforen op basis van systematische procedures uit de taal van gemeenteambtenaren. De
combinatie van theoretische en empirische metaforen heeft ervoor gezorgd dat zowel publicaties over
Big Data als gesproken taal kon worden benut. Toch kan de onderzoeker metaforen in de literatuur over
het hoofd zien. Daarbij heeft de onderzoeker bij de theoretische metaforen niet dezelfde systematische
procedures gehanteerd als bij de empirische metaforen. In toekomstig onderzoek wordt dan ook
aangeraden om vergelijkbare procedures te gebruiken om te zoeken naar Big Data-metaforen in de
literatuur.

6.2 Theoretische reflectie
Gegeven de methodologische beperkingen zijn met dit onderzoek verschillende bijdrages geleverd aan
bestuurskundige literatuur. Onderstaand volgt inzicht in wat uit de resultaten geleerd kan worden voor
de theorie.
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Verwacht werd dat middels het gebruik van het theoretisch model van de CMT om metaforen te
bestuderen inzicht kan worden verkregen in betekenissen die gemeenteambtenaren geven aan Big Data.
Uit het onderzoek blijkt het gebruik van de CMT een goede keuze. Zo blijken metaforische expressies
over Big Data terug te komen in alledaagse taal van gemeenteambtenaren. Deze metaforische expressies
brachten conceptuele metaforen in kaart. Dit resultaat sluit aan bij tal van onderzoeken waarin de CMT
is gebruikt om inzicht te bieden in metaforen die mensen gebruiken (cf. Bruni, Bonesso & Gerli, 2019;
Hekkala, Stein & Rossi, 2018; Jackson, 2016). Hiermee worden eerste bewijzen gevonden voor de
theoretische bruikbaarheid van de CMT in bestuurskundig organisatieonderzoek. De theoretische
relevantie van de CMT in de bestuurskunde zou verder uitgebreid kunnen worden door de theorie te
gebruiken om inzicht te bieden in betekenissen van nieuwe concepten in nieuwe publieke organisaties.
Een eerste bijdrage aan de Big Data-literatuur wordt geleverd door zeven metafoorcategorieën te vinden
die gemeenteambtenaren gebruiken om betekenis te geven aan Big Data. In tegenstelling tot voorgaande
publicaties waarin metaforen van Big Data zijn opgesteld vanuit gepubliceerde nieuwsberichten
(Puschmann & Burgess, 2014) of artikelen over het gebruik van Big Data in de gezondheidszorg
(Stevens et al., 2018) weergeeft dit onderzoek een variëteit aan metaforische betekenissen voor Big Data
vanuit gesproken taal door ambtenaren in verschillende gemeenten. De Big Data-literatuur kan hierin
aangevuld worden met twee metafoorcategorieën, te weten experimenteren met Big Data en het
overschatten van Big Data. In de literatuur worden nog geen metaforen benoemd voor het kennis
vergaren over Big Data door met Big Data te gaan experimenteren en te zien wat werkt (en wat niet).
Hierin lijkt (naïef) empirisme te bestaan waarin geen theorie getoetst wordt om kennis te verkrijgen uit
data-analyses. Daarnaast worden nog geen metaforen gebruikt om te benadrukken dat Big Data een
populair woord is terwijl het nog onduidelijk is welke waarde Big Data heeft voor gemeenten. De theorie
omtrent Big Data zou zich op de toekomst meer kunnen richten op deze aspecten van Big Data.
Opvallend is dat in de Big Data-literatuur en de praktijk verschillende en tegenstrijdige Big Datametaforen gebruikt worden. Oftewel, Big Data wordt op veel verschillende manieren gedefinieerd.
Hoewel het Big Data-metafoorgebruik van gemeenteambtenaren in de bestaande literatuur niet specifiek
bestudeerd is, worden wel vergelijkbare resultaten gevonden. Zo vinden Guenduez et al. (2020) dat
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publieke managers diverse percepties hebben over wat Big Data is en wat Big Data doet. Terwijl
sommige publieke managers positieve of negatieve percepties hadden van Big Data, vormen andere
publieke managers complexere, genuanceerde cognitieve structuren. Andere auteurs vinden, evenals in
dit onderzoek, technologische mogelijkheden gevaren van Big Data-gebruik in de publieke sector
(Klievink et al., 2017). Aldus Orlikowski en Gash (1994) kunnen verschillende interpretaties en begrip
van een technologie ervoor zorgen dat de implementatie en het gebruik van technologie verhinderd
wordt. Op een vergelijkbare manier zou ambigue en tegenstrijdig metafoorgebruik van
gemeenteambtenaren kunnen zorgen voor complexiteit tijdens Big Data-gebruik.
Het divergerende metafoorgebruik tussen gemeenteambtenaren kan mogelijk verklaard worden door de
verschillende organisatiecontexten en achtergrondkenmerken van de gemeenteambtenaren. Zo stellen
auteurs dat organisaties bestaan uit groepen mensen waarin interacterende individuen na verloop van
tijd gedeelde betekenissen en bijbehorende taal ontwikkelen (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005; Weick,
2001; 1995). Orlikowski en Gash (1994) spreken dan ook over congruerende technologische
betekenissen binnen groepen en divergerende technologische betekenissen tussen groepen. Daarbij stelt
Cornelissen (2012) dat metafoorgebruik kan verschillen tussen mensen met verschillende professionele
rollen. Zij komen namelijk op verschillende manieren in aanraking met Big Data. Big Data kan zo voor
technologen de oplossing zijn maar voor publieke managers het probleem. Doordat doelbewust data is
verzameld bij verschillende typen gemeenteambtenaren behorend bij verschillende groepen in
verschillende gemeenten worden zo divergerende metaforen van Big Data gevonden.
Aangeraden wordt om met vervolgonderzoek inzicht te verkrijgen in het metafoorgebruik van
verschillende groepen binnen één gemeente. Bekeken kan worden of metafoorgebruik daadwerkelijk
congrueert binnen groepen en divergeert tussen groepen. Een onderscheid zou gemaakt kunnen worden
tussen technologie-gebruikers, technologie-producenten, managers en/of institutionele actoren (Kaplan
& Tripsas 2008; Orlikowski & Gash, 1994; Pinch & Bijker, 1984). Dit is van belang omdat al deze
groepen te maken hebben met Big Data en invloed uit kunnen oefenen op het gebruik ervan. Zo stellen
Kaplan en Tripsas (2008) dat de interactie tussen producenten, gebruikers en instituties de ontwikkeling
van een collectieve denkwijze omtrent nieuwe technologie vormgeven.
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Ten slotte draagt dit onderzoek bij aan de Big Data-literatuur door twee impliciete epistemologische
claims betreffende Big Data te vinden in het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren. In de
positivistische metafoorgroepen staat Big Data gelijk aan objectieve kennis. Deze claims behoren veelal
bij optimistische retoriek waarin wordt gesteld dat overheden Big Data moeten gebruiken. Daarentegen
wordt vanuit kritische metaforen geclaimd dat Big Data altijd beperkte subjectieve kennis is. Deze
metaforen worden veelal gebruikt in taal waarin de betrouwbaarheid van Big Data wordt bekritiseerd.
Stevens et al. (2018) vinden hetzelfde onderscheid in artikelen over Big Data in de gezondheidszorg.
Zij stellen dat door het beperkte gebruik van het kritisch-interpretatief discours genegeerd wordt dat Big
Data een simplificatie van de werkelijkheid is. Dit past bij Kitchin (2014) die stelt dat een kritische
reflectie nodig is van de epistemologische implicaties behorend bij het enorme optimisme rondom de
data. Vydra en Klievink (2019) maken daarnaast een vergelijkbaar argument over literatuur omtrent het
gebruik van Big Data in de publieke sector. Zij stellen dat hierin weinig aandacht is voor de mensen die
Big Data gebruiken. Echter, in tegenstelling tot deze literatuur blijken verschillende kritische metaforen
doorgedrongen te zijn in de gemeentelijke praktijk.
Vanuit de resultaten van dit onderzoek kan geleerd worden over de mogelijke omgang met Big Data in
gemeenten. Hierin helpt de Culturele Theorie [CT] om de gevonden metaforen van Big Data te linken
aan verschillende bestuurlijke doctrines (wat-te-doen ideeën over hoe publieke organisaties
georganiseerd zouden moeten zijn) in de publiek management-literatuur (cf. Hood, 1998). Onderstaand
wordt besproken welke omgang met Big Data vanuit de literatuur lijkt te volgen uit het metafoorgebruik.
Bij benutten, belichten en experimenteren wordt een omgang gericht op efficiëntie en effectiviteit
verwacht. Hierbij hoort een laissez-faire houding betreffende het gebruik van Big Data. Daarnaast zijn
gemeenteambtenaren niet bang zijn om te experimenteren met Big Data om te bekijken wanneer het
werkt. Immers, gemeenteambtenaren leggen in de metaforen de nadruk op de enorme mogelijkheden
van Big Data terwijl risico’s van Big Data worden genegeerd. Dit optimisme past bij een
individualistisch cultureel perspectief. Individualisten streven volgens de CT naar maximalisatie van
eigen efficiëntie en effectiviteit (Thompson & Wildavsky, 1986; Douglas & Wildavsky, 1983). Mensen
in de individualistische cultuur stellen dat technologie goedaardig is en niet beschermd hoeft te worden
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(Schwarz & Thompson, 1990). Het metafoorgebruik lijkt samen te gaan met de bestuurlijke doctrines
van het New Public Management [NPM]. In het NPM worden ideeën over vernieuwing binnen de
overheid gerechtvaardigd vanuit efficiëntie en effectiviteit waarden (Osborne, Radnor & Nasi, 2013;
Klijn, 2012; Osborne, 2006; Kickert, 1997; Dunleavy & Hood, 1994; Hood & Jackson, 1991; Hood,
1991). Informatiesystemen worden hierin geadopteerd om de efficiëntie en effectiviteit van publieke
diensten te verbeteren (Cordella & Bonina, 2012). Op een vergelijkbare manier zou in het NPM gewerkt
worden met Big Data om te bekijken of Big Data voordelen biedt voor publieke organisaties.
Indien gemeenteambtenaren controleren en construeren gebruiken dan wordt een focus op regels en
routines in omgang met Big Data verwacht. Immers, in de metafoorgroepen ligt de impliciete uitdaging
in het controleren van privacy-gevaren alsmede het beoordelen dan wel verhogen van betrouwbaarheid
van data-analyses. Deze voorzichtige houding past bij een hiërarchisch cultureel perspectief.
Hiërarchisten zijn tolerant ten opzichte van technologie (Schwarz & Thompson, 1990). Zij stellen
namelijk dat technologie wel tegen een stootje kan. Echter, als mensen te wild met technologie omgaan
dan is de schade niet te herstellen. Omdat mensen niet te wild met technologie om willen gaan is er
controle nodig op het handelen van individuen. Gemeenteambtenaren zouden zo op zoek gaan naar
organisatievormen die zich richten op regels en controle. Dit past bij de bestuurlijke doctrines van het
Progressive-era Public Administration [PPA]. Onder PPA is de overheid een gesloten systeem waarin
data intern wordt opgesloten (Clarke & Margetts, 2014). Data moet hierin aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoen om gebruikt te mogen worden. Daarbij wordt data niet gedeeld met burgers om de potentiële
gevaren van data te beperken. Kortom, in het PPA wordt getracht om risico’s van Big Data te reguleren.
Vanuit spioneren wordt een focus op transparantie en samenwerking geïmpliceerd. In de metaforen
worden namelijk grote risico’s betreffende het gebruik van Big Data gezien. Big Data wordt neergezet
als een machtsmiddel die zorgt voor ongelijke machtsverhoudingen tussen overheden en burgers.
Gemeenteambtenaren stellen dat gemeenten geen data van burgers mogen gebruiken om burgers te
overheersen. Zij dienen samen te werken en openheid te bieden. Hiermee wordt het gebruik van Big
Data vanuit een egalitair cultureel perspectief bekritiseerd. Egalitaristen baseren zich op informatie
tegen centrale autoriteit en tegen ongelijkheid (Thompson & Wildavsky, 1986). Technologie wordt

79

gezien als uiterst kwetsbaar waardoor mensen voorzichtig met de technologie moeten om gaan (Schwarz
& Thompson, 1990; Thompson, Ellis & Wildavsky, 1990). Bij spioneren behoren dus
organisatievormen die de nadruk leggen op het verkleinen van ongelijkheden. Zo past het
metafoorgebruik bij de bestuurlijke doctrines van het New Public Governance [NPG] en Digital-Era
Governance [DEG]. Beiden richten zich op samenwerking om gelijkheid te verkrijgen tussen mensen.
NPG baseert zich op het coproduceren van publieke diensten (Osborne et al., 2013; Osborne, 2006). De
burger is hier niet langer alleen afnemer van een publieke dienst maar produceert deze publieke dienst
samen met de overheid. De DEG karakteriseert zich hierop volgend op een complete digitalisering van
papier en telefoon-gebaseerde systemen en plaatst digitale technologie centraal in de overheid (Margetts
& Dunleavy, 2013; Dunleavy, Margetts, Bastow & Tinkler, 2006). Evenals het NPG wordt hierin de
samenwerking tussen overheid en burgers benadrukt. Echter, in het DEG gaat het over het digitale
karakter van deze samenwerking.
Ten slotte kan vanuit overschatten, maar ook vanuit het benoemde spioneren, worden gekozen om
vanwege de onvoorspelbare risico’s van Big Data geen gebruik te maken van Big Data. Big Data is
hierin de volgende trend waarvan niet geweten wordt of het bruikbare oplossingen biedt. Daarbij is Big
Data een middel in handen van de elite om burgers te overheersen. In deze sceptische houding wordt
een fatalistisch cultureel perspectief herkend. Fatalisten stellen dat technologie wispelturig is (Schwarz
& Thompson, 1990). Alles zou goed kunnen komen maar alles kan ook helemaal fout gaan. Echter,
zijzelf hebben geen controle over het slagen van de technologie waardoor zij pleiten om niks te doen.
Concluderend, gemeenteambtenaren gebruik verschillende metaoren waarin de risico’s omtrent het
gebruik van Big Data anders worden ingeschat. Bij dit metafoorgebruik passen doctrines over hoe een
gemeente die gebruikmaakt van Big Data georganiseerd zou moeten zijn. Vervolgonderzoek wordt
aangeraden om deze link tussen Big Data-metafoorgebruik en manieren van organiseren in gemeenten
verder te verduidelijken en testen. Hierin kan publieke managers gevraagd worden hoe zij Big Data
duiden en hoe een gemeente die Big Data gebruikt georganiseerd zou moeten zijn. Vervolgens wordt
bekeken welke culturele perspectieven domineren. Dit inzicht kan helpen om in de toekomst Big Datagebruik beter te organiseren.
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6.3 Praktische implicaties
Gemeenten hebben de technologische mogelijkheid om Big Data te gaan gebruiken verwelkomd. Echter,
de implementatie van Big Data is niet alleen een kwestie van technologische mogelijkheid maar ook
van acceptatie en bereidwilligheid (Guenduez et al., 2020). Hiertoe wordt bepleit dat publieke managers
niet alleen aandacht moeten besteden aan technologische mogelijkheden maar zich ook bewust zouden
moeten zijn van de metaforen die gemeenteambtenaren gebruiken om betekenis te geven aan Big Data.
Dit onderzoek leert ons dat gemeenteambtenaren gebruikmaken van ambigue en/of tegenstrijdige
metaforen van Big Data. Zo denken en spreken zij over verschillende aspecten van Big Data.
Beredeneerd is dat verschillende Big Data-definities van invloed kunnen zijn op de manier waarop Big
Data-gebruik uitgevoerd en gelegitimeerd wordt. Indien het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren
niet herkend en bediscussieerd wordt dan kan dit leiden tot verkeerde verwachtingen en tegenstrijdig
gedrag van deze gemeenteambtenaren betreffende Big Data. Immers, inconsistenties in interpretaties
van technologie in organisaties kunnen zorgen voor verkeerde verwachtingen en/of tegenstrijdig gedrag
(Orlikowski & Gash, 1994). Daarbij kan het gebruik van één metafoor ervoor zorgen dat een beperkt
onjuist beeld van Big Data wordt verkregen waarin de mogelijkheden en gevaren van Big Data worden
overschat of onderschat. Al met al beperkt dit het succes van Big Data-gebruik in gemeenten.
De resultaten van dit onderzoek zouden nu op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Ten
eerste helpt begrip van de gevonden metafoorcategorieën te identificeren welke problemen en
mogelijkheden gemeenteambtenaren zien omtrent het gebruik van Big Data. Dit verbrede begrip kan
helpen tijdens het formuleren van beleid en standaarden omtrent Big Data-gebruik. Daarnaast kunnen
publieke managers proberen om het gedrag van gemeenteambtenaren te sturen in gewenste richtingen
door bewust gebruik te maken van metaforen van Big Data in communicatie. Hiermee zou bepaalde
kennis over Big Data worden overgebracht en mogelijk overtuigen. Ten derde zou middels het gebruik
van brainstormsessies of digitale platformen waarin gemeenteambtenaren hun manier van denken over
Big Data uitleggen moeten worden aangemoedigd om tot een collectieve betekenis omtrent Big Data te
komen. Ten slotte zouden publieke managers het protocol van de metafooranalyse in andere contexten
kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in metaforen.
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Ter afsluiting, dit onderzoek startte met de bewering dat voor gemeenten de mogelijkheid is ontstaan
om grote databestanden, oftewel Big Data, te gebruiken. Zo staan gemeenten voor de keuze of- en hoezij Big Data moeten gebruiken. Met een focus op het metafoorgebruik van gemeenteambtenaren zijn nu
verschillende ambigue manieren van denken en spreken omtrent Big Data verduidelijkt. Hoewel het
volledige beest Big Data hiermee niet wordt gezien kan vanuit de metaforen wel meer worden geleerd
over het beest.3 Wellicht zouden de metaforen in de toekomst kunnen helpen om weloverwogen keuzes
omtrent het gebruik van Big Data te maken. Hierin zouden gemeenteambtenaren ervoor moeten waken
dat Big Data altijd vanuit meerdere metaforen belicht wordt. Immers, zo wordt ontkomen aan het
paradoxale karakter van de metafoor als ‘manier van zien’ en tegelijkertijd ‘manier van niet zien’.

3

Terminologie overgenomen vanuit de parabel van de olifant en de blinde mannen (John Saxe 1816-1887 in:
Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1998).
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Bijlagen
Bijlage 1. Zoektocht naar Big Data praktijken in gemeenten
Na een zoektocht middels Google en Lexus Nexus worden onderstaand de gevonden gemeenten die
praten of gebruikmaken van Big Data opgesomd. Het betreft geen uitputtende lijst van gemeenten. Uit
de lijst zijn gemeenten benaderd totdat voldoende interviews zijn geregeld.

Gevonden gemeenten:
Gemeente Alkmaar; Gemeente Almere; Gemeente Alphen aan de Rijn; Gemeente Amersfoort;
Gemeente Amstelveen; Gemeente Amsterdam; Gemeente Apeldoorn; Gemeente Breda; Gemeente
Capelle aan den IJssel; Gemeente Den Haag; Gemeente Deventer; Gemeente Dordrecht; Gemeente Ede;
Gemeente Eindhoven; Gemeente Enschede; Gemeente Groningen; Gemeente Haarlem; Gemeente ’sHertogenbosch; Gemeente Hollandse Kroon; Gemeente Kerkrade; Gemeente Leeuwarden; Gemeente
Leidschendam-Voorburg; Gemeente Nijmegen; Gemeente Noordoostpolder; Gemeente Rotterdam;
Gemeente Schiedam; Gemeente Utrecht; Gemeente Tilburg; Gemeente Waalwijk; Gemeente Zaanstad;
Gemeente Zevenaar; Gemeente Zwijndrecht; Gemeente Zwolle
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Bijlage 2. Topiclijst
Doelstelling: De respondenten zoveel mogelijk laten vertellen over het concept Big Data zonder dat de
onderzoeker te veel sturende vragen stelt. Doorvragen op basis van de antwoorden van respondenten.

1. Introductie
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Voorstellen van de onderzoeker.
Bespreken van het onderzoek.
Bespreken van de keuze tot deze respondent.
Bespreken wat er gedaan wordt met de data verkregen uit dit interview.
Bespreken dat de respondent het uiteindelijke onderzoeksrapport toegestuurd krijgt.
Bespreken van de eventuele anonieme gegevensverwerking.
Vragen van toestemming voor een geluidsopname.
Beantwoorden van de resterende vragen die de respondent heeft.

Algemene informatie
Ø Wat is uw functie in gemeente …?
Ø Vragen naar/noteren van achtergrondfactoren: Geslacht, leeftijd

Kern
Mogelijke startvragen
Ø Hoe zou u zelf Big Data beschrijven?
Ø Wat betekent Big Data volgens u?
Ø Wat is Big Data voor u?

Ondersteunende lijst vervolgvragen
a. Ter verduidelijking van voorgaande tekst
§ Wat bedoelt u met … ?
§ Wanneer u … zegt, wat bedoelt u dan?
§ Het lijkt erop dat u … zegt, is dat een goede samenvatting?
b. Ter verkrijging van nieuwe informatie
§ Kunt u daar meer over uitleggen?
§ Ik zou graag meer willen horen over …
§ Hoe stelt u zich … voor?
§ Heeft u een voorbeeld van … ?
§ Als ik u … zag doen, wat zou ik dan zien?
§ Waarom heeft u … gedaan?
c. Ter verduidelijking van gevoelens
§ Wat is belangrijk binnen uw voorgaande verhaal volgens u?
§ Waarom is … van belang volgens u?
§ Hoe voelt u zich over … waar u over sprak?
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d. Ter verduidelijking van variërende perspectieven
§ Is uw perspectief op Big Data, als voorgaand beschreven, altijd zo geweest?
à Zo nee, wat was uw voorgaande perspectief?
§ Heeft u Big Data altijd op deze manier beschreven?
à Zo nee, hoe beschreef u Big Data voorheen?
§ Als u terugkijkt wat heeft uw perspectief doen veranderen?

Afsluiting
Ø Hebben we Big Data volgens u volledig beschreven? Zo nee: Wat zou u nog willen
toevoegen?
Ø Samenvattend kan ik dus stellen [bespreking van alle besproken benaderingen van Big Data].
Is deze samenvatting correct? Zo nee: Wat heb ik verkeerd opgevat?
Ø Wilt u nog iets vertellen over Big Data wat nog niet in dit interview is behandeld maar aldus u
wel belangrijk is?

Bedanken voor het interview en deelname aan het onderzoek
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Bijlage 3. Memo’s data-analyse
Onderstaand zijn de memo’s overgenomen die gedurende het onderzoek in ATLAS.ti zijn gemaakt.

Memo #1
Ik start met het zoeken naar linguïstische metaforen in de transcripten. De linguïstische metaforen
krijgen codes. Deze codes krijgen de naam van de linguïstische metafoor maar omvatten vervolgens wel
de tekst waarin de linguïstische metafoor werd geuit. Dit proces herhaalt zich totdat alle transcripten
zijn geanalyseerd op linguïstische metaforen.

Memo #2
De linguïstische metaforen van transcript 1-8 zijn voor een eerste keer geïdentificeerd. Tijdens de
linguïstische metafooridentificatie blijkt dat linguïstische metaforen niet alleen betrekking hebben tot
BIG DATA maar ook andere concepten als IT-PROJECT [o.a. IT-implementatie, IT-transformatie, IT-

praktijken] en PUBLIEKE ORGANISATIE. Ik kies ervoor om enkel de linguïstische metaforen te
identificeren die betrekking hebben op BIG DATA. Enkel deze linguïstische metaforen zijn namelijk
nodig om de hoofdvraag te beantwoorden. De code die ik gebruik is:
<Doeldomein BIG DATA: [Linguïstische metafoor]>
Tegelijkertijd blijkt het ook onnodig om alle linguïstische metaforen te coderen vanwege de hoeveelheid
tijd die dit in beslag neemt. Hierdoor kies ik ervoor om overige linguïstische metaforen te negeren als
zij geheel onbruikbaar zijn. Wanneer getwijfeld wordt aan de bruikbaarheid gebruik ik de code:
<Doeldomein OVERIG: [Linguïstische Metafoor]>
Met deze structuur in het coderen vind ik linguïstische metaforen snel terug en kan ik tegelijkertijd
onderscheid maken tussen linguïstische metaforen die wat zeggen over hetzelfde doeldomein. Dit is
nodig voor de abstractie van conceptuele metaforen.
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Memo #3
De linguïstische metaforen van transcript 1-8 zijn voor een tweede keer geïdentificeerd. Hierin werden
‘oude’ linguïstische metaforen uit de eerste ronde verwijderd en werden ‘nieuwe’ linguïstische
metaforen toegevoegd.

Memo #4
Start met het abstraheren van geïdentificeerde linguïstische metaforen tot conceptuele metaforen.
Hierbij moet ik opletten dat ik te maken met metaforen in individuele betekenisgeving.

Memo #5
De linguïstische metaforen van transcript 9-17 zijn voor een eerste keer geïdentificeerd.

Memo #6
De linguïstische metaforen van transcript 9-17 zijn voor een tweede keer geïdentificeerd. Hierin werden
‘oude’ linguïstische metaforen uit de eerste ronde verwijderd en werden ‘nieuwe’ linguïstische
metaforen toegevoegd.

Memo #7
Linguïstische metaforen van transcript 1-17 zijn een voor een geabstraheerd tot conceptuele metaforen.
Dit leidt in eerste instantie tot de volgende lijst met 47 conceptuele metaforen:
AFLEIDING, BOUWSEL, CHEMISCH MIDDEL, CONTAINER, DOEL, EIGENDOM, GEMODELLEERDE WERELD,
GESPREKSSTOF, GEVANGENE, GOED, GOUD, HAAR, IJSKRABBER, INGREDIËNT, INPUT, KAART, KNOOP,
KOKER, KOPPEL, KUISHEID, LEVENSDETECTOR, LICHTBRON, MIDDEL, MODEVERSCHIJNSEL,
NATUURLIJKE KRACHT, ONBEKENDE TAAL, OPEENHOPING, PENSTREEP, PLANT MET VRUCHTEN,
POLITIEK INSTRUMENT, PROP, SCHIP, SCHOONMAAKMIDDEL, SCHROEFJESBAK, SPEL, SPORT, SPUUG,
POTLOOD, VERGELIJKINGSMIDDEL, VERHAAL, VERKEER, VLOEISTOF, VOEDING, VUILNIS,
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE, ZINTUIG, ZOEKTOCHT

Memo #8
Na reflectie op de conceptuele metaforen blijken de geabstraheerde conceptuele metaforen soms nog te
onduidelijk, dubbelzinnig en complex. Ik maak de keuze om de conceptuele metaforen iteratief te
vereenvoudigen.
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Tijdens dit iteratieve proces let ik en verschillende punten:
1. Ik bekijk in ATLAS.ti of ik linguïstische metaforen vergeten ben te abstraheren.
2. Daarbij constateer ik of de linguïstische metaforen te interpreteren zijn binnen de
brondomeinen waar zij onder geplaatst zijn. Simpel gezegd, ik bekijk of de brondomeinen
logischerwijs volgen uit de linguïstische metaforen.
3. Ook bekijk ik of verschillende linguïstische metaforen binnen een conceptuele metaforen
te abstraheren zijn, al dan niet op een hoger abstractieniveau. Zo ja, dan wordt het nieuwe
brondomein aangenomen.
De volgende lijst met 23 conceptuele metaforen is geabstraheerd:
DIER, EIGENDOM, EXPERIMENT, GEBOUW, GOED, GOUD, HYGIËNE, IJSKRABBER, INGREDIËNT, INPUT,
KERNENERGIE, MACHTSMIDDEL, MODEVERSCHIJNSEL, NIEUWS, PLANT/TUINBOUW, PUBLICATIE,
SCHIJNWERPER, SPIEGEL, TWEELING, VERLENGSTUK VAN JEZELF, VOEDSEL, WATER, ZINTUIG

Memo #9
Op basis van de lijst aan conceptuele metaforen worden axiaal metafoorgroepen bedacht. Steeds tracht
ik om de initiële brondomeinen te schikken in eenduidige groep. Past het brondomein in de hogere groep
dan wordt de groep aangenomen. Dit leidt tot het voorlopige model met metaforen van Big Data (Het
voorlopige model wordt afzonderlijk weergegeven in bijlage 5).

Memo #10
Na herhaalde lezing van transcripten worden de metaforen van het voorlopige model verder aangepast.
Bekeken wordt of de taal onder de metaforen daadwerkelijk wordt gebruikt voor Big Data of dat andere
doeldomeinen worden gebruikt. Hierin blijken nog veel fouten gemaakt te zijn. Soms is het nog
onduidelijk of de linguïstische metaforen gaat over Big Data, Open Data of data-gedreven werken.
Daarbij is het soms nog onduidelijk hoe het brondomein volgt uit de linguïstische metaforen. Hierdoor
wordt gesteld dat verdere reflectie op de brondomeinen nodig is. Na deze reflectie worden conceptuele
metaforen aangepast en worden linguïstische metaforen verwijderd. Dit leidde tot de brondomeinen:
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BEVEILIGD OBJECT, CONTROLE MIDDEL, EMOTIONELE ENTITEIT, EXPERIMENT, GEBOUW, GEKLEURD
CONSTRUCT, GEVOED CONSTRUCT, GOUD, HYGIËNE, HYPE, IJSKRABBER, MODEVERSCHIJNSEL, NIEUWS,
SPIEGEL, SCHIJNWERPER, SPOOR, VERBORGEN OBJECT, VERHAAL, VOEDSEL, WATER, WILD DIER, WILDE
NATUUR, ZINTUIG

Verder blijkt dat het onderscheid tussen verschillende metaforen aan de hand van de metafoorgroepen
in het voorlopige model onhandig. Soms benadrukken metaforen uit verschillende groepen dezelfde
aspecten van Big Data. Hierdoor wordt gekozen om de metaforen te beschrijven aan de hand van
werkwoorden die worden geplaatst voor Big Data. Deze werkwoorden worden gevonden in de
conceptuele metaforen die eenzelfde focus hebben.
De metafoorgroepen die worden bedacht op basis van de conceptuele metaforen betreffen:
Metafoorgroep
Benutten

Op basis van:
Mijnen van GOUD, Consumeren van VOEDSEL, Vinden van een VERBORGEN
OBJECT, Vangen van een DIER.
Belichten
Waarnemen door een ZINTUIG, Belichten met een SCHIJNWERPER,
Openkrabben met een IJSKRABBER, Reflecteren met een SPIEGEL
Experimenteren Experimenteren met een EXPERIMENT
Controleren
Beheersen van WATER, Beheersen van WILDE NATUUR, Beveiligen van een
BEVEILIGD OBJECT, Rekening houden met een GEVOELIGE ENTITEIT
Spioneren
In de gaten houden met een CONTROLEMIDDEL, Opsporen met een SPOOR
Construeren
Bouwen van een GEBOUW, Opschonen van HYGIËNE, Maken van NIEUWS,
Kleuren van een GEKLEURD CONSTRUCT, Voeden van een GEVOED
CONSTRUCT, Vertellen van een VERHAAL
Overschatten
Vertonen met een MODEVERSCHIJNSEL, Overschatten van een HYPE
Per metafoorgroep wordt aan de hand van de taal in de interviews genoteerd hoe Big Data beschreven
wordt, hoe Big Data geëvalueerd wordt, welke aspecten van Big Data worden benadrukt en welke
kenmerkende argumenten worden gebruikt voor Big Data. Hiermee is het uiteindelijke model met
metafoorgroepen, conceptuele metaforen en linguïstische metaforen geformuleerd alsmede verdere
interpretatie van de metaforen verkregen.
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Bijlage 4. Rapportage linguïstische metafooranalyse
In de rapportage zijn de normen van de PRAGGLEJAZ Group (2007, p. 14) gevolgd.
1. Tekst details
Tekst Respondent Bron

Genre; besproken
onderwerpen

1.

Alfa

Gesproken taal

2.

Bèta

Gesproken taal

3.

Gamma

Gesproken taal

4.

Delta

Gesproken taal

5.

Epsilon

Gesproken taal

6.

Zeta

Gesproken taal

7.

Èta

Gesproken taal

8.

Thetà

Gesproken taal

9

Jota

Gesproken taal

10.

Kappa

Gesproken taal

11.

Lambda

Gesproken taal

12.

Mu

Gesproken taal

13.

Nu

Gesproken taal

14.

Xi

Gesproken taal

15.

Omikron

Gesproken taal

16.

Pi

Gesproken taal

17.

Rho

Gesproken taal

Big Data in gemeente
Nijmegen
Big Data in gemeente
Enschede
Big Data in gemeente
Enschede
Big Data in gemeente
Enschede
Big Data in gemeente
Arnhem
Big Data in gemeente
Arnhem
Big Data in gemeente
Arnhem
Big Data in gemeente
Arnhem
Big Data in gemeente
Arnhem
Big Data in gemeente
Tilburg
Big Data in gemeente
Tilburg
Big Data in gemeente
Tilburg
Big Data in gemeente
Tilburg
Big Data in gemeente
Tilburg
Big Data in gemeente
Amersfoort
Big Data in gemeente
Amersfoort
Big Data in gemeente
Amersfoort

Totale aantal woorden

Aantal
woorden
totaal
6990

Aantal
woorden
respondent
5995

5517

5035

3496

2812

8069

7401

6245

5689

5149

4781

2129

1846

5003

4524

3322

2828

2373

2044

1175

844

2880

2409

2327

1844

2191

1886

3344

3128

2614

1938

2072

1820

64902

56824

2. Lezerspubliek aangenomen voor de analyse
Een hedendaags publiek anno 2019. Hiermee is de betekenis van taal die de onderzoeker gebruikt
identiek aan de betekenissen van woorden anno 2019.
3. Besluiten omtrent de lexicale eenheden
Zinnen werden ingedeeld naar lexicale eenheden. Deze lexicale eenheden kunnen meerdere
woorden bevatten.
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4. Gebruikte middelen
Woordenboek
Dikke van Dale 2019
DataATLAS.ti
analyseprogramma
5. Besluiten omtrent de codering
Besluiten over de contextuele betekenis, de basis betekenis en de relatie daartussen werden eerst
gedaan op intuïtieve basis door een individuele analist. Vervolgens werden de intuïtieve besluiten
getest op basis van het Dikke van Dale woordenboek.
6. Analyse details
Aantal analisten
Een
Achtergrond
De analist is een Nederlandssprekende mannelijke student bestuurskunde.
analist
Hij woont in Nijmegen en was gedurende het proces 24-25 jaar.
Genoten training
De analist heeft meerdere keren geoefend op verschillende teksten.
voorafgaand aan
Daarnaast heeft hij onderzoeken gelezen over metaforen en metafooranalyse.
codering
Aantal rondes van De analist codeerde twee keer dezelfde tekst. Tussen de twee rondes van het
coderen
coderen van dezelfde tekst zat minstens een dag.
Discussies
Niet mogelijk doordat slecht één analist linguïstische metaforen heeft
geïdentificeerd.
7. Resultaten van de analyse
Statistische analyse Niet mogelijk doordat slecht één analist linguïstische metaforen heeft
van
geïdentificeerd.
betrouwbaarheid
tussen analisten.
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Bijlage 5. Voorlopig model metaforen van Big Data

1.

Overkoepelende
metafoorgroep

Geabstraheerde
conceptuele metaforen

Geïdentificeerde linguïstische metaforen (f)

Totaal

Natuurlijke
hulpbronnen, planten,
voedsel en dieren

GOUD

Boven (6), uithalen (6), bak (4), mijnen (3), dieper (2), goud (2),
goudmijn (2), onder (2), ontginnen (2), aanboren (1), bergen (1),
emmers omdraaien (1), eruit krijgen (1), omhoog (1), uit putten
(1)
Inbedden (4), harken (3), leven (3), groeien (2), aanleggen (1),
bloeien (1), bloemen (1), dood (1), geboren (1), laaghangend
fruit (1), plukken (1), proeftuinen (1), rotte appels (1), vruchten
(1), wildgroei (1)
Verborgen (4), vangen (3), verschuilen (3), omheen (1),
uithangen (1)
Behappen (2), bewerkingen (2), hapklare brokken (1), klaar
maken (1), overleven (1), overlevingsdrang (1), voeden (1)

35

Gevoelige data (9), toegang (5), bij mogen komen (4), kracht
(3), veiligheid (3), afschermen (1), beveiligen (1), gevoelige
dingen (1), hekken (1), indekken (1), kluiswanden (1), schortjes
(1), veilig speelveld (1), veilige omgeving (1), vernietigen (1)
Bron (5), data-lek (4), stroom (3), stromen (2), data-meer (1),
doordruppelen (1), rondpompen (1), verzuipen (1), water (1)

34

Projecteren (2), spotlight (1), tegen het licht houden
uitlichten (1), zichtkans (1)
Reflectie (1), spiegel (1)
Bevroren ruit (1), openkrabben (1), vooruitzicht (1)
Inzicht (37), inzichtelijk (10), in kaart hebben (9), beeld
zicht (3), feedback uit de stad (2), gevoel (2), Big Brother
black box (1), ogen sluiten (1), witte vlek (1), zichtbaar
zintuigen van de stad (1)
Digitale tweeling (3)
Verlengstuk (1)

6

PLANT

DIER
VOEDSEL

2.

Natuurlijke krachten

KERNENERGIE

WATER

3.

Mens,
licht
verlichting

en

SCHIJNWERPER
SPIEGEL
IJSKRABBER
ZINTUIG

TWEELING
VERLENGSTUK
JEZELF
4.

Machines en koken

VAN

INPUT

INGREDIËNT
5.

Wetenschap

PUBLICATIE

EXPERIMENT

(1),

(3),
(1),
(1),

23

12
9

19

2
3
72

3
1

Input (4), uitkomen (2), verwerken (2), aansluiten (1), briefje in
(1), briefje uit (1), garbage-in (1), garbage-out (1), instoppen
(1), koekjesfabriek (1), nummer (1), produceren (1), soepel
lopen (1), vastlopen (1)
Ingrediënt (1)

19

Openbaar (11), open (10), publiceren (5), buiten (4), transparant
(3), binnen (2), archiveren (1), geheim (1), publiek maken (1),
toegankelijk maken (1), vertrouwelijk (1), vrij geven (1)
Experiment (11), Data-lab (2), experimenteren (1),
gemodelleerde wereld (1), uitvinden (1)

41

1

16

6.

Politiek en macht

MACHTSMIDDEL

Macht (3), monopolie (3), beschermen (1), clash (1),
communistische regiemodel (1), dominante partij (1),
informatiepositie (1), politiek iets (1)

12

7.

Gebouwen en
menselijke constructies

GEBOUW

Bouwen (7), lagen (4), onderbouwen (4), architectuur (3),
bouwers (2), kleur (2), omvallen (1), ondersteunen (1),
opbouwen (1), opstapelen (1), optuigen (1)
Opschonen (1), schoon (1), vervuiling (1)
Fake news (1)

27

HYGIËNE
NIEUWS

3
1

8.

Mode en uiterlijk

MODEVERSCHIJNSEL

Hype (2), erbij horen (1), follower (1), hip (1), hot (1),
schermen (1), sexy (1), vertoning (1), vooruit lopen (1)

10

9.

Economie en markt

GOED
EIGENDOM

Verkopen (5), leverancier (3), leveren (3), betalen (1)
Eigenaar (10), eigendom (3), beheren (1), teruggeven (1)

12
15

Totaal

23

390

100

