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The Fact Club 
Het publieke debat voeden met feiten 
 

Terwijl wij met Nederland op een trendbreuk zitten (meer doen in meer concurrentie met 
minder mensen, energie, geld etc), gaat het huidige publieke debat vaak over kleine 
incidenten in plaats van over de grote uitdagingen op basis van feiten. Aan tafel komen 
bij Matthijs of Paul & Jeroen doe je met stoere uitspraken in plaats van een genuanceerd 
verhaal. Losse meningen zijn belangrijker dan onderbouwde argumenten. Dit is niet 
alleen onze eigen constatering. Ook ons netwerk, zowel publiek als media, geeft aan dat 
feiten ontbreken binnen het publieke debat. 
 
Een goed functionerend, constructief publiek debat is de basis van een democratische 
rechtsstaat. Argumenten op basis van feiten zijn een belangrijke voorwaarde voor een 
kwalitatief publiek debat. Feitelijke berichtgeving is hierbij de eerste stap, want het 
publiek baseert zijn mening grotendeels op berichten uit de media. Een gezond publiek 
debat heeft uiteraard verschillende meningen nodig, maar zolang deze meningen niet zijn 
gestoeld op feiten leiden ze niet tot goed beleid. Zonder de feiten te benoemen kunnen 
er geen werkbare oplossingen voor problemen gevonden worden.  
 
Ondertussen doen, onder invloed van de open data beweging, ministeries de deur steeds 
verder open en ook via organisaties zoals het CBS, en CPB is een schat aan informatie 
beschikbaar. Veel van deze informatie bereikt het grote publiek niet of onvoldoende; 
open data initiatieven blijven nog te vaak enkel bekend onder insiders en ook wordt de 

informatie niet altijd even toegankelijk gepresenteerd. 
Om voor de democratische samenleving relevante informatie voor een breed publiek 
toegankelijk en inzichtelijk te maken en om helderheid te brengen in controversiële 
vraagstukken initieert De Publieke Zaak The Fact Club.  
 
The Fact Club is een interactief platform waar over verschillende thema’s de belangrijkste 
feiten te vinden zijn. Fact teams, bestaande uit datareporters, analisten en designers, 
achterhalen de belangrijkste feiten en verwerken deze in visueel aantrekkelijke fact 
reports.  
 
 
 
 

Screenshot website 
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Hoe werkt The Fact Club? 
 
Fact reports 
Centraal staan de fact reports. Voor elk thema wordt een multidisciplinair team 

samengesteld van thema-experts, onderzoekers, designers en programmeurs. Ieder 
team wordt geadviseerd door een lid van de Raad van Advies.  
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door datareporters, vervolgens zal een analist de data 
analyseren en interessante verbanden leggen. Deze analyse is de basis voor de 

visualisaties.  
 
Voor het onderzoek wordt gebruikt 
gemaakt van bestaande informatie. 
Om ervoor te zorgen dat de feiten 
die we presenteren daadwerkelijk 
correct zijn zullen onderzoekers van 
Motivaction op verschillende 
momenten tijdens het onderzoek  
kwaliteitschecks uitvoeren. 
  
De feiten worden visueel 
aantrekkelijk verwerkt in fact 
reports. Deze zijn online via  

Screenshot fact report arbeidsmarkt 

 
www.thefactclub.nl voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk te delen via social media. 
Wij zijn ons ervan bewust dat er ook over de feiten altijd discussie zal bestaan. Daarom 
verantwoorden we de (eventuele) keuzes die zijn gemaakt in een 
verantwoordingsdocument en kan er kan er uiteraard ook op de fact reports worden 
gereageerd. 
 

Thema’s 
The Fact Club behandelt 
een aantal thema’s. In 
overleg met de voorzitter 
wordt elk van de thema’s 
inhoudelijk afgebakend. 

De vragen die hieronder 
geformuleerd zijn, zijn 
bedoeld ter illustratie.  
 
   
     Screenshot fact report arbeidsmarkt 

 
- Arbeidsmarkt: Dit fact report brengt de arbeidsmarkt in kaart. Wat is het 

arbeidspotentieel? Hoeveel mensen zijn aan het werk, parttime of fulltime? Hoeveel 
mensen werken niet, met welke reden? 
 

- Woningmarkt: Dit fact report brengt de woningmarkt in kaart. Hoeveel mensen 
huren er scheef? Welk percentage huurt sociaal en welk deel privaat? Hoeveel 
mensen hebben een hypotheek? Wat is de nationale hypotheekschuld? Hoeveel 

woningen staan leeg, hoeveel te koop? 
 

- Ouderenzorg: Dit fact report brengt de ouderenzorg in kaart. Hoe wordt de 
ouderenzorg gefinancierd? Wat voor zorg hebben ouderen nodig? Hoeveel mensen 
werken er in de ouderenzorg? Hoeveel ouderen hebben zorg nodig, nu en in de 
toekomst? 
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- Energie: Dit fact report brengt onze energiehuishouding in kaart. Wat is nu het 
werkelijke energieverbruik? Waar haalt Nederland zijn energie vandaan? Hebben 
besparingen nut? Hoe groen is groen echt? Wanneer zijn onze gasvelden leeg? 

 

Daarnaast is er nog een aantal thema’s die we in de toekomst met The Fact Club willen 
behandelen: 
 
- Immigratie: Dit fact report brengt de immigratie in kaart. Hoeveel mensen komen 

er Nederland binnen? Waar komen ze vandaan? Wat doen ze voor werk? Waar gaan 
ze wonen? Wat verdienen ze? Blijven immigranten altijd in Nederland?  

 
- Europese samenwerking: Dit fact report brengt de Europese samenwerking in 

kaart. Hoeveel wetten komen er uit Brussel? Hoeveel invloed heeft Nederland op 
Europees beleid? Wat levert Europese Samenwerking Nederland op?  

 
Deze thema’s zijn geselecteerd aan de hand van de volgende criteria: 
 
- Feiten beschikbaar: Er moeten harde data over het onderwerp beschikbaar zijn. 

Deze data moeten zelf geen onderwerp van discussie zijn en zijn openbaar of mogen 
openbaar gemaakt worden. 

 
- Tastbaar / micro: Iedereen moet in zijn of haar dagelijks leven (direct of indirect) 

met het thema in aanraking komen.  
 

- Controverse: Er moet een bepaalde controverse over het thema bestaan. De 
meningen zijn erg verdeeld zonder dat deze op feiten zijn gebaseerd. De kern van het 
debat is hierdoor zoekgeraakt.  

 
- Politieke agenda: Het thema moet op de politieke agenda staan. Dit brengt media-

aandacht met zich mee en de kans wordt groter dat de feiten ook een grotere rol in 
het politieke debat gaan spelen. 

 
Raad van Advies 
De fact teams worden ondersteund door een Raad van Advies, deze bestaat uit 
toonaangevende denkers die affiniteit hebben met een of meerdere thema’s. De leden 
van de Raad van Advies adviseren de fact teams en brengen de fact reports onder de 
aandacht. De Raad van Advies bestaat nu in ieder geval uit Hans de Boer, Annemiek 

Roobeek en Rudy Stroink. 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Screenshot fact report arbeidsmarkt 
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Media vervolg is samenwerking met BNR 
 
Om ervoor te zorgen dat de feiten daadwerkelijk een rol gaan spelen binnen het publieke 
debat is BNR betrokken als ontwikkelpartner. Deze samenwerking heeft als doel The Fact 

Club een kickstart te geven. Wij willen daadwerkelijk impact maken op het publieke 
debat en zijn van mening dat in de beginfase een 
mediapartner hiervoor essentieel is. Eenmaal 
gepubliceerd zijn de fact reports echter voor alle 
media vrij te gebruiken en het is onze ambitie 
dat The Fact Club een referentiepunt wordt 
binnen het publieke debat.  
 
Via verschillende kanalen (zowel nieuwe als 
traditionele media) krijgen de fact reports een 
vervolg: 
 

 Aparte rubriek ‘Feit van de dag’ op BNR. Elk fact report bestaat uit vele 
verschillende feiten. In een aparte rubriek kan er iedere dag een feit worden 
uitgelicht waarover meer achtergrond informatie wordt gegeven. Dit maakt de 
website van BNR interessanter om te bezoeken en levert dus meer traffic op, ook 
bij The Fact Club.  

 Debat naar aanleiding van publicatie fact report. In veel programma’s van 
de BNR wordt gedebatteerd, de fact reports kunnen als basis voor deze debatten 
dienen. Op deze manier ontstaat er geen debat over de feiten, maar over 

argumenten op basis van dezelfde feiten. 
 Fact reports als nieuwsbron of 

achtergrond. Fact reports zelf kunnen een 
nieuwsbron zijn, bijvoorbeeld wanneer de 
feiten over een thema niet overeen komen 
met het heersende beeld. Ook is er iedere 
dag wel iets in het nieuws over immigratie, 
sociale zekerheid, duurzaamheid, woningen 
of de zorg. Fact reports kunnen bij 
reportages als achtergrond dienen om het 
nieuws van de dag in perspectief te plaatsen 
of om ongefundeerde stellingen te 
ontkrachten.  

 FD. Elk thema wordt gelanceerd met een dubbele opiniepagina met reacties op en 
rond een discussiestuk van de themavoorzitter en manager, en daarna grondig 
behandeld, met feitelijke artikelen, reacties en columns van belangrijke spelers en 
opiniemakers. 

 Events en voorlichting. Door het fysiek samenbrengen van de belangrijkste 
spelers op een bepaald thema wint het debat aan diepgang en kunnen we op zoek 
naar antwoorden. We gaan actief de boer op met de fact reports, de bevindingen, 

en (laten) discussies organiseren, samen met de thema-voorzitters. 
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Wie doen er mee? 
 
The Fact Club is een initiatief van De Publieke Zaak, maar wordt mogelijk gemaakt in een 
samenwerking tussen verschillende partijen. Partijen die elk op een eigen manier, op 

basis van expertise, een bijdrage leveren. 
 
The Fact Club wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 BNR Nieuwsradio gebruikt fact reports in haar programma’s en organiseert 
thema-debatten. 

 
 Adstrat is een consultancybureau. Adstrat levert consultants voor onderzoek en 

analyse. 
 

 Motivaction is een onderzoeksbureau en bewaakt de kwaliteit van het onderzoek 
en denkt mee over de analyse. 

 
The Fact Club wordt ondersteund door: 
 

 AEF is een consultancybureau en levert consultants voor onderzoek. 
 

 SDU is een uitgever en verspreidt de fact reports via relevante tijdschriften zoals 
Public Mission. 

 

 SEO is een onderzoeksbureau, onderzoekers van SEO adviseren over onderzoek 
en analyse. 

 
 CBS, onderzoekers van het CBS adviseren over onderzoek en analyse. 

 
 CPB, is betrokken als adviespartner, onderzoekers van het CPB adviseren over 

onderzoek en analyse. 
 

 SER, kroonleden van de SER zijn beschikbaar voor de Raad van Advies en 
onderzoekers van de SER adviseren over onderzoek en analyse 

 
Daarnaast werken we per fact report met themaspecifieke partners. 
 

 
De Publieke Zaak  
De Publieke Zaak is opgericht in 2003 door Mickey Huibregtsen en Pieter Winsemius en is 
inmiddels uitgegroeid tot een maatschappelijke incubator. De Publieke Zaak ontwikkelt 
concepten, samen met het bedrijfsleven, om maatschappelijke problemen aan te pakken. 
 
 

 

  

 

 


