
De	  big	  data	  revolutie	  van	  Viktor	  Mayer-‐Schönberger	  en	  Kenneth	  Cukier	  
Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden 

Samenvatting	  
Aan het begin van het boek vertellen ze al snel de definitie van big data, er is namelijk geen 

exacte definitie hiervan. Big data verwijst naar dingen die je op een grotere schaal kunt doen 

die op een kleinere schaal niet meer mogelijk zijn. De schrijvers willen door middel van dit 

boek uitleggen waar we nu staan en hoe we zo ver zijn gekomen. Daarnaast worden ook de 

risico’s en de voordelen van big data in het boek uitgelegd.  

Zoals in de huidige tijd; momenteel is de zoekmachine Google sneller met het achterhalen 

hoeveel mensen er besmet zijn met een griep dan de overheidsinstanties. Als men besmet is 

met een griep zoeken ze in Google naar de symptomen van deze griep. Deze informatie 

wordt allemaal opgeslagen door Google waardoor zij een inschatting kunnen maken van 

hoeveel mensen er ziek zijn.  

Er worden drie verschuivingen binnen big data uitgelegd in het boek. De eerste verschuiving 

is dat de (a)selecte steekproefomvang al heel erg oud is, het is nu onnodig om nog een 

steekproef af te nemen als je alle data die je voor het onderzoek zou kunnen hebben op 

internet kan vinden. Big data test namelijk alles, en alle data staat wel ergens op het internet 

opgeslagen. De tweede verschuiving is de rommeligheid van big data. Maar 5% van de data 

die is opgeslagen is gestructureerd, wat betekent dat de hoeveelheid data dat is opgeslagen 

heel veel is en maar een klein percentage daarvan ook daadwerkelijk is gestructureerd. Dit 

maakt verder niet zoveel uit, de hoeveelheid data gaat namelijk boven de kwaliteit van de 

data. Ook wel; meer is belangrijker dan beter. De derde verschuiving is de correlatie. De 

rommeligheid resulteert in het feit dat we niet meer hoeven te weten ‘waarom we het willen 

weten’, maar de vraag ‘wat is het?’ is genoeg voor de ons.  

De risico’s van big data zijn dat niemand meer de data die ze vinden gaan onderzoeken of 

het echt waar is. Zo kunnen we zoeken op symptomen van ziekte, maar misschien zijn we 

wel helemaal niet ziek en doen we het om echt meer informatie te krijgen. Dan komt er via 

Google eruit dat er mensen ziek zijn, terwijl dit misschien helemaal niet waar is.  

De voordelen van big data zijn dat je altijd alles kan weten. Dit is voordelig voor bedrijven, zo 

kunnen ze ergens snel en slim op in spelen. Het is minder voordelig voor de consument, je 

wordt overal en altijd achtervolgd. Google weet bijvoorbeeld waar je huis, je school, je werk, 

etc. is.  

 

Reviews:	  
Een review van Eva Tueling voor de website: De kennis van nu.  



‘Samenvattend is dit een duidelijk, overzichtelijk en gestructureerd boek over wat big data 

was, is, en kan worden. Het leest prettig door de duidelijke opbouw, elk hoofdstuk begint met 

een voorbeeld van het thema dat behandeld gaat worden. Historische anekdotes: een 

zeenavigator uit 1839 die logboekgegevens van schepen ging verzamelen zodat schepen 

efficiënter konden varen als voorbeeld van dataficatie, maar ook vrij recente voorbeelden: de 

captcha-herkenningsmethode waarmee websites spambots succesvol buiten de deur 

houden als voorbeeld van het economisch benutten van big data. De schrijvers grijpen 

regelmatig terug naar dat voorbeeld, waardoor je als lezer alles goed in context kunt 

plaatsen. Zo word je aan de hand genomen door de complexe onderwerpen. 

Met een hype als big data is het onvermijdelijk dat het aantal mensen dat erop inspringt ook 

talrijk wordt. Vele bedrijfjes, initiatieven en guru’s worden als voorbeelden van toepassingen 

aangedragen. Daardoor duizelt het je al snel van de namen, bekende als Facebook, Google, 

Twitter, Amazon, Wallmart, eBay, IBM, Microsoft en Apple, maar ook minder bekende 

namen als Farecast, Experian, Aviva, Xoom, Kaggle, Inrix, Zynga, Decide.com, FlightCaster, 

Quantcast, en nog veel meer. Als de schrijvers dan verderop ervan uitgaan dat je nog weet 

wat dat bedrijfje precies doet, dan raak je als lezer wel eens de draad kwijt. Die namen 

hadden wel wat minder gekund - of zou er sponsoring in het spel zijn...? Alleen Big Data kan 

daar het antwoord op geven...’ 

Ik ben het met deze review eens, het boek is makkelijk te lezen door de voorbeelden die ze 

geven. Maar verderop in het boek raak je juist hierdoor snel de draad kwijt met al deze 

verschillende voorbeelden. Er zijn teveel voorbeelden en teveel bedrijven die ze benoemen 

waardoor je soms door de bomen het bos niet meer kan zien.  

 

Een review van Hans Kramer voor de website: De IT Auditor. 

‘In het geheel genomen wordt de visie op ‘big data’ op een vlotte en aantrekkelijke manier 

uitgewerkt waarbij goede, aansprekende voorbeelden worden gebruikt. Kortom een absolute 

aanrader!’ 

Ik ben het niet helemaal met deze review eens. De visie wordt inderdaad op een vlotte en 

aantrekkelijke manier uitgewerkt waardoor iedereen het makkelijk en snel kan begrijpen. Ik 

zou het boek alleen niet zo snel aanraden aan mensen. Het gaat teveel over voorbeelden in 

het boek waardoor je de draad kwijtraakt waar je precies bent.  

 

Een review van Ellen IJzerman voor de website: Hebban.  

‘Mayer-Schönberger en Cukier hebben met De big datarevolutie een begrijpelijk, en 

aangenaam leesbaar boek geschreven dat niet alleen de donkere kant van big data laat 

zien, maar ook hoe we het kunnen gebruiken om op tal van terreinen vooruitgang te boeken, 

die op een andere manier niet gerealiseerd had kunnen worden. Of anders veel langer op 



zich zou hebben laten wachten. Het enige minpunt van het boek is dat de gebruikte indeling 

tot gevolg heeft dat bij diverse onderwerpen dezelfde voorbeelden worden gebruikt en die 

herhaling is niet prettig. Dat neemt echter niet weg dat iedereen dit boek eigenlijk zou 

moeten lezen, omdat het over ons, onze gegevens en onze toekomst gaat.’   

Wederom ben ik het met deze review eens. Elke recensie is ook een beetje hetzelfde; 

makkelijk leesbaar, aanrader, etc.. Maar bij deze recensie staat een minpunt over de 

gebruikte indeling. Ik vond juist de gebruikte indeling wel prettig, hierdoor was er een 

chronologische volgorde in het boek. Door deze indeling werden wel steeds weer dezelfde 

voorbeelden opnieuw gebruikt, op andere momenten. Ik vraag me af of dat anders zou zijn 

als er een andere volgorde zou zijn.  

 

Mijn	  mening	  
Ik vond het een boek dat je makkelijk kon weglezen. Er staan geen lastige woorden in en het 

is op een makkelijke manier geschreven en door middel van de voorbeelden weet je precies 

waar het over gaat en kan je je er beter iets bij voorstellen. De voorbeelden zijn tevens ook 

een minpunt, er werden zo veel voorbeelden gebruikt dat je door de bomen het bos niet 

meer kon zien. Steeds werden verschillende voorbeelden weer teruggehaald waardoor je 

weer even na moest denken; wat was dat bedrijf ook alweer? Daarnaast vind ik de 

chronologische volgorde heel fijn in het boek. Ze beginnen met een inleiding waar big data 

precies voor staat en daarna gaan ze vanaf het ‘nu’ naar helemaal op het einde naar ‘straks’ 

en de risico’s. Zo krijg je een goed beeld van wat big data precies inhoudt.  

Ik zou het niet zo snel aanraden aan mensen, je leert er niet zoveel van als dat ze zeggen op 

de cover van het boek. Het boek is namelijk 4/5 voorbeelden, als je de voorbeelden zou 

inkorten kom je nog maar met een klein boekje uit, dit boek zou ik misschien wel aanraden 

aan anderen.  

Ik vond het vooral heel lastig om de opdrachten die ik moest uitvoeren heel lastig om te doen 

met dit boek. Er staan geen duidelijke ‘tips’ in en hoe je big data goed kan toepassen op je 

eigen bedrijf.  

 

Inzichten	  voor	  instant-‐cameraad.	  	  
• Gebruik Google om te kijken wat de bezoekers interessant vinden qua camera’s en 

instant camera’s. Dit kan door middel van een zoekwoordenplanner.  

• Het is onnodig om een steekproefomvang te doen om te kijken wat interessant is 

voor de bezoekers, dit kunnen we ook via Google zoeken.  

• We moeten de bruikbare informatie die bijvoorbeeld Google aan ons geeft goed 

natrekken, misschien is het wel helemaal niet waar.  



 

Inzicht	  voor	  Champions	  League	  info.	  	  
• Meer gebruik maken van Google zoekwoordenplanner om op deze manier beter te 

kunnen zien waar de bezoekers meer naar kijken.  

Inzicht	  voor	  eenzame	  ouderen	  
• Met data bekijken waar de meeste (eenzame) ouderen wonen en met behulp van die 

gegevens kijken waar je het beste de berichten en de website kan promoten. 

Supermarktenvergelijken	  
• Op internet is er ergens wel bekend welke supermarkt het populairst is in welke buurt. 

Speel hierop in. Als er bijvoorbeeld staat dat de Deen de beste supermarkt is, werkt 

dat niet in de steden waar deze supermarkt niet is.  

Openbaar	  vervoer	  Spanje	  
• Zorg dat je kan zien wanneer je het goedkoopste de kaartjes kan kopen voor 

verschillende bus- en treinreizen in Spanje. Zoek uit wanneer de bus- en treinreizen 

het rustigste zijn, misschien willen mensen wel in een rustige bus of trein zitten.  
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