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Introductie
De Stuiveling Open Data Award (SODA) biedt een podium voor de inspanningen van
overheidsorganisaties en hergebruikers van open data en beloont bijzondere prestaties
met een prijs. In het bijzonder is de SODA bedoeld om zichtbaar te maken wat er
mogelijk is met open data en het gebruik van open data te bevorderen.
In dit document vind je de inzendingen voor SODA2016 die aan de harde criteria
voldoen. De weergegeven teksten en afbeeldingen zijn afkomstig van de deelnemers.
Voor dit overzicht is een selectie gemaakt, in sommige gevallen zijn teksten ingekort of is
een keuze uit de afbeeldingen gemaakt. Deelnemers blijven eigenaar van de ingezonden
toepassing, afbeelding(en) en het filmpje.
Bekijk de inzendingen, klik door naar de toepassingen en de filmpjes en laat je
inspireren!

De organisatie van de Stuiveling Open Data Award
De Stuiveling Open Data Award wordt georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid
(onderdeel van ICTU) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aardbevingen Groningen

Gebruikte open data: open data afkomstig van het
KNMI. Deze worden bewerkt door Wim Blanken van
het Gasbevingenportaal en vervolgens door de
animatie ingelezen.

Omschrijving: Mijn toepassing is een visualisatie van alle
aardbevingen in Groningen sinds 1986 en maakt ze tevens
hoorbaar. In principe hoef je alleen op de startknop te drukken en
te kijken en luisteren. De animatie haalt de data op van het KNMI
(realtime) via een tussenstation, nl. het Gasbevingenportaal van
Wim Blanken die de data “sanitized”. Middels HMTL5 (CSS3,
JavaScript, Canvas) worden de data verwerkt. (Meer technische
info op http://www.dwarshuis.com/blog/2016/11/achtergrond-bijaardbevingen-groningen-animatie-versie-2/) De verspreiding van
het aardgas begin jaren 60 door Nederland via een gloednieuw
snel in de grond gestampt buizenstelsel ging razendsnel. De
onvermijdelijke nadelen die zich nu manifesteren blijven echter
steken in het gaswinningsgebied. Ook de kennis hierover in
Nederland is niet bijster groot. Dat is niet eerlijk: samen uit,
samen thuis. Dat moet veranderen. Deze animatie wil zijn
steentje bijdragen door één kernboodschap over te brengen
middels data-visualisatie: In Groningen is het niet één grote klap,
maar zijn het meer dan duizend kleinere klappen die heel erg veel
schade aanrichten. Hoewel elke beving op zich niet de kracht
heeft van een beving in Italië (maar nog steeds veel sterker is
dan menigeen denkt), zorgen ze samen voor veel ellende.
Motivatie: Er zijn naar mijn idee drie elementen die mijn animatie innovatief, creatief en uniek
maken: 1. De animatie laat de bevingen niet alleen zien maar ook horen. Ik ben altijd bezig
geweest met de Webrichtlijnen en het toegankelijk maken van websites voor mensen met een
functiebeperking en ik wilde ook graag dat blinden en slechtzienden iets konden ervaren. Ik hoop
dat dit enigszins gelukt is. Verder denk ik dat het geluid zowiezo een meerwaarde heeft. 2. Elke
cirkel op het scherm blijft enigszins zichtbaar, waardoor er een opeenstapeling van cirkels
ontstaat, en er in feite in de tijd een “heatmap” ontstaat. 3. Er loopt een timeline met korte
nieuwsfeiten onder door het beeld, ook kan er naar korte audio-fragmenten geluisterd worden.
Op deze manier leg ik een verbinding tussen de abstracte data en het “dagelijkse nieuws”.
Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.dwarshuis.com/ag
Link naar het filmpje: http://www.dwarshuis.com/divers/soda2016/

Gasbevingenportaal

Gebruikte open data: De data van het KNMI omtrent
aardbevingen. De data van het NLOG omtrent gaswinning.
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De PDOK
services BRT voor de achtergrondkaart. De Risicokaart
Nederland, Rijksmonumenten en beschermde
dorpsgezichten. Etcetera etcetera.

Omschrijving: Het gasbevingenportaal is gemaakt opdat een
ieder in Nederland een goed overzicht kan krijgen van de
gaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan. Naast
statistieken, kaarten en grafieken kunnen burgers snel
achterhalen in hoeverre hun woning te maken heeft gehad met
gasbevingen (MijnBeving). Burgers, media, politiek en sinds kort
ook rechters (https://www.arbiteraardbevingsschade.nl) maken
gebruik van deze voorziening. Door de data rond dit onderwerp te
combineren kunnen mensen (journalisten, burgers en politiek)
sneller achterhalen wat er speelt rondom het onderwerp van
gaswinning in Groningen.

De toepassing combineert data van meerdere bronnen.
Zo wordt o.a. de data van het KNMI gecombineerd met data van
de basisregistratie BAG opdat iedere beving wordt voorzien van
de juiste woonplaatsnaam. De verbeterde dataset is als service
beschikbaar gemaakt. Ook kan een ieder via de subsite
(mijnbeving) snel zien hoe erg zijn woning te maken heeft gehad
met bevingen. De site is al eerder door mevrouw Stuiveling
aangehaald als een mooi voorbeeld van het gebruik van
opendata. Bevinggevoeld was de eerste website die een compleet
bestand met gasbevingen online als service beschikbaar maakte.
De website is gemaakt door één vrijwilliger zonder enig
winstoogmerk. De hostingkosten worden betaald door de
Groninger Bodem Beweging.
Motivatie:

Link naar de toepassing/meer informatie: http://bevinggevoeld.nl/portaal/
Link naar het filmpje: bevinggevoeld.nl/Kaartenportaal gasbevingen en bodemdaling – Mozilla
Firefox 7-11-2016 22_31_59.mp4

De Woningmarktregio DeepDive

Gebruikte open data: CBS - Kerncijfers wijken en buurten
DVI/DPI Woningcorporaties VNG en KING - Lokale Monitor
Wonen WoON2015 Leefbaarometer Woningmarktregio's
Rijksoverheid DataWonen Planbureau leefomgeving
bevolkingsprognoses CBS - Gemeentelijke begroting

Omschrijving: 2 september 2016 heeft Minister Blok de
Woningmarktregio’s vastgesteld. Dit zijn de regio’s die voor de
woningcorporaties het werkgebied bepalen en voor de gemeentes
zijn dit gebieden waarbinnen zij gezamenlijk sturing kunnen
geven aan de volkshuisvestingsopgave. Gemeenten, corporaties
en huurdersverenigingen hebben uiteindelijk de minister
geadviseerd om tot de vastgestelde 19 woningmarktregio’s te
komen. Wij van Republiq wilden wel eens weten of deze verdeling
ook een beetje eerlijk is. Zijn er woningmarktregio’s die eigenlijk
een veel grotere opgave hebben dan anderen. Omdat de
betaalbaarheid onder druk staat, of dat de woonomgeving niet
aansluit bij wensen van de bewoners, of dat sprake is van krimp.
En zijn de woningmarkregio’s met de grootste opgaven ook wel in
staat om deze op te lossen? Hebben de gemeentes en
woningcorporaties hiervoor voldoende reserves? Wij hebben door
9 verschillende openbare databronnen te koppelen inzichtelijk
gemaakt hoe elke woningmarktregio is opgebouwd, wat de
opgave is en wat het oplossend vermogen per regio is. Dit inzicht
helpt corporaties en gemeenten om hun toekomstig beleid ook
vooral te richten op het oplossen van deze problematiek.
Daarnaast geeft het projectontwikkelaars inzicht in welke regio’s
nog kansen liggen voor nieuwbouw en renovatie.

Motivatie: Wij vinden het mooie aan onze inzending dat we heel
veel verschillende bronnen hebben gecombineerd en door middel
van algoritmes ook waarde aan hebben toegekend. Maar voor ons
was meedoen zeker zo belangrijk en leuk als winnen.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.republiq.nl/soda
Link naar het filmpje: http://www.republiq.nl/wp-content/uploads/2016/11/Film-1.mp4

Election Maps

Kiesraad - EML verkiezingsdata - CBS - Kerncijfers wijken en buurten
(incl. Kadaster data) - Open Street Maps (vele databronnen) –
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (voor de geocodering van
postcodes naar locatie)

Omschrijving: Election maps combineert twee interactieve visualisaties: verkiezingsuitslagen per stembureau en demografische
gegevens op buurtniveau. Bij beide visualisaties worden de plattegrond en kleurcodering gekoppeld aan een histogram dat de
verdeling binnen een gemeente laat zien. Verkiezingsresultaten en demografische statistieken worden in het nieuws en andere
publicaties vaak per gemeente in beeld gebracht. Maar gemiddelden per gemeente kunnen een sterk vertekend beeld geven.
Binnen gemeenten, op buurtniveau, zijn veel meer significante verschillen te zien. Door dynamisch per gemeente de schaalniveaus
van de kleurschakering in de legenda te bepalen en die in een histogram weer te geven ontstaat een veel informatiever beeld. De
weergave van verkiezingsuitslagen, met de score van een partij, het aantal opgeroepen stemmen en de opkomst samen in één
beeld, is uniek in onze visualisatie. Dit kan gebruikt worden, bijvoorbeeld door politieke partijen, om te zien in welke buurten de
opkomst laag is, iets dat in de huidige uitslagenlijsten (helemaal in grote gemeenten) ondoenlijk is omdat geografische clustering
daarin onzichtbaar blijft. Gemeenten zouden op basis hiervan de locaties van stembureaus kunnen evalueren.

Motivatie: Statistieken moeten naast verzameld ook gebruikt worden. Data
in platte tabellen is weinig inzichtelijk, laat staan inspirerend. Geografische
clustering of juist het bestaan van scherpe tweedeling is bijna onmogelijk te
zien in rijen cijfers. Visualisaties maken 'saaie statistiek' toegankelijker. Na
verkiezingen of een nieuwe reeks CBS gegevens komen kranten en nieuwssites dan ook regelmatig met interactieve kaarten van die gegevens. Maar
dat blijven momentopnames die de gegevens niet in context plaatsen.
Election maps brengt alle verkiezingsuitslagen uit de afgelopen jaren, plus
alle beschikbare CBS gegevens op buurtniveau samen, waardoor
ontwikkelingen zichtbaar worden en in context te plaatsen zijn. De
eenvoudige interface nodigt uit tot onderzoek. Daarmee ondersteunt deze
webapplicatie lokale politiek, effectief activisme en betere besluitvorming.
Open data worden niet alleen inzichtelijk gemaakt met een mooie
presentatie, maar kunnen ook actief ingezet worden voor democratie en
goed openbaar bestuur. Bij het ontwikkelen van deze webapplicatie kwamen
problemen aan het licht in de data van de Kiesraad, waarbij een aantal
(grote) bestanden van verkiezingen corrupt bleek te zijn. De ontwikkeling
van deze tool heeft daarom gezorgd voor een betere controleerbaarheid van
de verkiezingsresultaten.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.prograssive.org/electionmaps/
Link naar het filmpje: https://www.prograssive.org/electionmaps/video

Geoportaal van Overijssel

Omschrijving: Het Geoportaal van Overijssel is in oktober 2016
verbeterd. Het nieuwe Geoportaal van Overijssel helpt bij het vinden en
hergebruiken van Open geodata. Er zijn honderden kaarten als 3 sterren
Open Data beschikbaar. Met een vernieuwende vormgeving en een
unieke koppeling tussen geodata en services zelf. Je kan data
downloaden in verschillende formaten, waaronder ook in 2 versies van
het Open Data GML formaat. En om het gebruik van de data verder te
vergroten zijn er stabiele WMS- en WFS-services. Waarbij de WFSservices ook nog eens het GeoJson formaat ondersteunen. Dit alles zorgt
voor een veel gemak voor gebruikers, zoals app-ontwikkelaars. Het
Geoportaal vergroot op deze manier het hergebruik van de geodata van
de provincie Overijssel. De provincie Overijssel heeft er voordeel van,
omdat het gebruik van de juiste data zorgt voor betere besluitvorming.
En gebruikers besparen geld en moeite omdat ze de data niet nog een
keer zelf hoeven te kopen of te maken.

Motivatie: Het nieuwe Geoportaal is uniek in zijn soort. Honderden
datasets worden via het Geoportaal als Open Data beschikbaar gesteld.
Bestanden en services zijn op een vernieuwende manier beschreven.
Wat, wie, waar, wanneer? Hierdoor kan een gebruiker heel makkelijk
meteen zien, wat er in een bestand of service zit. Datasets en services
zijn in samenhang met elkaar beschreven. Zit een bestand in een service,
dan vind je ook de naam van die service. En vind je een service, dat
staat in de beschrijving ook welke datasets hierin zijn opgenomen. Deze
unieke koppeling zorgt ervoor dat gebruikers heel makkelijk toegang tot
alle beschikbare informatie hebben. De beschikbaarheid van
downloadbare data, maar ook de WMS- en WFS-services (met GeoJson)
maakt het voor gebruikers extra makkelijk. Je hoeft niet meer lang naar
je data te zoeken. Conversie hoeft ook niet meer. Je gebruikt de data
gewoon op die manier die het beste bij jouw toepassing hoort. Dit
vergemakkelijkt het gebruik en de creatieve toepassing bij het gebruik
van deze overheidsinformatie.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.geoportaaloverijssel.nl
Link naar het filmpje: https://youtu.be/dJgc_fLzxlQ

Gebruikte open data: Geodata
van de provincie Overijssel

MijnOmgeving - Renkum

Gebruikte open data: Ruimtelijke plannen
(bestemmingsplannen) BAG geocodeerservice
Kadastrale kaart Basisregistratie Topografie

Omschrijving: MijnOmgeving is een webviewer die
informatie verstrekt over (on)mogelijkheden tot
bouwen in de gemeente Renkum. De viewer beschikt
over informatie die te maken heeft met het beleid
ten aanzien van bouwen in de gemeente Renkum.
Deze informatie bestaat uit Bestemmingsplannen,
Welstandsbeleid, Archeologisch beleid en beleid ten
aanzien van bescherming van ondergrondse
leemlagen. De informatie wordt actueel gehouden
door ETL scripts die dagelijks de Open Data
bronbestanden vergelijken met de interne data en
eventueel actualiseren. Naast medewerkers van de
gemeente zijn de meeste gebruikers inwoners en
bedrijven. De meeste van hun oorspronkelijke
vragen aan de gemeente over bouwen worden door
deze viewer beantwoord. Geschat wordt dat hiermee
ongeveer 2000 vragen per jaar niet aan de
gemeente gesteld worden. Daarmee wordt de
organisatie ontlast, en kunnen inwoners en
bedrijven 24/7 zichzelf bedienen. Gebruikers van de
viewer hoeven niet te weten naar welke regel van
welk beleid ze op zoek zijn. Daar zorgt de viewer
voor. In die zin is deze viewer misschien wel een
prototype van een viewer voor de Omgevingswet!
Motivatie: Van de gebruiker die bouwplannen heeft wordt alleen verwacht dat zij/hij
weet waar die plannen plaats vinden. De viewer vertelt welk beleid ter plaatse van
toepassing is, en toont alle relevante informatie in simpele bewoordingen. En dat op
een responsive manier op de meeste beschikbare devices.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://geo.renkum.nl/mijnomgeving/
Link naar het filmpje: https://youtu.be/mGHo2gSJRG0

Boer & Bunder

Gebruikte open data: o.a. groenindex, groenmonitor,
pdok data, grondsoortdata, Actueel Hoogte Bestand
(AHN)

Omschrijving: Boer&Bunder is een webapplicatie die de toegankelijkheid van vijf open data sets vergroot
door de data te visualiseren op perceelsniveau. De app toont deze data voor alle 1,9 miljoen hectare
landbouwgrond in Nederland. Met de app kan een akkerbouwer met één klik beschikbare open data over
zijn percelen oproepen. Boeren kunnen aangeven welke percelen hun eigendom zijn en een Boer &
Bunder profiel aanmaken. Ook kunnen zij eventueel extra data toevoegen. Via een koppeling met het
bedrijfsmanagement van de boer, kunnen aanvullende gegevens uit managementprogramma’s die werken
met EDI-Crop-berichtenstandaarden automatisch in Boer&Bunder worden geladen. Alle zoekresultaten
binnen de applicatie zijn makkelijk via social media te delen. Op deze manier wordt open data voor een
brede groep ontsloten. De applicatie bevat een aantal achtergrondlagen: nationale luchtfoto’s uit PDOK,
Google maps , Top10NL, etc. De gebruiker kan die aan- of uitzetten. Als je de applicatie toestemming hebt
gegeven om jou geo-locatie te gebruiken, dan toont de app direct percelen bij jou in de buurt. Op de kaart
kan je zelf navigeren en in- of uit-zoomen. Via het filter ‘Boer’ kan je een kijkje nemen bij Boer&Bunder
boeren. Dit zijn boeren die hebben aangegeven welke percelen van hen zijn. Zij hebben een eigen
Boer&Bunder profiel. Iedere boer kan dit doen! Via het filter ‘Bunder’ kan je in de buurt op gewas
sorteren. Naast een aantal kenmerken toont de app per perceel de volgende datasets (zie onder).
Boer&Bunder onderscheidt zich op de volgende wijze van deze initiatieven: • De applicatie is vrij en open
toegankelijk, zonder inlog account en zonder commercieel oogmerk; • Boer&Bunder biedt informatie over
alle landbouwpercelen van Nederland, niet alleen die van een individuele boer; • Boer&Bunder toont
meerdere en verschillende type open data (gewasrotatie, bodem, natuur, hoogte, groei) op alle
landbouwpercelen; • Boer&Bunder stelt gebruikers via de share functie om ieder zoekresultaat makkelijk
via verschillende kanalen (social media) te delen. Boer&Bunder is nu een jaar in de lucht. Dat leverde
meer dan 80.000 gebruikers, meer dan een half miljoen pageviews en 1500 dagelijkse gebruikers op. Dit
laat zien dat Boer&Bunder iedere dag opnieuw waarde creëert voor haar gebruikers. Naast akkerbouwers
zijn dit met name loonwerkers, adviseurs en andere partijen in de periferie die met de boer over percelen
communiceren. Behalve het directe gebruik heeft Boer&Bunder ook bijgedragen aan een grote
bewustwording in de landbouw wat betreft de kracht van open data. Boer&Bunder draagt ook bij aan de
articulatie van de vraag naar open data: gebruikers hebben tal van nieuwe datasets voorgesteld die zij
graag gevisualiseerd zouden zien.

Motivatie: Wij maken data die eerder verspreid in verschillende portalen werd aangeboden, visueel beschikbaar op perceelsniveau. Het was
voor een akkerbouwer nog nooit zo makkelijk om deze data over hun eigen perceel, èn die van anderen, op te roepen en in te zien. We bieden
zo meer inzicht in de percelen van Nederland, in de eerste plaats voor akkerbouwers zelf. Daarnaast faciliteert Boer&Bunder de communicatie
met ‘data partners’ zoals loonwerkers, makelaars en adviseurs. Boer&Bunder staat voor een constructieve, zorgvuldige omgang met agrarische
data. Van daaruit zijn we in gesprek over de voordelen van open data, en de winst van het koppelen van data of hergebruik van data. Wij
geloven dat hoe meer verschillende typen gebruikers met open data werken, hoe rijker, interessanter en meer toegepast de toepassingen
worden die met die data ontwikkeld kunnen worden. Boer&Bunder heeft een grote impact gemaakt in een van oudsher gesloten sector. Op
termijn zien we ook een mooie kans in Boer&Bunder als communicatietool. Door data makkelijk beschikbaar te stellen en deelbaar te maken
kan Boer&Bunder boeren helpen om te communiceren over hun bedrijf en zichtbaar te maken waar zij trots op zijn. De applicatie kan zo
bijdragen aan een open dialoog tussen boer en burger en kansen bieden om nieuwe relaties op te bouwen en partnerschappen te ontwikkelen.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.boerenbunder.nl
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/190731649/59669f86f4

RODEO

Gebruikte open data: RODEO wordt gevoed met open data afkomstig
publiek gefinancierde organisaties, te weten: de Nederlandse
rechterlijke macht, al dan niet gecombineerd met rechtspraak van
het Hof van Justitie van de EU. Daarnaast wordt er gelinkt naar data
van het Basis Wetten Bestand (wetsartikelen).

Omschrijving: RODEO is een online tool waarmee rechtzoekenden en juridische
professionals op een intuïtieve manier belangrijke rechterlijke uitspraken kunnen
vinden. RODEO staat voor: Recht, Open Data En Ontdekking. In een woud van
rechterlijke uitspraken is het momenteel vrijwel ondoenlijk om eenvoudig te
achterhalen wat de belangrijkste uitspraken zijn. RODEO ondersteunt de gebruiker
in zijn zoektocht naar belangrijke rechtspraak, door het woud van vonnissen in één
oogopslag te visualiseren. Vervolgens kan de gebruiker via filtering de voor hem of
haar belangrijkste uitspraak ontdekken. Het werkende prototype van RODEO
(www.kenedict.com/rodeo), gericht op uitspraken uit het privacyrecht, laat dit al
zien. De gebruikers van RODEO zijn rechtzoekenden en juristen (studenten en
juridisch professionals). Voor beide groepen biedt RODEO op meerdere manieren
meerwaarde. De rechtzoekende burger kan immers steeds meer zijn zaak bepleiten.
Dit is broodnodig omdat het voor rechtzoekenden steeds lastiger wordt om toegang
tot het recht te verkrijgen (vanwege bezuiniging rechtsbijstand, verhoging
griffierechten). Men moet meer met minder. RODEO helpt de rechtzoekende hierbij,
zodat hij goed beslagen ten ijs zijn zaak kan bepleiten. Daarnaast biedt RODEO
juristen - zoals studenten en juridisch professionals - praktische handvatten om snel
en inzichtelijk de kern van de rechtspraak te ontdekken. reproduceerbaar: iedereen
met een inlogcode en een internetaansluiting kan de tool gebruiken. (…) Ingekort,
volledige tekst opvraagbaar.

Motivatie: RODEO is innovatief. De tool combineert technieken als machine learning en
datavisualisatie binnen het juridische domein. Daarnaast biedt de tool een innovatieve
wijze van interactie: gebruikers kunnen filteren en uitspraken ‘vastzetten’. Hierdoor
vergemakkelijkt hun ontdekkingsreis naar bruikbare rechtspraak. RODEO is creatief. Door
de nadruk te leggen op het visuele aspect krijgt de rechtspraak, dat voor buitenstaanders
doorgaans moeilijk te begrijpen is, een eigen ‘gezicht’. Daarmee breekt RODEO met de
traditie van softwarebouwers om juridische informatie uitsluitend als tekst aan te bieden.
RODEO is uniek. Niet eerder is er in ons land op basis van rechtspraak op deze manier een
handzame tool gemaakt die rechtzoekenden en professionals in staat stelt om in één
oogopslag de belangrijkste uitspraken te zien. Dit maakt RODEO uniek. Het te winnen
prijzengeld wordt ingezet om RODEO nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker te
maken, toegespitst op de doelgroepen van gebruikers. Dit kost tijd (programmeer-uren,
afstemmen met potentiële gebruikers) en geld (o.a. programmeurs, kosten in verband met
dataverbruik, hosting, etc.). Los van de doorontwikkeling, zal ook een gedeelte van het
prijzengeld gebruikt worden om de eerste betalende klanten te winnen. Het doel is om zo
snel mogelijk op basis van eigen groei RODEO door te ontwikkelen. Het prijzengeld is de
perfecte kickstarter om dit mogelijk te maken. Het RODEO-team staat hiervoor in de
startblokken.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.kenedict.com/rodeo/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xa6zV8jf9dU

Databank Zuid-Holland

Gebruikte open data: o.a. CBS (statline) Meerdere sets
van Dienst Uitvoering Onderwijs (Ministerie van OCW)
LRKP register (Ministerie van OCW) SWOV Rijksdienst
cultureel erfgoed Probiblio UWV CIZ Kadaster (BAG)

Omschrijving: De Databank Zuid-Holland biedt toepasbare informatie
voor beleidsmakers en bestuurders op verschillende bestuurslagen in
Zuid-Holland. Informatie waarmee overeenkomsten en verschillen
zichtbaar worden en duiding kan plaatsvinden. Informatie waarmee
vragen kunnen worden beantwoord als: Wat is er aan de hand? Heeft dit
besluit effect gesorteerd? Doen wij het even goed als elders? Nemen deze
problemen toe of af en hoe komt dat? De Databank Zuid-Holland draagt
op deze manier bij aan 'data-driven' en effectieve besluitvorming in het
publieke domein. De Databank Zuid-Holland is een applicatie met
verschillende modules waarin data over de sociale en fysieke
leefomgeving uit meerdere open data bronnen worden samengebracht en
vertaald naar informatie. De modules bieden ieder op hun eigen manier
een vertaalslag van de data. De vertaalslag bestaat uit definiëren,
ordenen, combineren, visualiseren en analyseren. Zo staat bijvoorbeeld
in de module 'alle cijfers' het definiëren en ordenen centraal. In deze
module worden data thematisch in tabellen en grafieken gepresenteerd
en kan de gebruiker zijn eigen instellingen kiezen bijvoorbeeld welke
regionale indeling de basis voor de aggregatie is. In de module
'wijkenatlas' staat het visualiseren en combineren centraal, en bij de
module 'factsheets' het analyseren. De module 'sociale barometer'
combineert en ordent data uit het sociale domein per gemeente of regio.
En de module 'Transitiemonitor' ordent en combineert data om
gemeenten en regio's inzicht te bieden over de aantallen en kosten die op
hen afkwamen bij de totstandkoming van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo
en de Participatiewet.

Motivatie: De Databank Zuid-Holland neemt de gebruiker als uitgangspunt en niet het verzamelen van data. De eerste vraag is: Wat
heeft een beleidsmaker of bestuurder, maar ook gemeenteraadslid of Statenlid in Zuid-Holland nodig om zijn/haar werk goed te
kunnen doen? Op basis daarvan wordt bepaald welke data er gepresenteerd worden en welke vertaalslag er nodig is. Dit maakt de
Databank Zuid-Holland uniek. We blijven op zoek naar nieuwe manieren om data te vertalen naar bruikbare beleidsinformatie, en
proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande beleidspraktijk. Zo bewegen we mee met de (nieuwe) uitdagingen waar
beleidsmakers en bestuurders mee te maken hebben. Deze creatieve en innovatieve manier van het toepasbaar maken van open data
voor de publieke besluitvorming verdient volgens ons de award.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.databankzh.nl
Link naar het filmpje: https://youtu.be/yat3YsUgU3Q

WOLK

Omschrijving: Steeds vaker worden steden getroffen door
extreme weersomstandigheden en natuurrampen. In Nederland
speelt vooral water de rol van vriend en vijand. Snel mogelijke
uitkomsten van een (regen)water ramp analyseren en visualiseren
is altijd lastig geweest, tegenwoordig zien we dat hitte in steden
daar bij komt. Samen met Ingenieursbureau TAUW en de Hanze
Hogeschool hebben we in een interdisciplinair team met GIS,
water, High performance computing en virtualisatie experts deze
modellering verbeterd. Tijdens een pilot voor Groningen en later
Hoogeveen hebben we een 3D versie van de overstromingkaarten
ontwikkeld voor een extreem regenval en hitte scenario. In 2016
breiden we onze inspanningen internationaal uit met Oslo, Tainan
en Manila als ideale kandidaten met sterk verschillende
waterproblematiek.

Motivatie: Urban flooding is een probleem dat steeds vaker gaat
voorkomen. WOLK gebruikt open data om dit inzichtelijk te
maken. De samenwerking tussen een universiteit, hbo en een
ingenieursbureau is uniek in zijn soort. De toepassing is innovatief
door open data te gebruiken met hedendaagse computer clusters,
die de noodzakelijke berekeningen substantieel kunnen
versnellen.

Link naar de toepassing/meer informatie: meer informatie over het opendata portal:
http://www.rug.nl/society-business/centre-for-information
technology/research/services/gis/portfolio/projecten/open-data-portal
Link naar het filmpje: https://youtu.be/YZIJhCvVg18

Gebruikte open data: BAG,
TOP10NL, AHN

Bleeve HuisScan

Omschrijving: De HuisScan van Bleeve heeft als doel
woningeigenaren snel en eenvoudig inzicht te bieden in de beste
energiebesparende maatregelen voor hun specifieke woning. Dit
doen we door o.a. gebruik te maken van verschillende open data
punten. Op basis van open data bepalen we bijvoorbeeld de type
woning van een gebruiker, zijn verwachte gemiddelde
energieverbruik en wat de potentie van de woning is voor
zonnepanelen. Al deze data wordt opgehaald, o.b.v. postcode en
huisnummer van de woningeigenaar. In combinatie met enkele
vragen die de woningeigenaar zelf invult creëren wij een rijk beeld
van de woning. Hierdoor kunnen we woningeigenaren gemakkelijk
en laagdrempelig laten zien hoe ze hun huis effectief kunnen
verduurzamen. Los van de voordelen die een duurzame woning
biedt voor het individu heeft dit ook een positieve
maatschappelijke impact.

Gebruikte open data: o.a. CBS data, BAG,
Algemene Hoogtekaart Nederland. Gegevens die
we gebruiken zijn o.a.: Woningtype, bouwjaar
en oppervlakte. - CBS: De datasets ‘Wijken en
Buurten 2014’ en ‘Wijken en Buurten 2015’
gebruiken wij om het gemiddelde
energieverbruik van de buurt en van de woning
te berekenen.

Motivatie: Onze HuisScan combineert op een innovatieve wijze
meerdere open databronnen. In combinatie met persoonlijke
vragen die de woning eigenaar kan beantwoorden zorgen wij voor
een op maat gemaakt advies. Het is onze ambitie om samen met
woningeigenaren en vakspecialisten energie-neutraal wonen de
standaard te maken. Wij werken mee aan een duurzame
toekomst door woningeigenaren van A tot Z te ondersteunen. Van
oriëntatie tot evaluatie. Kortom, met hulp van open data werken
we aan een duurzamer Nederland!

Link naar de toepassing/meer informatie: https://bleeve.nl/huisscan/postcode
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/186422421

De DataDUICers!

Gebruikte open data: o.a. open data van gemeente
Utrecht, RIVM (bomendata, luchtkwaliteit, weerdata,
gezondheidspeiling 2012), data over de bezetting van
fietsenstallingen.

Omschrijving: Als je echt alles wilt weten over Utrecht, dan zal je de
data in moeten duiken. Gelukkig geeft de gemeente steeds meer data vrij
via utrecht.dataplatform.nl én heeft DUIC, De Utrechtse Internet Courant
nu de DataDUICers: vier Utrechtse open data aanjagers van het eerste
uur schrijven vrijwillig en op eigen initiatief actuele prikkelende verhalen
op basis van open data van de gemeente Utrecht. De DataDUICers zijn
Sebastiaan ter Burg, Tom Kunzler, Stephan Okhuijsen en Frank
Verschoor. De DataDUICers activeren de stad en maken betrokken
bewoners databewust. Door te laten zien welke data er zijn (visualisatie),
wat deze data vertellen (analyse) en wat je er zelf mee kunt doen
(stimuleren van hergebruik). Via kanalen met een groot bereik, zoals
DUIC en het eigen lokale netwerk van de DataDUICers. De DataDUICers
brengen als geen ander open data leesbaar bij de mensen thuis. En
impact heeft het! De verhalen beroeren inwoners en de politiek, getuige
de vele reacties en duizenden lezers. Het artikel over de milieuzone ging
viral, werd onder andere overgenomen door NRC Next en door de
Algemene Rekenkamer als best practice genoemd van hergebruik in hun
Open Data Trendrapport 2016. Het artikel “Tobben met de Wob” leidde
tot meerdere raadsvragen van VVD en D66. Daarnaast worden de
verrichtingen met warme belangstelling gevolgd door andere steden die
ook wel zo’n bottom-up DataDUICteam zouden willen hebben.

Motivatie: De DataDUICers verdienen de Stuiveling Open Data Award omdat zij als geen ander in staat zijn open data onder het grote publiek
te brengen, in de huiskamers van Utrecht. Niet via een enkele toepassing of een app maar door herhaaldelijk te laten zien hoe open data
leiden tot nieuwe inzichten, waar open data te vinden zijn en hoe je zelf laagdrempelig open data kunt hergebruiken. Toegankelijk, actueel en
relevant. Daarnaast heeft de lokale journalistiek het steeds moeilijker. Er is minder budget beschikbaar voor journalisten om de lokale politiek
te volgen of om onderzoeks- of datajournalistiek te bedrijven. De DataDuicers laten zien dat ook vrijwilligers bij kunnen dragen aan lokale
datajournalistiek en dat er interesse is in het hergebruik van lokale open data. Het geldbedrag verbonden aan de Award willen we gebruiken
om de publicatiefrequentie te verhogen en daarvoor samenwerking te zoeken met de School voor Journalistiek en startende datajournalisten
en te onderzoeken hoe het concept geëxporteerd kan worden naar andere steden. Enkele reacties van lezers: “Mooi werk DATADUICERS &
DUIC. Jullie worden almaar waardevoller voor de stad! “Bravo Duic, Dit is de onderzoeksjournalistiek die we in Utrecht zo node gemist hebben.
“Een bijzonder goed initiatief van DUIC en van harte welkom voor de DATADUICers. Ik ben zeer benieuwd wat er zoal meer uit de koker van
deze analisten tevoorschijn gaat komen.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.duic.nl/author/dataduicers/
Link naar het filmpje: https://player.vimeo.com/video/152351579

Slim Melden

Gebruikte open data: Open datasets van een
overheidsorganisatie. (speeltoestellen,
lantaarnpalen, abri´s of afvalbakken)

Omschrijving: Slim Melden is een open oplossing die participatie bij
het beheer van de openbare ruimte stimuleert én gebruik maakt van
open data. Het open koppelvlak bij Slim Melden stroomlijnt interne
processen bij de afhandeling van meldingen. De oplossing is in gebruik
bij de gemeente Utrecht en de bij de Vereniging Zeeuwse Gemeenten
(VZG). Slim Melden bestaat uit de volgende principes. 1. Gebruik van
open data voor makkelijker melden; 2. Directe terugkoppeling
informatie/status; 3. Voorkomen van dubbele en/of foutieve meldingen;
4. Gekoppeld aan het interne proces van de gemeente; 5. Schaalbaar,
open en herbruikbaar voor andere toepassingen en andere
ontwikkelaars De meldingenapp (utrecht.slimmelden.nl en
vzg.slimmelden.nl) is het meest zichtbare deel van Slim Melden. De
gemeente Utrecht gebruikt deze app op de website en in het Klant
Contact Centrum. Technisch gezien is de app een responsive HTML5oplossing. De kaart is gebaseerd is op Open Street Map. Met de app zijn
zowel “vrije” meldingen te doen als meldingen op een object.
Motivatie: Slim Melden maakt het meldingenproces voor gebruikers
eenvoudiger én zorgt voor een efficiënter bedrijfsproces. Het maakt ook
de maatschappelijke en economische waarde van goede en actuele
open data voor een overheid direct tastbaar. Slim Melden is uniek
omdat het anderen stimuleert ook innovatieve oplossingen te maken.
Het open koppelvlak maakt het mogelijk oplossingen in elke applicatie
te integreren. Dat verlaagt de drempel voor gebruik en helpt om de
dienstverlening aan te bieden op de plekken waar de gebruiker
komt. Slim Melden kan gebruikt worden voor elk type melding,
waaronder meldingen over open data zelf, of om nieuwe datasets te
verzamelen. Slim Melden is geïntegreerd met Dataplatform van Civity
waardoor publicatie en ontsluiting van open data op één plek kan
plaatsvinden. De open data is ook zonder Slim Melden
herbruikbaar. Civity laat met Slim Melden zien hoe open data kan
bijdragen aan betere dienstverlening én efficiëntere overheidsprocessen.
Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.civity.nl/?producten=makkelijk-melden
De API is te vinden op https://dev.dataplatform.nl/swagger/DataplatformAPI_1_3.html#/default
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FpRCN7N30NM

Refine-IT Insolventie Monitor

Gebruikte open data: Centraal
Insolventie Register, CBS Statline

Omschrijving: De InsolventieMonitor verbindt de relaties vanuit het
systeem van een onderneming met het de gegevens in het Centraal
Insolventieregister. Welk primair systeem de onderneming ook gebruikt, we
koppelen zonder dat aanpassingen in zijn software nodig zijn of dat de
ondernemer nieuwe software hoeft te installeren. De Insolventiemonitor
stuurt de ondernemer direct een signaal als een relatie insolvent wordt,
zodat hij direct actie kan nemen. Natuurlijk leveren we direct relevante
informatie mee, zoals telefoonnummer, emailadres en openstaande posten.
Dit geeft de organisatie direct meer inzicht in de omvang van de risico’s die
het bedrijf loopt. Naast de signalering kan de informatie vanuit het
insolventieregister ook uitstekend ingezet worden in de
managementinformatiecyclus van organisaties. Onze toepassing kan de
gegevens doorsturen naar elk willekeurig managementinformatie systeem.
De Insolventiemonitor biedt de ondernemer hiermee in een interactief
dashboard inzicht in de insolventies per regio en per branche. De
ondernemer kan dit periodiek analyseren in combinatie met zijn eigen data
en zo zijn risico’s nog beter inschatten.
Motivatie: In Nederland zijn 1,8 miljoen bedrijven actief met zakendoen. Maar weinig van deze
ondernemingen zijn tijdig op de hoogte van insolventie van hun klanten, leveranciers of
(toekomstige) relaties. Het niet tijdig reageren op insolventies zorgt jaarlijks voor maatschappelijke
en economische schade. Schade die eenvoudig te voorkomen is, als ondernemers actief signalen
krijgen vanuit de beschikbare openbare data in het insolventieregister. De praktijk wijst uit dat
weinig ondernemers periodiek het insolventieregister raadplegen, of in de eigen software live
koppelingen hebben met bijvoorbeeld kredietverzekeraars. Dit is precies wat de Insolventiemonitor
oplost! Op een voor de ondernemer eenvoudige manier, zonder nieuwe software of zware
installaties, combineert de InsolventieMonitor de open data uit het Insolventieregister met de
relatiedata van de ondernemer. De InsolventieMonitor zorgt voor het ‘pushen’ van
waarschuwingssignalen naar de ondernemer. Daarbovenop zorgt de InsolventieMonitor voor het
aanreiken van datasets die de managementinformatie van de ondernemer op het gebied van
financiele status van relaties (klanten. Leveranciers, prospects) verbetert. Onze drive is het
realiseren van Open Data die werkt… Ondernemers die op basis van alle beschikbare informatie
betere beslissingen nemen, met als gevolg minder maatschappelijke en economische gevolgschade
van insolventies!

Link naar de toepassing/meer informatie:
https://www.dropbox.com/s/oin1wjbsah6rgqr/Informatiepagina%20inzending%20Refine-IT%20SODA%202016.pdf?dl=0
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=6PkL43Kvg30

Dataplatform

Gebruikte open data: Dataplatform publiceert alle
open data van deelnemers. Als download en via
API´s.

Omschrijving: Dataplatform (www.dataplatform.nl) is een
clouddienst van Civity voor het opslaan, beheren en ontsluiten
van data (datamanagement) én een community van overheden.
Inmiddels publiceren, sinds de start in februari 2016, 17
gemeenten en provincies hun data op één plek, in
overeenstemming met de DCAT-metadatastandaard. Naast de
gemeenschappelijke omgeving, is er de mogelijkheid voor iedere
deelnemer om een eigen site te creëren in de eigen huisstijl en
met de eigen datasets. Voorbeelden zijn: utrecht.dataplatform.nl
en schiedam.dataplatform.nl. Dataplatform is een actieve
community voor deelnemers om kennis en ervaringen uit te
wisselen en samen te werken aan standaarden, datakwaliteit,
beheer en verdere ontwikkeling. Dat gebeurt zowel online als via
maandelijkse bijeenkomsten die Civity organiseert. In onze visie
zijn een gebruiksvriendelijke infrastructurele voorziening
(“ontzorgen”) én intensieve samenwerking de succesfactoren om
de mogelijkheden van open data te versterken.

Motivatie: Dataplatform laat zien dat samenwerking loont en
resultaat oplevert. Binnen één jaar zijn 17 overheidsorganisaties
aangesloten en ruim 700 datasets ontsloten. Er is een lage instap
voor deelnemers en ze worden actief geholpen. Ervaringen en
oplossingen worden gedeeld. Dataplatform is de eerste oplossing
die automatische publicatie op basis van de DCAT-standaard met
data.overheid.nl heeft geregeld. Voor deelnemers neemt dit een
drempel weg en zij zijn direct vindbaar in het nationale
dataportaal. Civity laat zien dat wij bereid zijn te investeren in
standaardisatie en samenwerking.

Link naar de toepassing/meer informatie:www.dataplatform.nl
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=s4cZgzpipso

Open Archieven

Gebruikte open data: De basis van Open Archieven
bestaat uit de data van 52 Nederlandse
archiefinstellingen, die hun data actief aanbieden als
open data of die de data beschikbaar hebben gesteld
na een (formeel hergebruik)verzoek.

Omschrijving: Open Archieven is een meertalige website die historische akten van Nederlandse archieven
doorzoekbaar en zichtbaar maakt. De website richt zich op personen die meer over hun voorouders of
familiegeschiedenis willen weten. Het ontwerp van de website is responsive: het schaalt mee met de afmetingen van
een scherm, dus werkt ook op tablet en smartphone. Open Archieven biedt toegang tot de grootste, landelijke
verzameling van historische akten, waaronder akten van burgerlijke stand, het bevolkingsregister, notariële akten,
kadastergegevens, militieregisters en de personeelsadministratie van de VOC. Er hoeft niet meer gezocht te worden
op meerdere websites, met verschillende zoekfuncties en presentatievormen, Open Archieven toont alle data op één
uniforme wijze (uiteraard met bronvermeldingen). Het weer op maandag 11 november 1861 zal niet veel mensen
interesseren, tenzij het de geboortedatum is van je overgrootvader. Iedereen heeft wel een beeld van Gouda, maar
als het de plaats is waar je overgrootouders hebben gewoond kijk je er toch met andere ogen naar. Hoe zag Gouda
er in 1861 uit? Is er een historische kaart van Gouda? Zijn er nog monumenten in Gouda uit die tijd (die je kunt
bekijken, net als je overgrootouders waarschijnlijk hebben gedaan)? Hoeveel mensen woonden er toen in Gouda?
Open Archieven toont dit soort relevante contextinformatie bij de akten. Het brengt de gebruiker, of dit nu een
onderzoeker of leerling is, in aanraking met andere culturele aspecten, die door de link met de voorouder of
naamgenoot veel persoonlijker aanvoelen. Open Archieven is een privaat initiatief dat volledig gestoeld is op open
data van archieven en andere (historische) bronnen. Het business model is gebaseerd op het aantrekken van
gebruikers op basis van gratis functionaliteit en de verkoop van abonnementen op de uitgebreidere diensten. De
meerwaarde van een abonnement bestaat onder meer uit meer automatische en uitgebreide zoekfuncties, een
zoekopdracht monitor (een e-mail bij nieuwe zoekresultaten) en conversie van de informatie naar andere formaten
voor eigen hergebruik (bijvoorbeeld om gegevens in te lezen in een stamboomprogramma of spreadsheet).
Motivatie: Eén van de innovatieve aspecten van Open Archieven is dat de akten, waar mogelijk, automatisch voorzien worden met contextinformatie. Bij een akte
van de burgerlijke stand kan bijvoorbeeld het historisch weer getoond worden op de dag van de gebeurtenis. Is er meer informatie over plaats en straat dan kan er
een historische kaart getoond worden. Informatie uit volkstellingen geven inzicht in zaken als hoe groot de plaats was en welke godsdiensten men aanhing. Het
‘wie’, ‘wat’, ‘waar’ en ‘wanneer’ worden op een voor de gebruiker aantrekkelijke manier verbonden. Het zoekalgoritme van Open Archieven maakt gebruik van de in
de akten aanwezig informatie. Zo kan bij een huwelijksakte een link getoond worden naar de geboorteakten van bruid en bruidegom en wellicht zelfs de
huwelijksakten of overlijdensakten van de ouders van het bruidspaar. Dit intelligente, archief overstijgende “doorzoeken met gegevens uit de akten” is een unieke
functie van Open Archieven, het maakt het doen van onderzoek laagdrempeliger. Op basis van een matching-algoritme kan Open Archieven bij de historische akten
ook relevante verwijzingen naar externe bronnen tonen. Denk hierbij aan websites als het Biografisch Portaal Nederland, het Slachtofferregister van de
Oorlogsgravenstichting, Online begraafplaatsen of de landelijke stambomen website Genealogie Online, die aanvullende informatie over de in de akte genoemde
persoon of personen bevatten. Open Archieven maakt het ook mogelijk om de data op een andere wijze te bekijken. Vragen als “Wat waren in de periode 1800-1850
de populairste familienamen in Leiden?” of “Wat waren in de periode 1780-1800 de populairste beroepen in Rotterdam” of “Hoeveel huwelijken waren er in de
afgelopen 3 eeuwen in Delft per jaar?” kunnen eenvoudig beantwoord worden met behulp van interactieve visualisaties. Het verrijken van de open data met
contextinformatie, het slim gebruiken van de data om automatisch door te zoeken naar gerelateerde akten en externe informatie, en het bekijken van de data via
andere dwarsdoorsneden, maakt Open Archieven een populaire website. Maandelijks trekt de site zo’n 70 duizend bezoekers trekt die samen 1,4 miljoen pagina’s
bekijken via een PC/laptop (70%), tablet (16%) en mobiele telefoon (14%) . Door het combineren van open data, het anders visualiseren en het maken van
diensten op de data door Open Archieven zien de betrokken archiefinstellingen hun mooie materiaal beter toegankelijk gemaakt door hergebruik voor een breder,
internationaler publiek, wat de maatschappelijke waarde van digitaal erfgoed, in het bijzonder archieven, vergroot. Voor de betrokken instellingen betekent dit dat zij
zonder extra inspanningen of investeringen te hoeven doen een beter bereik hebben en hun publiek toch beter bedienen. Bovendien kunnen zij daarmee werken aan
een betere datakwaliteit door de feedback van de hergebruikers. Met ondernemerschap is er tevens een dienst ontwikkeld, die aantoont dat er met open data geld is
te verdienen. Oftewel, zie hier de stimulerende werking van het beschikbaar stellen van open data door archiefdiensten.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.openarch.nl/?lang=nl
Link naar het filmpje: https://youtu.be/_w-DOZP07DQ

surfguru.nl

Gebruikte open data: Surfguru maakt gebruik van de
output van het KNMI Harmonie weermodel (update
iedere 6 uur) en de metingen van de KMNI meetstations
(update iedere 10 minuten)

Omschrijving: Wind of Kitesurfen draait vaak om op het
juiste moment op de juiste plaats te zijn. 12 of 15 knopen
maakt net het verschil tussen dobberen of planeren. Er is
dus behoefte aan een nauwkeurige windvoorspelling voor
alle bekende surfspots in Nederland zodat je de rest van je
bezigheden daaromheen kunt plannen. Daarnaast wil je ook
weten of de voorspelling een beetje klopt of er volkomen
naast zit. Surfguru maakt gebruik van een weermodel met
een hoge resolutie precies afgestemd op de Nederlandse
situatie. Door voorspellingen real time te vergelijken met de
waarnemingen van een 30 tal weerstations kan worden
bepaald of het model het op dat tijdstip bij het rechte eind
heeft of dat je er nog een paar knopen bij of af moet
trekken. Volgens de HISWA is de Nederlandse watersport
markt goed voor een omzet van c.a. 2 miljard Euro per jaar,
een deel daarvan is afkomstig van de c.a. 60.000 personen
die een vorm van zeilsport beoefenen en/of zijn aangesloten
bij een van de c.a. 1110 watersportclubs (CBS).
Motivatie: Surfguru is ontstaan uit een persoonlijke
frustratie waarbij een potentieel geweldige surfmiddag te
vaak eindigde in dobberen doordat de voorspellers er naast
zaten. Surfguru heeft de ambitie om aan dit lijden een einde
te maken. Surfguru maakt gebruik van het beste Nederlands
weermodel en is daardoor een stuk beter in het lokaal
voorspellen van wind vergeleken met Europese
weermodellen. Door elke 10 minuten de voorspelling op
meerdere locaties te vergelijken met (wind)metingen kan de
voorspellende waarde nog beter worden ingeschat.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://surfguru.nl/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=B8uFAo1_uzM

Zeeweer

Omschrijving: Zeeweer is een open data-app die een grote
hoeveelheid meteorologische- en watergegevens van verschillende
bronnen van de rijksoverheid verwerkt en bundelt, voor iPhone, iPad en
Android. De app geeft antwoord op vragen als: hoe hoog zijn de golven
nu op mijn locatie? Hoe hard waait de wind? Zijn er nog
waarschuwingen van kracht? En wanneer is het eigenlijk hoog- of laag
water? Zeeweer gebruikt open data uit meerdere meetnetten van
Rijkswaterstaat en KNMI. Ook geeft de app actuele getijgegevens,
weerwaarschuwingen, verwachtingen en marifoonberichten door, die
essentieel zijn voor leven en werken op zee en aan de kust. Daarin ligt
grote economische en maatschappelijke waarde: zeevarenden en
kustbewoners kunnen dankzij deze app hun handelingen beter
afstemmen op de maritieme omstandigheden. Dat werkt zowel
veiligheids- als efficiencyverhogend.

Gebruikte open data: 1. Real time meetgegevens uit het Landelijk
Meetnet Water (Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving,
Rijkswaterstaat) 2. Real time meetgegevens, scheepvaartberichten,
modelanalyses en weersverwachtingen (KNMI) 3. Ruwe data-uitvoer van
het HARMONIE-weermodel, welke Zeeweer omwerkt tot
meteoverwachtingskaarten voor ieder uur, 48 uur vooruit (KNMI
Datacentrum) 4. Modelverwachtingen en Noordzeeplatformmetingen van
het Hydro Meteo Centrum (Rijkswaterstaat Verkeer en Water
Management, afdeling Water en scheepvaart Berichtgeving) 5.
Astronomische getijverwachtingen (Rijkswaterstaat)

Motivatie: Zeeweer is de eerste maritieme app die zeer hoogwaardige, maar verspreide,
open overheidsdata toegankelijk maakt voor een brede doelgroep. De combinatie van
databronnen en koppeling aan de locatie van de gebruiker is zeer waardevol: deze verhoogt
de maritieme veiligheid en stelt zijn gebruikers in de gelegenheid betere beslissingen te
nemen. De markt heeft de app goed ontvangen: Zeeweer heeft momenteel meer dan 15
duizend actieve gebruikers. Waaronder veel professionals - denk aan beroepsschippers,
vissers, havenloodsen, verkeersleiders en offshorewerkers - en natuurlijk duizenden
watersporters en kustbewoners. Niet alleen de appgebruikers ontvangen deze gegevens, via
een contract met Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij wordt de door de Zeeweer
opgehaalde en verwerkte overheidsdata 'om niet' real time doorgegeven aan alle KNRMreddingstations van Nederland. De data ondersteunt daarmee volgens de KNRM zelf het
levensreddende werk van deze organisatie en vervult een bewezen acute behoefte. Ik heb
Zeeweer vanaf de grond af aan zelf opgebouwd. Dat geldt voor zowel de serverbackend als
de programmacode van de apps. De weg is echter nog lang: ik wil de apps heel graag onder
een bredere doelgroep bekend maken en functioneel nog verder uitbreiden met open data denk aan weerwaarschuwingen middels alerts, hyperlokale zeeverwachtingen en kaarten
met actuele stroomgegevens en live-data in verschillende kaartlagen. En daar is nog veel
tijd en vooral geld voor nodig.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.zeeweer.nl
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=sYVpFn3577g

RESC.Info Monitor

Gebruikte open data: BAG* Open Street
Map OpenKVK

Omschrijving: Door het verrijken van informatie uit de brandweer

meldkamer met informatie uit open data bronnen is het mogelijk om de
brandweer beter te informeren over de situatie waar ze naar toe gaan.
Op het moment van het binnen komen van een melding wordt de data uit
het Meldkamer systeem onmiddellijk verrijkt met o.a. data uit de BAG.
De BAG is een ideale manier om veel verschillende datasets ( al dan niet
open ) aan elkaar te linken. Door de gegevens van de bron op te halen
zorgt open data er voor dat we altijd met de juiste versie van de
informatie werken. Door de BAG als knoop punt te gebruiken kan
informatie die nodig is tijdens incidenten snel bij elkaar gezocht worden,
hierdoor kan de brandweer veiliger en adequater optreden. De
maatschappelijke waarde van een betere brandweer is natuurlijk evident.
Sinds de focus van ons bedrijf op deze markt hebben we 1 persoon full
time in dienst kunnen nemen en zetten we ook in op wereldwijde
uitbreiding, er is dus economische potentieel.

Motivatie: Als Open Data fan van het eerste uur heb ik altijd geloofd in

een betere overheid, door beter gebruik van open data. Overheids
diensten kunnen zelf het best profiteren van de open data van andere
diensten die in dezelfde ruimte opereren. Toen ik het potentieel van open
data begon te begrijpen bekroop mij als Brandweerman uit Amsterdam
meteen een angst. Ik ben bang dat mij of een van mijn collega's iets
gebeurd en dat we achteraf constateren dat de informatie om het ongeval
te voorkomen beschikbaar was. Dit werd mijn uitdaging, om mede door
het gebruik van open data het werk van mij en mijn collega's veiliger en
efficiënter te maken! Ondanks deze niet commerciële use case is er
markt genoeg voor mijn bedrijf om bij te dragen aan een beter
presterende overheid door het gebruik van open data!

Link naar de toepassing/meer informatie: http://netage.nl/producten/resc-info-monitor/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ZFpDUDusEnQ&feature=youtu.be

Lalalaw

Gebruikte open data: cbs data, ruimtelijke plannen,
Omgevingsvergunningen

Omschrijving: Lalalaw is een app waarmee een
projectontwikkelaar of burger met één druk op de knop ziet
welke onderwerpen er in een gebied of voor een bepaald
pand spelen. De app geeft inzicht in de omgeving en
mogelijkheid tot participatie tijdens ontwikkelingen in de
buurt. Naast ontwikkelingen is het ook mogelijk om social
events en relevante informatie over je omgeving te
ontvangen. Lalalaw won de eerste prijs bij
de hackathon "redesign the Netherlands" tijdens de Dutch
Design Week in Eindhoven.

Motivatie: Participatie is het toverwoord van de
omgevingswet. Om participatie te stimuleren hebben we de
app lalalaw bedacht, waarmee alle relevante data die
betrekking heeft op een ontwikkeling inzichtelijk
gepresenteerd wordt. Op basis van deze (open) data,
kunnen betrokkenen naast een subjectieve mening ook een
Objectieve mening geven. Door in een vroegtijdig stadium
burgers bij een ontwikkeling te betrekken zullen
projecten een kortere doorlooptijd hebben en zal er minder
regelgeving nodig zijn. Kortom lalalaw stimuleert
maatschappelijke betrokkenheid, die op zijn beurt zorgt
voor een enorme economische meerwaarde.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.orangecake.nl/lalalaw
Link naar het filmpje: https://drive.google.com/open?id=0B-G7lz4z7YvUam42MlJrUi1pMTQ

SPOD - Social Platform for Open Data

Omschrijving: SPOD (social platform for Open Data) maakt
sociale interactie tussen burgers en de lokale overheid rondom
Open Data uit verschillende bronnen (dataset providers) mogelijk.
Op het platform worden social netwerk features gecombineerd
met de mogelijkheid om open data te visualiseren en te
analyseren, waardoor discussies tussen burgers onderling of
tussen burgers en de overheid kunnen plaatsvinden met gebruik
van open data. Naast de discussies in deze "publieke ruimtes"
heeft elke gebruiker ook een persoonlijke ruimte, genaamd "My
space", waar het mogelijk is om visualisatie open datasets, URL
en notities te maken, die later worden (her)gebruikt in
besprekingen. De gemeente Den Haag gebruikt deze toepassing
momenteel om met werkgevers in gesprek te gaan over de
invulling van de Participatiewet. Vraagstukken rondom deze wet
worden gezamenlijk besproken (co-creatie), met gebruik van
open data vanuit de gemeente.

Motivatie: De combinatie van een social media platform in met
geïntegreerde visualisatie- en analyse mogelijkheden van open
data is uniek. De open data die de gemeente Den Haag
beschikbaar maakt is gelijk beschikbaar op dit platform, waardoor
burgers nu ook tools ter beschikking hebben om de data te
begrijpen, te analyseren en te gebruiken. Omdat het een social
media platform is, staat de interactie rondom de open data
centraal en zijn mogelijkheden voor co-creatie van innovatieve
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op basis van
open data en niet slechts op basis van meningen mogelijk.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://spod.routetopa.eu/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=0NzpkgAhHOg

Gebruikte open data: Alle open data
vanuit de gemeente Den Haag is nu
beschikbaar via een link tussen SPOD en
dataplatform.nl. Andere dataproviders
kunnen worden toegevoegd, zodat deze
open data ook beschikbaar komt.

Open Spending

Gebruikte open data: Iv3 (informatie voor derden)
matrixtabellen van gemeenten, waterschappen,
gemeenschappelijke regelingen, stadsdelen en provincies

Omschrijving: Met Openspending.nl krijg je inzage in de huishoudboekjes van
gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Je
kunt per overheid de begroting vergelijken met de daadwerkelijke uitgaven. Ook
kun je begrotingen of uitgaven tussen twee overheden vergelijken en kun je de
uitgaven van een gemeente of provincie vergelijken met het gemiddelde van alle
vergelijkbare overheden (benchmarks). Dit geeft inzicht in de huishoudboekjes
van alle lokale overheden. Maakt het mogelijk om informatie te vergelijken en te
benchmarken. Vitale informatie voor volksvertegenwoordigers om hun
controlerende taak uit te voeren, ambtenaren om hun eigen overheid te
vergelijken, journalisten om hun waakhondfunctie uit te voeren, inwoners om
mee te denken over de besteding van publieke middelen en bedrijven om
overheden te adviseren over hun financien. De tool Openspending.nl maakt
gebruikt van open data waarvoor Open State Foundation vanaf 2013 overheden
heeft benaderd via data verzoeken. Dit resulteerde in de duurzame ontsluiting
van iv3 (Informatie voor derden) data met alle jaar en kwartaalrapportages die
overheden verplicht aan het CBS moeten leveren. Daarnaast vind je met
Openspending.nl detaildata van diverse gemeenten en provincies financiële
informatie die meer detail prijsgeeft dan deze Iv3-data.

Motivatie: Open Spending is een initiatief dat vanuit de Open State Foundation gestart is in 2013 samen met Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum. Bottom
up is gewerkt aan het ontsluiten van financiële informatie van een stadsdeel, later alle stadsdelen en daarna de gemeente Amsterdam zelf. De informatie kwam
beschikbaar via de website van Open Spending. Met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken is dit opgeschaald door de Open State Foundation
naar meer dan 200 lokale overheden. De Open State Foundation heeft daarvoor alle lokale overheden in Nederland aangeschreven en om deze data verzocht. Dit
zorgde er uiteindelijk voor dat het CBS deze data centraal is gaan ontsluiten van alle lokale overheden. Door de werkzaamheden aan Open Spending is dus
financiële informatie die eerder niet beschikbaar was als open data centraal en duurzaam beschikbaar gesteld voor hergebruik. Open Spending visualiseert al deze
financiële data van lokale overheden en geeft daarmee optimaal inzicht in vergelijkbare financien van lokale overheden. De data wordt ook door anderen
hergebruikt in analyses, door overheden zelf tot aan bedrijven en journalisten. Er wordt nu gewerkt aan het ontsluiten van meer gedetailleerde informatie in de
vorm van Open Spending Detaildata. Deze bieden meer inzicht dan de Iv3-data die vanuit het CBS komt. Dit geeft meer inzicht dan ooit tevoren. Deze data wordt
via de website gevisualiseerd maar ook via een API voor derden ter beschikking gesteld. Wij vinden Open Spending een mooi voorbeeld van de kracht en
mogelijkheden van open data. Het laat zien dat bottom up een initiatief opgestart kan worden en hoe belangrijk het is om data lokale overheden, die vaak dezelfde
taken uitvoeren maar op een andere wijze informatie registreren en al dan niet ontsluiten, centraal te kunnen ontsluiten. Wanneer informatie van lokale overheden
versplinterd, in verschillende formaten of helemaal niet beschikbaar is, breekt dit business cases voor hergebruikers om maatschappelijke en economische
meerwaarde te genereren omdat zij afzien van het hergebruik van deze data. Open Spending laat zien dat het mogelijk is om lokale informatie centraal te
ontsluiten en toont hiervan ook de meerwaarde aan. Van een pilot met een stadsdeel naar een duurzaam en opgeschaald initiatief voor heel Nederland dus met een
uitbouw naar meer detaildata. Sinds 2015 zijn er qua bezoekers meer dan 60.000 sessies geweest op de website, van meer dan 50.000 unieke bezoekers en bijna
300.000 pageviews in totaal.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.openspending.nl
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/187251141

Invantive tools voor Open Data

Gebruikte open data: CBS Kadaster IV3 DocumentCloud
GitLab (community edition) StackExchange
OpenSpending.

Omschrijving: De Open Data tools worden door Invantive gratis ter
beschikking gesteld voor gebruik met Open Data en community editions.
Grootste uitdaging met Open Data vinden wij dat de Deming-cyclus erg
traag doorlopen wordt voor Open Data en dat daardoor kansen blijven
liggen. Door het op meerdere plekken versnellen van de cyclus willen we
de samenleving in staat stellen meer kansen waar te maken. Dit doen we
door: - 1 SQL-taal om alle gegevensdragers op te vragen, aangevuld met
Excel formules voor niet-techneuten -> geen techneut meer nodig,
toegankelijker. - Makkelijk dwarsverbanden leggen tussen verschillende
aanbieders om meer waarde uit de informatie te halen -> problemen in
datakwaliteit sneller zichtbaar waardoor sneller doorlopen cyclus, nieuwe
combinaties voor nieuwe en onverwachte kansen. - Integratie met
Microsoft Office en browsers om duizenden data-sets uit verschillende
bronnen op 1 manier tot bij de burgers, researchers en studenten thuis
en onderweg te brengen -> toegankelijker, geen data gravers nodig,
meer gebruikers, meer gezamenlijke denkkracht. - Gemakkelijk
repliceren in eigen databases -> meer hergebruik, sneller doorlopen
cyclus. - Vrije keus wat een burger er mee wil doen, we bepalen niet
vooraf welke vragen beantwoord kunnen worden en welke niet (not an
app dus) -> innovatie begint niet met main stream, maar met
uitzonderlijke ideeen en bijbehorende vragen.
Motivatie: Met de gekregen aandacht en het geldbedrag
kunnen we snel meer kunnen leren over de wensen van de
gebruikers, het laaghangend fruit onder die wensen
vertolken naar extra resultaten en zo het vliegwiel verder
aanzwengelen. Onze toepassingen zijn niet spannend; het
zijn innovaties die de afgelopen jaren al ontwikkeld zijn
voor gebruik in organisaties die scherp aan de wind zeilen.
Wat innovatief is de (geïmplementeerde) visie om er voor
te kiezen om het tempo te verhogen over het gehele proces
heen met tools in plaats van een voorgekauwde deelvraag
te beantwoorden.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.invantive.nl/producten/invantives-gratis-query-tool
Link naar het filmpje: https://youtu.be/h4Ykmod_7q8

KadastraleKaart.com

Gebruikte open data: De Digitale kadastrale kaart
en de BAG voor de geocoder en de
perceelweergave.

Omschrijving: KadastraleKaart.com is een snelle en
gebruiksvriendelijke website waarop je informatie over kadastrale
percelen kunt opzoeken, gebaseerd op open data afkomstig van
het Kadaster. Opvallend zijn de innovatieve geocoder, die
gebaseerd is op de BAG open dataset en je snel laat zoeken op
alle Nederlandse adressen en postcodes, de uitstekende mobiele
functionaliteit van de website en de weergave van panden uit de
BAG. KadastraleKaart.com is geheel gratis, heeft geen
verdienmodel of winstoogmerk en vervult duidelijk een grote
behoefte: maandelijks vinden meer dan 11.000 unieke bezoekers
(huizenbezitters, makelaars, vastgoedontwikkelaars, et cetera)
hun weg naar de website, terwijl de groei duidelijk nog niet aan
het afnemen is.

Motivatie: KadastraleKaart.com is hét bewijs dat het open data
beleid werkt: duizenden mensen kunnen nu op eenvoudige wijze
informatie opzoeken over hun perceel of dat van anderen. De
innovatie zit 'm in de praktische koppeling van verschillende
datasets, de mogelijkheid om ook via je smartphone percelen op
te zoeken en de snelheid van de toepassing.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://kadastralekaart.com/
Link naar het filmpje: https://www.facebook.com/geogap.nl/videos/1830270957206306/

WASDA

Gebruikte open data: Metadata en afbeeldingen van
participerende archiefinstellingen van Nederland. In de
toekomst ook bijvoorbeeld dbpedia, of van locale VVV's.

Omschrijving: Historische beelden willen we niet alleen in de archiefgebouwen, of aan mensen achter hun computer tonen; deze schatten moeten de wereld in, en
veel meer gaan leven. Dit idee heeft geresulteerd in een samenwerking tussen Erfgoed Leiden en Omstreken, Friesland en de provincie Barcelona in Spanje. Deze
internationale samenwerking moet leiden tot een Pokemon Gó van de archiefsector. Gebruikers lopen door een stad en krijgen een melding, zodra ze in de buurt zijn
van een de locatie van een foto. Vervolgens moeten ze achterhalen waar de fotograaf precies heeft gestaan. Met behulp van de camera in hun smartphone, laat de
app de huidige situatie zien, met daarover een transparante historische afbeelding. De gebruiker kan zo de afbeelding op de goede plaats positioneren. Is dat gelukt,
dan krijgen ze als beloning de historische foto. Uitgangspunt is de user interface zo laagdrempelig mogelijk te houden; iedereen moet de app kunnen gebruiken. De
app zorgt er voor dat inwoners én toeristen op een andere manier naar hun omgeving kijken. De gelaagdheid en geschiedenis van de plek wordt duidelijk; hoe zag
deze er vroeger uit en hoe heeft deze plek zich ontwikkeld? Daarnaast is het ook mogelijk om met actuele thema’s te werken. Zo zouden er rond 5 mei afbeeldingen
met betrekking tot de bevrijding in de app gezet kunnen worden. Gebruikers kunnen vervolgens zoeken naar plekken die van belang zijn geweest tijdens de
bevrijding, en krijgen een prachtig tijdsbeeld. In de toekomst zullen ook andere beschikbare open bronnen aan de app gelinkt worden om deze nog meer te
verrijken. Denk aan data uit DBpedia of informatie en wandelroutes van de lokale VVV. Zo kan de gebruiker extra informatie ontvangen over de straat of het gebouw
waar hij langs. De app verrijken met dergelijke samenwerkingsverbanden kan direct een meerwaarde opleveren voor het toerisme van een stad. Maar de app dient
nog een tweede doel. De collecties van participerende instellingen worden er mee verrijkt. De locatiegegevens van de fotograaf en de kijkhoek worden opgeslagen.
Daarnaast wordt er op het moment dat een gebruiker een afbeelding positioneert, een nieuwe foto opgenomen. Zo komen de instellingen in het bezit van prachtige
tijdsbeelden van een plek, en informatie van hoe de plek zich heeft ontwikkeld. Deze nieuwe informatie wordt opgeslagen in de database van de instelling, en komt
ook weer beschikbaar als open data. De toegevoegde locatie informatie is zeer waardevol voor bijvoorbeeld ontwikkelaars. Tegelijkertijd worden archiefinstellingen
gestimuleerd om meer afbeeldingen en metadata open en beschikbaar te stellen; in de app kunnen afbeeldingen die open beschikbaar zijn worden geplaatst. Een
bèta versie van de app is al ontwikkeld, de definitieve versie is beschikbaar vanaf april 2017. Maar er zijn nog veel ambities. Doorontwikkelen is belangrijk. We willen
linken naar andere open databronnen, zoals de bag en dbpedia. Ook willen we de app via een platform beschikbaar stellen voor alle geïnteresseerde archieven. Door
de open data/foto collecties makkelijk toegankelijk en bruikbaar te maken voor een breed publiek draagt dit bij aan de kennis en waardering van de moderne
leefomgeving. Deze app faciliteert niet alleen de archieven in Friesland, Leiden en Zaragoza maar helpt elk archief in het beschikbaar stellen en het delen van hun
afbeeldingen.

Motivatie: Het is een innovatieve toepassing die open data uit
archiefcollecties op een enthousiasmerende manier beschikbaar
maakt voor het bredere publiek. Zo zorgen we voor meer
engagement van het publiek bij het Nederlandse erfgoed.
Tegelijkertijd worden (steeds belangrijker wordende)
locatiegegevens toegevoegd aan de collectiemetadata, en deze data
wordt weer open beschikbaar gesteld. Voor zowel de archiefdiensten
als ontwikkelaars en geïnteresseerden is dit van grote waarde.

Link naar de toepassing/meer informatie: “Een bèta versie van de app is ontwikkeld, de
definitieve versie is beschikbaar vanaf april 2017” staat bij het filmpje vermeld.
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/190553854

Argu Politiek
Omschrijving: Argu Politiek is een webapplicatie waarmee het volgen
van zowel de lokale als de nationale politiek een stuk eenvoudiger wordt.
Bekijk wat politici en partijen stemmen in de gemeenteraad of de Tweede
Kamer, welke voorstellen ze indienen, met welke thema's ze bezig zijn en
hoe ze zich verhouden met andere partijen. Ook kun je zelf meestemmen
en inhoudelijk discussie voeren over de voorstellen die er worden
gemaakt, of je eigen ideeën delen met jouw volksvertegenwoordigers.
Vergelijk jouw mening met die van politici en krijg te zien welke partijen
het best bij jou passen - gebaseerd op écht stemgedrag in plaats van
beloften. Ook kun je zoeken door alle politieke documenten van de
Tweede Kamer of gemeenteraden. Ten slotte is het mogelijk om
zoekopdrachten op te slaan, zodat je bij nieuwe resultaten direct een mail
krijgt. De data die wij gebruiken is in principe al tientallen jaren
openbaar, maar niet erg toegankelijk. Deze informatie staat nu verstopt
in PDF'jes op ingewikkelde websites. Zelfs lokale journalisten geven aan
dat ze hierdoor lang niet altijd de tijd nemen om hun gemeenteraad te
volgen. Met Argu maken we de politiek voor iedereen een stukje
toegankelijker. Zo kan niet alleen de journalistiek makkelijker hun werk
doen, maar kunnen ook burgers zichzelf beter informeren over wat hun
volksvertegenwoordigers doen.

Gebruikte open data: We maken gebruik van de gehele
publieke database van de Tweede Kamer - het
Gegevensmagazijn. Hierin staat bijna 100 GB aan
parlementaire documenten. We zijn een van de eersten die
hiervan gebruik kunnen maken en geven dan ook feedback op
de API. De tweede bron is de Open Raadsinformatie API. Dit
project wordt ontwikkeld door de Open State Foundation en
KING. Open Raadsinformatie haalt stukken van diverse
gemeenteraden op uit zogenaamde Raadsinformatie Systemen
(RIS): een soort vergadersoftware voor gemeenteraden.
Hoewel de meeste gemeenten nog niet hierop zijn aangesloten,
zijn wel al de meeste RIS gekoppeld en is het enthousiasme
over open data groot genoeg om dit in de komende jaren te
realiseren.

Motivatie: De beslissingen die er worden gemaakt in de politiek zijn
misschien wel de meest belangrijke van heel Nederland. Het is daarom
ook belangrijk om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot
informatie over die beslissingen - wie neemt ze, waarom en wat is de
uitkomst? Door deze politieke informatie toegankelijker te maken,
verkleinen wij de kloof tussen de politiek en de rest. Door onze
democratie interactiever te maken betrekken we nog meer mensen. En
dat is juist in deze tijden van verandering zo belangrijk. We bouwen onze
applicatie met de steun van het SIDN fonds en het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek. Hoewel we een groot deel van onze visie al hebben
gerealiseerd, is de applicatie nog lang niet af. Met het prijzengeld zouden
wij de stappen kunnen zetten die ons project nodig heeft.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://aod-search.argu.co/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TQ8lsUv2404&feature=youtu.be

Open Data Hollands Kroon

Gebruikte open data:
https://www.hollandskroon.nl/open-data/open-databegroting Daar staan de bestanden die ik heb gebruikt.

Omschrijving: Op een compacte snelle wijze, inzicht te krijgen in
gemeentelijke kosten. Eem overzicht van groei en daling van de
gemaakte kosten van afgelopen jaren vanaf 2012, tot en met juli 2016.
Voor zowel afdelingen binnen de gemeente als de burgers die gebruik
maken van voorzieningen. Bewustwording van belastinggelden, maar ook
beter inzicht in de werkzaamheden van de gemeenten.

Motivatie: De werking spreekt voor zich, een simpele website.
Analyseren en heel veel waarom vragen stellen, voorbeeld ik zocht op
WOZ en zag de "Proces- en griffiekosten" in 2013 van 60K zakken naar
2014 met 23K, en 2015 zelfs 0K. Dan denk je wat heeft de gemeente
gedaan om deze kosten (rechtszaken) te laten dalen, betere voorlichting
, inschatting zodat er minder bezwaren binnenkwamen ? Het lijkt er
echter op dat ze dat nu hebben ingedeeld bij de rubriek "Overige niet
duurzame aankopen", waardoor er minder inzicht is in de gehele WOZ
procedure en bijsturen moeilijker zal worden. Ander voorbeeld, de
schoonmaakkosten van een object zijn nu ook openbaar, dit geeft inzicht
voor partijen om offertes aan te passen. Bijvoorbeeld sporthal Veerburg
heeft zijn schoonmaakkosten voor de helft zien afnemen. Burgers die
betrokken zijn bij diensten die de gemeente levert, bijvoorbeeld
penningmeesters van verenigingen hebben nu beter inzicht in wat een en
ander kost, dit zou een bewustwording kunnen gaan worden om
bijvoorbeeld te stellen "jongens, we gaan korter douchen en ruim zelf de
rotzooi even op". Dit gaat ook op voor andere kosten, op afdelingsniveau
voor de gemeente zelf tot aan burgers / verenigingen die zelf op deze
manier ook makkelijk inzicht krijgen en wellicht met verbetervoorstellen
kunnen komen om de kosten te verlagen. Uiteindelijk zijn het de burgers
zelf die alles betalen.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.hollandskroon.nl/open-data/open-data-begroting
Link naar het filmpje: http://www.screencast.com/t/4gUbUpREcEH

WelkRijbewijs.nl
Omschrijving: Als je in Nederland met een aanhanger of caravan
gaat rijden kan het zijn dat je daarvoor Rijbewijs BE nodig hebt.
Maar in een aantal gevallen volstaat enkel het rijbewijs B ook. Dit
heeft onder andere te maken met de eigenschappen van het
trekkende voertuig. Opzoeken in de kentekenbewijzen hoeft nu
niet meer. Ga naar WelkRijbewijs.nl en voer de kentekens in of
gebruik de unieke QR-sticker. Bij de RDW worden de gegevens
van de voertuigen opgehaald en daarna de kennisregels van de
wet toegepast. Binnen een oogwenk verschijnt het resultaat voor
de combinatie. De website werkt ook voor motoren, maar ook de
nieuwe camperrijbewijs C1 en bus D2 en alle andere
gekentekende voertuigen. Met een verkeerd rijbewijs op pad kost
€ 349 euro boete. Maar veel erger is nog dat je dan niet
verzekerd bent. WelkRijbewijs.nl geeft duidelijkheid in het
landschap van de rijbewijzen en laat ook het verschil zien in de
regels als je geslaagd bent voor het rijbewijs voor 19-01-2013 en
vanaf 19-01-2013. Hierdoor zijn er theoretisch 25(!)
rijbewijscategorieen. De site voorkomt een boete en zorgt dat
weggebruikers met het juiste rijbewijs op pad gaan.
Motivatie: Het is een erkenning voor een praktische en reeds
gerealiseerde toepassing die door velen dagelijks gebruikt kunnen
worden. Het winnen van de prijs zal de applicatie bekender maken
bij de mogelijke gebruikers. Het prijzengeld geeft mogelijkheden
voor het door ontwikkelen, o.a. een nieuwe styling, een echte app
(i.p.v. een webapp), het reclamevrij maken, het maken van een
API zodat deze applicatie juist weer een bron voor andere
applicaties kan zijn als OpenData. Daarnaast kan het gebruikt
worden voor de promotie bij dealers en verhuurbedrijven zodat zij
deze tool willen gebruiken.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.welkrijbewijs.nl
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=LnjRAbtO_jw&feature=youtu.be

Gebruikte open data: RDW
OpenAPI 3.0

MarketMeet
Omschrijving: |MarketMeet| MarketMeet is een webapplicatie
waarmee inzicht kan worden verkregen in onze omgeving en
doelgroepen nauwkeurig getarged kunnen worden. De applicatie
draagt bij aan het verhogen van rendement, verkleinen van
risico’s en het maken van weloverwogen beslissingen. Aan de
hand van meer dan 100 demografische kenmerken kunnen
profielen worden vastgesteld. Er wordt vervolgens een overzicht
van gebieden weergeven die aan de betreffende kenmerken
voldoen. De profielen kunnen op gemeentelijk, wijk- en
buurtniveau worden toegepast. Wanneer er een gebied wordt
geselecteerd volgt er een uitgebreid overzicht van alle kenmerken
die het gebied typeren. Bij deze kenmerken wordt een
referentiekader geboden zodat de inzichten in de juiste context
kunnen worden geplaatst. De applicatie is laagdrempelig in
gebruik en vereist geen specifieke competenties. |Economische en
maatschappelijke waarde van MarketMeet| MarketMeet is een
breed inzetbare applicatie. Abstract bekeken is MarketMeet van
toepassing op processen waarbij het identificeren van
doelgroepen en het analyseren van een omgeving van belang zijn.
(…)
Motivatie: MarketMeet is uniek door de brede toepasbaarheid en
de eenvoud waarmee waardevolle inzichten worden verkregen. De
laagdrempeligheid van MarketMeet zorgt ervoor dat de applicatie
door iedereen te gebruiken is. Daarnaast zijn de inzichten die
worden verkregen opgebouwd uit fundamentele informatie over
onze omgeving en de mensen die er in leven. De combinatie van
deze twee factoren leidt ertoe dat MarketMeet zowel economische
als maatschappelijke waarde creëert.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://marketmeet.nl/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ldMeMiQLzpE&feature=youtu.be

Gebruikte open data: MarketMeet
maakt gebruik van data van het
CBS.

Drone PreFlight
Omschrijving: De markt en toepassingen van drones groeit erg
snel. Maar mag je overal zomaar met je systeem de lucht in?
Vorm je geen gevaar voor andere luchtruimgebruikers? Met de
Drone PreFlight webapplicatie biedt de startup Aeret antwoord op
deze vragen. De applicatie is gebouwd op open-source
componenten en toont gebruikers een kaart met no-fly zones en
andere relevante data. De basis wordt gevormd door opendatasets van het Kadaster en PDOK, verrijkt met eigen data. Met
de GPS functie weet een piloot precies waar hij zich bevindt.
Tevens zit er een meetfunctie in waarmee een piloot de minimale
verplichte afstand tot gebouwen kan bepalen. Zo brengen we het
veiligheidsniveau van drones in Nederland naar een hoger niveau.
Voor de dronepiloot creëren we meerwaarde doordat hij ziet waar
hij wel of geen opdrachten mag vliegen. De applicatie is zichtbaar
via: http://www.drone.aeret.nl
Motivatie: De markt en toepassingen van drones groeit erg snel.
Maar mag je overal zomaar met je systeem de lucht in? Vorm je
geen gevaar voor andere luchtruimgebruikers? Met de Drone
PreFlight webapplicatie biedt de startup Aeret antwoord op deze
vragen. De applicatie is gebouwd op open-source componenten
en toont gebruikers een kaart met no-fly zones en andere
relevante data. De basis wordt gevormd door open-datasets van
het Kadaster en PDOK, verrijkt met eigen data. Met de GPS
functie weet een piloot precies waar hij zich bevindt. Tevens zit er
een meetfunctie in waarmee een piloot de minimale verplichte
afstand tot gebouwen kan bepalen. Zo brengen we het
veiligheidsniveau van drones in Nederland naar een hoger niveau.
Voor de dronepiloot creëren we meerwaarde doordat hij ziet waar
hij wel of geen opdrachten mag vliegen.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.drone.aeret.nl
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=EKDpiPAfXUo

Gebruikte open data: Open Data: Kadaster:
https://www.pdok.nl/nl/actueel/nieuws/artikel/04jul16drone-no-fly-zone BAG:
https://www.pdok.nl/nl/service/wfs-bag OpenStreetMap:
https://www.openstreetmap.org/ Open Source Software:
QGIS: http://www.qgis.org/nl/site/ Leaflet:
http://leafletjs.com/

TIMESER-II-S
Omschrijving: TIMESER-II-S is een web-applicatie. Tijdreeksen
vormen het hart van het systeem. Voorbeeld van een tijdreeks is
de maandelijkse verkoop cijfers van een bepaald product. De data
en de applicatie zitten in de 'cloud' (een browser is daarom
nodig). Historisch data van verschillende bronnen worden zo op
een plek verzameld. Tijdreeksen kunnen hierdoor van
verschillende bronnen gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.
De applicatie heeft drie 'modules': - 'open', voor iedereen.
Gebruikers kunnen publieke data van diverse bronnen combineren
in de vorm van grafieken, tabellen en tekst; - 'extended', zij die
met tijdreeksen meer willen doen; bijvoorbeeld forecasting
analyses doen of eigen data uploaden; - 'publishers'. Publishers
krijgen een account en kunnen data uploaden in een simpel
format (JSON of spreadsheet). Het zoeken van data en publishers
gebeurt op een simpele manier. Publishers zijn verantwoordelijk
voor hun data. Voordeel is het snel en gemakkelijk vinden van
data en het op een vriendelijke manier vergelijken van data. Het
algemene, open toepassing is praktisch af, de andere zijn nog in
ontwikkeling (maar reeds in een vergevorderde stadium).

Motivatie: Het is innovatief omdat het historisch data onder een
noemer brengt. De applicatie historisch data op een 'user friendly
way' aan de gebruiker toont. Publishers, waar ook ter wereld,
kunnen op een eenvoudige manier hun data openbaar maken. Het
is uniek omdat het een tijdreeks analyse programmatuur en open
data samen brengt. Publishers over de hele wereld maken dan de
database. Elk publisher is verantwoordelijk voor zijn data
(mutaties, verwijderen, etc.).

Link naar de toepassing/meer informatie: http://timeser-ii-s.com/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=roFbq67rXm4&feature=youtu.be

Gebruikte open data: o.a. CBS, Centraal Bureau
voor de Statistiek - Open data Arnhem - Open
data Amsterdam

Oosterwolde in vierde dimensie
Omschrijving: We maken op een unieke manier gebruik van
open data om een 3D omgeving op te bouwen en ruimtelijke
ontwikkelingen hierin visueel te maken, door te rekenen en
(interactief) te toetsen aan bijvoorbeeld financiële uitvoerbaarheid
of randvoorwaarden vanuit de omgeving. Dit brengt een enorme
tijdwinst en verlaging van onderzoekskosten met zich mee.
Bovendien kunnen belanghebbenden en stakeholders vanuit hun
eigen doelstellingen en belangen samen werken aan het inrichten
van de ruimte. Hiermee kan integraal werken en participatie
worden vormgegeven, hetgeen bijdraagt aan inzicht, begrip en
draagvlak.

Gebruikte open data: Basisregistraties (BAG, BGT,
BRP), TOP10NL, Algemene Hoogtekaart Nederland
(AHN), Nationaal Wegenbestand (NWB),
ruimtelijkeplannen.nl, risicokaart, kadastrale kaart,
streetview, CBS gegevens (demografie,
buurtgrenzen, sociaal economische kenmerken),
Databank 'Staat van Fryslân'.

Motivatie: We brengen ruimte en tijd met elkaar in verband en
kunnen daarmee eindelijk een begin maken met het voorspellen
van de toekomst.....

Link naar de toepassing/meer informatie: Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=MbzJwScLQy8&feature=youtu.be

Teletekst Archief
Omschrijving: Teletekst is een ijzersterk nieuwsmedium. Niet alleen voor het
publiek – dagelijks miljoenen bezoekers via tv of app - maar ook voor
nieuwsprofessionals, want op redacties staan diverse Teletekst-pagina's op tvschermen te gloeien. Een gemis is wel dat Teletekst even vluchtig is als het nieuws
zelf. Je zou weleens willen terugbladeren, door al die berichten die zijn verschenen
en weer verdwenen... Dat kan nu op Teletekstarchief.nl Elk half uur wordt het
nieuwste nieuws bewaard. Dit archief is online te doorzoeken via
www.teletekstarchief.nl. Het loopt terug tot 1 september 2015. Sindsdien zijn alle
nieuwsberichten van Teletekst opgeslagen. Dat zijn er nu ruim 21.000. Hiertoe
behoren ook tussentijds geactualiseerde versies van nieuwsberichten. Ga naar de
website en log in: username: 'teletekst' / wachtwoord: 'archief' Voer een zoekterm
in en kies een periode. Volkswagen - september - 2015 / MH17 - vierde kwartaal 2015 / Merkel - derde kwartaal - 2016 / Samsom - oktober - 2016... Meteen rollen
de relevante Teletekst-berichten over het scherm. Daarbij staan datum, tijdstip en
het toenmalige paginanummer vermeld. Nog te ontwikkelen: - De mogelijkheid om
gevonden berichten eenvoudig te selecteren en te exporteren, via mail of sociale
media. - De site werkt adequaat, maar verdient een modernere interface en meer
zoekopties (gecombineerde zoektermen bijvoorbeeld). - Een app met al het nieuws
per jaar, doorzoekbaar. - Het inlogscherm is in principe niet nodig. Ik heb de site
gemaakt als beginnend programmeur. Bij mijn werk als eindredacteur voor een
dagblad miste ik zo'n gedetailleerd, chronologisch archief. Het kan antwoorden
geven die je niet altijd elders kunt vinden.

Motivatie: Teletekstarchief voegt vele losse berichtjes samen tot een verhaal. Een
trefwoord is daarvoor genoeg. De toepassing is toegankelijk voor het grote publiek.
Handig voor journalisten die een bepaalde nieuwsontwikkeling willen nagaan. Het archief
leent zich goed voor het vaststellen van chronologie, vooral als nieuwselementen over
elkaar heen buitelden ('Parijs'). (Op de redactie van dagblad Trouw wordt er gebruik van
gemaakt.) Opleidingen journalistiek en (amateur)historici kunnen beschikken over een
gratis nieuwsarchief, en het 'ontstaan' van groot nieuws analyseren. Al die microberichten in de loop van een etmaal zorgen voor een archief met een eigen karakter. In
Hilversum worden beeld en geluid gearchiveerd. Ook Teletekst is een cultureel fenomeen
dat bewaard mag blijven. Teletekstarchief doet dat. Je zou kunnen zeggen: als een
Uitzending Gemist voor 101.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.teletekstarchief.nl
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/189926114

Gebruikte open data: Van Teletekst van de
Nederlandse Publieke Omroep. Het betreft alle
nieuwsartikelen waarnaar de indexpagina's 102
(binnenlands nieuws) en 103 (buitenlands
nieuws) verwijzen. Deze pagina's worden
verzorgd door de NOS.

MobilityAnalyst

Gebruikte open data: MobilityAnalyst gebruikt de ‘high
value’-datasets van Rijkswaterstaat/NDW (specifiek:
historische puntsnelheden en historische intensiteiten),
aangevuld met o.a. open OV-data (dienstregelingen) en
OpenStreetMap

Omschrijving: De web-app MobilityLabel maakt gevolgen van nieuw mobiliteitsbeleid direct inzichtelijk en helpt in het
besparen van reistijd, kosten en CO2-uitstoot. Vanaf nu kunnen werkgevers objectief en overzichtelijk het effect van
specifieke werkgeversmaatregelen eenvoudig zélf in kaart brengen. Ondanks alle rapportages, fleet-dashboards en
andere systemen die een HR-functionaris of mobiliteitsmanager vaak tot zijn beschikking heeft, blijft het lastig om als
werkgever goed inzicht te hebben in het woon-werkverkeer van je werknemers: Hoeveel mensen komen nu precies op
de fiets naar het werk? Hoeveel kilometers reizen mijn medewerkers eigenlijk? En wat is de CO2-uitstoot van ons woonwerkverkeer? Nog lastiger wordt het als het om het mobiliteitspotentieel gaat: Hoeveel mensen wonen eigenlijk op
fietsafstand van hun werk? Voor hoeveel mensen is het OV een goed alternatief? Wat is het effect van bepaald
thuiswerkbeleid op mijn kosten? En op de totale reistijd of CO2-uitstoot? MobilityAnalyst maakt direct inzichtelijk wat
het effect is van specifieke mobiliteitsmaatregelen op de medewerker, het bedrijf en het milieu. Door te spelen met
schuifjes en invoerwaarden maakt de gebruiker zelf eenvoudig scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige
terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen. Stel, een bedrijf onderzoekt de volgende beleidsvariabelen: Iedereen die op 5 kilometer fietsafstand van werk woont, gaat voortaan met de fiets naar kantoor. - Het OV geldt als
een acceptabel alternatief voor de auto als het minder dan 20 minuten langer duurt. - En iedereen die meer dan 30
minuten reist gaat voortaan twee dagen per week (extra) thuiswerken, onder de voorwaarde dat hij minstens 2 dagen
per week naar kantoor blijft komen. Door de schuifjes goed in te stellen zie je binnen 2 seconden hoeveel mensen door
dit beleid geraakt worden, hoe de modaliteitsverdeling er vervolgens uit ziet, hoeveel mensen er bijvoorbeeld meer dan
15 minuten op achteruit gaan en welke kosten en CO2-uitstoot je hiermee bespaart. Daarnaast weet je hoeveel
werkplekken je in deze situatie nog nodig hebt, en hoeveel parkeerplekken. Je kunt zelfs het aantal extra
bewegingsuren of verbrande calorieën zien, desgewenst uitgedrukt in een Big-Mac-index. MobilityAnalyst rekent de
impact van de gekozen maatregelen exact uit voor het gehele medewerkersbestand, rekening houdend met de
woonadressen, het aantal werkdagen, actuele dienstregelingen en gemiddelde filedruk op de betreffende routes. De tool
werkt niet met algemene kentallen, maar rekent alles exact door, ook bij complexe of ‘gestapelde’ maatregelen: Eerst
wordt voor elke medewerker vastgesteld wat de impact van de gekozen maatregelen zou zijn op die individuele
medewerker en vervolgens wordt dat opgeteld tot een totaalplaatje voor de gehele organisatie.

Motivatie: MobilityAnalyst zet open data, slimme modellen en een unieke user-interface in om een lang gesloten black
box open te breken. Weinig werkgevers hebben namelijk écht inzicht in het effect of bespaarpotentieel van haar HR- of
mobiliteitsbeleid. En adviseurs rekenen vaak met algemene modellen (thuiswerken bespaart gemiddeld x%),
hemelsbrede afstanden of andere algemeenheden. Beslissingen kunnen met MobilityAnalyst nu fact based genomen
worden, en –bijvoorbeeld in een stakeholdersessie met management, OR, fleetmanagers en duurzaamheidsmanagers–
veel transparanter worden. MobilityAnalyst helpt focussen op díé maatregelen die het meest toegevoegde waarde
behalen: Soms heeft het bijvoorbeeld niet zo veel zin om je te focussen op fietsbeleid als het fietspotentieel van jouw
organisatie heel laag is, en kun je beter eerst aan de slag gaan met slim OV-beleid, ander parkeerbeleid of bepaalde
thuiswerkmaatregelen. MobilityAnalyst helpt in het vinden van het juiste en best passende mobiliteitsbeleid waarmee –
mits juist uitgevoerd – de organisatie ontzettend veel kosten bespaart, de regio minder filedruk ervaart, het milieu
minder belast wordt en medewerkers beter gefaciliteerd worden.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.mobilitylabel.nl/mobiliteitsanalyse/
Link naar het filmpje: https://youtu.be/H_xfKxYt3fc

MobilityLabel-locatie-advies

Gebruikte open data: MobilityLabel gebruikt de ‘high
value’-datasets van Rijkswaterstaat/NDW (specifiek:
historische puntsnelheden en historische intensiteiten), de
BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), CBS-data,
open OV-data (dienstregelingen) en OpenStreetMap.

Omschrijving: MobilityLabel berekent voor werkgevers wat op basis van open data, vanuit het oogpunt van
mobiliteit, de beste nieuwe vestigingsplaats voor een organisatie is. MobilityLabel is een adviesdienst die voor
organisaties met een actieve of passieve verhuisambitie de optimale bedrijfslocatie uitrekent. Gebruikers van de
tool ontdekken zo de vestigingslocaties met een minimale CO2-footprint, rekening houdend met het woonwerkverkeer van de medewerkers. Het MobilityLabel locatie-advies bestaat uit een heatmap van Nederland die
per vierkante kilometer aangeeft hoe gunstig die locatie is vanuit mobiliteitsperspectief: Als een soort
hoogtekaart zie je direct hoeveel er te besparen valt bij een verhuizing. Van de meest aantrekkelijke
vestigingslocaties worden kaarten, kosten, CO2-analyses en individuele reistijdoverzichten verstrekt. Zoals een
energielabel een maatstaf is om te zien hoe zuinig of milieuvriendelijk een kantoorpand is, zo is MobilityLabel
een maatstaf voor de milieuvriendelijkheid van een kantoorlocatie. Voor veel organisaties heeft de
kantoorlocatie namelijk een veel grotere impact (veelal 50% tot 75%) op de CO2-uitstoot dan het kantoorpand
zelf. Vooral interessant als een bedrijf door fusies, overnames of aflopende huurcontracten toch al met een
herhuisvestingsvraagstuk bezig is. Zelfs zonder een klimaat-ambitie is het interessant om mobiliteit zwaarder te
laten meewegen in vestigingsplaatsoverwegingen. Er valt budgettair veel te besparen door een beoogde
verhuizing goed te laten doorrekenen vanuit het oogpunt van woon-werkverkeer. Daarnaast helpt een goede
woon-werk-vestigingsplaatsanalyse bij het beperken van de reistijd en het aantal file-vertragingen van de
medewerkers. MobilityLabel rekent niet alleen de verschillende locaties zeer nauwkeurig door, ook zijn slimme
algoritmes opgenomen die het reisgedrág (modaliteitskeuzes) zo goed mogelijk probeert te voorspellen.

Motivatie: Een locatie-advies van MobilityLabel is uniek in aanpak: Geen andere partij in Nederland heeft
locatie-advies structureel op deze manier aangepakt: Bedrijven die zich hier al langer mee bezig houden
rekenen vaak enkele potentiële panden of steden door, maar gaan daarbij voorbij aan de vaak grote lokale
verschillen in bereikbaarheid. Bereikbaarheid is namelijk heel organisatie-specifiek en hangt sterk af van waar
je medewerkers (en evt leveranciers of klanten) vandaan komen en hoe zij reizen: Hemelsbreed enkele
kilometers verder zoeken naar een nieuw kantoorpand scheelt soms al een paar ton aan mobiliteitsbudget, plus
het bespaart veel onnodige kilometers en CO2-uitstoot. Voor díé bedrijven die toch al zoeken naar een nieuw
kantoorpand (aflopende huurcontracten, fusies en overnames, etc…) leidt het tot gemakkelijke besparingen in
kosten, reistijd en CO2-uitstoot. ‘Gemakkelijk’ omdat dit één van de veranderingen betreft die het minst ‘pijn’
doet binnen de organisatie: Niemand maakt graag onnodige kilometers, geen werkgever betaalt graag voor
onnodige kilometers en het milieu is ook niet gebaat bij vermijdbare verplaatsingen. Juist big data, open data
en de toegenomen rekenkracht maakt het nu mogelijk dergelijke analyses op deze wijze aan te pakken. De
locatie-adviesdiensten van MobilityLabel ondersteunen fact-based-beslissingen en helpt in het doorbreken van
silo-denken: Bedrijven zijn vaak monodisciplinair bezig met het reduceren van kosten en emissies:
Vastgoedmanagers leggen vaak de focus op het verduurzamen van panden en mobiliteitsmanagers op het
verduurzamen van het wagenpark, terwijl de integrale aanpak in combinatie tussen ‘bricks’ en ‘wheels’ voor het
milieu en de portemonnee véél lucratiever is. Sterker nog: een eenzijdige benadering van ‘duurzaamheid’ kan
zeer contraproductief werken: Wat is het milieulabel van je kantoor nu feitelijk waard, als dat pand simpelweg
op de verkeerde plek staat?

Link naar de toepassing/meer informatie: www.mobilitylabel.nl
Link naar het filmpje: https://youtu.be/QtWQ1pHzYfU

Roudle-afspraakprikker

Gebruikte open data: Roudle gebruikt de ‘high value’datasets van Rijkswaterstaat/NDW (specifiek:
historische puntsnelheden en historische intensiteiten),
aangevuld met o.a. open OV-data (dienstregelingen) en
OpenStreetMap.

Omschrijving: Roudle is de Smart Mobility dienst die berekent op welke
plek je het beste kunt afspreken met minimale reistijd. Door op een meer
efficiënte locatie je afspraken te plannen spaar je veel reistijd, reiskosten
en CO2-uitstoot. De werking van Roudle is simpel: De gebruiker geeft
aan waar iedereen vandaan komt en op welke manier iedereen reist
(auto/OV) en hij ziet direct wáár je het best af kunt spreken, rekening
houdend met het wegennet, de dienstregelingen en de fileverwachting op
dat tijdstip; het antwoord zal verrassen, want je gevoel laat je vaak in de
steek bij dit soort puzzels… Wat de slimste plek is om af te spreken, is
zonder speciale tools lastig te bepalen. Tests leren dat men al snel 20%
kunt besparen ten opzichte van een ‘gezond verstand’-locatie. Dus 20%
minder reistijd, minder reiskosten en 20% minder CO2-uitstoot. De
besparingen worden groter als de file-verwachtingen ook worden
meegenomen in de berekeningen: Immers, voor een afspraak op
maandagochtend kan een andere optimum gevonden worden dan voor
een afspraak op woensdagmiddag (op dit moment niet actief in de
huidige demo-versie, wél in corporate versies). De website roudle.com is
een freemium-showcase van de in-company afspraakdiensten die
MobilityLabel op abonnementsbasis levert aan werkgevers. Deze
bedrijfsspecifieke tools worden vormgegeven in de huisstijl van de
werkgever, toegespitst op de landen waarin de werkgever actief is,
desgewenst voorzien van additionele functies en gebruikmakend van de
eigen vergaderfaciliteiten van die werkgever.
Motivatie: De Roudle-afspraakprikkers zijn uniek in de wereld in het multimodaal optimaliseren van afspraaklocaties. De enige andere afspraakprikkers die er in de wereld zijn, betreffen tools die een zwaartepunt of halfway-point prikken. Dit is meestal niet het punt waarbij de totale reistijd en CO2-uitstoot minimaal is. De tool
sluit goed aan op actuele trends als: - plaatsonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken), - filevermijdend
gedrag (congestiebeperking / ‘Beter Benutten’) - duurzame mobiliteit / aandacht voor het milieu
(klimaatdoelstellingen van organisaties en landen) Roudle biedt gebruikers inzicht en bewustwording over reisen afspraakgedrag (moet ik überhaupt wel afspreken? Waar kan ik dat dan het beste doen? Wat is een slimme
locatie? Een slim tijdstip/dagdeel? En wat als ik toch met het OV-reis?). Roudle biedt werkgevers een slimme
tool in het reduceren van mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot, zónder dat dit gepaard gaat met concessies
van de gebruikers (die besparen zelf ook tijd en file-leed). Roudle heeft daarmee grote economische én
maatschappelijke waarde en actualiteit en urgentie.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.roudle.com
Link naar het filmpje: https://youtu.be/jUz9hPbLpDY

GoOV

Gebruikte open data: GPS, NDOV, Open
Street Map en Opentrip-planner.

Omschrijving: GoOV is een app op op een smartphone voor begeleiding
van mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking die moeite
hebben met zelfstandig reizen, en wel met het openbaar vervoer willen
gaan reizen. Met GoOV kunnen zij veilig en zelfstandig het OV gebruiken
en worden zij van deur tot deur begeleiden worden zij ondersteund door
de telefonische hulplijn wanneer dat nodig is. GoOV maakt daarbij
gebruik van bestaande open databronnen via het mobiele netwerk zoals
GPS, NDOV, Open Street Map en Opentrip-planner. De waarde van de
GoOV-dienstverlening is dan ook: • Een reiziger kan ZELFSTANDIG en
VEILIG een reis afleggen binnen zijn eigen ‘vaardigheden’ met behulp van
een mobiel device. • GEVOEL VAN VEILIGHEID EN CONTROLE geven aan
de ouder / begeleider / verwante van de reiziger door ‘mee te kunnen
kijken’. • ONDERSTEUNING BIEDEN aan de reiziger of een INTERVENTIE
PLEGEN als de reis niet lukt, op basis van alle noodzakelijke informatie
die over de reis en de reiziger beschikbaar is bij degene die de interventie
pleegt (verwante of Hulplijn). Effect/impact: • Met GoOV kan de
Nederlandse regering voldoen aan het ‘VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap’ – specifiek Artikel 20 . • >80% van de
reizigers maakt definitief de overstap van aangepast vervoer naar
zelfstandig reizen. (…)
Motivatie: GoOV is uniek omdat er geen vergelijkbare toepassing is die ‘navigatie’ combineert, met reisbegeleiding in het OV en assistentie via
een noodknop/Hulplijn. Naast een enorme toename van de zelfredzaamheid en eigen regie van de reiziger met een slagingspercentage van
>85%, levert GoOV ook nog eens een enorme besparing - van wel 50% - op voor gemeenten en zorginstellingen. GoOV is innovatief, want met
deze toepassing wordt een doelgroep die nu dreigt te vereenzamen geholpen om zelfstandig te reizen, terwijl in het algemeen wordt gedacht
dat zij dat niet kunnen. Het is mogelijk om per reiziger maatwerk te leveren door verschillende modules te combineren: App, Portaal, Meekijkapp, Hulplijn, Thuisbrenggarantie, pictomodule en/of in de nabije toekomst een chatfunctie voor doven, of text-2-speech voor blinden. Met
nieuwe samenwerkingen in de markt (zoals www.dereiskoffer.nu in Nederland, of het buitenland - België, www.go-ov.be) proberen we (lokale)
overheden en zorgorganisaties - over de as van besparingen - te bereiken om GoOV in te gaan zetten, omdat de mensen uit de doelgroep zelf
zeer moeilijk direct te bereiken zin. Samen met mensen uit de doelgroep wordt continu gezocht naar nieuwe toepassingen om daarmee nieuwe
doelgroepen structureel te kunnen ondersteunen (onder andere doven, blinden, mensen met TaalOntwikkelingsStoornis). Om al dit werk te
kunnen realiseren zou erkenning met deze prijs en het bijbehorende geld een forse impuls kunnen geven om GoOV nationaal erkend te krijgen
als 'mobiliteitshulpmiddel voor mensen met een handicap'.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.go-ov.nl
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=BgwV6__vOdo&list=PLBciDBKyBgemfexb9kkvkaCjjBQzaMy9h&index=3

39. Haagse Feiten

Gebruikte open data: Political Inzights maakt gebruik
van de parlementaire documenten van Officiële
Bekendmakingen.

Omschrijving: Political Inzights wil met Haagse Feiten de politiek op alle
bestuurlijke lagen transparant en inzichtelijk maken voor burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Transparantie begint voor ons bij
openheid: toegang tot data. Wij verwerken open data en openbare data van de
overheid tot een samenhangende geheel voor onze gebruikers. Als startpunt
gebruiken wij de open dataset van Officiële Bekendmakingen. Hiervan gebruiken
wij parlementaire stukken vanaf 1995. Een enorm waardevolle bron voor
iedereen die de Haagse Politiek wil volgen. Onze applicatie Haagse Feiten doet
meer. Het verrijkt de data van Officiële Bekendmakingen met openbare data van
de websites van de Eerste en Tweede Kamer en Rijksoverheid en vult deze aan
met politiek nieuws van de NOS, Volkskrant, NU.nl en social mediaberichten van
de Kamerleden op Twitter. We combineren al deze data tot een samenhangend,
betekenisvol geheel. Haagse Feiten presenteert de data vanuit verschillende
invalshoeken en geeft daardoor inzicht, overzicht en diepgang. Daarnaast is de
applicatie gebruikersvriendelijk, makkelijk en snel. Alle functies die nodig zijn om
het reilen en zeilen van de Nederlandse politiek te monitoren, zijn gedefinieerd
en teruggebracht in vijf krachtige pagina's: Dashboard - Inbox - Agenda Spelers - Archief. Door het toevoegen van je eigen notities en trefwoorden aan
parlementaire documenten kun je je werk nog makkelijker structureren.
Iedereen kan zich registreren via https://haagsefeiten.nl/registratie/. Hiermee
heb je altijd en overal gratis toegang tot ruim één miljoen parlementaire stukken
en informatie. Haagse Feiten heeft ook een aantal functies die heel handig zijn
voor professionals waarvoor betaald moet worden.

Motivatie: Political Inzights werkt vanuit een open dataset waar in principe
iedereen in Nederland in geïnteresseerd is. We hebben expliciet gekozen voor
een duurzaam business model om de continuïteit te waarborgen. Vanuit deze
stabiele basis zijn we continu op zoek naar aanvullende (open) data om het
platform steeds rijker te maken. Ook gaan we dezelfde data bruikbaar maken
voor nieuwe doelgroepen zoals burgers en jongeren. De Stuiveling Award zal ons
helpen om dit versneld te realiseren.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://secure.haagsefeiten.nl
Link naar het filmpje: https://youtu.be/HFrRiKlIjdI

Subsidietrekker.nl

Gebruikte open data: Subsidietrekker.nl maakt gebruik van open data over
de subsidies verstrekt door ministeries via opendata.rijksbegroting.nl,
enkele open datasets van gemeenten en de open dataset over aan
Nederlandse ontvangers verstrekte subsidies van de Europese commissie,
via het financial transparency system.

Omschrijving: Met subsidietrekker.nl kun je informatie vinden over
meer dan 160 duizend subsidies verstrekt door meer dan 200 overheden
aan 60 duizend ontvangers. Zowel burgers als overheden hebben geen
goed inzicht in subsidies die verstrekt worden. Met meer inzicht in deze
gegevens verbeteren we niet alleen publieke dienstverlening maar ook de
kwaliteit. Door meer inzicht kunnen we verspilling tegen gaan en mensen
meer zeggenschap geven over de besteding van publieke middelen. Dit is
niet alleen van belang voor de samenleving maar ook voor het
bedrijfsleven. Je kunt zoeken op overheid, ontvanger, regeling, beleid en
je kunt met Subsidietrekker.nl zien hoeveel en waaraan overheden
subsidies besteden. En niet alleen van ministeries, gemeenten en
provincies maar ook van een aantal gemeenschappelijke regelingen en de
Europese commissie. Overheden kunnen zien waar andere overheden
subsidies aan verlenen om zo duplicaties te voorkomen en verspilling
tegen te gaan. Ook draagt Subsidietrekker.nl bij aan de bewustwording
van overheden over het belang van het delen van subsidiegegevens als
open data. De data bestaat uit zowel open data, opgevraagde informatie
en gescrapte data uit PDF-bestanden.
Motivatie: Met subsidietrekker.nl bieden we niet alleen burgers,
bedrijven en overheden meer inzicht in de besteding van publieke
middelen maar stimuleert het overheden ook om overheidsinformatie als
open data te verstrekken. Innovatief is dat gegevens van meer dan 200
overheden die allemaal op een verschillende manier en in verschillende
formaten informatie produceren bij elkaar in een standaard vergelijkbaar
wordt. Overheden maar ook rekenkamers en de rijksauditdienst hadden
tot voor kort geen zicht in op welke wijze andere overheden subsidies
besteden. Subsidie experts zeggen dat de grootste verspilling van
subsidies komt doordat subsidieverstrekkers van elkaar niet weten
waaraan ze subsidies verstrekken. Dit probleem lost Subsidietrekker.nl
op.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.subsidietrekker.nl
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WO6XXjYRZKM

KunstQuiz

Gebruikte open data: De collectie en de API van het
Rijksmuseum in Amsterdam

Omschrijving: Leer spelenderwijs de collectie van het
Rijksmuseum kennen door een multiple choice quiz te spelen.
Steeds wordt een kunstwerk getoond met vier mogelijke titels. De
gebruiker kiest de juiste titel.

Motivatie: De KunstQuiz dwingt de gebruiker zorgvuldig naar de
afbeelding te kijken om het juiste antwoord te vinden. De
afbeelding wordt willekeurig gekozen uit de collectie, en zo maak
je kriskras kennis met de rijkdom aan openbaar kunstbezit. Hij
kan gespeeld worden in de browser, of in een speciale versie voor
Microsoft Windows.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.wittyman.nl/KunstQuiz/
Link naar het filmpje: https://wittyman.tinytake.com/sf/MTEwMzQyM180Mzg2MjEy

Smart City app

Omschrijving: Bekijk de meest actuele open
data cijfers van alle gemeenten in Nederland. Of
het nu gaat over treinvertragingen,
energieverbruik, twitterberichten of de actuele
waterhoogtes; de Smart City app toont voor elke
gemeente de laatste informatie via een
aantrekkelijk en overzichtelijk dashboard. Alle
gemeenten in Nederland zijn smart gemaakt met
de Smart City app, want zo heeft elke gemeente
in de Smart City app een eigen open data
omgeving (zie bv. utrecht.smartcityapp.nl,
amsterdam.smartcityapp.nl,
lelystad.smartcityapp.nl enz.). De Smart City app
maakt met behulp van ruwe open data van
Internet of Things de werkelijkheid.

Gebruikte open data: CBS: Kerncijfers wijken en buurten
(dit zijn getallen als aantal mannen/vrouwen, gemiddelde
afstand tot ziekenhuis etc.) | NS: Via de NS-api worden live
vertragingen opgevraagd | P2000: Meldingen van
politie/ambulance/brandweer | Wikipedia: geo-query wat
er in de buurt is van de lat/long van de gemeente (± binnen
10km van het centrum) | Twitter: twitter queries met
“#gemeentenaam” | En gemeente-eigen csv’s

Motivatie: De Smart City app doet datgene wat
iedereen roept wat je zou moeten doen, namelijk
ruwe open data ontsluiten en toegankelijk maken
voor de burger. Met daarachter een
kostendekkend verdienmodel: gemeenten
kunnen hun bestaande portal uitbreiden om
eigen data te publiceren.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.smartcityapp.nl
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ttjeufDPnQo

SmartCityMonitor

Gebruikte open data: leefbaarheidsbarometer,
criminaliteits-cijfers, actuele verkeersgegevens, etc

Omschrijving: SmartCityMonitor combineert de meest populaire
open datasets m.b.t. de metropoolregios van Nederland om ze op
een begrijpelijke manier te visualiseren, modelleren en
analyseren. Door meerdere data in verschillende lagen op één
map te combineren is het makkelijker om er waardevolle kennis
uit te onttrekken en de verschillende data met elkaar te
correleren. Om een voorbeeld te geven: Hoe zijn de groei van een
wijkdeel, de stijging in woningprijzen, leefbaarheidsbarometerscore en criminaliteit met elkaar gecorreleerd? Waar kunnen
politiekrachten het beste ingezet worden om zo efficiënt mogelijk
gebruik te maken van de beperkte middelen (pre-policing). Qua
transport, waar vindt de grote ontstopping plaats in de spitsuren
en welke regio's zijn het minst bereikbaar met het openbaar
vervoer? Hoe kunnen de huidige verkeersmanagement systemen
het beste ingezet worden om de doorstroming van het verkeer te
verbeteren zonder grootschalige investeringen te doen in het
onderliggende infrastructuur? Om dit soort vragen te kunnen
beantwoorden, draaien er op de achtergrond complexe algoritmes
en modellen die gebruik maken van zelflerende diepe neurale
netwerken. Open Source Software die het mogelijk maken om
neurale netwerken te implementeren worden vandaag de dag
steeds populairder (Theano, TensorFlow, Caffe) en het wordt
steeds makkelijker om hier gebruik van te maken.
Motivatie: state of the art!

Link naar de toepassing/meer informatie: Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=a3QOXDnXaK4&feature=youtu.be

Park Hackathon

Gebruikte open data: rotterdam.nl/onderzoek http://rotterdamopendata.nl/dataset
http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2016/rotterdam
https://rotterdam.buurtmonitor.nl/homerotterdam.aspx De Park Hackathon benut het
Open4Citizens opendataplatform
http://opendatalab.eu/

Omschrijving: Opendatalab Rotterdam is een fysieke en digitale ontmoetingsplaats om gezamenlijk de waarde van data te verkennen en van
nut te laten zijn voor bewoner en gemeente. Opendatalab Rotterdam werkt nauw samen met Open4Citizens, een Horizon2020 project dat
betekenisvol gebruik van open data mogelijk maakt door burgers. Het Opendatalab richt zich expliciet op een platform dat bottom-up initiatief en
top-down beleid verbindt en ondersteunt verschillende partijen om open data beter te benutten, door middel van co-creatie en dialoog. Het
Opendatalab gaat een stap verder dan vergelijkbare initiatieven waarin het ontwikkeling van apps wordt gestimuleerd op basis van geselecteerde
open datasets voor apps met een beperkte toegevoegde waarde. Opendatalab Rotterdam richt zich dus in eerste instantie op het vergroten van
databewustzijn en datawijsheid en organiseert een breder draagvlak voor innovatieve ideeën, en de gezamenlijke uitvoering hiervan. Deze
ideeën worden niet alleen gerealiseerd in apps, maar hebben een groter toepassingsgebied met economische en maatschappelijke meerwaarde,
die bijdragen aan nieuwe initiatieven, publieke diensten, en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2016 is het
Opendatalab Rotterdam met een Park Hackathon neergestreken in Delfshaven. Op het Looiershof waren verschillende teams van bewoners en
andere stadmakers van (niet onbelangrijk) groene Delfshavense initiatieven als 't Dakpark Rotterdam, 't Essenburgpark, Park 1943, Proefpark de
Punt, de Tuin op de Pier en de (nog niet bestaande maar al wel gedroomde) tuin bij de Rotterdamse Werkplaats voor de Geest, alsook de
gemeente Rotterdam en de TU Delft gezamenlijk aan de slag om uit te zoeken welke maatschappelijke vragen er spelen rond die groene plekken.
De Park Hackathon heeft laten zien dat een bottom-up hackathon niet alleen maatschappelijk draagvlak en data-bewustzijn creëert maar ook dat
open data op een betekenisvolle manier toegepast kan worden.

Motivatie: De Park Hackathon is uniek omdat de toepassing maatschappelijk
gegrond is, het omarmt collectieve intelligentie, en heeft bijgedragen aan betere
duiding van het open data-potentieel. De Park Hackathon verbindt niet alleen
verschillende top-down en bottom-up stadmakers, maar heeft ook laten zien dat
zij bruggen kan slaan tussen bewonersinitiatief en beleid, tussen idee en data,
en tussen direct tastbare resultaten en duurzame doorontwikkeling van de
ideeën en toepassingen. Met de Park Hackathon als kickstarter biedt het
Opendatalab Rotterdam een veilige haven om met lef, durf en kwetsbaarheid de
grenzen van het ecosysteem te verkennen en het gebruik van open data te
stimuleren. De Park Hackathon is hierdoor een daadkrachtige invulling van het
coalitieakkoord 2014-2018, een lerend ecosysteem dat de energie van
Rotterdam en de Rotterdammers in goede banen leidt. Door het duurzame
samenspel tussen gemeentelijk beleid en bottom-up initiatief is Opendatalab
Rotterdam toekomstbestendig. Opendatalab Rotterdam ‘hackt’ het bestaande
systeem niet, maar faciliteert het gezamenlijk exploreren, het van elkaar leren,
en het bijdragen aan een leefbare en veerkrachtige stad.

Link naar de toepassing/meer informatie: Website Open4Citizens Rotterdam http://studiolab.ide.tudelft.nl/open4citizens/
Link naar het filmpje: http://tinyurl.com/park-hack

ODIN

Gebruikte open data: cbs data

Omschrijving: |ODIN – de open data doorbraak| - Open data te gebruiken door iedereen. Ieder persoon, van iedere leeftijd en op elk niveau;
dat is waar open data voor bedoeld is. En dat is exact wat ODIN realiseert. Een machine die antwoord geeft op alle vragen die open data kunnen
beantwoorden. - - Hoe zoeken we informatie op dit moment? Hoe krijgen we binnen enkele seconden exact de informatie die we willen benutten?
We doen dit door naar Google, Bing of een andere zoekmachine te gaan en vragen te stellen of onderwerpen in te typen waarover we meer willen
weten. Deze natuurlijke en dynamische manier van het zoeken en vinden van informatie stelt ons in staat om binnen de enorme hoeveelheden
informatie exact te vinden waar we naar op zoek zijn. Dankzij ODIN bestaat deze manier van informatie benutten nu ook voor open data. - ODIN is een zoekmachine voor alle open data. Je zoekt niet naar open datasets, maar je krijgt antwoord op alle vragen die open data kunnen
beantwoorden. Op basis van zoektermen worden miljarden feiten geraadpleegd en worden resultaten gepresenteerd in een vorm die relevant en
direct te gebruiken is. ODIN stelt je in staat open data te gebruiken op een manier waarop we nu gewend zijn informatie te gebruiken. |Economische en maatschappelijke waarde van ODIN| - Of het nu gaat om verantwoording, monitoring, analyses, planning, voorspellingen,
bestuurlijke beslissingen, opleiding of gewoonweg nieuwsgierigheid; open data zijn gegevens die, wanneer gebruikt in de juiste context,
waardevolle informatie kunnen bieden aan talloze processen. De potentiële waarde wordt wereldwijd erkend, maar beperkt gerealiseerd omdat de
informatie niet op grote schaal laagdrempelig kan worden gebruikt. - - ODIN maakt al deze informatie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen.
Hierdoor kan er maatschappelijke en economische waarde worden gecreëerd binnen al deze processen. Docenten kunnen het gebruiken bij het
opleiden van leerlingen; studenten kunnen het gebruiken voor hun studie; ondernemers kunnen hun markt analyseren; journalisten kunnen het
gebruiken voor hun onderzoek voor een artikel; beleidsmakers hebben in een oogwenk de beschikking over fundamentele informatie voor
beleidsmatige beslissingen. Van jong tot oud, van burger tot ambtenaar, van onderzoeker tot ondernemer; ODIN is de ontsteker van alle
maatschappelijke en economische waarde die met open data gecreëerd kunnen worden.

Motivatie: - Het unieke aspect van ODIN is de vertaalslag die wordt gemaakt vanuit open
data naar de gebruiker. Omdat deze vertaalslag naadloos aansluit op de manier waarop we nu
informatie gebruiken, wordt open data maatschappijbreed toegankelijk. ODIN biedt de
gebruiker vanuit duizenden data bronnen exact de informatie waar hij of zij naar op zoek is.
Het bereik wordt zo enorm dat de waarde die in open data gezien en verwacht wordt nu op
grote schaal gerealiseerd kan en gaat worden. - - Omdat de techniek achter ODIN toepasbaar
is op alle open data, eindigt de visie niet bij onze nationale grenzen. In onze ogen is ODIN de
doorbraak voor open data op nationaal en internationaal niveau. Nederland kan hiermee de
eerste plek veroveren en een essentiële vervolgstap bieden aan het Open Government
Partnership. - - “We accept responsibility for seizing this moment to strengthen our
commitments to promote transparency, fight corruption, empower citizens, and harness the
power of new technologies to make government more effective and accountable.” – Open
Government Partnership -

Link naar de toepassing/meer informatie: http://odinsearch.nl/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xZyhD2NIQOg&feature=youtu.be

Geodan Vergunningenchecker

Omschrijving: De Geodan Vergunningchecker is een webapplicatie waarmee
initiatiefnemers die willen bouwen in de buitenruimte snel en eenvoudig kunnen
checken welke regelgeving van toepassing is op de gewenste locatie. De check
ontsluit namelijk integraal alle - zo’n 4500! - vergunningen van rijk, provincies,
waterschappen en gemeenten voor projecten in de buitenruimte. Per activiteit en
locatie geeft de check direct uitsluitsel welke verplichtingen gelden, uitgesplitst per
bevoegd gezag. In 3 stappen: wat voor werkzaamheden, op welke locatie en
vervolgens het beantwoorden van vragen (zie ook de drie bijgevoegde figuren en
het filmpje). De Vergunningchecker is volledig gebaseerd op open data. Juridische
informatie wordt gecombineerd met geodata voor een gebruiksvriendelijke
toepassing. De economische en maatschappelijke waarde is groot: (1) Voor
bouwbedrijven: Het vergeten van een vergunning in een bouwtraject levert direct
vertragingen op waarbij de bouw stilgelegd wordt met ingrijpende financiële en
maatschappelijke consequenties. Met de Vergunningchecker Pro voor
bouwbedrijven vergeet je nooit meer een vergunning of melding of ontheffing. In
een half uurtje is de vergunningen- inventarisatie compleet en zie je niets meer
over het hoofd. Écht compleet. (2) Voor overheden: Gebruikers doorlopen gericht
een beslisboom (powered by open geodata) waardoor de kans op fouten en
daarmee onnodige, foutieve of onvolledige vergunningaanvragen of meldingen
veel kleiner is. Een voor waterschappen opgestelde businesscase wijst uit dat het
een gemiddeld waterschap jaarlijks 48.000,- euro scheelt als alleen al de
meldingen met de vergunningchecker voor de overheden gestroomlijnd worden.
(3) Voor burgers: Burgers kunnen veel eenvoudiger zelf bepalen wat de
verplichtingen zijn, dat voorkomt kosten van een vergunningenspecialist. In
complexe situaties doorlopen gebruiker en adviseur van het bevoegd gezag
desgewenst samen de check doen. Dit levert een verbeterde e-dienstverlening.

Gebruikte open data: o.a. Van zowel juridische al geografische
databronnen: (1) Juridische informatie van wetten.overheid.nl,
officielebekendmakingen.nl, websites van decentrale
overheden en rechtspraak.nl. (2) Geo-informatie van meerdere
overheidsorganisaties: RWS, RCE, Prorail, PDOK (Kadaster),
Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Haarlem, Provincie
Noord-Holland, Provincie Overijssel.

Motivatie: In de Geodan Vergunningchecker worden meerdere typen open data
op een slimme manier gecombineerd. Complexe regelgeving wordt toegankelijk
gemaakt door juridische,- en geo-informatie zodanig te combineren dat burgers en
bedrijven op een gebruiksvriendelijke manier inzicht krijgen in de integrale
regelgeving van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Daarmee lopen we
vooruit op de stelselherziening omgevingsrecht. Door durf en initiatief te tonen en
de gebruiker centraal te zetten hebben we een grote stap gezet in het toegankelijk
en begrijpelijk maken van complexe en ontoegankelijke juridische verplichtingen.
Hiermee is een soort buienradar van de leefomgeving/omgevingswet gerealiseerd.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.geodan.nl/producten/vergunningchecker/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=cJW4Z7N5CWg

Partijkiezer op eMotie

Gebruikte open data: data afkomstig van
www.tweedekamer.nl. Meer dan 2000 kamermoties
van de afgelopen twee jaar zijn 'gescraped'

Omschrijving: Partijkiezer met eMotie Iedereen kent wel tools als kieskompas.nl en stemwijzer.nl. Dit zijn web applicaties die de kiezer helpen
bij het kiezen van de partij die het beste bij hem past. De tools maken veelal gebruik van de inhoud van partijprogramma’s. Als het gaat om
tweedekamer-verkiezingen spelen uiteindelijke politieke verhoudingen en afspraken tussen (regerende) partijen onderling wat er van de
partijprogramma’s terechtkomt. Een andere bron van informatie over partijen en waar ze precies voor staan zijn de zogenoemde moties. In de
tweede kamer dient een partij een motie in (over een willekeurig onderwerp) waar de partijen vervolgens over stemmen. Mijn stelling is dat het
historisch stemgedrag ten opzichte van partijprogramma’s op zijn minst even goed iets zou kunnen zeggen over waar de partijen precies voor
staan als de partijprogramma’s zelf. Mijn voorstel is om een partijkiezer te maken die gebruik maakt van dit historisch stemgedrag. De app heeft
als doel de gebruiker te helpen met vormen van de keuze voor een politieke partij. Voor de komende tweedekamerverkiezingen kan dit een
welkome app zijn. Daarnaast moet de app helpen begrijpen waar onze volksvertegenwoordiging zich nu precies mee bezighoudt. 'Den Haag'
komt hiermee als het ware voor de kiezer dichterbij. Hiervoor heb ik een werkende conceptversie in het leven geroepen die het mogelijk maakt
om door meer dan 2000 moties te grasduinen en om gekozen exemplaren van een label te voorzien: “tegen”, “voor” en “weet niet”. De app zal
jouw persoonlijk stemgedrag vergelijken met die van de tweedekamer-partijen en met behulp van een recommendations-algoritme de partijen in
volgorde van passendheid zetten. De partij die bovenaan staat, past het beste bij jou als het gaat om stemgedrag. Voor de ontwikkeling van deze
conceptversie heb ik de tweedekamer-site, die zeer zeker gezien kan worden als een bron van publiek gefinancierde open data, 'gescraped' om
op die manier informatie te verzamelen over hoe de partijen in de afgelopen twee jaar op de moties hebben gestemd. Het gaat op dit moment
om meer dan 2000 moties. Als in de app een motie is geselecteerd, haalt hij de inhoud hiervan rechtstreeks uit de pdf’s van de tweedekamersite. Zoals gezegd, gaat het hier om een conceptversie. In de ontwikkeling van de uiteindelijke app wil ik werken aan het inzichtelijker maken van
de inhoud van de moties. Daarnaast wil ik het recommendations-algoritme finetunen en uitbreiden door ook de uiteindelijke, subjectief gekozen
voorkeurspartij op te slaan om hiermee nieuwe gebruikers te laten weten naar welke partij anderen met het zelfde stemgedrag uiteindelijk hun
voorkeur uitging. De app heb ik werkend, maar is helaas beperkt online beschikbaar omdat ik spaarzaam moet zijn met de tijd waarop hij
kosteloos kan draaien.

Motivatie: Politiek Den Haag voelt soms ver weg. Als je
naar de vele informatie kijkt die te vinden is op de
Tweede Kamer-site gebeurt er veel meer dan wat het
nieuws haalt. De app 'Partijkiezer op eMotie' maakt
enerzijds op inventieve wijze gebruik van de vele
moties die in de Kamer worden behandeld om te
kunnen fungeren als kieshulp. Anderzijds brengt hij
politiek Den Haag als het ware dichterbij. En dat mag:
het is ten slotte onze eigen volksvertegenwoordiging.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://rdatasculptor.shinyapps.io/partijkiezer_op_emotie/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xZyhD2NIQOg&feature=youtu.be

HAPPINESS MACHINE

Gebruikte open data: GEO-data, GGD data (buurtmonitor,
gezondheidsdata), CBS (op buurtniveau). Aangevuld met
data gegenereerd door Social Media. Ook zal de Happiness
Machine zelf open data gaan genereren.

Omschrijving: Geluk is geen individuele ervaring! Onderzoek toont aan
dat een algemeen geluksgevoel een positieve invloed heeft op veel
sociale en economische factoren in een stad. Andersom heeft het
gemeentebeleid invloed op het geluksgevoel van haar bewoners. Het
ontwerp van de openbare ruimte beïnvloedt bijvoorbeeld je gedrag en
sociale interacties en daarmee je geluksgevoel. Hoe kunnen we GELUK op
de agenda zetten bij de gemeente? Hoe meten we hoe gelukkig de
bewoners zijn? De HAPPINESS MACHINE is een platform met zowel data
als fysieke componenten. Het gebruikt OPEN DATA (o.a. gemeentelijke en
GGD data), Social media en een app om te meten hoe gelukkig een wijk
is. Ook vraagt het de bewoners hoe ze zich voelen door hun interacties in
de fysieke ruimte te meten. Er worden bijvoorbeeld knoppen
geïnstalleerd bij de lokale supermarkt. Ook zijn er URBAN GAMES zoals
schommels en speelse interactieve installaties. Deze verhogen de sociale
interactie, maken mensen blij en verzamelen data voor de Happiness
Machine. Bewoners kunnen punten vergaren met sociale evenementen,
vrijwilligerswerk, ontmoetingen en Urban Games. Aan het einde van de
maand leidt dit tot een HAPPINESS INDEX per wijk, die geprojecteerd
wordt op het stadhuis! Welke wijk is gelukkiger dan vorige week? Welke
wijk heeft het meest gedaan om de bewoners gelukkig te maken? Zet
GELUK op de agenda!

Motivatie: De crisis van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat de
focus op economische ontwikkeling niet zaligmakend is. De Happiness
Machine is een instrument voor een samenleving die gebaseerd is op
andere waarden. Het uiteindelijke doel is om het gemeentelijke beleid te
baseren op geluk! De Happiness Machine maakt geluk meetbaar en
zichtbaar met de hulp van data. Ook stimuleert het geluk met o.a. URBAN
GAMING en het stimuleren van sociale interactie.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://issuu.com/krachtgroen/docs/happiness-machine
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/190756765

DIK VOOR ELKAAR

Gebruikte open data: Geodata, CBS bevolkingscijfers op
buurtniveau, GGD gezondheidsdata op buurtniveau.
Aanvulling: verkeersbewegingen, fiets- en wandelroutes.

Omschrijving: IN KAART BRENGEN VAN OBESOGENE OMGEVINGEN MET
BEHULP VAN OPEN DATA OBESITAS is een zogenaamd ‘Socially Wicked
Problem’ (hardnekkige problemen met een veelal maatschappelijk
karakter, waarbij gedragsverandering van de betrokkenen noodzakelijk
is). De oorzaken zijn niet eenduidig en ook de oplossingen zullen alleen
gevonden worden door meerdere aspecten aan te pakken. Eén van de
aspecten die de mate van obesitas beïnvloedt is de fysieke omgeving.
Deze bepaalt mede hoeveel mensen bewegen en elkaar ontmoeten.
Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat groen in de straat leidt tot meer
wandelen, ontmoeten en buiten spelen. De resultaten lieten zien dat in
het bijzonder senioren en kinderen hier gevoelig voor zijn. Omgevingen
die niet uitdagen tot bewegen en ontmoeten noemen we ‘OBESOGENE
OMGEVINGEN’. Met OPEN DATA (GIS, CBS, GGD) brengen we Obesogene
omgevingen in beeld. Door een waarde te geven aan bijvoorbeeld groene
elementen (bomen, parken) en ontmoetingsplekken (scholen, winkels)
ontstaat een vlekkenkaart van omgevingen die uitnodigen tot bewegen
en de omgevingen die dit juist niet doen. Gecombineerd met
gezondheidsdata en een gebruikersinterface kan een model gemaakt
worden die een goede voorspelling geeft van de buurten en wijken die
meer gevaar lopen voor obesitas. Na fysieke en sociale interventies kan
het model gebruikt worden om de impact van de interventies te meten.
‘Dik voor elkaar’ helpt de gemeenten en gezondheidszorg instanties om
sociaal en ruimtelijk beleid te definiëren die lokale gemeenschappen helpt
om obesitas aan te pakken en te voorkomen, en de mensen die leiden
aan obesitas beter sociaal te integreren.
Motivatie: "Dik voor elkaar" laat met open data de relatie tussen fysieke
omgeving en obesitas zien en slecht daarmee een brug tussen de
verschillende werelden van de ontwerpers/beleidsmakers van de fysieke
ruimte en de partijen die bezig zijn met de gezondheid en sociale cohesie
van de gebruikers van die ruimte. Het is een "SMART CITY"-instrument
dat de leefbaarheid van de stad voorspelt, en registreert, maar ook
gebruikt kan worden om nieuwe interventies te testen.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://issuu.com/krachtgroen/docs/obesogene_omgevingen
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/190756765

