Inzendingen SODA2020
Oktober 2020

Gebruikte open data:

1. Voertuigen zoeken |

Jan Jaap de Groot

Omschrijving:
Met de zoekfunctie van voertuig.net kun je alle Nederlandse voertuigen
doorzoeken via 107 eigenschappen.
Je kunt tot 10 voertuigen met elkaar vergelijken op basis van deze
eigenschappen. Daarnaast zijn de voertuigen ook te zoeken via kenteken,
inclusief suggesties.
Deze functionaliteiten worden maandelijks door tienduizenden mensen
gebruikt. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe auto. En door
hobbyisten, die bijhouden hoeveel oldtimers er nog rondrijden.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Het innovatieve aan deze toepassing is dat er meerdere Open Data sets aan
elkaar geknoopt zijn. Hierdoor zijn alle gegevens op één plek beschikbaar. Op
een gebruiksvriendelijke manier is het mogelijk om alle Nederlandse voertuigen
te doorzoeken.
Op deze manier worden deze gegevens voor iedereen toegankelijk. Het is voor
veel mensen een te grote technische uitdaging om gebruik te maken van de
ruwe datasets die via Open Data beschikbaar zijn.
De kenteken suggesties, vergelijk functie en zoekfuncties zijn alle drie uniek. Er
zijn geen andere websites die zulke functies aanbieden.
Het creatieve aan de website is dat er ondersteuning is voor meerdere soorten
kentekenplaten. Namelijk: auto, motor, bromfiets en snorfiets. Op basis van
meerdere eigenschappen wordt bepaald welk kenteken een voertuig heeft.
Handig!
Om dit mogelijk te maken zijn voertuigen in 15 soorten gecategoriseerd. Dit
zijn er meer dan de RDW zelf hanteert. De RDW hanteert de voertuigsoort
Bromfiets voor: bromfiets, brommobiel, snorfiets, quad en trike. Desondanks
geldt er andere regelgeving die bij aankoop van een voertuig hierdoor niet
duidelijk kan zijn. De extra voertuig categorieën maken dit duidelijk!

Link naar de toepassing/meer informatie: https://voertuig.net/zoek

Open data van de RDW

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de
toepassing te verbeteren?
Dankzij het prijzengeld kan de website uitgebreid worden
met nog meer functionaliteit:
- Range filter voor getallen implementeren (bijvoorbeeld
100-150pk)
- Range filter voor datums implementeren (bijvoorbeeld 0101-2019 t/m 01-01-2020)
- Publiekelijk beschikbaar maken van een API om gegevens
te doorzoeken en te downloaden
- Koppelen van nog meer Open Data gegevens

Gebruikte open data:

2. BRKconverter |

Itay Bar-on en Rien Krol

Omschrijving:
De BRK is een saas oplossing voor het bevorderen van het gebruik van de CADstandaard van de Nederlandse GWW-sector (NLCS).
Gebruikers tekenen in de BRKconverter een vlak ergens op de kaart in
Nederland. Vervolgens verzamelt de BRKconverter alle actuele BRK-gegevens
van dit gebied. Als de verzameling compleet is, wordt het in NLCS-formaat als
download aangeboden aan de gebruiker.
Inloggen op de BRKconverter is eenvoudig. Via https://klicconverter-etlsolution.fmecloud.com/fmeserver/apps/prod kom je in onze online omgeving.
(op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur)
Hier kan je inloggen met de volgende gegevens:
Gebruikersnaam: BRK_SODA
Wachtwoord: b11bf7f9

Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
De BRKconverter bevordert het gebruik van opendata in het NLCS data formaat
in de GWW sector.
De BRKconverter is helemaal afgestemd op de gebruiker in 2020. Zo is er geen
extra software nodig en hoeft de gebruiker zelf geen databronnen te
raadplegen. Dit zorgt voor een snel proces en biedt alleen de daadwerkelijk
benodigde data in het juiste formaat.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://klicconverter.nl/brk/

BRK data uit de PDOK API
(https://downloads.pdok.nl/kadas
tralekaart/api/v4_0/ui/)

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de
toepassing te verbeteren?
Achter de BRKconverter draait nu een basale server. Deze
willen we verbeteren zodat de service meer gebruiksgemak
biedt. Ook willen we een deel investeren in nieuwe,
vergelijkbare services op basis van andere opendatabronnen voor andere doelgroepen. Daarnaast verdient
de opmaak van de BRKconverter een upgrade en willen we
een deel investeren in marketing voor de GWW-sector.

Gebruikte open data:

3. 3D Digital Twin |

Jeroen Steenbakkers

Omschrijving:
Op basis van meer dat 30 openbare databronnen (basisregistraties, openbare en live databronnen)
heeft Argaleo een 3D kaart, zogenaamde Digital Twin, van heel Nederland ontwikkelt. Met 200
datasets is deze Digital Twin de basis (platform) voor vele thematische datavisualisaties en analyses.
Hiervoor worden de openbare databronnen gekoppeld aan eventuele eigen thematische
databronnen. Deze Digital Twin wordt inmiddels voor verschillende maatschappelijke thema's als
mobiliteit, openbare ruimte, energietransitie, omgevingswet en zelfs COVID-19.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Door vele openbare databronnen te koppelen in de 3D kaart biedt dit beleidsmakers een vliegende
start inzichten te creeer in maatschappelijke thema's. Inmiddels wordt de 3D kaart ook ingezet om
"corona-drukte" in de stad te monitoren en beheersen. Een relevanter thema dan dat, is er niet.
Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Doorontwikkeling van het platform en koppeling van nog meer openbare databronnen

Link naar de toepassing/meer informatie: www.argaleo.com

Basisregistratie Adressen en
Gebouwen
Basisregistratie Topografie
Risicokaart
Centraal Bureau voor de Statistiek
Milieu Centraal
Algemene Hoogtekaart Nederland
Basisregistratie Kadaster
Landelijk Register Kinderopvang
Ministerie BZK
Handelsregister
Omgevingsdiensten
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Risicokaart
WOZ waardeloket
Veiligheidsregios
Nederlandse Hart Registratie
Basisregistratie Grootschalige
Topgrafie
Antennebureau
Informatiemodel Ruimtelijke
Ordening
Besluit Omgevingsrecht
Bodemdalingskaart
Rijksoverheid
Rijkswaterstaat
Netbeheerders
Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit
Nationaal Wegenbestand
Kadaster
Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.
RIVM
NDOV

Gebruikte open data:

4. Witte Weekmail 1/2 |

Sjoerd van der Hoorn

Omschrijving:
De Witte Weekmail is een wekelijks uitgestuurde gratis nieuwsbrief naar inwoners van
gemeente Kaag en Braassem. De Witte Weekmail bevat naast nieuwsberichten uit
allerlei (sociale) media, ook een selectie open data uit ruim 10 verschillende open
data bronnen. Kaag en Braassem verspreid zelf niet actief haar gemeentelijk nieuws
en de Witte Weekmail is dan ook dé bron om bij te blijven met de laatste
ontwikkelingen in de gemeente voor bijna 2.000 gezinnen.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
De gemeente Kaag en Braassem heeft geen lokaal nieuwsblad meer. Het officiële
standpunt van het college is dat al het gemeentelijke nieuws online via de officiële
kanalen wordt gepubliceerd en dat inwoners die interesse hebben dat zelf maar op
moeten zoeken, zonder hierbij rekening te houden dat inwoners dan minstens 10
verschillende websites in de gaten moeten houden alleen maar om te zien of de
buurvrouw bijvoorbeeld een dakkapel wilt plaatsen of er een nieuwe woonwijk in de
achtertuin komt. De Witte Weekmail verzamelt al deze berichten en bundelt deze in
één wekelijkse nieuwsbrief.
Het innovatieve van de Witte Weekmail ten opzichte van traditionele media, is dat dit
nieuws systematisch wordt verzameld en geïndexeerd en zodoende dus week na week
van dezelfde kwaliteit is. De verzamelde open data wordt verreikt met
nieuwsberichten van traditionele media en sociale media van lokale verenigingen en
bedrijven. Het hele proces kost slechts een paar uur per editie en geeft dus een hoge
ROI.
Het bereik van de Witte Weekmail is in anderhalf jaar organisch (dus zonder zelf
reclame te maken) gegroeid naar bijna 2.000 ontvangers. Dit toont aan hoe gewild dit
type berichtgeving is en het gat dat dit opvult.
Edities die het bekijken waard zijn:
• 2020-12
• Verkiezingsspecial (maart 2019)
• 2019-32
• 2019-44/45
Er is ook een printbare versie die verspreid wordt door vrijwilligers onder inwoners die
niet online zijn, zoals ouderen.
Link naar de toepassing/meer informatie: http://online.witteweekmail.nl/

• officielebekendmakingen.nl
• hureninhollandrijnland.nl (semioverheid)
• werk.nl (UWV)
• Besluitenlijsten B&W
(Informatiesysteem K&B)
• Collegebrieven
(Informatiesysteem K&B)
• Moties gemeenteraad
(Informatiesysteem K&B)
• Vergaderkalender gemeenteraad
(Informatiesysteem K&B)
• Nieuwspagina gemeente Kaag
en Braassem
• Facebook/Twitterpagina's
gemeente K&B
• Uitagenda "Rondom K&B"
(overheid)
Overige bronnen die automatisch
geraadpleegd worden (privaat):
•
•
•
•
•
•

Twitter
Facebook
YouTube
AD.nl
LeidschDagblad.nl
AlphensNieuwsblad.nl

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om
de toepassing te verbeteren?
Er zijn meer gemeenten waar de inwoners snakken naar
complete berichtgeving over hun buurt. Het concept van
de Witte Weekmail en de methode van nieuwsgaring is
door het gebruik van open bronnen makkelijk toe te
passen op andere gemeenten. Met het prijzengeld zou
ik een platform maken waar vrijwilligers de backend
tools van de Witte Weekmail gratis kunnen gebruiken
voor hun eigen gemeente, zodat meer en meer mensen
in Nederland weten wat er in hun leefomgeving speelt.

Gebruikte open data:
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Sjoerd van der Hoorn

• officielebekendmakingen.nl
• hureninhollandrijnland.nl (semioverheid)
• werk.nl (UWV)
• Besluitenlijsten B&W
(Informatiesysteem K&B)
• Collegebrieven
(Informatiesysteem K&B)
• Moties gemeenteraad
(Informatiesysteem K&B)
• Vergaderkalender gemeenteraad
(Informatiesysteem K&B)
• Nieuwspagina gemeente Kaag
en Braassem
• Facebook/Twitterpagina's
gemeente K&B
• Uitagenda "Rondom K&B"
(overheid)
Overige bronnen die automatisch
geraadpleegd worden (privaat):
•
•
•
•
•
•

Link naar de toepassing/meer informatie: http://online.witteweekmail.nl/

Twitter
Facebook
YouTube
AD.nl
LeidschDagblad.nl
AlphensNieuwsblad.nl

Gebruikte open data:

5. Mijn Buurt op Mijn Amsterdam |

Team Mijn Amsterdam

Omschrijving:
Mijn Amsterdam is het persoonlijke portaal van de gemeente Amsterdam waar
Amsterdammers 24/9 hun persoonlijke gegevens kunnen inzien en hun
aanvragen bij de gemeente kunnen volgen. Op basis van de BRP-gegevens die
we van de Amsterdammer hebben, worden open data die door de gemeente
wordt verzameld, op het portaal inzichtelijk gemaakt op een gepersonaliseerde
kaart. Hierdoor krijgt de Amsterdammer inzicht in relevante gemeentelijke
informatie in de directe omgeving van zijn thuis- of bedrijfsadres. Op dit
moment wordt informatie getoond over bekendmakingen (verstrekte
vergunningen), evenementen, parkeerzones en afvalbakken in de buurt.
Behalve op de kaart wordt de open data over afval ook getoond op een
persoonlijke themapagina over 'Afval'. Een Amsterdammer ziet hier direct alle
regels en informatie over afval rond zijn eigen adres.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Als gemeente verzamelen we veel informatie over de stad, die op dagelijkse
basis niet per se door veel Amsterdammers wordt geraadpleegd en daarmee
maar voor een kleine groep relevantie heeft. Door de beschikbare data op deze
manier te ontsluiten in de persoonlijke omgeving en de context van de
individuele gebruiker maken we onpersoonlijke informatie persoonlijk, en - in
de woorden van een testdeelnemer - 'sociaal relevant'. Oftewel: in plaats van
dat je zelf op zoek moet gaan naar informatie over bekendmakingen, zijn ze al
voor je in kaart gebracht in jouw persoonlijke omgeving.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://mijn.amsterdam.nl/

Bekendmakingen (verstrekte
vergunningen), evenementen,
parkeerzones en afvalbakken

6. De Vastgoedboeken Van De Duitse Bezetter
1/2 | Pointer (KRO-NCRV)
Omschrijving:
Pointer heeft met open data van het Nationaal Archief onderzocht welke Joodse woningen tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn onteigend en doorverkocht. Na 75 jaar zijn nog niet alle schulden
van deze roofhandel vereffend, en er zijn nog steeds gemeenten en bedrijven die verantwoording
schuldig zijn.

Gebruikte open data:
Het Nationaal Archief en het
Kadaster waren vorig jaar
genomineerd voor het vrijgeven
van de Verkaufsbücher-dataset.
Tijdens die finale hebben we
contact gelegd en met het
Nationaal Archief afgesproken om
een aantal publicaties met deze
gegevens te maken. De volledige
dataset is te vinden via
https://labs.kadaster.nl/stories/ve
rkaufsbucher/

De Verkaufsbücher (de registratie waarin deze transacties staan beschreven) hebben we
gestructureerd doorgenomen. We hebben verhalen in grote steden en kleine dorpjes ontdekt.
Verschillende hoofdrolspelers (Joodse slachtoffers, de oorlogskopers, makelaarskantoren, notarissen
en gemeenten) komen aan bod in onze storytelling. Daarmee vertellen we een verhaal waar eerder
slechts incidenteel over werd geschreven, en waar we anno 2020 nog steeds impact mee maken.
Per vrijdag 9 oktober hebben we 14 artikelen (https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/vastgoedboekenvan-de-duitse-bezetter), 2 tv-uitzendingen (26 mei - Pointer, en 5 oktober - De Monitor) en 1
digitale reconstructie (https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/de-straat-die-niet-meer-bestaat), 1
digitale kaart (https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bijjou-in-de-buurt), en 1 making-of (https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/de-vastgoedboeken-vankille-spreadsheet-naar-aangrijpende-verhalen) gepubliceerd. Daarnaast hebben we onze verhalen op
social media zoals Instagram verteld.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Naar aanleiding van ons onderzoek hebben al minstens 15 gemeenten toegezegd om een onderzoek te doen naar hun rol in de
onteigening van Joods vastgoed. Eindhoven en Winterswijk kwamen als eerste over de brug, de overige gemeenten hebben daarna
aangekondigd dat zij gaan onderzoeken of zij daadwerkelijk rechtsherstel hebben gepleegd na de oorlog. In het verleden hebben
dergelijke onderzoeken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam al geleid tot 14,6 miljoen euro aan compensaties. Deze historische
datasets kunnen dus nog steeds relevant zijn en tot verandering, rechtsherstel en excuses leiden
Met ons project De Vastgoedboeken Van De Duitse Bezetter hebben we aangetoond dat open data waardevol worden zodra je het
verhaal en de context er omheen vertelt. Het draait niet alleen om de kille cijfers, maar de mensen achter die cijfers. Onze publicaties
ontvangen dan ook veel positieve reacties van lezers, en in het bijzonder van nabestaanden.
Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Onderzoeksjournalistiek is een kostbaar beroep. We steken veel tijd en geld in onderzoeken waarvan we
moeten hopen dat het tot publicatie leidt. Met het prijzengeld van 20.000 euro kunnen we meer risicovolle
onderzoeken beginnen, freelancers betalen om mee te helpen, en meer artikelen, interactives en tvuitzendingen maken.
Link naar de toepassing/meer informatie:
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/vastgoedboeken-van-de-duitse-bezetter

6. De Vastgoedboeken Van De Duitse Bezetter
2/2 | Pointer (KRO-NCRV)

Link naar de toepassing/meer informatie:
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/vastgoedboeken-van-de-duitse-bezetter

Gebruikte open data:
Het Nationaal Archief en het
Kadaster waren vorig jaar
genomineerd voor het vrijgeven
van de Verkaufsbücher-dataset.
Tijdens die finale hebben we
contact gelegd en met het
Nationaal Archief afgesproken om
een aantal publicaties met deze
gegevens te maken. De volledige
dataset is te vinden via
https://labs.kadaster.nl/stories/ve
rkaufsbucher/

Gebruikte open data:

7. ISIN2LEI.eu 1/2 |

Johan Hol

Omschrijving:
ISIN2LEI.eu brengt betrouwbare Open Data bronnen samen en stelt deze
vervolgens via gebruiksvriendelijke en makkelijk toegankelijke oplossing
beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn onze webportal en API calls.
We stellen gegevens beschikbaar van financiële instrumenten (aandelen,
obligaties, derivaten) en door wie deze zijn uitgegeven (juridische entiteiten).
Tevens bieden we inzicht in bedrijfsrelaties: moeder-, dochter- en
zusterondernemingen van de juridische entiteit.
De informatie die we beschikbaar stellen wordt gebruikt in toezichthoudende
rapportages aan bijvoorbeeld DNB en ECB door banken, pensioenfondsen en
verzekeraars.
Onze manier van dataverzameling en koppeling is uniek in de markt en wijkt af
van wat de grote datavendoren doen. We kunnen data goedkoper leveren (onze
klanten betalen alleen voor het gebruik van onze tools; de data is immers
kosteloos beschikbaar) en tevens met een betere datakwaliteit. Dat leidt al snel
tot een kostenbesparing van 80%.
We zien heel veel meerwaarde in het verdere gebruik van Open Data. Het zorgt
voor een gelijk speelveld voor iedereen en transparantie van data en
databronnen.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Met onze toepassing durven we de strijd aan te gaan met grote datavendoren
zoals bijvoorbeeld Bloomberg. Qua omvang een ongelijke strijd, maar al wel
één die we met onze toepassing bij een van onze klanten winnend hebben
kunnen afsluiten.
Er is nog veel onbekendheid en soms ook terughoudendheid ten aanzien van
het gebruik van Open Data. We zetten ons erg in om de mogelijkheden van
Open Data meer zichtbaar te maken en zijn een fanatieke supporter van Open
Data gebruik omdat we er heel erg de meerwaarde van inzien en dit graag naar
een breed publiek willen uitdragen.
Het winnen van de Stuiveling Open Data Award geeft onze inspanningen een
boost en stelt ons in staat onze oplossingen verder door te ontwikkelen en aan
een grote publiek beschikbaar te stellen.
Link naar de toepassing/meer informatie: https://isin2lei.eu

We maken gebruik van openbare
LEI en ISIN data. De LEI gegevens
worden (deels) beschikbaar
gesteld door de Kamer van
Koophandel en verder gebruiken
we hiervoor data van de Global
LEI Foundation (GLEIF). Voor de
ISIN data maken we gebruik van
gegevens die ter beschikking
worden gesteld door de
Association of National Numbering
Agencies (ANNA) en de European
Securities and Markets Authority
(ESMA).

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de
toepassing te verbeteren?
We koppelen en leveren ISIN en LEI data. Voor
rapportagedoeleinden voegen we hieraan diverse attributen
toe, zoals bijvoorbeeld een sector code.
Het recent geopende UBO Register biedt kansen om meer
inzicht te verschaffen in belanghebbenden en kan tevens
helpen om witwaspraktijken op te sporen.
Met de 20.000 euro gaan we extra databronnen ontsluiten
en toevoegen aan onze oplossingen zodat we onze klanten
een groter pakket aan Open Data en
toepassingsmogelijkheden kunnen gaan leveren.

Gebruikte open data:
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Johan Hol

Link naar de toepassing/meer informatie: https://isin2lei.eu

We maken gebruik van openbare
LEI en ISIN data. De LEI gegevens
worden (deels) beschikbaar
gesteld door de Kamer van
Koophandel en verder gebruiken
we hiervoor data van de Global
LEI Foundation (GLEIF). Voor de
ISIN data maken we gebruik van
gegevens die ter beschikking
worden gesteld door de
Association of National Numbering
Agencies (ANNA) en de European
Securities and Markets Authority
(ESMA).

Gebruikte open data:

8. Groene Daken Kansenkaart 1/2 |

Luke Liplijn

Wij gebruiken de openbare data
van het RIVM. Welke datasets dit
precies zijn is afhankelijk van wat
er per gemeente beschikbaar is.
Daarnaast maken wij gebruik van
het Actuele Hoogtebestand
Nederland (AHN) en de
Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG).

Omschrijving:
Duurzaam bouwen en wonen. Het is een doelstelling die hoog op de politieke agenda staat. En dat is niet voor niets. Als we volgende
generaties een leefbare toekomst willen garanderen moeten we zuinig zijn op het milieu. Duurzame daken bieden hier een geweldige kans.
Ze dragen bij aan milieudoelstellingen en vormen een oplossing voor hitteoverlast, waterbergingsproblemen en vervuiling in steden. Ook
verlengen ze de levensduur van daken en zorgen ze voor een betere leefbare omgeving voor mens en dier. Een kanttekening is echter dat
duurzame daken er in verschillende vormen en maten zijn en dat niet elk dak overal geschikt voor is. De kunst is daarom om te achterhalen
welke mogelijkheden er wél zijn en welke invulling optimaal is. Onze datagedreven toepassing biedt hiervoor de oplossing. Voor het
succesvol implementeren van duurzame daken hebben wij de Groene Daken Kansenkaart ontwikkeld. Het is een interactieve kaart van
Nederland die gebruikers per dak laat zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is. Door simpelweg op een
dak te klikken komt alle benodigde informatie beschikbaar.
De Groene Daken Kansenkaart is tot stand gekomen door verschillende openbare datasets met elkaar te combineren, zoals het Actuele
Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door deze datasets te integreren en te modelleren
ontstaat er een meerwaarde. Pand eigenschappen als hoogte, type dak en bouwjaar zijn gekoppeld aan de omgevingsfactoren waterniveau
(na regenval), mate van hittestress en zoninstraling, waardoor er voor elk dak een optimale invulling kan worden gegeven: een modern plat
dak in een waterstress gebied is bijvoorbeeld perfect geschikt voor een groen dak met waterbergende kwaliteiten en een oud schuin dak met
goede zoninstraling leent zich uitstekend voor zonnepanelen.

Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Verduurzaming is een onderwerp dat hoog op de maatschappelijke- en politieke agenda staat. Tegelijkertijd is het zonder meer een van de
grootste uitdagingen. Onze toepassing verdient de Stuiveling Open Data Award omdat het gemeenten vooruit helpt naar verduurzaming. De
Groene Daken Kansenkaart draagt bij aan een intelligent daklandschap en maakt het mogelijk om de invulling van duurzame dakbedekking
te versnellen, waardoor een leefbare omgeving voor mens en dier kan worden gewaarborgd. Iets wat ons allen raakt en waar we samen
verantwoordelijk voor zijn. Ons doel is dan ook om de kaart voor iedereen gratis beschikbaar te stellen, zodat de overstap naar duurzame
daken écht kan worden gezet.
Diverse partijen hebben baat bij de implementatie van duurzame daken. Denk aan bewoners, Vereniging van eigenaars (VvE’s) en
huiseigenaren, maar ook maatschappelijke organisaties en gemeenten. Daarbij zijn verschillende belangen aan de orde. Huiseigenaren
zoeken vaak naar economisch rendement terwijl gemeenten milieudoelstellingen willen behalen. Wat de Groene Daken Kansenkaart uniek
maakt is dat meerdere belangen worden gerealiseerd. De rekenmodellen achter de toepassing zijn namelijk onafhankelijk en zoeken altijd
naar de meest optimale combinaties, waardoor meerdere wensen worden vervuld. Daarnaast is de toepassing innovatief en creatief. Door
het verzamelen, analyseren, modelleren en visualiseren van complexe data, wordt de meest optimale dak invulling met een druk op de knop
inzichtelijk gemaakt. Kennis die verscholen ligt in data komt dan opeens tot leven.
Link naar de toepassing/meer informatie: https://we.tl/t-pfXEjw1yNc

Gebruikte open data:

8. Groene Daken Kansenkaart 2/2 |

Luke Liplijn

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Onze toepassing is oorspronkelijk ontwikkeld voor gemeenten, zodat ze eenvoudig kunnen zien welke
daken er geschikt zijn voor een duurzaam dak. Wij willen het prijzengeld inzetten om onze toepassing
beschikbaar te maken voor iedereen. Zo kunnen we zo veel mogelijk mensen bereiken en kan de stap
naar duurzame steden daadwerkelijk worden gezet. Daarnaast willen wij het prijzengeld gebruiken om
onze toepassing te verbeteren. Zo zouden wij gebruik willen maken van satellietbeelden. De beelden
zijn van grote waarden omdat ze het materiaal en de staat van een dak kunnen scannen. Iets wat voor
een mens onmogelijk is als dit op grote schaal moet gebeuren. Indien de satellietbeelden een slechte
kwaliteit van een dak constateren en het dak toch al moet worden vervangen, zou de voorkeur
bijvoorbeeld uit kunnen gaan naar een groen dak. De aanlegkosten zijn dan namelijk relatief laag.
Constateren de satellietbeelden asbest, dan weten we alvast dat het dak functioneel moet worden
vervangen.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://we.tl/t-pfXEjw1yNc

Wij gebruiken
BRK
data uit de
dePDOK
openbare
API data
(https://downloads.pdok.nl/kadas
van
het RIVM. Welke datasets dit
tralekaart/api/v4_0/ui/)
precies
zijn is afhankelijk van wat
er per gemeente beschikbaar is.
Daarnaast maken wij gebruik van
het Actuele Hoogtebestand
Nederland (AHN) en de
Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG).

Gebruikte open data:

9. De Mobiliteitskaart 1/2 |

Luke Liplijn

Omschrijving:
Verstedelijking zorgt ervoor dat verkeersstromen steeds dichter worden. Het is daarom van belang
dat wegbeheerders en overheidsinstanties de mobiliteit veiligstellen en onder controle houden. Dit
kan alleen door optimaal gebruik te maken van de beschikbare wegcapaciteit en wegverkeer de
meest efficiënte manier van reizen te bieden. De Mobiliteitskaart is een interactieve kaart die hierbij
helpt. De toepassing ontsluit grote hoeveelheden mobiliteitsdata in een gemodelleerde weergave van
Nederland. Denk hierbij aan voorkeursroutes, venstertijden, en milieuzones. Maar ook aan laad- en
losplaatsen, parkeerplekken en venstertijden. Wegbeheerders krijgen zo in één oogopslag inzicht in
de meest efficiënte verkeersroutes waardoor routeplannen eenvoudig kunnen worden opgesteld en
het verkeer direct veiliger en duurzamer wordt. De toepassing is gratis beschikbaar via het Matrixian
platform.

Wij maken gebruik van de open
data van het
verkeersbesluitbestand van
overheden, websites van
gemeenten, open data van PDOK,
de verkeersborden dataset van
het NDW en open data van het
RDW.

Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Onze toepassing verdient de Stuiveling Open Data Award omdat het bijdraagt aan de verkeersveiligheid en duurzaamheid. Iets wat ons allen
raakt. Ons doel is dan ook om al het verkeer in Nederland veiliger, efficiënter en duurzamer van A naar B te laten reizen. Dit doen wij door
mobiliteitsdata eenvoudig ter beschikking te stellen aan wegbeheerders, waardoor een betere doorstroming van verkeer in steden kan worden
gerealiseerd en de CO2-uitstoot kan worden verminderd. Wij hebben er vertrouwen in dat wij met onze toepassing een verdere invulling geven
aan de ambitie van de overheid om meer informatie als open data te ontsluiten en wegbeheerders te helpen deze data als effectieve kennis in te
zetten voor hun dagelijkse werkzaamheden.
Wat onze toepassing innovatief, creatief en uniek maakt is dat alles draait om samenwerking. Naast de open data die de overheid beschikbaar stelt
heeft het Matrixian Platform een groep gebruikers (wegbeheerders) opgebouwd die elk een steentje bijdragen om de verkeersveiligheid, doorstroom en wegcapaciteit te optimaliseren. Door al hun input te verzamelen, modelleren en te visualiseren in de Mobiliteitskaart ontstaat er
een meerwaarde. In één oogopslag krijgen wegbeheerders inzicht in de meest efficiënte verkeersroutes waardoor routeplannen eenvoudig kunnen
worden opgesteld en het verkeer direct veiliger en duurzamer wordt.
Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Naast de enorme hoeveelheid mobiliteitsdata uit open bronnen ontsluit de Mobiliteitskaart ook realtime verkeersinformatie.
Samenwerking met wegbeheerders is hiervoor de sleutel. Want alleen als zij ons input leveren over ongelukken, blokkades
en andere zaken op de weg, kunnen wij de Mobiliteitskaart up-to-date houden en daarmee de verkeersveiligheid
waarborgen. Via het Matrixian Platform kunnen wegbeheerders eenvoudig verkeersinformatie met ons delen. Echter, we
hebben op dit moment een te kleine groep kunnen enthousiasmeren en overtuigen van het belang hiervan. Momenteel zijn
er 90 wegbeheerders in Nederland aangesloten op ons platform. Het prijzengeld zouden wij willen inzetten om dit aantal te
vergroten. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk wegbeheerders te overtuigen van het nut en belang van het delen van
informatie.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.matrixianpublic.com/de-mobiliteitskaart/

Gebruikte open data:

9. De Mobiliteitskaart 2/2 |

Luke Liplijn

Wij maken gebruik van de open
data van het
verkeersbesluitbestand van
overheden, websites van
gemeenten, open data van PDOK,
de verkeersborden dataset van
het NDW en open data van het
RDW.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.matrixianpublic.com/de-mobiliteitskaart/

10. Blauwe Golf Twentekanalen 1/2 |

Gebruikte open data:

Wouter van der

Geest

De informatie die beschikbaar is gesteld
via www.vaarweginformatie.nl; waaronder
waterstanden (binnen Nederland),
scheepvaartberichten en de kenmerken
van vaarwegen, bruggen en sluizen.

Omschrijving:
Blauwe Golf Twentekanalen is hèt informatieplatform voor de binnenvaart. Via een digitale web- en mobiele applicatie brengen we alle relevante
informatie voor vervoerders en verladers in de binnenvaart samen. Daarbij gaat het om (open) data uit verschillende nationale en internationale
bronnen, zoals bijvoorbeeld waterstanden, openingstijden van bruggen en sluizen, afmetingen van vaarwegen en bezetting van kades en
ligplaatsen. Door informatie uit verschillende bronnen te combineren, vergemakkelijken we het werk voor partijen rondom de binnenvaart. Niet
langer hoeven circa 40 websites met nationale en internationale pagina's geraadpleegd te worden; alle informatie is zichtbaar in één
overzichtelijke kaart. Uit deze informatie is ook een unieke routeplanner ontwikkeld, die binnenvaartschippers helpt kosten te besparen. Onder
andere door een benchmark te geven over de CO2-emissies.
Naast het inzicht in alle relevante informatie, draagt de applicatie bij aan het efficiënter maken van vervoer. Daarbij snijdt het mes aan twee
kanten; enerzijds vergroten we het verdienvermogen van de binnenvaart door inefficiënties weg te nemen (door bijvoorbeeld kennis over de
maximale belading te delen), anderzijds dienen we de maatschappij doordat schadelijke emissies naar lucht (CO2, stikstof) vermeden worden.
Centraal hierbij staan de marktplaats-tool, waarin we capaciteit van schepen samenbrengen met lading, en de multimodale
kostenvergelijkingstool, waarmee we concrete invulling geven aan het Nederlandse modal shift beleid.
De toepassing zorgt voor een significant hogere benuttingsgraad van de binnenvaart. De beladingsgraad wordt verhoogd, de leegvaart wordt
teruggedrongen. De combinatie van deze twee factoren zorgt voor een emissiebesparing van circa 40%. De marktplaatsfunctie kent, naast
bovenstaande voordelen, ook een economische waarde van 4% van de vrachtopbrengst die ten goede komt van de binnenvaartondernemer.
Voor een gemiddelde binnenvaartonderneming betekent dit € 12.000 extra opbrengsten, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om het schip
te verduurzamen. Deze economische waarde ontstaat doordat de digitale toepassing het werk van bevrachtingskantoren (tussenpersonen), die
doorgaans 5% commissie rekenen, niet meer nodig is.
Momenteel wordt de toepassing gebruikt door circa 1.200 binnenvaartondernemingen in de drogelading- en containervaart (circa 50% van de
ondernemingen) en 200 verladers. We rollen de applicatie momenteel uit in Vlaanderen. De applicatie is ontwikkeld door 4Shipping en Panteia.
Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Voor 20.000 euro prijzengeld kunnen we veel realiseren. Alhoewel we al een applicatie hebben die qua data-bronnen reeds
Europees dekkend is, kunnen we met 20.000 euro onze dienstverlening naar klanten verder verbeteren. Daarbij denken we
aan digitale vrachtbrieven, een verbeterde track- en trace tool tijdens het transport inclusief voorspelling van wachttijden
bij beweegbare bruggen en sluizen. Ook willen we de havengeldinning vereenvoudigen, voor zowel gemeenten (150 stuks
in Nederland die havengeld innen, maar schepen moeten fysiek waargenomen worden) als binnenvaartschippers. We tonen
nu al waar havengelden afgedragen moeten worden, met de 20.000 euro prijzengeld kunnen we ook betalingsstromen
organiseren tussen binnenvaart en haven.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://app.4shipping.com/map
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Gebruikte open data:

Wouter van der

Geest

De informatie die beschikbaar is gesteld
via www.vaarweginformatie.nl; waaronder
waterstanden (binnen Nederland),
scheepvaartberichten en de kenmerken
van vaarwegen, bruggen en sluizen.

Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Onze toepassing verdient de Stuiveling Open Data Award omwille van de volgende redenen:
- We gebruiken open-data vanuit verschillende bronnen: Rijkswaterstaat, decentrale regelgeving (inzicht in de havengelden van gemeenten),
informatie vanuit Blauwe Golf Verbindend over de bezetting van ligplaatsen, informatie vanuit Havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam en North
Sea Port, getijdekaarten- en stromingen.
- We doen dit niet enkel op nationale schaal, maar ook internationaal. We koppelen open-data uit Duitsland (pegelonline.de, waterstanden inclusief
voorspelling), België (Visuris applicatie en informatie van de Waalse vaarwegbeheerder) en de Donau landen. Voor alle Europese landen tonen we
de scheepvaartberichten, die aangeven welke vaarwegen beschikbaar zijn (en welke niet).
- We maken gebruik van (inter)nationale standaarden zoals het Open Trip Model en iShare voor data-uitwisseling tussen partijen op het platform.
De oplossing is innovatief, doordat het open-data combineert met praktische kennis en inzichten vanuit de binnenvaartsector en daardoor
meerwaarde levert voor de sector en de maatschappij. We verbinden verschillende nationale en internationele data zodat we een one-stop-shop
functionaliteit voor de binnenvaart ontwikkeld hebben. We vergroten de kennisbasis van binnenvaartondernemers en helpen hen daarbij om de
juiste en efficiëntste route te kiezen.
Door de combinatie met een marktplaatsfunctie waarbij vraag en aanbod van scheepscapaciteit gematcht worden, leveren we een unieke
toepassing die niet alleen operationeel (tijdens het varen) maar ook tactisch en strategisch ingezet kan worden (voordat besloten wordt te gaan
varen). We besparen niet alleen geld van een binnenvaartschipper tijdens de route, maar ook vooraf doordat we de beladingsgraad vergroten en de
leegvaart terugbrengen.
De oplossing is uniek in zijn soort. We zijn een Google Maps en Uber voor de binnenvaart in één applicatie. We hebben een enorm bereik in de
sector en dragen bij aan maatschappelijke doelstellingen om CO2 terug te dringen door onze multimodale vergelijkingstool.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://app.4shipping.com/map

11. Haarlem-Zandvoort open data op de kaart
1/2 | Joris Jan de Vries, gemeente Haarlem
Omschrijving:
Deze toepassing visualiseert de actuele en beschikbare opendata van de gemeenten Haarlem en
Zandvoort op een digitale kaart (GEO-viewer): kaart.haarlem.nl.
Het betreft hier zowel (plus) gegevens uit de GEO-Basisregistraties (BAG, BGT, BRK) als de binnen de
gemeenten ontwikkelde Kernregistraties (erfgoed, bodem, water). Dit in combinatie met ruimtelijke
contouren die hergebruikt kunnen worden voor nadere GIS-analyses.
Naast de visualisatie van de opendata bestaat de mogelijkheid om een dataset, of de data in een
uitsnede op de kaart, te exporteren in een van de beschikbare (open) GEO-formaten.
Tot slot is alle actuele data beschikbaar in de vorm van een Web Map en/of Web Feature Service
(WMS/WFS) data.haarlem.nl. Hiermee is de opendata direct beschikbaar voor hergebruik in apps.

Gebruikte open data:
Er wordt gebruik gemaakt van
opendata uit:
- geo-basisregistraties
(plusinformatie): BAG, BGT, BRK,
BRO, WIBON;
- gemeentelijke kernregistraties:
BOR, Erfgoed,
Meerjarengebiedsprogramma,
- gemeentelijke beleidsterreinen:
bodem, water, duurzaamheid,
arcehologie, erfgoed
- ruimtelijke contouren:
gemeentegrenzen, wijk- en
buurtindeling, kiesdistricten,
sociale wijkteam,
wijkraadsindeling,
ontwikkelzones;
- de gemeentelijke basiskaart
gevisualiseerd op basis van de
BGT

De gemeente Haarlem maakt zelf ook gebruik van deze mogelijkheid bij apps die gebruik maken
gegevens over adressen, postcodes maar ook bij het op de kaart melden van storingen aan de
openbare verlichting.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
kaart.haarlem.nl, en het bijbehorende data.haarlem.nl, is het resultaat van inspanningen van zowel de gemeenten als open source ontwikkelaars
om de visualistie en het hergebruik van actuele gemeentelijke open data voor zowel inwoners als ondernemers mogelijk te maken. Dit binnen de
afspraken van het Open Geospatial Consortium (https://www.ogc.org/)
De digitale kaarten zijn ook te integreren in de gemeentelijke websites, Haarlem.nl en Zandvoort.nl, in de vorm van een iFrame. Hiermee is de
toepassing multi-platform herbruikbaar en reageert het volledig responsive op de verschillende mobiele, tablet en desktop devices.
Het onderliggende technische platform MapGallery (https://github.com/baasgeo/mapgallery) is ontwikkeld op basis van de opensource
componenten: Sass library: Bootstrap framework, Framework:
Angular framework beide onder de MIT Open Source licentie en Mapping library
OpenLayers onder de 2-Clause BSD licentie.
Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Het prijzengeld zou ik inzetten om, naast nieuwe functionaliteiten, te investeren in gebruikersonderzoek en de verbetering
van de gebruikers "experience" (UX-design). Dit in samenwerking met zowel de open source ontwikkelaars als
onderwijsinstituten open het gebied van "interaction design", "geomedia design" en "media en technology".
Link naar de toepassing/meer informatie: https://kaart.haarlem.nl/app/maps
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Link naar de toepassing/meer informatie: https://kaart.haarlem.nl/app/maps

Gebruikte open data:
Er wordt gebruik gemaakt van
opendata uit:
- geo-basisregistraties
(plusinformatie): BAG, BGT, BRK,
BRO, WIBON;
- gemeentelijke kernregistraties:
BOR, Erfgoed,
Meerjarengebiedsprogramma,
- gemeentelijke beleidsterreinen:
bodem, water, duurzaamheid,
arcehologie, erfgoed
- ruimtelijke contouren:
gemeentegrenzen, wijk- en
buurtindeling, kiesdistricten,
sociale wijkteam,
wijkraadsindeling,
ontwikkelzones;
- de gemeentelijke basiskaart
gevisualiseerd op basis van de
BGT

Gebruikte open data:

12. Planchecker 1/2 |

Hemmo Hemmes

De Planchecker willen we gaan koppelen
aan de data van ‘Open Raadsinformatie’.
https://zoek.openraadsinformatie.nl/

Omschrijving:
De Planchecker helpt de lezer om veel en grote teksten te rangschikken. Bijvoorbeeld om 100 verkeersplannen te rangschikken op aandacht voor
de voetganger. In het verleden is de Planchecker o.a. gebruikt om 393 coalitieakkoorden te scoren op aandacht voor diverse thema’s zoals ‘fiets’ en
‘participatie’. Ook hebben wij in de Provincie Groningen woonbeleid van gemeenten onderling vergeleken.
De Planchecker maakt het mogelijk om teksten kwantitatief met elkaar te vergelijken. De Planchecker kent thema’s, waarop teksten vergeleken
worden. Een thema is meetbaar gemaakt met een woordenwolk van 60 woorden. Elke tekst krijgt een score, opgebouwd uit het aantal hits binnen
de woordenwolk gedeeld door het totale aantal (gefilterde) woorden in een tekst.
De koppeling van de Planchecker aan de database Open Raadsinformatie https://zoek.openraadsinformatie.nl/ maakt het voor een breed publiek
mogelijk om teksten te vergelijken. Raadsleden die zoeken naar voorbeelden van moties of naar vergelijkbaar beleid in een andere gemeente,
krijgen met de Planchecker een waardering van de teksten mee; bijvoorbeeld de meest duidelijke tekst bovenaan.
Naast raadsleden als primaire doelgroep, kan iedereen met de Planchecker een analyse maken van raadsinformatie; welke verkeersplannen geven
veel aandacht aan de voetganger en welke weinig?
Hiermee wordt ook weer de database “Open Raadsinformatie’ toegankelijker, bekender en – naar ik hoop - meer gebruikt.
Het publiek beschikbaar komen van de Planchecker prikkelt waarschijnlijk de schrijvers om duidelijker te schrijven. Relatief eenvoudig kan de
Planchecker aan schrijvers gericht alternatieven aanreiken voor vaagtaalwoorden en algemene tips geven. Mogelijk is ook dat gemeenten de
Planchecker inzetten bij verbeterprocessen; om te zien waar de schoen wringt en waar voortgang wordt geboekt. Uiteindelijk hopen wij dat
beleidsteksten van gemeenten en provincies beter worden. Geen enkele wethouder vindt het prettig dat zijn raadsvoorstel hoog scoort op
‘vaagtaal’. Of dat zichtbaar wordt dat zijn gemeente nauwelijks beleid evalueert.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
De Planchecker vertaalt relatief abstracte begrippen als ‘kwaliteit van beleid’ in meetbare eenheden, namelijk woorden. Daarmee helpt de
planchecker de lezer, die het al zo moeilijk heeft in de omgeving van Raadsinformatie. De module ‘vaagtaal’ bijvoorbeeld maakt een schifting
mogelijk in raadsvoorstellen die duidelijk zijn en die vaag zijn. Zoals voorheen wedstrijden voor het beste beleidsstuk een prikkel gaven tot beter
geschreven beleidsstukken, kan de Planchecker dat straks doen.
Rekenkamers noteren nu vaak dat beleid duidelijker kan of dat meer beleid geëvalueerd moet worden. De planchecker ondersteunt hun roep met
een handige stuk gereedschap.
De Planchecker ‘an sich’ is niet uniek. Grote adviesbureaus hebben achter de schermen hun eigen ‘plancheckers’, die ze inzetten binnen
opdrachten. Een klein adviesbureau als Topstukken is relatief veel tijd en energie kwijt om de eigen Planchecker actueel te houden en te
vermarkten. Daarom heeft Topstukken in 2020 besloten om de Planchecker open source te maken. Veel gebruikers of belangengroepen hebben niet
het budget om grote adviesbureaus in te huren, maar kunnen straks wel zelf veel raadsinformatie vergelijken en objectief beoordelen.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://topstukken.com/instrumenten/planchecker/

Gebruikte open data:
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Hemmo Hemmes

De Planchecker willen we gaan koppelen
aan de data van ‘Open Raadsinformatie’.
https://zoek.openraadsinformatie.nl/

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Met het prijzengeld willen wij de Planchecker publiek toegankelijk maken door een koppeling met ‘Open Raadsinformatie’.
De gebruiker zoekt dan niet alleen een raadsvoorstel over fietsverkeer. Hij krijgt ook de mogelijkheid om de resultaten te
filteren en te rangschikken, op inhoudelijke kenmerken van de tekst of op bijvoorbeeld vaagheid van de tekst. Of op het al
dan niet sluiten van de beleidscyclus (het afwezig zijn van evaluatie van het vorige beleid is een groot manco en oorzaak
van matige kwaliteit van beleid).
Vervolgens willen wij de Planchecker uitbreiden met meer dan de huidige 12 thema’s. Ook willen wij de stem van de lezer
inbrengen; als hij een raadsvoorstel te lang of te vaag vindt, dan kan hij dat aangeven.
Buiten het budget van 20.000 euro denken wij achter de schermen de Planchecker lerend te maken. De teksten die de
lezers vaag vinden brengen we meer in lijn met de objectieve metingen van vaagheid in de Planchecker.
Als de toepassing draait, dan zou de Planchecker op termijn niet alleen door de lezer, maar ook door de schrijver kunnen
worden ingezet. Een raadslid kan bijvoorbeeld een concept van zijn motie laten ‘checken’ door de Planchecker; die vergelijkt
zijn concept met andere moties en geeft tips over duidelijk taalgebruik.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://topstukken.com/instrumenten/planchecker/

Gebruikte open data:
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Sjoerd Wierenga

Voor deze versie van KRISTAL wordt
gebruik gemaakt van de kerncijfers van
het CBS, COVID-19 data van het RIVM en
arbeidsmarktdata van het UWV (open
match data).

Omschrijving:
Er is vandaag al zoveel mogelijk met open data, maar stel je eens voor wat de mogelijkheden morgen zijn! Vanuit deze gedachte is KRISTAL ™
ontstaan.
De meest waardevolle mogelijkheid van KRISTAL is het deelbaar maken van analyses. Wanneer een analyse voor bijvoorbeeld één gemeente
wordt gedaan, is het goed mogelijk dat deze analyse ook toepasbaar is op (een groot deel van) de 354 overige gemeenten. Waarom doen we dit
nog niet?
Voorbeelden van analyses:
-

Hoe verspreidt COVID-19 zich onder jongeren in naburige regio’s?
Voor welke beroepsgroepen stijgt het aantal werkelozen het snelst?
Hoe verhouden onze personeelskosten zich ten opzichte van andere gemeenten?
Hoe gezond zijn onze wijken ten opzichte van vergelijkbare wijken?
Wat is de stijging van het aantal kwetsbare ouderen tot 2025?
Welke voorzieningen zijn er in de wijk met de hoogste prevalentie van obesitas?
Welke postcodegebieden blijven achter op de energietransitie?
En nog veel, veel meer…

KRISTAL is ontwikkeld in de open source programmeertaal R. De vele (gratis) mogelijkheden die deze taal biedt helpen om de potentie van de data
daadwerkelijk te benutten. KRISTAL lijkt aan de voorkant op een moderne webapplicatie waarin data worden gevisualiseerd, maar het is veel
meer: data wordt (zo mogelijk) automatisch verzameld, verwerkt, opgeslagen, geanalyseerd en gevisualiseerd.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Elk initiatief om middels open data organisaties te helpen verdient steun, maar waarom verdient KRISTAL in het bijzonder
een prijs? KRISTAL verdient de SODA omdat het een zeer waardevolle ambitie uitwerkt in een concrete oplossing!
Deze waardevolle ambitie is: het vertalen van (open) data naar bruikbare inzichten voor een groot aantal (semi-)publieke
organisaties. Dankzij open source technologie brengt KRISTAL het realiseren van deze ambitie nu écht dichterbij! Niet alleen
als een theoretische exercitie, maar als een verzameling ideeën die zijn uitgewerkt in enkele duizenden regels
(kristal)heldere code.
KRISTAL gaat beleidsmakers, beslissers, burgers en andere eindgebruikers helpen. Soms door een antwoord te bieden en
soms door het stellen van betere vragen te faciliteren. Hiermee brengt het beleid dichter naar de praktijk, en uiteindelijk
oplossingen dichter naar de mensen.
Link naar de toepassing/meer informatie: https://deepmap.shinyapps.io/kristal-demo/

Gebruikte open data:
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Sjoerd Wierenga

Voor deze versie van KRISTAL wordt
gebruik gemaakt van de kerncijfers van
het CBS, COVID-19 data van het RIVM en
arbeidsmarktdata van het UWV (open
match data).

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Allereerst zou ik de PR-waarde van het winnen van de SODA zo goed mogelijk benutten, door het nieuws via het netwerk van mij en de partijen met
wie ik samenwerk breed te delen. De aandacht geeft de lopende gesprekken waarschijnlijk een ‘boost’ en het zal de nieuwsgierigheid bij andere
potentiële partners verder aanwakkeren. Dit alles helpt natuurlijk in het bereiken van de volgende stap: co-creatie!
Een aanzienlijk deel van het prijzengeld zet ik vervolgens in om de co-creatie te optimaliseren, bijvoorbeeld door fysieke en/of digitale sessies te
organiseren. Samen met een groep enthousiaste partners (waaronder eindgebruikers) wil ik de meest waardevolle (maatschappelijke)
businesscase(s) opstellen en deze vervolgens binnen KRISTAL uitwerken in heldere analyses die resulteren in bruikbare inzichten.
Een deel van het geld zal gebruikt worden om de resultaten van deze inzet breder bekend te maken. De resultaten van de inzet moeten zich niet
beperken tot de partners, maar moeten (in het verlengde van de belofte van KRISTAL) voor een grote groep organisaties bruikbaar zijn. Om dit te
realiseren kan gedacht worden aan een gerichte LinkedIn campagne, zo mogelijk in samenwerking met overkoepelende organisaties zoals de VNG.
Een klein deel van het geld zal gereserveerd worden voor praktische zaken, waaronder de hosting van doorontwikkelde versie(s) van KRISTAL.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://deepmap.shinyapps.io/kristal-demo/

Gebruikte open data:

14. Reliëfkaart |

Frederik Ruys

Omschrijving:
Het Nederlands reliëf boven - maar vooral ook onder - water zichtbaar (en
voelbaar) gemaakt.

Waarom verdient jouw toepassing de
Stuiveling Open Data Award?
Land en water vormen in de Nederlandse Delta één
geheel. Door het AHN te combineren met relief van
de zee- en rivierbodem word dit systeem van
zichtbaar (en dankzij 3D-printtechnologie) ook
voelbaar. Visualisatie biedt ook mogelijkheden voor
educatieve doeleinden.

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten
om de toepassing te verbeteren?
Aanvullen ontbrekende wateren en plassen.
- Maximiliseren DEM-resolutie (nu 25 meter/pixel)
- Naast DTM ook DSM-variant
- Combineren LuFo's met satellietopnames
- Kaart beschikbaar stellen op tileserver
- Educatieve poster
- Voelbare 3D print voor blinden/slechtzienden
- Inspirerende animatie
https://youtu.be/e8tsCQOIhaI

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.vizualism.nl/nl3d-elevation/

Bathymetrics: EMODnet, Rijkswaterstaat
Digital Terrain: AHN3
Textures: MODIS + 2019 open data
luchtfoto 25 cm
Topographics: Rijkswaterstaat

Gebruikte open data:
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KVK

Omschrijving:
KVK Regiodata is een digitale tool waarmee steden en regio’s onderbouwd kunnen verkennen waar hun
economische kracht en onderscheidend vermogen liggen. De tool geeft op basis van diverse bronnen
inzicht in de lokale en regionale economische structuur en ontwikkeling, waarbij het mogelijk is om op
een eenvoudige wijze gebieden onderling te vergelijken. Sinds kort brengt KVK Regiodata met actuele
kwartaalcijfers ook de impact van de coronacrisis op de economie in regio’s in beeld. KVK Regiodata
biedt nu dus een combinatie van monitoren en benchmarken.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
In 2018 werd KVK door VNO NCW/MKB Nederland gevraagd bij te dragen aan een impuls voor
Nederlandse binnensteden. Daarop hebben we positief gereageerd, want naast het bijhouden van het
Handelsregister, is het stimuleren van de regionale economie een belangrijke wettelijke taak van KVK.
Als KvK registreren wij vanuit onze wettelijke taak gegevens over Nederlandse bedrijven in het
Handelsregister. Onze bijdrage hebben we dan ook gezocht in de hoek van data. Dit was de concrete
aanleiding voor de ontwikkeling van een benchmarktool: KVK Regiodata. Een tool waarmee steden en
regio’s onderbouwd kunnen verkennen waar hun economische kracht ligt en hun onderscheidend
vermogen. Dit als basis om antwoord te geven op vragen zoals hierboven gesteld.
Een goed beeld van een economie en onderscheidend vermogen bouw je niet alleen op met data over
‘harde variabelen’, zoals het aantal bedrijven, starters, en faillissementen. De economische kracht zit
vaak ook of juist in ‘zachtere’ zaken. Daarom zijn we op zoek gegaan naar data die bijdragen aan dit
beeld. In totaal hebben we circa 150 variabelen toegevoegd uit meer dan 30 (voor het merendeel
openbare) bronnen. De toegevoegde waarde zit vooral in de manier van het bij elkaar brengen en
eenvoudig ontsluiten van de data. De tool moet begrijpelijk zijn voor gebruikers zonder datakennis. Zo
is er een top-10 van indicatoren waarop jouw regio bovengemiddeld scoort en een top-10 met
ondergemiddelde scores. Een prima eerste verkenning waar het onderscheidend vermogen van een
gebied kan liggen.
De tool is gratis online en voor iedereen 24/7 beschikbaar. Een inlog is niet nodig; je kunt direct aan
de slag.

In totaal hebben we circa 30 variabelen
uit onze eigen KVK-data circa 150
variabelen toegevoegd uit meer dan 30
bronnen. Enkele voorbeelden:
• Conjunctuur (bron: Conjunctuur
Enquête Nederland)
• WW-uitkeringen (bron: UWV)
• Werkloosheid (bron: CBS)
• Vacatures (bron: CBS)
• Bevolkingsprognoses (bron: ABF
Primos)
• Huishoudens met hoog/laag inkomens
(bron: CBS)
• Sociaal Cultureel Kapitaal (bron: Telos)
• OZB tarief (bron: COELO)
• Woningen naar bouwjaar (bron: BAG)
• Score voorzieningen (bron: BZK
leefbarometer)
• Gemiddelde koopsom woningen (bron:
Kadaster)
• Bioscopen en filmtheaters (bron: NFC)
• Rijksmonumenten (bron: RCE
Erfgoedmonitor)
In de tool is een compleet
bronnenoverzicht opgenomen: zie
https://kvkregiodata.nl/content/bronnen.

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Wij beschikken over een ontwikkelagenda, die is opgesteld en actueel wordt gehouden door reacties die wij krijgen van
gebruikers. Dus het prijzengeld wordt hoe dan ook besteed aan een of meerdere wensen uit die agenda. Hoog op ons
wensenlijstje staan:
• Meer en meer actuele open data toevoegen (met name over de arbeidsmarkt)
• Meer gebruiksgemak (toevoegen standaardrapportages per gemeente, bedrijventerrein etc.)
• Vergroten van de bekendheid van de tool
Link naar de toepassing/meer informatie: www.kvkregiodata.nl

Gebruikte open data:
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KVK

Link naar de toepassing/meer informatie: www.kvkregiodata.nl

In totaal hebben we circa 30 variabelen
uit onze eigen KVK-data circa 150
variabelen toegevoegd uit meer dan 30
bronnen. Enkele voorbeelden:
• Conjunctuur (bron: Conjunctuur
Enquête Nederland)
• WW-uitkeringen (bron: UWV)
• Werkloosheid (bron: CBS)
• Vacatures (bron: CBS)
• Bevolkingsprognoses (bron: ABF
Primos)
• Huishoudens met hoog/laag inkomens
(bron: CBS)
• Sociaal Cultureel Kapitaal (bron: Telos)
• OZB tarief (bron: COELO)
• Woningen naar bouwjaar (bron: BAG)
• Score voorzieningen (bron: BZK
leefbarometer)
• Gemiddelde koopsom woningen (bron:
Kadaster)
• Bioscopen en filmtheaters (bron: NFC)
• Rijksmonumenten (bron: RCE
Erfgoedmonitor)
In de tool is een compleet
bronnenoverzicht opgenomen: zie
https://kvkregiodata.nl/content/bronnen.
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Gebruikte open data:

Bob Coret (SODA finalist 2016,

Plenaire verslagen Tweede Kamer

vader genomineerde)

Omschrijving:
Het afgelopen jaar debatteerden onze honderdvijftig volksvertegenwoordigers en leden van het kabinet zo’n duizend uur in de plenaire zaal van
de Tweede Kamer. Hoewel het hart van de Nederlandse democratie wekelijks brede maatschappelijke vraagstukken behandelt en de wil van het
volk in politieke actie vertolkt, lijkt de afstand tussen Den Haag en ‘het volk’ soms groot. Nieuw in de Kamer probeert op een amusante en
politiek kleurloze manier die kloof te overbruggen.
De Nieuw in de Kamer-robot heeft de weerslag van deze duizend uur, en de duizenden uren van de vierentwintig jaren daarvoor in de vorm van
handelingen, doorgespit. Hiervoor wordt gestructureerde data van tweedekamer.nl en officielebekendmakingen.nl hergebruikt. Met deze data
bouwt de Nieuw in de Kamer-robot een woordenboek op van alle woorden die gezegd zijn door ministers, staatssecretarissen, Tweede
Kamerleden, en genodigden – dat zijn zo’n half miljoen unieke woorden. Ook de nieuwe debatten worden continu verwerkt.
Met die verzameling wordt in essentie één ding gedaan: zoeken naar woorden die nog niet eerder gezegd zijn. Dit levert vaak hele mooie
vondsten op: van chickies, tot partijapparatsjiks; en van trollenfabrieken, tot miniminikruimelpensioentjes. Drie keer per dag stuurt de Nieuw in
de Kamer-robot deze vondsten via https://twitter.com/nieuwindekamer de wereld in.
Elke tweet bevat ook een afbeelding van het Tweede Kamerlid en een stukje context waarbinnen het nieuwe woord is uitgesproken, en een
deeplink naar de videoregistratie van het betreffende debat.
Met deze grote (en groeiende) set van in de Tweede Kamer uitgesproken woorden kan uiteraard nog meer gedaan worden. De blog-posting “Het
parlementaire jaar in 7.992.417 woorden” (https://nieuwindekamer.nl/parlementair-jaar/) geeft hier een voorproefje van door onder andere
inzicht te geven in de meest zeggende ministers, de praatgraagste parlementariërs en zwijgzaamste Tweede Kamerleden in het afgelopen
parlementaire jaar. Het artikel werd onder andere gedeeld door Kamerleden Thierry Baudet
(https://twitter.com/thierrybaudet/status/1306514748423405568) en Geert Wilders voor al hun duizenden Twitter-volgers.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Nieuw in de Kamer plaatst sinds 13 augustus tweets met nieuw gevonden woorden. Anderhalve maand later zijn er al meer dan
750 volgers, waaronder 1 staatssecretaris en 20 Tweede Kamerleden.
Kamerlid Stieneke van der Graaf memoreerde tijdens een debat zelfs aan het feit dat het door haar uitgesproken woord ‘gebarentaligen’
door Nieuw in de Kamer was opgemerkt als ‘nog niet eerder uitgesproken’ en hoopte dat het er nog vaak mag klinken (zie ook
https://twitter.com/nieuwindekamer/status/1303434770433617920).
Los van de sprekers zelf, die al dan niet retweeten en liken (en daarmee hun volgers wijzen op hun nieuwe woorden) als dat hen politiek goed
uitkomt, zijn ook de tweeps die doorklikken op de tweets met de nieuwe woorden interessant. Statistieken tonen aan dat er per dag 50 tot 100
keer wordt doorgeklikt op de tweet om (een stuk van) het debat op Debat Gemist te bekijken. Ook zijn bij elkaar alle tweets zo’n 225.000 keer
bekeken in deze korte periode.
Waar nu wordt gewerkt met de handelingen, via de website van de Tweede Kamer en Officiële Bekendmakingen, lijkt een logische vervolgstap om
dit door te trekken naar handelingen vóór 1995, naar commissievergaderingen van de Tweede Kamer, en verslagen van de Eerste Kamer. Deze
bronnen zijn op zich beschikbaar, maar veel lastiger te verwerken door OCR-fouten, woordafbrekingen, en ongestructureerde Word documenten.
Nieuw in de Kamer begon als een vakantieproject van een scholier met interesse in taal, politiek en informatica. De meer bedrijfsmatige aspecten
bevinden zich nog in de brainstorm-fase. Zouden fractiemedewerkers behoefte hebben aan een woordgebruik rapport, waarin een overzicht wordt
gegeven hoe vaak de woorden in hun aangedragen tekst gezegd worden (zelden, vaak, nooit) en wanneer belangrijke woorden voor het eerst
gezegd zijn, wellicht inclusief parlementariër en partij. Willen Tweede Kamerleden direct op de hoogte worden gesteld als ze een nieuw woord
hebben gebruikt? Of zouden public affairs organisaties maandelijks een analyse willen ontvangen op basis van de nieuwe woorden per partij?
Link naar de toepassing/meer informatie: https://nieuwindekamer.nl/
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Gebruikte open data:

Bob Coret (SODA finalist 2016,

vader genomineerde)

Link naar de toepassing/meer informatie: https://nieuwindekamer.nl/

Plenaire verslagen Tweede Kamer

Gebruikte open data:
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Ashwin Hirschi, Arno Kusters

De Functiemix bestanden van
onderwijsdata.duo.nl

Omschrijving:
In 2008 sloot het ministerie van OCW samen met werkgevers- en werknemersorganisaties het convenant "Actieplan Leerkracht van Nederland",
om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.
Een betere beloning voor leraren is een belangrijk onderdeel van dit convenant. Daarom worden elk jaar cijfers rondom de verdeling van leraren
over de verschillende beloningsschalen, de zogenaamde "functiemix", openbaar gemaakt.
Wij bouwden de Functiemix (Database) webapplicatie om deze statistieken voor het algemene publiek makkelijk vindbaar en goed inzichtelijk te
maken. Bezoekers kunnen via ingangen als naam, plaats of postcode hun school of bestuur snel terug vinden. De gevonden gegevens kunnen ze
vervolgens eenvoudig vergelijken met die van bijv. een andere instelling of bestuur, de betreffende regio of de onderwijssector.
Het team koos er voor de nadruk te leggen op de grafische weergave van de statistieken, omdat hiermee de trends per instelling, regio en sector
in één oogopslag helder worden. Desalniettemin kunnen geïnteresseerden de cijfers bijv. ook in tabelvorm bekijken en als ruwe data downloaden.
We vinden het verder essentieel dat mensen met een minimum aan moeite altijd interessante informatie zien. Zo navigeer je bijv. met één klik
van een instelling naar het overkoepelende bestuur. Een nieuwe klik brengt je van dit bestuur naar de gemiddelden over de sector. Met hetzelfde
gemak kunnen bezoekers de verschillende cijfers in een pagina naast elkaar leggen en deze vergelijken.
De functiemix cijfers zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en worden via een open API aan iedereen beschikbaar gesteld.
We hebben het systeem zo ontworpen zodat het zelfstandig functiemix updates via deze API bij DUO ophaalt en verder doorrekent. Een beheerder
kan vervolgens worden ingeseind en de nieuwe cijfers - na deze te hebben beoordeeld in een preview - met een druk op de knop via de website
publiceren.
Omdat DUO de Functiemix dataset publiceert met diverse aanvullende statistieken, besloten we ook deze via de Functiemix Database aan te
bieden. Het gaat dan met name om de cijfers rondom personeel (in fte's, voor zowel leraren, managers als ondersteuners) en leerlingen (in
aantallen), die bezoekers een nog completer beeld van de situatie op hun school geven.
Tenslotte, DUO hanteert voor de functiemix cijfers gemeenten ipv. plaatsnamen. Dit is een logische keuze, maar niet noodzakelijkerwijs de manier
waarop iemand uit bijv. Elst haar school opzoekt. Het team koos er daarom voor aanvullende open data van DUO te gebruiken om voor bezoekers
de vertaling van plaatsnaam naar gemeente te maken. In bovengenoemd voorbeeld levert dit Overbetuwe (in Gelderland) en Rhenen (in Utrecht)
op. Vanuit technisch oogpunt is dit alles behalve rocket science, maar het illustreert wel onze filosofie dat je als ontwikkelaar graag iets meer doet
wanneer dit voor de gebruiker merkbaar winst oplevert.
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
We denken dat we met onze Functiemix Database website een goede bijdrage aan de discussie rondom salarissen in het onderwijs hebben
geleverd. Ons systeem maakt niet alleen op een nette manier gebruik van open data, maar geeft mensen ook eenvoudig en snel inzicht in de
situatie op hun school. Dit geeft leraren materiaal om een discussie met hun bestuur aan te gaan, gebaseerd op realistische cijfers (wel of niet
vergeleken met die van hun sector, etc.).
Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te verbeteren?
Graag zouden we willen onderzoeken of we andere open data (over het onderwijs) op soortgelijke wijze kunnen publiceren.
Verder willen we kijken of we mechanismen kunnen bouwen om dit op een generiekere manier te realiseren.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://database.functiemix.nl/

Gebruikte open data:
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Ashwin Hirschi, Arno Kusters

Link naar de toepassing/meer informatie: https://database.functiemix.nl/

De Functiemix bestanden van
onderwijsdata.duo.nl
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Jeroen de Vos

Omschrijving:
In het kort: Open Data for Good Toolbox (ODGT) is de gereedschapskist voor publieke open data
innovatie voor de burger, journalist of ambtenaar met een maatschappelijk vraagstuk. ODGT helpt
bij het aanleggen van kennis, het mobiliseren van bestaande- en aanboren van nieuwe open data
bronnen. Uitgebreid: Conform de AVG moeten gemeentewebsites, net als andere Nederlandse
websites transparant zijn in het verzamelen, verwerken en doorspelen van data aan derde partijen.
De Nederlandse overheid zet hier sterk op in en wil ook in haar regionaal beleid hier een
voorbeeldfunctie in spelen. De website van je gemeente is het eerste publieke en zeer
laagdrempelige gezicht van de lokale gemeente.
Toch blijken deze websites lang niet altijd transparant in het gebruik van trackers, zo bleek uit het
open data onderzoek dat Jeroen de Vos (Fontys Lectoraat Journalistiek) en De Volkskrant afgelopen
jaar uitvoerden. Dankzij commerciële advertentie trackers kunnen bedrijven als Facebook en Google
de bezoekers van de gemeentelijke websites volgen. Op deze manier dragen gemeentelijke websites
(vaak onbewust) bij aan de ontwikkeling van advertentie profielen van Nederlandse burgers. De
burgers weten van niks, want de gemeenten maken zelden melding van het gebruik van deze
trackers. Het onderzoek resulteerde begin dit jaar in een publicatie in De Volkskrant. Diverse
gemeenten consulteerden daarop het lectoraat om de trackers te kunnen verwijden. Veelal gaven ze
blijk van gebrek aan kennis op dit gebied. Om ze hierin te ondersteunen ontwikkelde Jeroen de Vos
een eerste versie van de ODGT toolkit waarmee gemeenten- en andere publieke instanties- het
gebruik van trackers kunnen traceren (Fontys tutorial). Deze vroege versie van deze toolkit bevat in
een instructie voor tracker onderzoek voor journalisten, ambtenaren en burgers om zo via een
gestandaardiseerde weg tracker data tot open data te kunnen maken.
De pilot voor de ODGT is een samenwerking tussen Internetonderzoeker Jeroen de Vos, De
Volkskrant en de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek.

Gebruikte open data:
Deze toolkit draagt bij aan de ontwikkeling
van kennis over- en en ontsluiting van
open data op twee verschillende manieren.
Enerzijds wordt data gegenereerd door
overheidsdiensten en andere publieke
organisaties geoogst en in nieuwe context
beschikbaar gemaakt, anderzijds wordt er
kennis over open data ontsloten door
middel van gereedschappen en instructies
voor tracker onderzoek voor journalisten
ambtenaren en burgers, een belangrijke
bijdrage aan de impact van open data.
De toolbox maakt gebruik van
vernieuwende internetonderzoeksmethoden waarbij in de pilot is
ingezet op het onderzoeken van open data
op websites van Nederlandse gemeenten.
Hiervoor is web-traffic data van de
respectievelijke websites gebruikt - een
methode die ook voor de evaluatie van
andere publieke websites gebruikt kan
worden. Bij een vervolgtraject zouden we
de meer gevestigde open data portals
willen betrekken bij toegepast en embed
publieke onderzoek naar de agendering
van regionale SGDs door overheid en
publieke partijen.

Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Dit project combineert open data onderzoek met het ontsluiten van kennis daarover. Zowel gemeente ambtenaren, journalisten als het brede
publiek hebben met dit project concrete handvatten gekregen om open data onderzoek te verrichten. Het onderzoek naar invasive trackers laat zien
dat er veel onwetendheid is op dit gebied. Dankzij dit onderzoek en de onthullingen die daaruit volgden hebben gemeenten intern onderzoek
gedaan en stappen gezet om trackers te verwijderen. De ontwikkelde toolkit bleek daartoe een welkome service. Daarnaast is er is vanuit de
journalistiek veel behoefte aan meer kennis omtrent het genereren en kritisch analyseren van open data. Daartoe is meer kennis en inzicht nodig in
de geschikt onderzoekstools en methodes. Jeroen de Vos heeft als internet onderzoeker de methodes weten te ontsluiten voor meerdere
doelgroepen: onderzoekers, gemeente ambtenaren en journalisten. De gegenereerde data uit het media tracker onderzoek is door diverse Europese
onderzoekers gebruikt voor eigen content op dit gebied. Ook hebben Belgische onderzoekers de ontwikkelde toolkit geraadpleegd voor en mogelijk
vervolgonderzoek. Tot slot zijn beide onderzoeken door samenwerking met De Volkskrant op een eenvoudige wijze vertaald naar het grote publiek.

Link naar de toepassing/meer informatie:
https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Journalistiek/Onderzoek/Werkplaats-FHJ.htm
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Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten
om de toepassing te verbeteren?
Met een succesvolle eerste pilot zouden we de ODGT
toolbox met instrumenten voor open-data gebruik
voor journalisten, burgers en ambtenaren graag
verder willen uitbreiden en aanscherpen. Hierbij
willen we inzetten op het gebruik van open data
voor lokale en regionale publieke beleidsevaluatie.
De bovengenoemde projecten hebben ons geleerd
dat er veel behoefte is aan meer toegepaste kennis
op dit gebied.
Voor het aanscherpen van deze toolkit zouden we in
een vervolgtraject willen inzetten op een onderzoek
naar Sustainable Development Goals (SDGs of
Global Goals for Sustainable Development) en op
basis van open data willen achterhalen welke doelen
prioriteit hebben gekregen. Een dergelijke
onderzoek helpt ons niet alleen om inzage te krijgen
in de haalbaarheid van de SDGs, maar ook om
scherpere analyses te maken rondom de prioritering
van beleid. Open data zou een sterke bijdragen
kunnen leveren aan meer toegepast onderzoek
rondom maatschappelijke innovatie in beleid vanuit
zowel overheid als publieke maatschappelijke
partners. Een inzet die we graag verder zouden
willen ontwikkelen in samenspraak met zowel
burger als journalist.

Gebruikte open data:
Deze toolkit draagt bij aan de ontwikkeling
van kennis over- en en ontsluiting van
open data op twee verschillende manieren.
Enerzijds wordt data gegenereerd door
overheidsdiensten en andere publieke
organisaties geoogst en in nieuwe context
beschikbaar gemaakt, anderzijds wordt er
kennis over open data ontsloten door
middel van gereedschappen en instructies
voor tracker onderzoek voor journalisten
ambtenaren en burgers, een belangrijke
bijdrage aan de impact van open data.
De toolbox maakt gebruik van
vernieuwende internetonderzoeksmethoden waarbij in de pilot is
ingezet op het onderzoeken van open data
op websites van Nederlandse gemeenten.
Hiervoor is web-traffic data van de
respectievelijke websites gebruikt - een
methode die ook voor de evaluatie van
andere publieke websites gebruikt kan
worden. Bij een vervolgtraject zouden we
de meer gevestigde open data portals
willen betrekken bij toegepast en embed
publieke onderzoek naar de agendering
van regionale SGDs door overheid en
publieke partijen.

Link naar de toepassing/meer informatie:
https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Journalistiek/Onderzoek/Werkplaats-FHJ.htm

Gebruikte open data:

19. Covid Dashboard 1/2 |

Emiel Sanders

O.a. RIVM data

Omschrijving:
Sinds begin maart geeft www.coviddashboard.nl een actueel landelijk, regionaal en lokaal beeld van de COVID-19-crisis in Nederland. Het
publieke dashboard wordt dagelijks up-to-date gehouden met de meest recente cijfers uit diverse open data bronnen. Het dashboard werd
ontworpen voor en met professionals in het publieke domein, zoals informatiemanagers bij Veiligheidsregio’s en epidemiologen bij GGD’s. Het
dashboard geeft hen vanaf het begin van de crisis een actueel en toegespitst beeld. Dit was nodig bij het ontstaan van de crisis in maart, zij
zaten als functionaris ineens in een nieuwe positie, waarin ze sleutelrol kregen binnen deze crisis. Maar eigenlijk niet de beschikking en
vaardigheid hadden om de beschikbare open data om te zetten in bruikbaar en overzichtelijk beeld voor het nemen van beslissingen. Aan het
begin van de coronacrisis hebben we gelijk ingesprongen op deze vraag, eigenlijk nog voordat de professionals zelf doorhadden dat het hebben
van overzicht hen zou helpen.
Het dashboard helpt deze professionals sinds dien met het maken van inschattingen van de situatie, het nemen van beslissingen op basis van
de feiten en ondersteund bij het maken van beleid(sevaluatie). De site heeft zijn doel bewezen en wordt dagelijks door honderden
veiligheidsprofessionals gebruikt.
De belangrijkste eigenschappen van de site zijn:
- Overzichtelijk, simpel en snel inzicht geven
- Eenvoudig toe te spitsen op de (eigen) regionale of lokale situatie door te kunnen filteren, selecteren en vergelijken
- Data en dashboard spreken voor zich, geen advies of duiding nodig
- Gebruik van nieuwe open data wanneer beschikbaar
- Ontwikkelen samen en met veel interactie met gebruikers
Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
Coviddashboard.nl levert een directe bijdrage bij goede, snelle en toegespitste beeldvorming voor professionals in het
publieke domein bij de Coronacrisis. Daarmee heeft de website al ruim een half jaar duidelijke maatschappelijke waarde.
De beschikbare open data is telkens snel beschikbaar gemaakt, aangepast aan de actuele situatie en dagelijks ververst.
Daarmee is een zeer relevante, aantrekkelijke en actuele website gegroeid. Die dagelijks veel professionals actief in de
coronacrisis helpt bij goede beeldvorming.
De volgende punten maken www.coviddashboard.nl uniek:
- Sinds maart actueel en iteratief verbeterd,
- Dagelijks gebruikt door honderden professionals, vooral vanuit: vanuit veiligheidsregio’s, gemeenten, ziekenhuizen &
zorginstellingen en GGD’s.
- Informatie van het dashboard gebruikt op de websites/rapportages, door o.a. GGD’s, veiligheidsregio’s nieuwszenders,
kranten en adviesbureaus als bron voor actuele COVID informatie.
- Naast de Nederlandse data worden ook de Belgische en Duitse gegevens getoond samen met de Nederlandse.
- Duitse methoden worden toegepast op de Nederlandse data om betekenis te geven aan de Nederlandse cijfers.
Link naar de toepassing/meer informatie: www.coviddashboard.nl

Gebruikte open data:

19. Covid Dashboard 2/2 |

Emiel Sanders

Link naar de toepassing/meer informatie: www.coviddashboard.nl

O.a. RIVM data

20. Movimaps veiligheidsratio fiets |

Gebruikte open data:

Richard van de

Werken (Hastig)

Omschrijving:
Om het belang van veilig fietsen te onderstrepen is er al enige jaren een
fietsongevallenkaart. Deze is gebaseerd op BRON; de open data over
verkeersongevallen.
Hoewel het aantal ongevallen al een belangrijke indicator is, kan er pas echt
iets over de risico’s worden gezegd als ook de blootstelling, de mate waarin er
in een gemeente wordt gefietst, hierbij wordt betrokken. Een van de bronnen
om fietsgebruik te bepalen zijn tellingen. Landelijk wordt door NDW steeds
meer open data over fietstellingen beschikbaar gesteld. Het moment om
ongevallen en intensiteiten met elkaar te verbinden.

Waarom verdient jouw toepassing de Stuiveling Open Data Award?
In het publieke debat over fietsveiligheid worden nieuwe ontwikkelingen, zoals
de e-bike of toename van het fietsgebruik door ouderen, gezien als een risico.
Met Movimaps | veiligheidsratio fiets willen we een bijdrage leveren aan dit
publieke debat door beter inzicht te geven in de balans tussen fietsongevallen
en fietsgebruik. Dit stimuleert de discussie over fietsveiligheid en zorgt er voor
dat de open-data over fietsintensiteit wordt gebruikt en gedeeld. Dit stimuleert
overheden om meer fietsdata beschikbaar te maken, waardoor er steeds meer
bruikbare informatie over het fietsgebruik in Nederland beschikbaar komt.

Hoe zou jij de 20.000 euro prijzengeld inzetten om de toepassing te
verbeteren?
Ten behoeve van de risicogestuurde aanpak van het strategisch plan
verkeersveiligheid heeft Hastig in de afgelopen twee jaar de veiligheidsratio
ontwikkeld. Deze gaat uit van een schatting van het verkeer op elke weg op
basis van data. Voor fiets is zo’n schatting er nog niet. De veiligheidsratio fiets
is op dit moment gebaseerd op de modal-split uit het OVIN.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://veiligheidsratiofiets.kijkopkaart.nl/

- BRON open data bestand van
verkeersongevallen
- NDW open data fietsintensiteiten

