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Inleiding  

 

De overheid stelt zoveel mogelijk eigen data vrij beschikbaar. Om de inspanningen van 

overheidsorganisaties en hergebruikers van deze open data zichtbaar te maken en te 

belonen, wordt sinds 2016 de Stuiveling Open Data Award (SODA) uitgereikt. In het 

bijzonder is de award, ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is met open data en om het 

gebruik van open data aan te moedigen en in te zetten voor maatschappelijke 

vraagstukken.  

 

Prijs 

De SODA biedt een podium voor de inspanningen van  overheidsorganisaties en 

hergebruikers van open data en beloont bijzondere prestaties met een prijs. De winnaar 

ontvangt een geldbedrag van €20.000 voor de verdere investering in en doorontwikkeling 

van de toepassing. 

 

De inzendingen 

In dit document vind je de inzendingen voor SODA2017 die aan de jurycriteria 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.  

 

SODA 

De prijs is vernoemd naar Saskia J. Stuiveling, tot medio 2015 president van de 

Algemene Rekenkamer, die deze award bij haar afscheid van het kabinet kreeg. Ze was 

uitgesproken voorstander van open data en vond het belangrijk dat wie dat wil, zelf met 

overheidsdata aan de slag kan. Saskia overleed 20 april jl. onverwacht. De jury en 

organisatie van de SODA zetten het werk onverminderd voort om de doelen die Saskia 

voor ogen had te bereiken. Tijdens het laatste juryoverleg van 5 april jl., waar Saskia 

vanuit een adviserende rol aanwezig was, schetste zij deze doelen als volgt:  

“Open data moet een huishoudwoord worden. Een positief begrip, ontdaan van mystiek. 

Weg van de angst en de vermeende bedreigingen van privacy en staatsgeheimen, naar 

publieke organisaties die juist zelf ook gebruik maken van data.” 

 

 

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. 

http://www.opendata-award.nl/
https://www.opendata-award.nl/inzendingen/documenten/rapporten/2017/11/16/overzicht-inzendingen-2017
https://www.opendata-award.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2017/juni-2017/9-juni-2017/jurycriteria-soda2017
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Een woord van de juryvoorzitter 

 

Over één ding was Saskia J. Stuiveling heel duidelijk: het ging niet om haar, maar om 

aandacht voor open data. “Ik spreek liever over de SODA, dan over de Stuiveling Open 

Data Award. Het gaat niet om mij, maar om het onderwerp open data, dat ontzettend 

belangrijk en kansrijk is. Ik hoop dan ook dat de award een bron van sprankelende 

ideeën zal zijn.” 

Een bron van sprankelende ideeën bleek SODA vorig jaar zeker te zijn, en dat is ook dit 

jaar het geval. Helaas zonder Saskia zelf. Haar overlijden plaatst de uitreiking dit jaar in 

een bijzonder daglicht. Het was nog in april jl. dat zij de volgende ambitie uitsprak: 

“Open data moet een huishoudwoord worden. Een positief begrip, ontdaan van mystiek.” 

De SODA laat zien wat er mogelijk is met open data, en brengt daarmee het begrip voor 

velen dichterbij. Het wordt, door de toepassingen, tastbaarder. 

‘Wat kost mijn zorg?’ ontvangt dit jaar de award en de bijbehorende geldprijs van 

€20.000 voor doorontwikkeling van de toepassing. Met deze tool kunnen mensen zien 

wat de kosten zijn van medische behandelingen bij verschillende ziekenhuizen en 

verzekeraars. Daarnaast kunnen gebruikers via de 'verzameltool' bijdragen aan het 

inzichtelijk maken van ziekenhuistarieven. De toepassing draagt hiermee bij aan meer 

transparantie in de zorg en meer bewustzijn over prijzen bij consumenten. 

 

De winnaar onderstreept het maatschappelijk belang van open data en valt daarmee in 

positieve zin op. Het maakt maatschappelijk relevante data toegankelijk voor een breder 

publiek. Bovendien wordt niet alleen open data toegepast: gebruikers hebben zelf ook de 

mogelijkheid gegevens toe te voegen, waardoor zij de tool verrijken en de bruikbaarheid 

vergroten. Dit in combinatie met heldere communicatie over de toepassing, maakt ‘Wat 

kost mijn zorg?’ een terecht winnaar. 

 

Paul Geurts van Kessel van Green Home (voorheen Bleeve), winnaar 

van SODA2016, overhandigt dit jaar de award. Daarmee is de 

traditie ingezet dat de winnaar het stokje doorgeeft. Op deze manier 

staan zij twee keer op het podium en staan de deelnemers en hun 

ideeën centraal. Hun sprankelende ideeën, dat is waar SODA om 

draait. 

Namens de jury,  

Arno Visser, president Algemene Rekenkamer (juryvoorzitter) 
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De selectieprocedure  

 

Onderstaande selectieprocedure is gehanteerd: 

1. Door de organisatie van de SODA is voorafgaand aan de beoordeling door de jury een eerste 

check gedaan op harde criteria.  

2. Alle 31 inzendingen zijn door tenminste twee juryleden uitvoerig bekeken.  

3. De inzendingen zijn zo verdeeld onder de juryleden, dat de inzendingen niet door steeds 

dezelfde twee juryleden bekeken zijn.  

4. Na deze eerste beoordeling heeft elk jurylid zich zo voorbereid, dat hij of zij een top 3 

favorieten paraat had, waarover zij vervolgens in gesprek zijn gegaan tijdens de 

jurybijeenkomst van 16 oktober jl.  

5. Op deze manier is ingezoomd op de inzendingen die in positieve zin opvielen, als potentiële 

winnaars.  

6. De top 3’s van de juryleden zijn tijdens het juryoverleg uitvoerig besproken. Over deze selectie 

is men vervolgens uitvoerig in gesprek gegaan, met als resultaat de 6 finalisten. 

7. In een tweede, dit keer telefonisch, overleg is de uiteindelijke winnaar bepaald: nadat de 

finalisten zijn getoetst aan de jurycriteria, is door de juryleden gestemd op de inzendingen die 

daarbij als beste uit de bus kwamen.  

 

  

https://www.opendata-award.nl/documenten/publicaties/2017/juni-2017/9-juni-2017/jurycriteria-soda2017
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De finalisten 

Door bovengenoemde procedure zijn deze 6 finalisten geselecteerd (in willekeurige volgorde): 

OpenTopo.nl 

OpenTopo.nl combineert de beste geodata 

uit de locatiegebaseerde (basis)registraties 

van de overheid (BAG, BRT, BRK, BGT, 

AHN) plus OpenStreetMap tot een 

gecombineerd kaartbeeld, dat zelf ook weer 

open data is. Beide kunnen voor veel 

doeleinden gebruikt worden. Je kunt 

inzoomen van landsniveau tot huisniveau. 

Bekijk het filmpje. 

PAN 

PAN is een webapplicatie die 

metaaldetectorvondsten uit heel Nederland 

toont op een tweeledige manier. Aan de 

publieke kant op een gebruiksvriendelijke 

manier, voor onderzoekers is uitgebreide 

informatie over metaaldetectorobjecten door 

heel Nederland beschikbaar. De applicatie 

maakt het mogelijk om een breed scala aan 

geïnteresseerden en specialisten te dienen. 

Bekijk het filmpje.  

Wat kost mijn zorg? 

Met ‘Wat kost mijn zorg?’ kunnen gebruikers 

zien wat de kosten zijn van medische 

behandelingen bij verschillende ziekenhuizen 

en verzekeraars. Daarnaast kunnen 

gebruikers via de 'verzameltool' bijdragen 

aan transparantie van ziekenhuistarieven. De 

tool draagt bij aan meer transparantie in de 

zorg en meer bewustzijn over prijzen bij 

consumenten.  

Bekijk het filmpje. 

 

http://www.opentopo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=bMynW5RY72A
https://www.portable-antiquities.nl/pan/#/public
https://www.youtube.com/watch?v=DIbE9uwGNZY&feature=youtu.be
https://www.consumentenbond.nl/acties/wat-kost-mijn-zorg
https://www.youtube.com/watch?v=savuYqU_Lio
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Teruglezen.nl 

Teruglezen.nl kan gebruikt worden om een 

uitzending van de NPO-kanalen terug te 

lezen door de teletekst pagina-888 

ondertiteling in een handzaam formaat te 

tonen aan mensen die snel willen weten 

waar een uitzending over ging, zonder 

verplicht dertig minuten (of langer) te 

moeten kijken. Gebruikers kunnen de link 

van de NPO.nl site naar hun favoriete 

programma plakken. 

 

Bekijk het filmpje. 

 

GPP Thermometer 

De GPP thermometer geeft op elk moment in 

het lopende jaar inzicht in of overschrijding 

van de geluidnorm dreigt. Het uitrollen van 

een maatregel kan daardoor eerder 

gebeuren, namelijk in het jaar zelf in plaats 

van een jaar later, daardoor worden 

omwonenden eerder beschermd tegen hinder 

en/of gezondheidsschade. Omwonenden en 

andere geïnteresseerden kunnen volgen hoe 

de geluidproductie zich ontwikkelt. 

 

Bekijk het filmpje. 

 

De Verbindingswijzer 

De Verbindingswijzer toont snel en 

overzichtelijk hoe goed de multimodale 

bereikbaarheid is van elke willekeurige plek 

in Nederland. Op basis van open data met 

betrekking tot het actuele openbaar 

vervoernetwerk en OpenStreetMap kaartdata 

van Nederland, kan voor elk willekeurig punt 

in Nederland worden bepaald hoe ver je 

binnen een bepaalde tijd kunt reizen. En dit 

voor alle vormen van verplaatsing. 

 

Bekijk het filmpje. 

 

https://www.teruglezen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=X-e9i8CKMOE&feature=youtu.be
https://www.opendata-award.nl/binaries/content/gallery/soda/content-afbeeldingen/inzendingen-soda2017/printscreen_gppthermometer.jpg
https://www.dbvision.nl/demodata/gppthermometer/GPP_Thermometer.mp4
https://movares.nl/projecten/bereikbaarheidsmodel-verbindingswijzer/
https://drive.google.com/file/d/0B4lwxR289_P8WExzdXY4WkJNcUk/view
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Uit het juryberaad is vervolgens onderstaande ranglijst ontstaan1: 

1. Wat kost mijn zorg? 

2. OpenTopo.nl 

3. Teruglezen.nl 

4. PAN 

5. GPP Thermometer 

6. De Verbindingswijzer 

 

  

                                                           
1
 Zie bijlage I voor de ingevulde scoremodellen.   
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Beoordeling finalisten 

 

Overwegingen bij de finalisten: 

Wat kost mijn zorg? 

 

De winnaar onderstreept het maatschappelijk belang van open 

data en valt daarmee in positieve zin op. Het maakt 

maatschappelijk relevante data toegankelijk voor een breder 

publiek. Bovendien wordt niet alleen open data toegepast: 

gebruikers hebben zelf ook de mogelijkheid gegevens toe te 

voegen, waardoor zij de tool verrijken en de bruikbaarheid 

vergroten. Open data gebruik in combinatie met een heldere 

campagne, maakt ‘Wat kost mijn zorg?’ een sterke toepassing. 

OpenTopo.nl 

 

De jury vindt OpenTopo.nl er aantrekkelijk uitzien, mede 

vanwege de dynamische opmaak. De jury vindt de combinatie 

van diverse databronnen een pluspunt, en het wederom 

beschikbaar stellen van de gecombineerde data als open data 

sympathiek. Een verbeterpunt is de traagheid. 

Teruglezen.nl 

 

De eenvoud en het gebruiksgemak van deze toepassing ziet de 

jury als grote pluspunten. De toepassing is creatief en 

innovatief, en biedt kansen voor tekstanalyses. Technisch zijn 

er verbeterpunten, omdat nu bijvoorbeeld woorden als 

΄applaus΄ in samenvattingen terugkomen.   

PAN 

 

De jury is gecharmeerd van PAN omdat het zowel een 

doelgroep van liefhebbers als professionals aanspreekt die met 

dit werkveld te maken hebben. Het is een ΄menselijke΄ tool, 

die er aantrekkelijk uitziet, en gebruiksvriendelijk is. 

GPP Thermometer 

 

De jury vindt de GPP Thermometer aansprekend, omdat data 

geopend wordt waardoor nieuwe toepassingen kunnen 

ontstaan. Het biedt direct, realtime, inzicht in mobiliteit. Dit 

maakt een anders soort dialoog mogelijk en geeft gebruikers 

een gelijkere informatiepositie. De beveiliging van de 

toepassing ziet de jury als verbeterpunt.  

De Verbindingswijzer 

 

Het gebruik van verschillende datasets om tot een compleet 

bereikbaarheidsprofiel te komen vindt de jury een interessant 

kenmerk van de toepassing. De jury ziet kansen voor het 

verbeteren van de bruikbaarheid voor een groter publiek, 

omdat de toepassing vooral op beleidsmakers en bedrijven 

gericht lijkt.  
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De winnaar  

 

De Consumentenbond is met ‘Wat kost mijn zorg?’ winnaar van de tweede Stuiveling 

Open Data Award. De toepassing is maatschappelijk zeer relevant, en ook heeft potentie 

voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen binnen de zorg. Dit is mogelijk door het 

gebruik van zowel open data van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), als informatie 

die door gebruikers zelf verzameld is. 

De toepassing benut de kansen van open data voor maatschappelijke meerwaarde, en 

spreekt daarmee, in combinatie met heldere communicatie, een breed publiek aan. Met 

als resultaat een zeer relevante en gebruiksvriendelijke toepassing. ‘Wat kost mijn zorg?’ 

stelt burgers in staat zinvolle vragen te stellen, en betere keuzes te maken. 

 

‘Wat kost mijn zorg?’ kwam, kortom, van de 31 inzendingen als beste uit de bus dankzij;  

 het platform dat maatschappelijk relevante open data toegankelijk maakt voor een 

breder publiek; 

 de maatschappelijke meerwaarde door de nadruk op transparantie van en bewustzijn 

van zorgkosten; 

 de innovatieve combinatie van zowel open data als user generated data; 

 de heldere en begrijpelijke communicatie rond het initiatief; 

 de potentiële economische meerwaarde en kwaliteitsverbetering.  
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De jury 

 

 

De jury voor de Stuiveling Open Data Award bestaat dit jaar uit Arno Visser (Algemene 

Rekenkamer), Marianne Linde (gemeente Tilburg), Chris Sigaloff, Marleen Stikker (Waag 

Society), Michiel Leenaars (Internet Society Nederland) en Paul Geurts van Kessel (Green 

Home (voorheen Bleeve), winnaar SODA2016). 

 

 

“Werken met open data is zowel kunst als ambacht. Deduceren en 

combineren van datasets is de start van een reis die tot de meest 

verrassende ontdekkingen leidt.” 

Arno Visser (voorzitter)  
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Bijlage I 

scoremodel jurycriteria finalisten 
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Wat kost mijn zorg? 

 

Harde eisen Voldaan 

1. Er is gebruik gemaakt van open data afkomstig van 

één of meerdere publiek gefinancierde organisaties 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
 

Ja 

2. Er is sprake van een bestaande toepassing, of 

minimaal een werkend prototype. 

 

Ja 

3. Aan eventuele (licentie)voorwaarden bij de gebruikte 

data is voldaan. 

 

Ja 

4. De inzender is gevestigd in het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Ja 

 
Overige criteria 

 Mate waarin hieraan voldaan is: 
Uitzonderlijk Volledig Beperkt Niet 

1. De toepassing is voldoende 

origineel, creatief en/of 

innovatief 
 

 X   

2. De maatschappelijke 

meerwaarde is aantoonbaar 
 

X    

3. De economische 

meerwaarde is aantoonbaar 

 

 X   

4. Bruikbaarheid: de 

toepassing is toegankelijk 

en gebruiksvriendelijk 
 

 X   

5. Potentieel: de 

schaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid van 

de toepassing 
 

X    

6. De inzending past binnen 

de uitstraling en 

doelstelling van de SODA 

 

X    
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OpenTopo.nl 

 

Harde eisen Voldaan 

1. Er is gebruik gemaakt van open data afkomstig van 

één of meerdere publiek gefinancierde organisaties 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
 

Ja 

2. Er is sprake van een bestaande toepassing, of 

minimaal een werkend prototype. 

 

Ja 

3. Aan eventuele (licentie)voorwaarden bij de gebruikte 

data is voldaan. 

 

Ja 

4. De inzender is gevestigd in het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Ja 

 
Overige criteria 

 Mate waarin hieraan voldaan is: 
Uitzonderlijk Volledig Beperkt Niet 

1. De toepassing is voldoende 

origineel, creatief en/of 

innovatief 
 

  X  

2. De maatschappelijke 

meerwaarde is aantoonbaar 
 

 X   

3. De economische 

meerwaarde is aantoonbaar 

 

 X   

4. Bruikbaarheid: de 

toepassing is toegankelijk 

en gebruiksvriendelijk 
 

 X   

5. Potentieel: de 

schaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid van 

de toepassing 
 

 X   

6. De inzending past binnen 

de uitstraling en 

doelstelling van de SODA 

 

 X   
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Teruglezen.nl 

 

Harde eisen Voldaan 

1. Er is gebruik gemaakt van open data afkomstig van 

één of meerdere publiek gefinancierde organisaties 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
 

Ja 

2. Er is sprake van een bestaande toepassing, of 

minimaal een werkend prototype. 

 

Ja 
 

3. Aan eventuele (licentie)voorwaarden bij de gebruikte 

data is voldaan. 

 

Ja 

4. De inzender is gevestigd in het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Ja 

 
Overige criteria 

 Mate waarin hieraan voldaan is: 
Uitzonderlijk Volledig Beperkt Niet 

1. De toepassing is voldoende 

origineel, creatief en/of 

innovatief 
 

X    

2. De maatschappelijke 

meerwaarde is aantoonbaar 
 

 X   

3. De economische 

meerwaarde is aantoonbaar 

 

  X  

4. Bruikbaarheid: de 

toepassing is toegankelijk 

en gebruiksvriendelijk 
 

 X   

5. Potentieel: de 

schaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid van 

de toepassing 
 

  X  

6. De inzending past binnen 

de uitstraling en 

doelstelling van de SODA 

 

 X   
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PAN 

 

Harde eisen Voldaan 

1. Er is gebruik gemaakt van open data afkomstig van 

één of meerdere publiek gefinancierde organisaties 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
 

Ja 

2. Er is sprake van een bestaande toepassing, of 

minimaal een werkend prototype. 

 

Ja 
 

3. Aan eventuele (licentie)voorwaarden bij de gebruikte 

data is voldaan. 

 

Ja 

4. De inzender is gevestigd in het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Ja 

 
Overige criteria 

 Mate waarin hieraan voldaan is: 
Uitzonderlijk Volledig Beperkt Niet 

1. De toepassing is voldoende 

origineel, creatief en/of 

innovatief 
 

 X   

2. De maatschappelijke 

meerwaarde is aantoonbaar 
 

 X   

3. De economische 

meerwaarde is aantoonbaar 

 

  X  

4. Bruikbaarheid: de 

toepassing is toegankelijk 

en gebruiksvriendelijk 
 

 X   

5. Potentieel: de 

schaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid van 

de toepassing 
 

 X   

6. De inzending past binnen 

de uitstraling en 

doelstelling van de SODA 

 

 X   
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GPP Thermometer  

 

Harde eisen Voldaan 

1. Er is gebruik gemaakt van open data afkomstig van 

één of meerdere publiek gefinancierde organisaties 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
 

Ja 

2. Er is sprake van een bestaande toepassing, of 

minimaal een werkend prototype. 

 

Ja 
 

3. Aan eventuele (licentie)voorwaarden bij de gebruikte 

data is voldaan. 

 

Ja 

4. De inzender is gevestigd in het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Ja 

 
Overige criteria 

 Mate waarin hieraan voldaan is: 
Uitzonderlijk Volledig Beperkt Niet 

1. De toepassing is voldoende 

origineel, creatief en/of 

innovatief 
 

 X   

2. De maatschappelijke 

meerwaarde is aantoonbaar 
 

 X   

3. De economische 

meerwaarde is aantoonbaar 

 

 X   

4. Bruikbaarheid: de 

toepassing is toegankelijk 

en gebruiksvriendelijk 
 

  X  

5. Potentieel: de 

schaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid van 

de toepassing 
 

 X   

6. De inzending past binnen 

de uitstraling en 

doelstelling van de SODA 

 

 X   
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De Verbindingswijzer 

 

Harde eisen Voldaan 

1. Er is gebruik gemaakt van open data afkomstig van 

één of meerdere publiek gefinancierde organisaties 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
 

Ja 

2. Er is sprake van een bestaande toepassing, of 

minimaal een werkend prototype. 

 

Ja 
 

3. Aan eventuele (licentie)voorwaarden bij de gebruikte 

data is voldaan. 

 

Ja 

4. De inzender is gevestigd in het Koninkrijk der 

Nederlanden. 

 

Ja 

 
Overige criteria 

 Mate waarin hieraan voldaan is: 
Uitzonderlijk Volledig Beperkt Niet 

1. De toepassing is voldoende 

origineel, creatief en/of 

innovatief 
 

  X  

2. De maatschappelijke 

meerwaarde is aantoonbaar 
 

 X   

3. De economische 

meerwaarde is aantoonbaar 

 

 X   

4. Bruikbaarheid: de 

toepassing is toegankelijk 

en gebruiksvriendelijk 
 

 X   

5. Potentieel: de 

schaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid van 

de toepassing 
 

 X   

6. De inzending past binnen 

de uitstraling en 

doelstelling van de SODA 

 

 X   

 
 

 


