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1. Zoek het op | Jasper Bunskoek en Wouter van Dijke

Omschrijving:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie:

Gebruikte open data:

Zoek het op is een nieuwsrubriek op de site van RTL Nieuws. Op regelmatige 
basis, minimaal wekelijks, worden in deze rubriek artikelen gepubliceerd op 
basis van (open) data. De twee datajournalisten van RTL Nieuws maken gebruik 
van allerlei technieken om nieuwswaardige verhalen te maken met data, 
waarin maatschappelijke problemen aan de kaak worden gesteld of geduid. 
Het uitgangspunt is altijd dat het nieuws dichtbij komt en relevant is voor de 
lezer: geen vage, algemene cijfers, maar 'wat betekent dit voor mij?'. Daarvoor 
maken we interactieve tools, graphics en kaarten, die wij vaak zelf 
ontwikkelen. Op deze manier ontsluiten we open data voor een groter publiek 
en maken we deze maatschappelijk relevant. Bijvoorbeeld: Wij hebben de 
milieugezondheidsrisicokaart van het RIVM, zoals gepubliceerd in de Atlas 
Leefomgeving, geschikt gemaakt voor weergave in onze site, en op basis
hiervan bericht over de gezondheidsrisico's van geluid en luchtvervuiling.

Geen enkele nieuwsorganisatie in Nederland neemt data zo serieus als RTL 
Nieuws. Dat blijkt alleen al uit de regelmaat waarop wij nieuwsverhalen 
maken met (open) data. Ook zijn wij als geen ander in staat om cijfers te 
vertalen voor een groot publiek. De doelgroep van RTL Nieuws bestaat 
immers niet uit hoogopgeleide cijferfanaten. In data valt op journalistiek 
gebied veel te halen. Bij die verhalen is het des te belangrijker om het 
nieuws dichtbij te brengen en te laten zien wat de directe impact is op de 
levens van Nederlanders.

https://www.rtlnieuws.nl/zoek-het-op

Wij gebruiken open data van allerlei 
verschillende instanties (o.a. RIVM) en 
maken hier vaak een eigen analyse 
van.

https://www.rtlnieuws.nl/zoek-het-op


2. Risico Radar Ondermijning |Bob Peters (RIEC Rotterdam), 

Bart Rossieau (Shintō Labs), Henk Ferwerda (Bureau Beke)

Omschrijving:

Gebruikte open data:
KVK – BAG – Drimble – Google (geo) –
CBS data (openbare)

Het doel van de Risico Radar Ondermijning is om op basis van open bronnen en open data realtime zicht te 
krijgen op risico’s op ondermijnende fenomenen in een gemeente. Het RIEC maakt nu ook dergelijke 
ondermijningsbeelden voor de gemeenten in de regio Rijnmond, echter dit kost veel handwerk van analisten 
en het is slechts een momentopname. Open data en bronnen als uitgangspunt Bureau Beke heeft een 
systematische literatuursearch uitgevoerd en interviews met experts afgenomen om zicht te krijgen op 
delictsoorten, modus operandi en mogelijke indicatoren binnen het thema ondermijning. Samen met 
medewerkers en analisten van het RIEC zijn de opbrengsten van de literatuursearch en interviews vertaald 
naar indicatoren en mogelijke open data en openbare bronnen. In 5 dagen een prototype Shintō Labs heeft 
de vastgestelde indicatoren en bronnen op basis van data science vertaald naar een datagedreven prototype 
via de Shintō Design Sprint methode. Dit geeft medewerkers van het RIEC en de betreffende gemeenten op 
een intuïtieve manier, en op ‘near real-time’ basis inzicht in risico’s op ondermijning. Dit prototype is 
gevalideerd bij eindgebruikers en als zeer positief gewaardeerd. Potentie voor opschaling De volgende stap is 
het omzetten van het prototype naar een eerste bruikbare versie voor het RIEC Rotterdam. Daarna is het 
beschikbaar voor alle andere RIEC’s en gemeenten in Nederland. Het is de intentie om behoudens kosten 
voor hosting en beheer de Radar gratis beschikbaar te stellen. Meer dan 200 gebruikers uit meer dan 50 
organisaties hebben al hun interesse getoond in de ontwikkeling. De Risico Radar maakt alleen gebruik van 
open bronnen en open data. Er wordt geen gebruik gemaakt van tot personen herleidbare data. De 
algoritmes die worden gebruikt zijn openbaar voor gebruikers en maken gebruik van indicatoren die middels 
(wetenschappelijk) onderzoek zijn bepaald. Daarnaast is het tool ondersteunend voor de expert of analist. 
Het geeft dus niet ‘het antwoord’ maar helpt hen zelf antwoorden te formuleren. De analisten van het RIEC 
doen dergelijke analyses nu met de hand. Het kosten vaak weken werk om ondermijningsbeelden te maken 
voor gemeenten. Met de Risico Radar kunnen deze onderzoeken sneller worden gedaan en kan de analist 
zich meer bezighouden met de analyse in plaats van het verzamelen en opschonen van data. Daarnaast 
kunnen analyses nu continue plaatsvinden en niet slechts eenmalig. Hierdoor kan de ontwikkeling in de tijd 
worden gevolgd wat weer tot extra inzichten kan leiden. De economische waarde van de Risico Radar is de 
besparing van enorm veel handwerk van analisten. Daarnaast zorgt het open source gebaseerde 
schalingsmodel dat investeringen slechts eenmalig worden gedaan en ‘gratis’ beschikbaar komen voor andere 
overheden. Daarnaast kunnen overheden op basis van de analyses gerichter hun resources inzetten in de 
bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Als je burgers vraagt wat veiligheid doorgaan hoog op de agenda. 
Recente gebeurtenissen tonen zelf aan dat het niet alleen ‘burgers raakt, maar zelfs de fundamenten van 
onze rechtstaat aantast.



2. Risico Radar Ondermijning |Bob Peters (RIEC Rotterdam), 

Bart Rossieau (Shintō Labs), Henk Ferwerda (Bureau Beke)

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie:

Gebruikte open data:
KVK – BAG – Drimble – Google (geo) –
CBS data (openbare)

Wat maakt deze toepassing innovatief? De innovatie zit voor een deel in de methodiek 
(Design Sprint) waarin we met een multidisciplinair team in 5 dagen een prototype 
hebben ontwikkeld én getoetst op toegevoegde waarde. Daarnaast wordt ‘state-of-the-
art’ technologie gebruikt bijv. op het vlak van dataclustering. Wat maakt deze 
toepassing creatief? De methode die is gehanteerd is gebaseerd op de principes van 
‘design thinking’, waarbij deelnemers worden geprikkeld om hun creativiteit te 
gebruiken om ‘out-of-the-box’ oplossingen te bedenken voor bestaande problemen. 
Wat maakt deze toepassing uniek? Het analyseren van data om zicht te krijgen op 
ondermijning is niet uniek. Wat wel uniek is, is dat we dat doen met alleen open 
bronnen, dat we indicatoren gebruiken op basis van (wetenschappelijk) onderzoek en 
dat doen op basis van een ‘open source’ model waarbij investeringen maar eenmalig 
worden gedaan. Wat zou Saskia ervan vinden? Tja, wij denken dat Saskia geloofde dat 
onze instituties het fundament vormen van onze samenleving. En dat instituties daarom 
open en transparant moeten zijn. Maar ook dat ondermijning van instituties moet 
worden bestreden. De Risico Radar draagt daarmee bij aan een wezenlijk 
maatschappelijk doel. Het feit dat de Risico Radar dit doet met open bronnen en 
transparante indicatoren die ook nog eens toetsbaar zijn, zou haar denken we ook 
aanspreken. Want waar Saskia de overheid opriep tot digitalisering, deed ze dat vanuit 
de gedacht dat diezelfde overheid daarmee beter controleerbaar zou zijn. Met de 
opkomst van het gebruik van algoritmen ook door de overheid kan de Risico Radar als 
lichtend voorbeeld dienen voor het verantwoord gebruik van (open) data voor een 
wezenlijk maatschappelijk doel zonder daarbij de privacy van haar burgers te schenden. 
Daarnaast is de aanpak en het opschalingsmodel een lichtend voorbeeld van hoe de 
overheid verantwoord omgaat met gemeenschapsgeld en vorm kan geven aan ICT 
projecten: klein beginnen en de waarde toetsen alvorens geïnvesteerd gaat worden in 
de volgende ontwikkelcyclus. Het kan dus wel. 

https://www.shintolabs.nl/downloads-2/webinar-rro-terugkijken-lp/

https://www.shintolabs.nl/downloads-2/webinar-rro-terugkijken-lp/


3. Impactmonitor bruggen voor optimale 
verkeersdoorstroming | Provincie Zuid-Holland

Omschrijving:

Gebruikte open data:
Verkeersintensiteit, puntsnelheid, gerealiseerde 
of geschatte reistijd en welke voertuigcategorie. 
Blauwe Golf data, brug-open.nl

De Slimme bruggen- web-app is een datagedreven oplossing en zorgt voor een optimalisatie 
van verkeer op zowel het water als op de weg. De provincie Zuid-Holland bestaat voor een 
zesde deel uit water en daarom hebben we veel bruggen over vaarwegen om oevers te 
verbinden. De Provincie heeft een belangrijke rol in de verkeersdoorstroming binnen de regio 
door het bedienen en onderhouden van meer dan 100 bruggen. Vanwege de hoge 
verkeersintensiteit in Zuid-Holland zoeken we continu naar de optimalisatie tussen het 
verkeer op de weg en in het water. Dit doen we door verkeersmanagement toe te passen en 
onze bruggen slimmer te maken aan de hand van machine learning. Slimme ICT-oplossingen 
bieden nieuwe kansen om via sensoren en algoritmes haarfijn actuele verkeersinformatie te 
koppelen aan live scheepsvaart informatie. In het project ‘impactmonitor brugopeningen’ is 
hierin een wezenlijke stap gezet in het voorspellen van verkeersintensiteiten rondom een 
aantal belangrijke bruggen in de provincie Zuid-Holland. De gebruikte Long Short-Term 
Memory neurale netwerken kunnen met een correlatiecoëfficiënt nauwkeurigheid van 60-
80% voorspellingen doen tot 21 minuten vooruit. De ontwikkelde algoritmes zijn uitgerold 
binnen een Azure cloud omgeving en opgeleverd als gebruiksvriendelijke webapplicatie 
waarin live scheepsvaart en verkeersinformatie gepresenteerd wordt. Deze informatie wordt 
door de applicatie gebruikt om het optimale moment voor een brugopening te adviseren aan 
een brugwachter. In een volgende fase kan deze informatie ook direct teruggevoerd worden 
aan het verkeersnetwerk waardoor bijvoorbeeld navigatie software rekening kan gaan houden 
met geplande brugopeningen. Door gebruik te maken van data kunnen we slimmer informatie 
delen en hierop ons handelen aanpassen, het vaarwegonderhoud optimaliseren en de 
doorstroom verbeteren. De interne webapplicatie is visueel erg aantrekkelijk en je ziet daarop 
de boten real-time varen, de applicatie is niet publiek beschikbaar, daarom kan geen link 
worden meegestuurd. In de bijlagen zijn wel screenshots te zien van de applicatie. Omdat 
gebruik gemaakt wordt van deep learning architecturen worden de voorspellingen in de 
applicatie steeds accurater en de adviezen aan brugwachters steeds beter. Samenvattend, de 
ontwikkelde webapplicatie gebruikt recente technologie op het gebied van kunstmatige 
intelligentie waarmee brugwachters vakkennis kunnen combineren met de laatste 
technologie. Dit verbetert de doorstroom op zowel autowegen als vaarwegen; brugopeningen 
worden efficiënter gepland. De impactmonitor brugopeningen maakt het gebruik van 
vaarwegen voor goederenvervoer dus aantrekkelijker, wacht- en reistijden voor wegverkeer 
korter en zorgt daarmee voor minder verkeer op de weg en minder CO2 uitstoot. 



3. Impactmonitor bruggen voor optimale 
verkeersdoorstroming | Provincie Zuid-Holland

Omschrijving:

Gebruikte open data:
Verkeersintensiteit, puntsnelheid, gerealiseerde 
of geschatte reistijd en welke voertuigcategorie. 
Blauwe Golf data, brug-open.nl

Link naar de toepassing/meer informatie: 

Dit is een echte AI-toepassing die zowel voor 
mobiliteit als voor duurzaamheid van belang is. 
Deep learning modellen en zeker concrete 
toepassingen worden in overheidsland nog niet veel 
toegepast. Het 'Long Short Term memory model' is 
dan ook state of the art technologie. Daarnaast zijn 
meerdere modellen getest en bleek deze het beste 
te werken. Door het zelflerende principe - gevoed 
door historische en realtime data - worden de 
uitkomsten van het model ook nog eens continu 
beter. Waar alle andere organisaties erover praten, 
is bij de Provincie Zuid-Holland daadwerkelijk een 
toepassing ontwikkeld. 

https://nvc.intms.nl/nv_ce0191a9/Papers/DEF%20NVC-paper_Real-
time_deep_learning_algoritmes_voor_optimale_verkeersdoorstroming_bij_br
ugopening_final.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rYJAJY8aShM

https://nvc.intms.nl/nv_ce0191a9/Papers/DEF%20NVC-paper_Real-time_deep_learning_algoritmes_voor_optimale_verkeersdoorstroming_bij_brugopening_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rYJAJY8aShM


4. Climate City | Arjen Hof, Marianne de Neef

Omschrijving:

Motivatie: 

Verrijking, kwalitatieve datasets. Data inzetbaar in diverse beleidsgebieden, diverse 
vraagstukken. Door ClimateCity wordt data over bomen vaker verzameld dan met een jaarlijkse 
schouw, bijvoorbeeld bij nieuwe bomen, stormschade. Kan uitgebreid worden met andere 
datasets: regentonnen, groene daken, bushokjes sedum etc. Burgerparticipatie, betrokkenheid, 
efficiënte, bewustwording, educatie.

Link naar de toepassing/meer informatie:

Gebruikte open data:

ClimateCity maakt gebruik van bewonersparticipatie om efficiënt informatie te verzamelen 
over bomen. Hiermee krijgen we beter inzicht voor oplossingen op het gebied van 
klimaatbeleid en tegelijk inzicht in groenbeleid, biodiversiteit, beheer en onderhoud. 
ClimateCity betrekt bewoners en maakt de waarde van bomen inzichtelijk. Het levert betere 
datakwaliteit en inzicht in concrete oplossingen voor klimaatbeleid. Het draagt bij aan 
verrijken van kwalitatieve datasets. Biedt betere informatie: compleet, actueel, overal. En het 
draagt bij aan burgerparticipatie, betrokkenheid, efficiënte, bewustwording, educatie. Als 
gevolg van klimaatverandering neemt de kans op extreme weersomstandigheden toe. Er 
vinden meer hevige piekbuien en periodes met (zeer) hoge temperaturen plaats. Hittestress 
leidt bijvoorbeeld tot extra sterfgevallen, lagere productiviteit. De gegevens worden gebruikt 
voor toekomstige maatregelen om wijken klimaatbestendiger te maken. Extreme 
weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering kunnen in steden leiden tot 
hittestress, watertekort of overstromingen. Bomen zijn van belang: Verkoeling, biodiversiteit, 
waterafvoer, luchtkwaliteit, geluid, CO2-opslag. Met hulp van gemeenten en inwoners de 
potentie van groen beter benutten. Mensen betrekken om informatie over hun omgeving te 
verzamelen en bij omgeving betrekken. De kwaliteit van de data verhogen en meer 
betrokkenheid creëren over groen in de stad. Betere informatie, omdat mensen het kunnen 
aanvullen en verbeteren, data vaker verzameld wordt dan met een jaarlijkse schouw 
(bijvoorbeeld nieuwe bomen, stormschade), mensen ook bomen in hun eigen tuin kunnen 
toevoegen. Met deze informatie kunnen we betere analyses maken over de waarde van 
bomen (hitte reductie, luchtkwaliteit, biodiversiteit, beheer en onderhoud etc.) ClimateCity is 
een samenwerking van Civity en Witteveen+Bos.

https://we.tl/t-JNtzeGCgOn

Bomen datasets gemeenten, BGT Kan 
uitgebreid worden met andere datasets: 
regentonnen, groene daken, bushokjes 

https://we.tl/t-JNtzeGCgOn


5. Nieuwe auto's in Noorwegen en CO2-uitstoot| 
Marco theunissen

Omschrijving:

Het gaat hier om een zeer doelgerichte 
visualisatie met 2 grafieken. Deze 
grafieken zijn aan elkaar gelinkt: als de 
gebruiker de view wijzigt in de ene 
grafiek, dan wijzigt de andere grafiek 
mee. De eerste grafiek toont het aantal 
verkochte auto's gesplitst in 4 
categorieën. De tweede grafiek toon de 
gemiddelde CO2-uitstoot. De gebruiker 
kan onder meer zelfde de periode 
aangeven (maximaal 2007 - 2017).

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: https://sen1.net/nieuwe-autos-in-noorwegen-2007-2017/

Gebruikte open data:

Het geeft een actueel thema doelgericht weer. Een trend waarin 

steeds meer electrische (en hybride) nieuwe auto's zijn verkocht. En 

een trend waarin de CO2-uitstoot is gedaald. Op basis van de dataset

nieuwe auto's categorieën CO2-uitstoot 
Organisatie: Opplysningsrådet for Veitrafikken
(OFV), Norwegian road association

https://sen1.net/nieuwe-autos-in-noorwegen-2007-2017/


6. Human Development Index van landen in 
Europa | Marco Theunissen

Omschrijving:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: https://sen1.net/humen-development-index-hdi/

Gebruikte open data:

HDI Organisatie, Spatial Organisatie, 
United Nations Development Programme

De visualisatie faciliteert op een interactieve en toegankelijke manier naar de 
data te kijken, vanuit verschillende perspectieven.

De data gaat over de Human Development Index in Europa. Het laat mooi zien welke 
vooruitgang is geboekt over de jaren in de verschillende regio's van Europa. De data gaat 
leven omdat de gebruiker zélf kan bepalen hoe hij/zij de data wil zien. En dat op een 
gebruiksvriendelijke manier. De data kan worden gefilterd, op de kaart kan worden 
ingezoomd en labels verschijnen bij regio's bij een mouse-over. Daarbij past de legenda zich 
constant automatisch aan, op basis van de view op dat moment. Alles om de gebruiker het zo 
makkelijk en leuk mogelijk te maken. NB: Een zelfde soort visualisatie die kijkt naar de 
jaarlijkse groei (trend) in plaats van de jaarlijkse stand (level) is deze: https://sen1.net/human-
development-index-hdi-jaarlijkse-groei/ 

https://sen1.net/humen-development-index-hdi/


7. Dataset containing 3D models of all 10 million
buildings in the Netherlands| 3D Geoinformation Group

Omschrijving:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: http://3dbag.bk.tudelft.nl/

Gebruikte open data:

Adressen en Gebouwen,

Actueel Hoogtebestand Nederland

Our data set contains 3D models of all buildings in the
governmental register of addresses and buildings in the
Netherlands (BAG); we call it “3D BAG”. This is the first data set 
that combines the current building and address information, 
building height and quality information in an easily accessible
way. Although the combination of 2D buildings with height data 
is not new, our 3D BAG data set is the first that reports several
possible height values for each building, together with related
quality metrics, on a national scale, and is updated each month. 
This allows users to always have access to the latest data and
choose the 3D representation of the building most suitable for
their use case.

The 3D BAG is a practical implementation of the research carried out 
at the 3D Geoinformation group at TU Delft. Since its first release in 
early 2019, the 3D BAG has been widely adopted both by the private 
and public sectors, proving that it fulfills the need of a wide variety of 
user groups. It is used by various energy- and insurance-related
companies, in demos of visualisation companies both in the
Netherlands and abroad [2, 3], as a basis for other data sets and
services, such as Nederland in 3D[4], BAG 3D by esri[5], and there is 
an ongoing discussion on integrating the 3D BAG into
OpenStreetMap[6]. It has been featured in the news[7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13], in the Geo-Info magazine for geo-professionals [14] and in a 
scientific publication[15].

(referenties op te vragen bij SODA organisatie)

http://3dbag.bk.tudelft.nl/


8. PAY-D - Uitbetaaldata van Nederland | Yegor Spong; 

Dino Spong

Omschrijving:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: http://pay-d.yegorspong.nl/public/

Gebruikte open data:

PAY-D is een website (en een app) die uitbetaaldata van individuele overheidsinstanties 
inzichtelijk maakt voor de gebruiker. Elke gebruiker kan deze informatie makkelijk aflezen 
op de startpagina of via de zoek-optie. Vanwege de veelvuldige data op de website heeft 
een gebruiker ook de mogelijkheid een Mijn PAY-D account te maken waar alleen die data 
die relevant zijn voor die gebruiker te zien zal zijn. Wij hopen een feature toe te voegen 
waarbij deze data ook te integreren is in een persoonlijke digitale kalender, zoals Google 
kalenders, om iets meer gebruikersvriendelijk te zijn. De meerwaarde van deze toepassing 
is de inzicht die het zal bieden in de financiële planning van de gebruiker en de hulp die het 
zal bieden aan overheidsinstanties door het platform te zijn van alle Nederlandse 
overheidsuitbetaaldata

In 2015 is uit onderzoek van het CBS gebleken dat in Nederland ongeveer 57% van de 
7,7 miljoen gezinnen toeslagen ontvangt van de overheid. Jaarlijks worden 
uitbetaaldata, van o.a. toeslagen, vrijgegeven door individuele Overheidsinstanties. Een 
persoon die deze data nodig heeft, zal op alle individuele websites moeten gaan; dit kan 
tijdrovend en onoverzichtelijk zijn. PAY-D is hiervoor de baanbrekende oplossing. Het 
biedt gemak en overzicht aan de gebruiker. Er is geen website of app die dit nu mogelijk 
maakt. PAY-D is een simpel concept die grensverleggend is vanwege de inzicht die het 
biedt. 

Uitbetaaldata van 

Nederlands overheidsinstanties.

http://pay-d.yegorspong.nl/public/


9. Open UWV |  Comité open arbeidsmarktdata/Ockham

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Geaggregeerde CVs, vacatures en 
referentiegegevens uit werk.nl van UWV 
WERKbedrijf en beschikbaar op 
data.overheid.nl.

Sinds 2013 maakt UWV WERKbedrijf gebruik van adviesproducten 
- de CV-Kaart en de beroepenkaart - gebaseerd op de data in haar 
eigen arbeidsmarkt systeem werk.nl. In de Beroepenkaart kun je 
voor elk beroep en voor elke regio zien wat je slagingskans in de 
arbeidsmarkt is op dat moment. UWV stelt vanaf september 2018 
de dataset die onder de Beroepenkaart ligt, beschikbaar als open 
data maar het lukt UWV vanwege ‘technische problemen’ niet om 
deze data te actualiseren. Deze open dataset bevat onder meer 
carrièrepatronen (werkervaringen en wensen) die afgeleid zijn uit 
de ruim 2,2 miljoen unieke CVs waarover UWV beschikt die 
bijzonder compleet en uitgebreid zijn. Om aan te tonen dat deze 
informatie voor werkgevers waardevol is, is een applicatie 
gemaakt die te vinden is op https://bit.ly/openuwv. De open 
dataset wordt door de applicatie op een drietal manieren ingezet: 
1. In de data vinden we drie hoofdcategorieën. Welke ervaring 
hebben mensen die nu op zoek zijn? Welk beroep willen ze graag 
uitoefenen? En hoeveel vacatures zijn er voor dat beroep? We 
kunnen nu meer te weten komen over de dynamiek van de 
Nederlandse arbeidsmarkt. We kunnen zien welke beroepen 
populairder worden. We kunnen zien in welke beroepen we 
collectief meer ervaring in opbouwen, maar waarvan de vraag 
verdwijnt. Cruciale informatie als we beslissingen moeten maken 
over onderwijs, economie en sociaal domein. 2. Een werkgever 
heeft direct inzicht hoeveel kandidaten er voor een beroep in zijn 
regio of zelfs in zijn gemeente (nog) beschikbaar zijn en kan 
contact leggen met het Werkgeversservicepunt. 3. Een werkgever 
kan eenvoudig zoeken door alternatieve beroepen om te bekijken 
of hij in die groepen misschien meer kans heeft om kandidaten te 
vinden. 



9. Open UWV |  Comité open arbeidsmarktdata/Ockham

Motivatie

Link naar de toepassing/meer informatie:   

Gebruikte open data:

Geaggregeerde CVs, vacatures en 
referentiegegevens uit werk.nl van UWV 
WERKbedrijf en beschikbaar op 
data.overheid.nl.

UWV WERKbedrijf heeft als missie om haar cliënten aan werk 
te helpen. Hetzelfde doel wordt nagestreefd door sociale 
diensten en door een veelheid van commerciële partijen. 
Iedereen beschikt over informatie en expertise op 
deelgebieden die echter nauwelijks wordt gedeeld. Voor 
commerciële partijen valt dat te nog begrijpen, maar de 
publieke spelers kunnen en moeten een infrastructuur 
aanbieden waarop andere spelers kunnen aanhaken en op 
basis waarvan zij de arbeidsmarkt transparanter maken. Het 
door UWV zetten van een eerste stap op de weg naar een 
open profiel/CV-data is daarom van enorm belang. De 
toepassing is, hoewel uniek, slechts een eerste proeve van 
wat er allemaal mogelijk is als UWV de luiken open zet. UWV 
beschikt in Nederland over verreweg de grootste dataset met 
gestructureerde CV’s. De gegevens werden tot voor kort niet 
gedeeld (ook niet geanonimiseerd of geaggregeerd) en 
slechts zeer beperkt gebruikt voor arbeidsmarktadvies en 
matching. Met deze nieuwe open dataset en de op big data 
gebaseerde arbeidsmarktadviezen met deze toepassing wordt 
een stap gezet om de Nederlandse arbeidsmarkt wezenlijk 
transparanter te maken. Onze toepassing kan heel eenvoudig 
geïntegreerd worden in een kandidaat volgsysteem (ook wel 
ATS genoemd). De bedoeling is dat zoveel mogelijk 
werkgevers op het juiste moment de UWV 
werkgeversservicepuntmedeweker contacteren met gerichte 
vragen. 

https://bit.ly/openuwv https://youtu.be/0MloELsemyI https://recruitmentmatters.nl/2019/07/15/uwv-
open-data-goudmijn-op-een-krappe-arbeidsmarkt/

https://bit.ly/openuwv
https://youtu.be/0MloELsemyI
https://recruitmentmatters.nl/2019/07/15/uwv-open-data-goudmijn-op-een-krappe-arbeidsmarkt/


10. Verkaufsbücher - Nationaal Archief / PDOK| 
Nationaal Archief: Tim de Haan / Ed de Heer Kadaster: Babette van Alphen

Omschrijving:

Gebruikte open data:

De Verkaufsbücher –Nationaal Archief / PDOK is een set datastories van gecombineerde linked
open data van het Nationaal Archief en het Kadaster. De Verkaufsbücher zijn een set 
gedigitaliseerde registraties van ruim 7000 transacties (gedwongen verkopen) van onroerend 
goed tijdens WOII. Het eigendom was goeddeels van Joodse Nederlanders. In het register zijn 
minutieus deze transacties gedocumenteerd. Van de adressen van de panden en de 
(ogenschijnlijk) verkopende partij, via de notaris naar de kopende partij. En van de koopprijzen 
en de betaalde belastingen tot de data van passage. Om deze verbijsterende geschiedenis 
inzichtelijker te maken dan enkel de kale registratie, zijn de data uit dit register gekoppeld aan 
de hedendaagse adressen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) van het 
Kadaster. Dat is gedaan door de Verkaufsbücher te transformeren naar linked open data en 
deze op het adresvlak te koppelen aan de linked open data van de BAG. Vanuit deze eerste 
koppeling zijn verschillende visualisaties uitgewerkt. Enerzijds zijn dat datastories waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de hedendaagse kaart om de transacties en de details ervan te 
tonen. Anderzijds worden er verschillende statistieken gegenereerd uit de data 

Nationaal Archief: Verkaufsbücher
- Kadaster: BAG (Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen)

Motivatie: 

Zo’n 75 jaar na het einde van WOII houdt deze geschiedenis ons nog steeds 
intensief bezig. Niet alleen zijn de aan de WOII gerelateerde archieven een 
van de meest geraadpleegde databronnen van het Nationaal Archief. Ook 
vandaag de dag kennen we nog steeds de nasleep van deze geschiedenis. 
Zo heeft de gemeente Den Haag onlangs 2,6 miljoen euro gereserveerd 
voor schadevergoedingen aan Joodse slachtoffers die na de oorlog een 
aanslag kregen om alsnog hun erfpacht te betalen. Door over institutionele 
grenzen heen te kijken en datasets elkaars waarde te laten versterken 
biedt je nieuwe (visuele) inzichten in deze pijnlijke geschiedenis. Tevens 
biedt je een laagdrempelige, intuïtieve wijze van ontsluiting aan op data die 
in zijn originele vorm niet gemakkelijk te begrijpen en doorgronden is. 

Link naar de toepassing/meer informatie: https://data.labs.pdok.nl/stories/verkaufsbucher

https://data.labs.pdok.nl/stories/verkaufsbucher


11. Wegstatus.nl – Hulpdienstenportaal |
Peter van der Veen

Omschrijving:

Gebruikte open data:

https://www.tripservice.nl/dienste
n/incident-route-dashboard/

Motivatie: 

Dit portaal biedt echt meerwaarde voor de brandweer 
chauffeur om de juiste route te bepalen en geeft hierin 
dusdanige informatie dat de aanrijroute goed verkort kan 
worden, maar ook de voorbereidingstijd. Iets simpels als 
linksaf of rechtsaf de kazerne uitrijden is al zeer waardevolle 
informatie als de chauffeur daar vooraf niet meer over hoeft 
na te denken.. 

Link naar de toepassing/meer informatie: 

Het Wegstatus hulpdiensten portaal is er voor ontwikkeld 
om open data binnen een beveiligde omgeving te tonen aan 
brandweer personeel, juist voordat zij het voertuig 
betreden. Door al informatie te hebben over de omgeving en 
route kan de brandweer chauffeur beter een inschatting 
maken van de route en wat hij onderweg tegen gaat komen. 
Allerlei informatie wordt getoond, zoals wegafsluitingen, files 
en andere incidenten. Tevens houdt het dashboard rekening 
met afsluitingen en bijvoorbeeld busbanen, pollers en 
CADO's, waar de brandweer wel of juist niet langs kan 
rijden.

www.tripservice.nl

https://www.tripservice.nl/diensten/incident-route-dashboard/


12. Bevolkingsgroei top10 grootste steden 
Nederland | Marco Theunissen

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Motivatie: 

De data komt hier echt tot leven, omdat 
je er als het ware visueel in wordt 
meegenomen. Ook de combinatie van 
spatial data (van OpenStreetMap) en 
een cylindrische barchart (CBS data) 
vind ik mooi.

Link naar de toepassing/meer informatie: 

Het is een 3D visualisatie in de vorm 
van een video (op Youtube). Hierin 
wordt over Nederland heen gevlogen 
en per top10 stad de bevolkingsgroei 
getoond (2000 naar 2018). Deze 
wordt getoond in de vorm van een 
cylinder 2 verschillende lagen (voor 
elk jaar één).

https://sen1.net/aantal-inwoners-top-10-grootste-steden-nederland/

CBS/Kadaster CBS, OpenStreetMap

https://sen1.net/aantal-inwoners-top-10-grootste-steden-nederland/


13. Nieuwbouwmonitor | Geodienst Rijksuniversiteit Groningen

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: 

De Nieuwbouwmonitor is een online applicatie die op 
overzichtelijke wijze inzicht geeft in de gesteldheid van de totale 
nieuwbouw op nationale en gemeentelijke schaal. De monitor 
ontsluit basisinformatie over het aantal, type, oppervlakte en 
doorlooptijd van zowel panden in aanbouw als opgeleverde 
woningen per jaar (vanaf 2014). De meerwaarde van de 
toepassing is het tonen van alle nieuwbouw informatie op een 
gestructureerde wijze en per gemeente. Momenteel is dat op deze 
manier niet beschikbaar. De toepassing is ontwikkeld voor 
onderzoekers aan de RUG om inzicht te krijgen in te verwachten 
aantallen nieuwe woningen en het ontdekken van trends. Inwoners 
en besturen van gemeentes kunnen met de tool inzicht krijgen in 
niet alleen de hoeveelheid woningen in aanbouw, maar ook in de 
mix van bijvoorbeeld grote en kleine woningen.

Er spelen veel maatschappelijke vragen rond woningbouw. 
Hoeveel komt er bij, waar komen de woningen te staan en wat 
zijn de maatschapelijke gevolgen hiervan. De 
nieuwbouwmonitor toont uniek inzicht in deze vraagstukken. De 
data wordt teruggerekend naar de actuele gemeentegrenzen 
zodat een vergelijking door de jaren heen goed mogelijk is. 
Verder wordt er gecorrigeerd voor datakwaliteit issues in de 
BAG en worden er op eenduidige wijze fases in het bouwproces 
onderscheiden.

https://geodienst.xyz/nieuwbouwmonitor/

Basisregistratie adressen en gebouwen, 
bestuurlijke grenzen van het Kadaster

https://geodienst.xyz/nieuwbouwmonitor/


14. Xzxz.nl | Sjoerd van der Hoorn

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het originele 
autospel in een nieuw jasje. Meerdere spelers 
krijgen de opdracht om kentekens van een 
tiental auto's te verzamelen die aan bepaalde 
kenmerken voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld 
op zoek naar een rode auto, een voertuig dat 
rijdt op diesel, een cabriolet, etc. Spelers 
kunnen ook een wedstrijdje tegen elkaar doen. 
Wie als eerst de tien gevraagde voertuigen 
heeft gevonden, wint.

De toepassing laat zien dat je open data ook op een speelse wijze in kunt zetten, 
maar heeft ook een kritische noot. Er zitten bewust een aantal technische foefjes 
in die aantonen dat een organisatie niet altijd gegevens over gebruikers hoeft te 
verzamelen, of tussen de communicatie in hoeft te gaan zitten wanneer meerdere 
gebruikers met elkaar ergens aan samenwerken. Zo is deze applicatie opgezet op 
een manier waarbij de webbrowser van de spelers direct met de bronhouder van 
de data (RDW) communiceert. Tevens is er een multiplayer optie waarbij alle 
spelers vanuit eenzelfde beginstand, dezelfde opdrachten krijgen zonder dat de 
systemen van de spelers met elkaar hoeven te praten

Basisregistratie voertuigen RDW

https://www.xzxz.nl

https://www.xzxz.nl/


15. Moet het raam dicht | Sjoerd van der Hoorn

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: 

LVNL, Schiphol, Noiselab, bezoekbas

Vorige editie ook al ingezonden, maar dit jaar 
een interne update gehad en relevanter dan 
ooit. Moet het raam dicht waarschuwt 
omwonenden van Schiphol door middel van 
daadwerkelijk gemeten overlastcijfers, 
vluchtschema's en vliegplannen wanneer zij 
's nachts vliegverkeer over hun woning 
kunnen verwachten. Ondertussen door 
enkele duizenden huishoudens in gebruik, 
maakt het voor hun nachtrust een wereld van 
verschil omdat zij nu de tijden waarop zij 
slapen en hun ramen open hebben zo aan 
kunnen passen dat de geluidsoverlast tot een 
minimum wordt beperkt.

Tienduizenden of misschien wel honderdduizenden omwonenden 
van Schiphol hebben last van herrie. Uit recent onderzoek is 
gebleken dat zij hier (vaak onbewust) gezondheidsklachten aan 
overhouden. Daarnaast is stress veroorzaakt door slaapgebrek 
één van de grootste veroorzakers van ziekte en verzuim en kan 
het leiden tot vroegtijdig overlijden. Met Moet het raam dicht kan 
de overlast ietwat worden beperkt en kan op een extreem 
goedkope wijze de gezondheid van een grote groep mensen 
worden verbetert.

https://www.moethetraamdicht.nl/

https://www.moethetraamdicht.nl/


16. Mijnschoolweging.nl| Harry Holmaat

Omschrijving:

Gebruikte open data:

DUO, Onderwijsinspectie, CBS

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de 
Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de 
basisschool Aan de hand van een nieuw 
onderwijsresultatenmodel. Een belangrijke wijziging betreft de 
manier waarop ze rekening houden met de leerlingenpopulatie. 
Hiervoor gebruiken ze een schoolweging. Het CBS berekent de 
schoolweging van een school op basis van 5 kenmerken. Voor 
de schoolweging wordt gebruikgemaakt van een schaal die 
loopt van 20 tot 40. Binnen het model gaat de 
onderwijsinspectie de basisvaardigheden baseren op de 
referentieniveaus voor taal een rekenen. Er wordt gekeken 
naar het percentage dat 1F haal en naar het percentage dat 
het hogere niveau van 1S/2F haalt. De onderwijsinspectie 
heeft signaleringswaarden bepaald waar een school minimaal 
boven moet scoren. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn 
gekoppeld aan de schoolweging. Hoe hoger de schoolweging, 
hoe lager de verwachte eindopbrengsten. Voor scholen is dit 
een nieuwe manier van werken, waarbij ze de schoolweging 
nog moeten gaan duiden. Daarbij zijn er vanuit de 
onderwijsinspectie ondergrenzen vastgesteld, maar o.a. de PO 
Raad heeft al aangegeven dat een school eigenlijk eigen 
ambitieuze en realistische schoolnormen moet bepalen. Maar 
ja, hoe doe je dat. De PO Raad heeft hiervoor een stappenplan 
opgesteld die goed gebruikt kan worden. Een belangrijke stap 
hierbij is het vergelijken van je school met andere scholen. Dit 
is natuurlijk best lastig... Met de toepassing 
mijnschoolweging.nl heb ik geprobeerd om door middel van 
open data het vergelijken van je eigen school met andere 
scholen te vereenvoudigen. Welke schoolwegingen hebben 
andere scholen uit de regio? En wat voor eindresultaten halen 
zij gemiddeld? Dit zijn vragen waar de toepassing antwoord op 
geeft. Het kan de school helpen met het bepalen van de juiste 
schooleigen normen.



16. Mijnschoolweging.nl| Harry Holmaat

Motivatie:

Gebruikte open data:

DUO, Onderwijsinspectie, CBS

De toepassing speelt in op een actueel onderwerp wat nu en de komende jaren 
erg gaat spelen bij basisscholen. Voor veel scholen is de schoolweging nieuwe 
materie en soms nog lastig om te duiden. De toepassing probeert op een 
eenvoudige manier de schoolweging van je school af te zetten tegen dat van 
anderen.

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

https://mijnschoolweging.nl/


17. Onderzoek naar zorgcowboys | Pointer

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: 

De dataredactie van Pointer (KRO-NCRV) heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan 
naar personen in de zorgsector die - ten koste van goede zorg - enorm rijk zijn 
geworden. Dit hebben we allemaal gedaan met open data van het ministerie van 
VWS (https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/). Met twee tv-uitzendingen, 
uitgebreide uitleg van onze methodiek, het vrijgeven van twee datasets, en 
meerdere artikelen leggen wij bloot hoe zorgdirecteuren zichzelf verrijken en 
hun cliënten verwaarlozen. Lees onze onthullingen en bekijk de tv-uitzendingen 
hier: https://pointer.kro-ncrv.nl/onderzoeken/zorgcowboys Dankzij ons 
onderzoek hebben een aantal louche zorgbedrijven hun activiteiten gestaakt 
(https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/inspectie-dwingt-thuiszorg-naborgh-te-
stoppen), hebben gemeenten n.a.v. onze lijst eigen onderzoek gedaan 
(https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-sleept-zorgbedrijven-voor-
rechter-mogelijk-5-miljoen-aan-fraude~af1474c0/) , en is er al voor miljoenen 
euro's aan zorggeld teruggehaald 
(https://m.limburger.nl/cnt/dmf20190826_00119958/maastricht-vordert-
miljoenen-aan-zorgsubsidies-terug). We zijn op dit moment bezig met het 
ontwikkelen van een journalistieke game, meerdere follow-ups van 
zorgbedrijven die worden aangepakt, en een derde tv-uitzending.

Wij hebben open data gebruikt om grootschalige fraude bloot te leggen. Ons 
onderzoek gebruikt openbare cijfers om vermoedens te vormen, en toont 
keihard aan hoe zorgdirecteuren de thuiszorg leegtrekken. We hebben harde 
cijfers gecombineerd met journalistiek handwerk, waardoor de cijfers nog meer 
in waarde stijgen. Uiteindelijk hebben we onze werkwijze volledig transparant 
verantwoord. En we hebben gemeenten, zorgverzekeraars en andere 
journalistieke media aan het werk gezet door een doorsnede van de dataset 
openbaar te maken.

https://pointer.kro-ncrv.nl/onderzoeken/zorgcowboys

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/gegevens-
bekijken/verantwoordingsgegevens-per-verslagjaar-
datasets https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

https://pointer.kro-ncrv.nl/onderzoeken/zorgcowboys


18. Politiek landschap in clusters, Tweede 
Kamerverkiezingen  | Marco Theunissen

Omschrijving:

Gebruikte open data:
CBS/kadaster, Verkiezingsuitslagen, 
kiesraad

Motivatie: 

Link naar de toepassing/meer informatie: 

Dit is een interactieve visualisatie waarbij het politiek 
landschap wordt getoond. Het geeft antwoord op de vraag: 
"Waar komt het stemgedrag overeen als we Nederland 
zouden opdelen in een x aantal (door de gebruiker te kiezen) 
clusters". Het gaat om data van de Tweede Kamer 
verkiezingen in 2017. In de visualisatie kan de gebruiker het 
aantal clusters selecteren dat hij/zij wilt zien. Daarnaast 
worden de gemeente getoond die op basis van een 
algorithme statistisch gezien het gemiddelde zijn van hun 
cluster. Door op een gemeente te klikken wordt ingezoomd 
op die specifieke gemeente. Verder is de kaart interactief en 
worden labels getoond per gemeente (de naam en van welk 
cluster zij onderdeel is)

Het is een interessante combinatie van data science
(analytics) en data visualisatie. Een zogenaamd "learning" 
algorithme is toegepast om Nederland te verdelen in een x 
aantal clusters op basis van de verkiezingsuitslagen.

https://sen1.net/politiek-landschap-in-clusters-tk2017-verkiezingen/

https://sen1.net/politiek-landschap-in-clusters-tk2017-verkiezingen/


19. In beeld: de gevolgen van leerlingendaling 
in het voortgezet onderwijs | Henk van der Esch

Omschrijving:

Gebruikte open data:

DUO

Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs is een grote uitdaging. Eén van de 
gevolgen is dat de fietsafstanden voor leerlingen toe zullen nemen, doordat er 
steeds minder schoollocaties zijn. Deze toepassing, die bestaat uit 
verschillende kaarten, maakt inzichtelijk hoe groot de reisafstanden voor 
leerlingen naar school zijn en hoe dekkend het onderwijsaanbod is. In groen 
gebied kan een leerling binnen 12 kilometer fietsen naar twee scholen of meer. 
In oranje gebied kan de leerling binnen 12 kilometer fietsen maar naar één 
school: er is geen keuze. In de rode gebieden is geen school binnen 12 
kilometer fietsen. De toepassing maakt zeer goed inzichtelijk waar geen 
onderwijs is (rood) en waar het enige aanbod kwetsbaar is (oranje): als dat 
verdwijnt, is er niks meer. De maatschappelijke en politieke waarde is, dat 
eindelijk eens goed inzichtelijk is gemaakt hoe dekkend het onderwijsaanbod in 
termen van fietsafstanden, waar de kwetsbare gebieden nu al liggen en wat de 
gevolgen van leerlingendaling kunnen zijn (oranje gebied is kwetsbaar en kan 
veranderen in rood gebied).De publicatie is binnen de sector voortgezet 
onderwijs ‘viral’’ gegaan en heeft gezorgd voor het veel scherper neerzetten 
van het probleem en ook meer inzicht daarin, waaronder onder politici. De 
kaarten zijn inmiddels gebruikt als basis voor tal van (achtergrond)reportages 
van landelijke media (waaronder NRC en Het Financieel Dagblad), sectorbladen 
en vakbladen. De kaarten zijn ontwikkeld door en een uitgave van Achterhoek 
VO. De data-visualisatie heeft Achterhoek VO uitbesteed aan Marcel Dekker 
(Smoelt). We dienen de kaarten gezamenlijk in, omdat we trots zijn op het 
eindresultaat en blij met de samenwerking



Omschrijving:

Gebruikte open data:

Link naar de toepassing/meer informatie: https://achterhoekvo.nl/Nieuws/In-
beeld-Leerlingendaling-in-het-voortgezet-onderwijs/page.aspx/29?ID=90

DUO19. In beeld: de gevolgen van leerlingendaling 
in het voortgezet onderwijs | Henk van der Esch

Het creatieve en unieke van de kaarten zit in de toegankelijkheid. 
De kleuren groen, oranje en rood spreken heel erg voor zich. In 
één oogopslag is zichtbaar in welke regio’s de bereikbaarheid van 
onderwijs nu al een probleem is en waar de bereikbaarheid als 
gevolg van krimp verder onder druk kan komen te staan. Dit idee 
van Achterhoek VO lijkt zo simpel, en toch bedachten we het als 
eerste. We maakten hiermee iets glashelder inzichtelijk wat nog 
niemand anders heeft gedaan, dus ook het ministerie van OCW en 
de VO-raad niet. Een andere unieke toepassing is dat we hebben 
gewerkt met échte fietsafstanden: dat is in interessant voor het 
voortgezet onderwijs. Afstanden in termen van stralen of 
autokilometers zijn nauwelijks relevant. 

https://achterhoekvo.nl/Nieuws/In-beeld-Leerlingendaling-in-het-voortgezet-onderwijs/page.aspx/29?ID=90


20. Kiagnose | Sjoerd van der Hoorn

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Kiagnose is een proof of concept-implementatie voor kunstmatige 
intelligentie die op basis van een gesprek en open data een 
medische diagnose kan uitvoeren. Het doel van de applicatie is in 
eerste instantie niet om een patiënt een diagnose te kunnen 
geven, maar om zonder tussenkomst van een arts op een voor de 
patiënt natuurlijk aanvoelende manier (via een toetsenbord of 
spraakherkenning) informatie in te winnen over 
gezondheidsklachten. Een arts kan dit gesprek doorlezen en 
gebruiken als startpunt om de patiënt verder te onderzoeken. De 
applicatie is zelflerend en verbetert het beslissingsmodel door 
feedback die doktoren geven te verwerken in de zwaarte die aan 
(de combinatie van) elk symptoom wordt toegekend. Het 
uiteindelijke doel is niet zo zeer om Nederlandse artsen te 
ondersteunen, maar om de informatie te vertalen en beschikbaar 
te maken in gebieden waar toegang tot gezondheidszorg niet 
vanzelfsprekend is. Iedereen met een mobiele telefoon kan door 
een gesprek met Kiagnose op laagdrempelige wijze informatie 
inwinnen over de oorzaak en behandelwijze van 
gezondheidsklachten. De applicatie is zo opgezet dat deze in de 
definitieve versie volledig offline kan draaien. Hierdoor kan het 
bijvoorbeeld ingezet worden in de wachtkamer van een huisarts 
zonder de kans op privacyinbreuk. Noot voor jury: Door op het 
microfoon-icoon te klikken kan spraakherkenning ingeschakeld 
worden. Dit werkt alleen met recente versies van Chrome op 
Windows machines. Na het inschakelen worden alle gesproken 
woorden automatisch uitgetypt en in het gesprek opgenomen. De 
toepassing is nog in beta en is niet geschikt om daadwerkelijk een 
diagnose mee te stellen omdat nog niet alle mogelijke ziekten in 
het model zijn opgenomen; dit is ook de reden dat het einde van 
het gesprek niet deelt wat de uitkomst is maar met generieke 
bewoording wordt afgekapt.

Publieksinformatie van het RIVM 
KiesBeter van Zorginstituut Nederland. 



20. Kiagnose | Sjoerd van der Hoorn

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Link naar de toepassing/meer informatie: https://beta.kiagnose.nl

Publieksinformatie van het RIVM 
KiesBeter van Zorginstituut Nederland. 

Zonder medische kennis is het heel lastig om aan de hand van 
symptomen, de bijbehorende aandoening terug te vinden. Zo toont 
zoeken naar "blaasjes" op Thuisarts.nl 11 pagina's met resultaten. 
Kiagnose gebruikt openbare publieksinformatie van het RIVM en 
Zorginstituut Nederland en zorgt dat ook een leek door middel van 
een simpele en natuurlijk aanvoelende conversatie kan achterhalen 
wat er mogelijk met hem of haar aan de hand is

https://beta.kiagnose.nl/


21. Open Data Portaal Nijmegen

Omschrijving:

Gebruikte open data:

Divers

Met het portaal heeft gemeente Nijmegen 
mooie eerste stap genomen om de bewoners 
en andere belanghebbende te betrekken om 
data te delen mbt Nijmegen uit het verleden 
en heden. Dit ook in samenwerking met vele 
organisaties die ook veel data hebben. 
Daarnaast uitdrager en initiatiefnemer van 
manifest open en weerbaar. Mooi voorbeeld 
voor andere overheidsorganisaties. 
"Gemeente Nijmegen is zich bewust van 
haar rol om te zorgen voor de digitale 
leefbaarheid en de digitale weerbaarheid van 
de inwoners van haar stad. De samenleving 
wordt immers steeds meer digitaal, 
waardoor de afhankelijkheid hiervan 
toeneemt. "

Link naar de toepassing/meer informatie: opendata.nijmegen.nl 


