
Verslag gebruikersbijeenkomst 12 april 2019 

Op vrijdag 12 april 2019 hield het Nationaal dataportaal van de Nederlandse 
overheid, data.overheid.nl, haar eerste gebruikersbijeenkomst in het jaar 2019. De 
bijeenkomst was goed bezocht. Het publiek was zeer divers van rijksoverheid tot 
academici, van decentrale overheden tot de gebruikers van data van de overheid. 
Een bijeenkomst waarin, zoals vanouds, veel praktische informatie over data met 
elkaar werd uitgewisseld.  

De gebruikersbijeenkomst was in opzet vergelijkbaar met de vorige bijeenkomst. 
Namelijk een plenair gedeelte gecombineerd met diverse interactieve workshops. 
Met als bedoeling het nog interactiever te maken en de workshops beter te laten 
aansluiten bij de behoeften van de aanwezigen.  

De bijeenkomst begon met een update met de laatste stand van zaken vanuit 
data.overheid.nl. Jelle Verburg, product owner data.overheid.nl, ging onder andere in 
op het nieuwe design van data.overheid.nl, de implementatie van DCAT 1.1, de inzet 
op referentie- en high value datasets en de activiteiten die in 2019 verder worden 
ondernomen.  

Vervolgens gaven Raymond Chaudron en Gert Meeder een interessante presentatie 
over open data bij De Nederlandsche Bank. Sinds begin 2019 publiceert DNB haar 
data ook op data.overheid.nl. Tevens werd er dieper ingegaan over het belang van 
open data bij DNB en het vergroten van het bereik van de data.  

Na het plenaire gedeelte van de gebruikersbijeenkomst konden de aanwezigen 
kiezen uit drie workshops, namelijk:  

- Gerard den Heyer (NVWA/CTGB): 2 organisaties met 1 set open data & API's 
Gerard den Heyer ging, namens het CTGB, dieper in op het gebruik van API’s binnen 
de organisaties en het delen van data.  

- Richard de Boer (Oberon): toepassing open data. Richard de Boer presenteerde, 
namens Oberon, de toepassing die zij met open data van de overheid hebben 
gemaakt. De app ‘Voordat het nieuws was’ bleek een interessante toepassing te zijn 
waar diverse databronnen met elkaar waren gecombineerd rondom het koppelen van 
nieuwsberichten en open stateninformatie. In een interactieve workshop werd deze 
toepassing nader toegelicht en besproken.  

- Jelle Verburg (KOOP): impact van open data. Jelle Verburg nam, namens 
data.overheid.nl, de aanwezigen mee in de plannen van data.overheid.nl voor het 
meten van impact van open data. In deze workshop werd de aanwezigen iets verteld 
over hoe andere landen impact meten en laten zien. Vervolgens konden de 
aanwezigen input aangeven over de concrete invulling van het meten van impact op 
data.overheid.nl.  

 

 



Na de eerste workshopronde volgde de tweede workshopronde. Bestaande uit:  

- Willem ter Berg & Agethe Derkse (gemeente Nijmegen): open data bij de gemeente 
Nijmegen. Willem & Agethe namen de aanwezigen mee in een verhaal over open 
data in Nijmegen. De aanwezigen werden getrakteerd op een interessante 
presentatie over de ontwikkeling die in Nijmegen op dit vlak is gemaakt en waarop 
verder wordt geborduurd.  

- Xaviro Jokhoe (Flamingo Report): toepassing open data. Xaviro Jokhoe 
presenteerde de toepassing die hij met open data van de overheid heeft gemaakt. 
Flamingo Report bleek een interessante toepassing te zijn waar diverse databronnen 
met elkaar waren gecombineerd rondom informatie over diverse aspecten in je buurt. 
In een interactieve workshop werd deze toepassing nader toegelicht en besproken.  

- Marcel Hopman & Eva Hendricks (Min. BZK): Herziening van de PSI Directive. 
Marcel en Eva waren aanwezig, namens Min. BZK, om een workshop te verzorgen 
over de ontwikkelingen die spelen rondom de PSI Directive. De PSI is de Europese 
Richtlijn op basis waarvan de Wet Hergebruik Overheidsinformatie is opgesteld. De 
Europese Richtlijn gaat worden herzien, dit betekent uiteraard dat dit gaat worden 
vertaald naar Nederlandse wetgeving.  

Tot slot kwamen de aanwezigen weer bijeen voor de plenaire afsluiting. Een wrap-up 
van de dag werd gegeven. Uiteraard werd de gebruikersbijeenkomst afgesloten met 
een informele borrel waar diverse informatie tussen de aanwezigen werd 
uitgewisseld. Een geslaagde bijeenkomst! 

 

Programma 

12.30 - 13.00 Inloop & Lunch 

13.00 - 13.15 Jelle Verburg (data.overheid.nl) - introductie & nieuwste ontwikkelingen 

Download presentatie: introductie & nieuwste ontwikkelingen 

13.15 - 13.45 Gert Meeder & Raymond Chaudron (De Nederlandsche Bank) - Open 
data bij de DNB 

Download presentatie: Open data bij de DNB 

13.45 - 14.00 Verplaatsen naar de workshopzalen 

14.00 - 14.45 Workshopronde 1  

U kunt kiezen uit de volgende workshops: 

- Gerard den Heyer (CTGB) - Ctgb en NVWA: 2 organisaties met 1 set open data & 
API’s 

https://data.overheid.nl/
https://data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/Programma%20%26%20introductie%2012%20april%202019.pptx
https://statistiek.dnb.nl/statistiek/index.aspx
https://data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/Presentatie%20gebruikersbijeenkomst%20KOOP%2012%20apr%202019%20DNB.pptx
https://www.ctgb.nl/


Download presentatie: 2 organisaties met 1 set open data & API’s 

- Team data.overheid.nl - Impact open data 

Download presentatie: Impact open data 

- Richard de Boer (Oberon) - Toepassing open data: Open Stateninformatie 

Download presentatie: Toepassing open data: Open Stateninformatie 

14.45 - 15.00 Pauze en verplaatsen naar de workshopzalen 

15.00 - 15.45 Workshopronde 2 

U kunt kiezen uit de volgende workshops: 

- Eva Hendricks & Marcel Hopman (Min. BZK) - Herziening van de PSI Directive  

Download presentatie: Herziening van de PSI Directive  

- Xaviro Jokhoe (Flamingo Report) - Toepassing open data 'Flamingo Report' 

Download presentatie: Toepassing open data 'Flamingo Report' 

- Agethe Derkse & Willem ter Berg (Gemeente Nijmegen) - Open data bij de 
gemeente Nijmegen 

Download presentatie: Open data bij de gemeente Nijmegen 

15.45 - 16.00 Verplaatsen naar plenaire zaal 

16.00 - 18.30 Afsluiting & borrel 

 

https://data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/Workshop%20impact%20open%20data%2012%20april%202019.pptx
https://challenge.openstateninformatie.nl/
https://data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/Toepassing%20Open%20Data.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/Bijeenkomst%20Data.Overheid.nl%20120419%20Eva.pptx
https://www.flamingo.report/
https://data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/Flamingo.report%20-%20ODN%20Workshop.pdf
https://opendata.nijmegen.nl/
https://data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/Gebruikersdag%20open%20dataportaal%20apr12%20gemeente%20Nijmegen.pptx

