
Verslag gebruikersbijeenkomst 22 november 2019  

Op vrijdag 22 november vond de tweede gebruikersbijeenkomst van 2019 plaats bij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De bijeenkomst werd 

afgetrapt met een plenaire opening waar, onder het genot van een broodje, 

geluisterd kon worden naar de updates van data.overheid.nl door product owner 

Jelle Verburg. Er werd gestart met een leuke quiz, waarbij de eerste data.overheid.nl 

dopper werd uitgedeeld aan de winnaar. Vervolgens werd het eerste filmpje over 

data.overheid.nl getoond. Dit filmpje, met een korte uitleg over het dataportaal, zal 

binnenkort ook op de website verschijnen. Marit Blank gaf hierna uitleg over het 

Europees dataportaal en over data sharing in Europa. Hierbij werden flink wat 

interessante vragen gesteld.  

Na deze plenaire introductie, werd de bijeenkomst vervolgd in verschillende 

workshopsessies.  

Impact en AVG  

Cynthia Wertwijn en Robin Hoogervorst van Data-Kompas gaven twee verschillende 

workshops. De eerste workshopronde ging over datagebruik binnen organisaties en 

de AVG. De tweede workshop ging over de impact van data op jouw strategie.  

Talking Traffic  

Arthur Maring van Rijkswaterstaat gaf samen met zijn collega’s twee 

workshoprondes over Talking Traffic; een onderdeel dat zich bezig houdt met 

mobiliteitsdata. In de workshoprondes werden twee casussen omtrent mobliteitsdata 

behandeld met de aanwezigen. Arthur is namens Talking Traffic een van de 

initiatiefnemers achter de mobiliteit community die op data.overheid.nl wordt 

ingericht.  

DEDA-sessie  

Martijn Warmoeskerken en Kasper Heijting gaven een ‘DEDA’ sessie. DEDA staat 

voor De Ethische Data Assistent. Het is een manier van werken bedacht door de 

Utrecht Data School. De workshop was een verkorte versie van de sessie die de 

workshopgevers aanbieden namens het ministerie van Algemene Zaken aan (Rijks-

)overheidsorganisaties die met data willen werken aan bepaalde vraagstukken. Door 

middel van de sessie kun je onderzoeken hoe ‘ethisch’ jouw aanpak is.  

Data communities  

Jelle Verburg gaf namens data.overheid.nl een workshop over data communities. 

  



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 Gianfranco Cecconi & Marit Blank (Europees Dataportaal) - Data 
sharing in Europa 

 Download presentatie: Data sharing in Europa 

13.45 - 14.00 Verplaatsen naar de workshopzalen 

14.00 - 14.45 Workshopronde 1 

U kunt kiezen uit de volgende workshops: 

- Martijn van Warmoeskerken (Min. AZ) - Deda sessie: aan de slag met Big Data en 
Ethiek 

 Geen presentatie over beschikbaar 

- Team data.overheid.nl - Werking van data communities 

 Download presentatie: Werking van data communities 

- Robin Hoogervorst & Cynthia Wertwijn (Data-Kompas) - AVG en data delen 

- Arthur Maring - Talking Traffic: gebruik van data binnen het mobiliteitsdomein 

14.45 - 15.00 Pauze en verplaatsen naar de workshopzalen 

15.00 - 15.45 Workshopronde 2 

U kunt kiezen uit de volgende workshops: 

- Martijn van Warmoeskerken (Min. AZ) - Deda sessie: aan de slag met Big Data en 
Ethiek 

- Team data.overheid.nl - Werking van data communities 

- Robin Hoogervorst & Cynthia Wertwijn (Data-Kompas) - De impact van data op 
jouw strategie 

- Arthur Maring - Talking Traffic: gebruik van data binnen het mobiliteitsdomein 

15.45 - 16.00 Verplaatsen naar plenaire zaal 

/sites/default/files/uploaded_files/Programma%20%26%20introductie%2022%20november%202019.pptx
/sites/default/files/uploaded_files/191122_gebruikersbijeenkomst_NL.pptx
/sites/default/files/uploaded_files/20191122%20Workshop%20communities%20data.overheid.nl.pptx


16.00 - 18.30 Afsluiting & borrel 

 

 

 


