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Achtergrond van Driebit

Wat doen we?

En waarom Linked (Open) Data



Over Driebit



Creatief Digitaal Bureau 

Sinds 2001

Vanaf 2011 gaan we voor maatschappelijke impact

Onderwijs, wetenschap, cultuur

Over Driebit





We werken met ruim 10 toonaangevende musea 
(o.a. Naturalis, Openluchtmuseum, Zuiderzee en Rijksmuseum)

In 2017 Lovie Award, European Design Award en 
Museumeducatie Prijs gewonnen

Ontwerpen en bouwen Nieuwsbegrip 
(gebruikt op 90% van de Nederlandse basisscholen)

Even opscheppen



2013: overname

Musea en Erfgoed
 

Anymeta en het semantische web

Ginger-platform

Onze route naar Linked Open Data?
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Wat we gedaan hebben

Wat we binnenkort gaan doen

Wat we zouden willen doen



DemoBeeldcollecties

http://hartamsterdam.ginger-test.driebit.net/collectie
http://hartamsterdam.ginger-test.driebit.net/collectie


DBpedia en RKDartists



DBpedia en RKDartists



DBpedia en RKDartists



Wat we binnenkort gaan doen



Netwerk Zuiderzeecollectie



Linked Open Data maken bij de bron



Wat zouden we willen doen



Wat zouden we willen doen?

1. Meer heterogene datasets gaan verbinden 
door inzichtelijke en mooie interfaces en 
visualisaties

2. Makkelijker maken om tijdens het 
datacreatieproces Linked Open Data te 
produceren

3. Linked Data Video



Linked Data Video



Wat hebben we daarvoor nodig?



Het ABC voor de toekomst

Ambitieuze opdrachtgevers
&

Buiten de eigen kring kijken
&

Conversie van legacy-data



Vragen?



Bedankt!



DIT MAG WEG Publiek en doel

Voor wie?
● Onze bijeenkomst is interessant voor data-eigenaren, data-hergebruikers en iedereen die professioneel of uit 

interesse bezig is met (open)overheidsdata. Tijdens deze dag is er genoeg ruimte voor interactie en het uitwisselen 
van tips, ervaringen en ideeën.

● De organisatie weet dat we nog geen datasets van de overheid inzetten
● Jelle Verburg, werkzaam bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) als 

datamanager van data.overheid.nl. Data.overheid.nl is het (open) dataportaal van de Nederlandse overheid. Elk 
kwartaal organiseren wij een gebruikersbijeenkomst voor alle gebruikers van data.overheid.nl. Dit zijn de 
aanbieders van open data binnen de overheid, én de hergebruikers ervan. Tijdens deze bijeenkomsten proberen wij 
ook hergebruikers van data te laten spreken over de toepassing die zij hebben gemaakt met open data. 

● Wij denken aan de volgende thema's, maar dat is natuurlijk geheel aan te passen op basis van wat jullie wellicht 
als het meest interessant beschouwt:

○ Wat is Driebit?
○ Wat is de route geweest naar de gebouwde applicaties (waar zijn jullie tegenaan gelopen)?
○ Hoe ligt de koppeling tussen open data en de applicatie?
○ Waar zouden jullie ook behoefte aan hebben?
○ Welke overheidsdata jullie (willen) gebruiken en waar je tegenaan loopt.


