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Meerwaarde Open Data 

Van open platform naar open dienst 





+ Open Data: waarom en voor wie? 

•  Economische waarde 

•  Efficiëntie 

•  Transparantie 

•  Innovatie 

•  Sociale waarde 



+
Huidige situatie 

n  Groeiend aanbod (open) data 

n  Onvolledig, gedateerd, onjuist, niet real time 

n  Geen continuïteit (= geen business) 

n  Versnipperde, individuele aanpak 

n  Informatiemanagement <-> beleidsthema’s 

n  Behoefte aan samenwerking, standaarden, netwerken en 
slimme combinaties 



+
Focus 

Platform 
(ontsluiten data) 

Beheer 
Documentatie 
Standaarden 
Opslag 
Versies 
Historie 
Community 
Koppelingen 
.. 



+
Drie vraagstukken 

1.  Datalevering  
n  Statisch en real time 

n  Verschillende formaten, verschillende kwaliteit, verschillende partijen 
n  Crowdsourced, user generated, social, … 

2.  Datalogistiek  
n  Analyseren, bewerken, opslaan, koppelen, annoteren 
n  Versies, historie, metadata, updates 

3.  Datadistributie  
n  Van download tot linked API’s  
n  Gratis en betaald 
n  SLA (Performance, beschikbaarheid, autorisaties, monitoring)   



+
Ervaringen uit CitySDK 

n  Open, interoperable service interfaces 

n  Processen, richtlijnen en standaarden  

n  Hergebruik en delen van oplossingen tussen steden 

n  Aansluiten bij wereldwijde best practices 
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http://www.citysdk.eu/���
	




Voorbeeld

Mbt. scholen:

1. Is er een veilig fietspad?
2. Wat is de luchtkwaliteit? 
3. Kun je er in de buurt 

sporten?
4. Hoeveel scholen heeft 

de wijk nodig?
5. Waar zijn de beste 

scholen?



• Gesprek met de wethouder

• Contactinformatie

• Drie files dienst onderwijs

• Een open data website

• Twee spreadsheets

• Een PDF met resultaten

Bronnen



Uiteenlopende identificaties

Bureau���
statistiek	


Dienst	

Onderwijs 	


Dienst���
vervoer	


Dienst OV	


Hulpdiensten	


Administratief nr.	


Coördinaten	

Bushalte nr.	


Resultaat nr.	


Adres	




Voor iedere school:

• 6 zoekvragen

• 6 resultaten

- Bestanden

- Databases

- Waarden

- Standaarden



• Arbeidsintensief

• Grote foutmarge

• Onbetrouwbaar

• Niet uitwisselbaar

Gevolg



+
DAT KAN BETER 



CitySDK Linked Data

• Verzamelt

• Annoteert

• Linkt

• Distribueert





Architectuur

App(licaties)


Intelligentie





CitySDK mob.



Data in silo’s



Data in steden	




+
Open311 één bouwsteen 

extern 

intern 



+
CitySDK website 



http://citysdk.waag.org/map	

	




+
Parkeer Widget 

n  Gebaseerd op CitySDK 
n  Europees project (8 steden, waaronder Amsterdam) 

n  Mobiliteits API ontwikkeld door Waag 

n  Linked Open Data 

n  Parkeerwidget, combinatie van: 
n  OpenTrip planner 

n  CitySDK (parkeergarages, prijzen, POI’s) 
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+
Samenwerking noodzakelijk 
Enkele voorbeelden 



Inzicht in bezoek, gebruik en beleving binnenstad 
 
Passanteninformatie 
Open Databronnen 
Beleving Binnenstad:  Social media  
 
 



+
Binnenstad Inzicht 
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+
Energielabel Atlas 



+
Warmtekaart Den Haag 















+
Samenwerking bepaalt succes 

n  Focus op randvoorwaarden (beheer, standaarden, etc.) 

n  Hergebruik van bestaande oplossingen 
n  Zoek aansluiting bij andere steden/regio’s (Amsterdam, Den Haag, 

EBU) 
n  Versterk community-ontwikkeling 
n  Werk samen met markt 

n  Redeneer vanuit beleidvragen (problemen) 
n  Mobiliteit, zorg, leefomgeving, economie 

n  Regel randvoorwaarden voor openheid 

n  Voor wie doe je het? 



+

Vragen? 


