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Voordat je begint met Open Data  
Stel twee vragen: 
 
• Wat is het doel ? 

• Bestaat er kans op succes ? 
 Is er Geld, Capaciteit, Kennis, Medewerking 



Het Eindhovense waarom 

Eindhoven steeft naar …. 
• een zo OPEN mogelijke INTERACTIE met haar 
omgeving 
• het opbouwen van een klimaat voor OPEN INNOVATIE 
en OPEN PARTICIPATIE 

• Een goed hulpmiddel daarbij is het beschikbaar stellen 
van zo veel mogelijk open data 
• en het actief stimuleren van het gebruik ervan 
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Wat deden we al in Eindhoven 

• Leading in technology, Brainport, Smart City, Slimste 
regio van de wereld 

• Slim City 
• Stratumseind 2.0 
• Buiten Beter, Curratief Meldingen Systeem 
• DITSS 
• Open Data Congres 
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Onze 5 O.D. aandachtsgebieden 
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beleid 

portaal 

gegevens gebruik 

communicatie / PR 



De 2 Eindhovense portalen 

• CKAN/Liferay  
   (www.eindhovenopendata.nl) 
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• Socrata (data.eindhoven.nl) 
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Ervaringen 

            CKAN 
• Open Source 
• Je moet het zelf regelen 
  (inrichten, hosten, beheren) 
• Als je niets doet staat het stil 
• Veel gebruikt in Europa 
• 1 manier er in = 1 manier er uit 
• Gratis is niet ‘voor niets’ 
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          Socrata 
• Portal as a Service (dienst) 
• Veel wordt voor je geregeld 

• Als je niets doet gaat het toch door 
•  (was) gericht op Amerika 
• 1 manier in = vele manieren uit 
• Betaald is niet automatisch duur 
 

 
Kern-issues zijn tijd en functionaliteit 



De tijd-issue 

• De portal kost tijd, maar de rest ook ! 

• Gegevens beschikbaar krijgen, maar vooral ‘goed 
krijgen’ kost tijd 

• App’s ontstaan niet vanzelf 
• P.R. = veel praten, veel praten = weinig doen 
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De functionaliteitsissue 

• Het gaat niet om de ‘open data’ 

• het gaat over het gebruik er van 
• Gemak, Functionaliteit, Toegankelijkheid zijn belangrijk 
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Overige ervaringen 

•  Bezig zijn met Open Data is superleuk !! 

•  Gegevens krijgen en goed krijgen is lastig 

•  Apps ontstaan niet vanzelf 

•  Je moet over het hele gegevensgebruik binnen een gemeente 
na willen en mogen denken (geef open data een plek in de 
ontwikkelstrategie) 

•  Je wordt betrokken bij allerlei nieuwe zaken (big data, sensor 
data) en komt op nieuwe terreinen (privacy- en ethiek vragen).  
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Belangrijke succesfactoren 

• Support van bestuur en directie 
• Medewerking van de interne organisatie 
• Gegevenshuishouding op orde 
• Netwerk in de stad (open eindhoven, TUE, etc) 

• Leuk team !! 
• Enthousiasme !! 

• Denken in ketens 
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Case: meldingen openbare ruimte 

klacht 

melden oplossen 

meld-app Curatief 
meldingen 
systeem 

leren 

Ken-je-wijk app 

oplossing 
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Wat gaat u nu doen? 

Hoe wordt DATA uw beste bondgenoot ?? 
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