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Trekker - zelfstandig naamwoord (noun)*

• Tractor  trekker, tractor

• Trigger  trekker, haan van een vuurwapen, remblok

• Drawer  lade, schuiflade, trekker, tekenaar, aftapper

• Traction engine  trekker

• Agrimotor  trekker, tractor

• Nomad  nomade, zwerver, trekker, pelgrim

• Giver  gever, schenker, trekker

* Google Translate



Linked: We zijn al verbonden…

Fysiek Virtueel



Van open data…



… naar Linked (open) Data
Resource Description

Framework (RDF): a 

standard model for data 

interchange on the Web

1-3 sterren: open data

4-5 sterren: linked open data



Er zijn dingen aan het veranderen…







… en het gaat snel



Where to startHoe te starten



Vaste kamer commissie van Binnenlandse zaken
7 november 2013 

Minister Plasterk:

Doel: de burger 

te assisteren



Werkgroep Bestuurlijke verankering
Naam Organisatie e-mailadres

Rob van de Velde Geonovum r.vandevelde@geonovum.nl

Hayo Schreijer De Werkmaatschappij BZK) Hayo.schreijer@koop.overheid.nl

Steven Mekking Kadaster Steven.mekking@kadaster.nl

Allard Strijker SLO a.strijker@slo.nl

Jan Voskuil Taxonic Jan.voskuil@taxonic.nl

Wouter Beek VU w.g.j.beek@vu.nl

John Walker Semaku John.walker@semaku.com

Folkert-Jan de Groot M&I Partners Folkert-jan.de.groot@mxi.nl

Karin de Bourgraaf Kadaster Karin.debourgraaf@kadaster.nl

Marc van Opijnen De Werkmaatschappij (BZK) Marc.opijnen@koop.overheid.nl

Hans Overbeek De Werkmaatschappij (BZK) Hans.Overbeek@koop.overheid.nl

Marcel Reuvers Geonovum M.reuvers@geonovum.nl

Bert ten Brinke Nieuwland brinke@nieuwland.nl

Rik Hurkmans Ordina Rik.hurkmans@ordina.nl

Marjan Bevelander Ministerie van I en M marjan.bevelander@minienm.nl

Rob Spoelstra Kamer van Koophandel rob.spoelstra@kvk.nl



De boodschap

• Pitches

• Voorbeelden

• Visie

• Impact

Groningen

(Maatschapij)

• (Vervolg PiLOD)

Visie

Burger

Beleid

Bestuur

Bedrijf

“Het over Linked open data hebben 

zonder het Linked open data te noemen”



4 pitches
betá

Verwarring

Vertrouwen

Vertellen

Veiligheid

Burger

Beleid

Bestuur

Bedrijf

Mensen gaan zich onttrekken/afkeren

Haal de verwarring er uit

Verbeter informatiepositie 

De burger moet weer over zijn eigen informatie gaan 

Bedrijven hebben belang bij verwarring

Koop bij een bedrijf wat je vertrouwt

Bedrijven zijn nodig voor innovatie 

Betere marktwerking mogelijk

Een succesvol bedrijf is in staat om in de 

digitale wereld relaties tussen data te 

benutten

Vertellen we wel wat we weten?

Vragen toezichthouders wat 

wordt gedaan met de gegevens?

Bestaan privacy en huisrecht nog 

wel?

(Grond)wet: briefgeheim wel  e-mailgeheim niet

Internationaal onze positie en veiligheid beschermen

Digitaal stroomt het geld anders

Burgers informeren

Innovatie faciliteren

Digitale vaardigheid verbeteren 



Omgevingswet Decentralisatie 
zorg

Fraudebestrijding BurgerAssistent

Voorbeelden
betá



“Met een andere manier van denken én Linked Open Data zijn complexe problemen WEL op te lossen”



Voorbeeld 1: Fraudebestrijding
Alle burgers

Normaal betalen
Problematische schulden, 

schuldhulpverlening

Risico, geen 

schuldhulpverlening

Fraude

Wil 

betalen?

Onjuist

Nee

Yes

Problematische 

schulden, 

Geen 

schuldhulpverlening

Kan 

betalen?

Schuld-

hulp?

Nee

No

Nog niet

Ja

Risico

Probleem

?

Nee

Yes

Risico, 

schuldhulpverlening

Schuld-

hulp?

Ja Nee

Ja

Ziektekostenverzekering

Terugbetaling toeslagen
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Voorbeeld 1: 
Problematische schulden

Bron: Huishoudens in de 
rode cijfers 2012

Omvang en 
achtergronden van 
schuldenproblematiek 
bij huishoudens



Voorbeeld 1: Toeslagenalert

Burger krijgt direct melding als 
hij/zij mogelijk niet (langer) recht 
heeft op een toeslag:

• Voorkomt verkeerde aanvragen

• Voorkomt problematische 
schulden

• Goedwillende burgers worden 
geholpen

• Vergroot wederzijds vertrouwen 
burger en overheid



Voorbeeld 2:



Visie: Vertrouwen
betá (nog te bespreken in werkgroep)

Vertrouwen  = snelheid  + kosten 

Vertrouwen  = snelheid  + kosten 

R= (S*U)V

Resultaat = (Strategie * Uitvoering)Vertrouwen



Vertrouwen
betá

Zelfvertrouwen

Burger

Beleid

Bestuur
Control

Bedrijf



Vertrouwen
betá

Relatie 
vertrouwen

Burger

Beleid

Bestuur
Control

Bedrijf



Vertrouwen
betá

Maatschappelijk 
vertrouwen

Burger

Beleid

Bestuur
Control

Bedrijf

“Ik verzamel data om mijn bedrijf 

te beschermen tegen de overheid. 

Nu en in de toekomst”



Vertrouwen

Blind 
vertrouwen

Slim 
vertrouwen

Geen 
vertrouwen

Wantrouwen
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Mensen

(samenleving)

(linked open) Data

Geneigdheid tot analyse



Voorbeeld 3: Impact



#TeamNL



Groningen: 750 aardbevingen sinds 
1991

Gaswinning heeft in 2013 recordaantal bevingen 
veroorzaakt. 127 bevingen tegen 93 bevingen in 2012. 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haalde in 
2013 ruim 52 miljard m3 gas uit de grond (10% meer).

In 2014 is een nieuw record aan bevingen te verwachten.

Het duurt even voordat de effecten van (stoppen met) 
gaswinning volledig doorwerken in de ondergrond.



Groningers slapen slecht

Burger
Groningers

Beleid
Minister 

Kamp

Bestuur  
Reductie & 

Compensatie 
1,2 Mld

Bedrijf 
NAM



De oplossing (vanuit bestuur en beleid)
Kamp noemt het 'heel veel geld dat daar wordt ingestort'. Met een 
'dialoogtafel' zal worden gesproken met alle betrokkenen over de 
besteding van het geld.

De minister zei de boosheid van Groningers te begrijpen, maar gaf aan 
dat het gas in de Groningse bodem van heel Nederland is. 

'Het risico op aardbevingen blijft aanwezig, in het hele gebied. Om de 
problemen in het kerngebied rond Loppersum te verminderen, zal daar 
de gaswinning met 80 procent worden gereduceerd. In het hele gebied 
zal de gaswinning met gemiddeld 5 procent worden teruggebracht. 

Dat de reductie niet aanzienlijker is, komt volgens Kamp door de 
verplichtingen die Nederland is aangegaan.
www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2014/1/Minister-Kamp-12-miljard-voor-Groningen-is-heel-veel-geld-1447071W/



Probleem
Gevaren: 
• Gebouwen onbewoonbaar
• Dijkdoorbraak Eemskanaal
• Krimp/onverkoopbare woning



Nachtrust voor Groningers

Datadialoogtafel Reductie NL gasverbruik
Burger

Groningers

Beleid
Reductie & 
Compensatie 

1,2 Mld

Bestuur
Minister 

Kamp

Bedrijf 
NAM

Geo data

KNMI data

Sensor data 

Winningsplan

#teamNL



Burgers en bedrijven helpen 
Groningers en… zichzelf

1. Energiebedrijven voldoen niet aan de klantverwachtingen

2. Iedereen wil een lagere energierekening

3. Burgers en bedrijven kijken daarvoor eerst naar energiebedrijven

4. Klanten waarderen gepersonaliseerde inzichten

5. Iedereen wil weten hoe ze ‘scoren’ ten opzichte van anderen



Volgende werkgroepbijeenkomst:
“Kan Serious Gaming bijdragen aan een

betere nachtrust voor Groningers?”

6 maart 2014

Kenmerken:

• Onderzoeken van toekomstscenario’s

• In een virtuele leer- en werkomgeving

• Met verschillende ‘stakeholders’

• Verschillende doelstellingen en belangen

• Ondersteund door (open) databronnen

Kunnen de stakeholders samenwerken in een virtueel 

Groningen zoekend naar innovatieve mogelijkheden om 

een vooral alle partijen betere oplossing te vinden?



Meedoen

• Deelnemen aan de werkgroep Bestuurlijke verankering LOD

• 19 mei, PiLOD meeting de Waag: Lagerhuis debat over Privacy

Doe mee op:

• LinkedIn: LOD Nederland

• Wiki: www.pilod.nl

john.van.echtelt@cgi.com of 06 -108 500 96



Back up slides



Organisatie
Waardeketen
traditioneel

Kenniswerker Besluitvormer

Kennis

Informatie

Data

Toepassing

Besluit

Uitvoering

Doel

organisatie

Resultaat 

organisatie “Kennis is macht”



Door dalende transactiekosten en de 
overvloed aan (linked) data…

•wordt overstappen naar andere 
waardeketens eenvoudiger

• Kunnen verticaal geïntegreerde 
organisaties overbodig worden





Data

“Zelforganisatie”

Waardeketen
In the world of linked data

Kennisvormer

Kennis

Informatie

Data

Toepassing

Besluit

Uitvoering

Doel 

individu

Individueel 

resultaat “Kennis delen is kracht”

Kennisvormer

Kennis

Informatie

Data

Toepassing

Besluit

Uitvoering

Kennisvormer

Kennis

Informatie

Data

Toepassing

Besluit

Uitvoering

“Horizontale herorganisatie”


