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Waar gaan we het over hebben? 

● De belofte van hergebruik 

● Wie is de hergebruiker? 

● Acht wensen van de Hergebruiker 

● Hergebruik in de praktijk 



De belofte van open data en hergebruik  



Wie zijn die hergebruikers? 



Wensen van hergebruikers 



1.Aanprijzen van informatie 



2. Geef inzicht in wat je hebt 



3. Ben bereikbaar voor hergebruikers 



4. Prioriteer ontsluiting samen met hergebruikers 



5. Start met ‘Open by Design’ werken 



6. Beleg transparantie binnen je organisatie 



7. Haal kennis en expertise in huis 



8. Standaardiseer! 



Hergebruik in de praktijk 



Casus 1: Een platform 



Data.overheid.nl of data.gov.uk 



Casus 2: Zelf verwerkte data aanbieden 



Open Spending 



Casus 3: Een app -competitie/ hackathon  



Ingrediënten goede app competitie 

● Een thema, maak het aantrekkelijk  

● Maak de data makkelijk toegankelijk 

● Communiceer uitvoerig met je developers 

● Casus: Hacking for Sustainability 



Thema + scope: Hacking for sustainability 

De competitie waar we je uitdagen 

om met, of geïnspireerd door data 

van Atlas Natuurlijk Kapitaal, Atlas 

Leefomgeving en de Provincie Zuid-

Holland nieuwe toepassingen te 

maken die bijdragen aan een 

duurzamere wereld.  



Toegankelijke data 

Atlas infra is niet optimaal, dus we 

bouwden een tijdelijk portaal 

Ook zetten we standaarden om naar 

bruikbaardere formats. 



Commuiceer en bouw community 

- organiseeroff en online meetups 

om met datahouders over de data 

te spreken 

- Databloggen 



Feestelijke pitch 





lessen 

● Nog duidelijker definiëren waarom, de tijd van “laat de 

vragen maar komen uit het veld is voorbij” 

● Infra op orde zorgt voor betere resultaten 

● Developer minded werken, werkt! 

● Betrek ook andere disciplines, developers zijn geen all 

round experts …. 

● Love your data <3 



Inspiratie 
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