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Datakookboek

Een kookboek?
Ja, een kookboek die je helpt om met data mobiliteit slimmer te maken.

Colofon

Het Datakookboek Smart Mobility is samengesteld door het
platform Smart Mobility van de Metropoolregio Amsterdam

Waarom een kookboek?
•

Niemand leest een kookboek van voor tot achteren uit. Ook dit datakookboek is om door te
bladeren, ter inspiratie en als naslagwerk.

•

Koken is geen doel op zich, maar een middel om tot een lekker gerecht en een geslaagde
avond te komen. Om anderen te laten genieten, zonder ze lastig te vallen met bereidingswijze
of kooktechnieken.
Zo is data ook een noodzakelijk middel om te komen tot goede toepassingen en een betere
stad of regio. Onmisbaar, vaak onzichtbaar, maar zeker niet ongrijpbaar.

•

Een kookboek is een mooie vorm om kennis en ervaring te delen. Of je nu stap voor stap een
recept wilt volgen of alleen maar even in elkaars keuken wilt kijken.

Voor wie?
•

Dit datakookboek is primair gericht op gemeentes, regionale overheden en provincies in de
Metropoolregio Amsterdam. Maar het kookboek, of delen ervan, zijn relevant voor iedere
publieke of private partij die zich bezig houdt met innovatie en mobiliteit.
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Wat is Smart Mobility?
Technologische ontwikkelingen maken ons leven steeds gemakkelijker.
Smartphones bieden honderden diensten, er zijn auto’s die zelf kunnen
parkeren en intelligente verkeerslichten die zorgen voor een betere
doorstroming.

Smart mobility is het slim inzetten van

nieuwe dienst. Centraal staat steeds dat

technologische ontwikkelingen en

reizigers en vervoerders in toenemende mate

digitalisering in de wereld van mobiliteit, om

digitaal worden ondersteund in hun reis en

tot nieuwe oplossingen te komen.

werkzaamheden.

Oplossingen die bijdragen aan de

Denk daarbij aan zelfrijdende auto’s, mobility

verkeersveiligheid, die mobiliteit duurzamer

as a service, logistieke hubs en slimme

maken en het leven en werken in zowel de

verkeerslichten. Ook de deelauto en deelfiets

steden als het buitengebied voor iedereen

om de hoek zijn ‘smart mobility’.

leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.
Soms is smart mobility een slimme

Verderop in dit document worden nog veel
meer voorbeelden uitgebreid toegelicht.

aanvulling of aanpassing op traditionele
oplossingen, soms is het een compleet

Tip
•
Datakookboek Smart Mobility
Bron:
Programma smart mobility 2019 – 2025, Gem. Amsterdam

Een deel van deze tekst komt uit het boekje “Gezamenlijke ambities en

samenwerkingsprincipes voor Smart Mobility, Dutch Reality”

Smart Mobility in de MRA
Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner
en gemakkelijker door de steeds drukkere Metropoolregio Amsterdam (MRA)
te bewegen.

De Metropoolregio Amsterdam groeit. In de

Traditionele oplossingen zijn niet langer

aankomende decennia worden er ongeveer

genoeg om de bereikbaarheidsproblematiek

250.000 woningen bijgebouwd. Daarnaast

op te lossen. Daarom werken we in de MRA

neemt de bedrijvigheid toe en bezoeken

pragmatisch en gecoördineerd samen aan

steeds meer toeristen de regio.

innovatieve oplossingen. Daarmee kunnen we

Deze

groei

stelt

flinke

bereikbaarheid,

eisen

aan

leefbaarheid

de
en

duurzaamheid in de MRA. De uitdagingen zijn
groot: de filedruk neemt toe en verkeer neemt
in de steden steeds meer ruimte in. Door het

benutten we ook nieuwe kansen. Deze
innovatieve oplossingen zijn sterk digitaal van
aard. We scharen ze onder de noemer ‘Smart
Mobility’.

toenemende aantal verplaatsingen nemen

Smart

ook

toe.

personen en goederen sneller, schoner en

de

gemakkelijker door de steeds drukkere MRA

een

te bewegen. Voor de hele regio: van drukke,

de

Daarnaast

verkeersveiligheidsrisico’s
is

luchtkwaliteit

het
in

zorgdragen

toenemende

voor
mate

aandachtspunt.

gezamenlijke uitdagingen te tackelen.

80%

van alle verplaatsingen in de MRA vindt
plaats binnen de grenzen van de regio.

Mobility-oplossingen

helpen

om

oude binnensteden tot landelijke gebieden.

De MRA is een logisch schaalniveau om deze
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niet alleen de uitdagingen te lijf, maar

Om Smart Mobility-initiatieven in de regio met

elkaar te verbinden, kent de MRA een
Platform Smart Mobility, dat initiatieven in de
regio (publiek én privaat) aanjaagt.

Data en Smart Mobility
Data vormen de basis voor alle Smart Mobility-toepassingen, zowel op
microniveau om een reiziger op tijd op de juiste bestemming te brengen als op
macroniveau om de impact op het netwerk en de samenleving te kunnen meten
en beïnvloeden.

Macro
Micro
Smart mobility draai in feite om het op ‘individueel’
niveau effectief matchen van mobiliteitsvraag en aanbod plus op ‘overkoepelend’ niveau, zowel voor
het netwerk als de gehele samenleving, zorg
dragen voor o.a. veiligheid, duurzaamheid,
bereikbaarheid en kosteneffectiviteit. Zowel bij de
individuele matching als de overkoepelende
sturing speelt data een centrale rol.

Individueel
Om een goede matchen te maken tussen vraag en
aanbod is veel van data nodig over de vraag, het
aanbod en de actuele of verwachte status van het
mobiliteitssyteem. Bij veel smart mobilityoplossingen
is
deze
‘data-laag’
de
onderscheidende factor.
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Overkoepelend
Een smart mobility oplossing kan bijdragen aan
het overkoepelend belang, doelbewust of als
mooie bijkomstigheid. Maar een smart mobility
oplossing
kan ook voordelen bieden op
‘individueel’ niveau, maar in gaan tegen een of
meerdere algemene belangen.
Hier ligt een regierol voor overheden, waarbij het
van belang is om over de juiste data te beschikken
en over voldoende expertise om met deze data
goede beslissingen te maken en daadwerkelijk te
kunnen sturen op het algemeen belang.

Inzicht in historie en actuele status van het
mobiliteitssysteem is essentieel om zorg te
kunnen dragen voor het gemeenschappelijk
belang. Door digitalisering en een toename van het
aantal sensoren wordt deze data ook steeds meer
gegenereerd en gekoppeld. Dit leidt tot nieuwe
inzichten en maakt sturing, beleidsvorming en
beïnvloeding mogelijk.

Datakookboek Smart Mobility

Basisbegrippen
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Data
Data
“Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een
bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen
worden”
Data is altijd een registratie of representatie van iets anders. Een selectief deel van de

werkelijkheid, vastgelegd in de tijd, door iets (een sensor, systeem) of iemand. Je hebt de
context daarvan nodig om van data informatie te kunnen maken. Deze context wordt vastgelegd
in metadata.
Metadata
Metadata is data over data: het zijn de gegevens die de karakteristieken en context van data
beschrijven. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, wanneer het voor het laatst is bijgewerkt en wat de
‘scope’ is qua tijd en plaats (bijv. dat het over het jaar 2019 en heel Nederland gaat). Maar ook in
welke eenheden er is gemeten (meters of mijlen) of welke tijdzone is gebruikt voor tijden.
Daarnaast kan in metadata ook worden vastgelegd wat de context van de data is, met welk doel
het verzameld is en of/hoe het is bewerkt.
Bij ‘Databeheer’ in dit document gaan we verder in op het metadateren van data.
Statische data
Data die niet of relatief weinig wijzigt. Bij een VRI is de geografische locatie van de VRI statische
data.
Dynamische data
Data die voortdurend of relatief vaak wijzigt. Bij een VRI is de huidige stand per verkeerslicht

dynamische data.
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Data bewerken
Verrijken
Data verrijken is andere databronnen gebruiken om je eigen data aan te vullen.
Als je eigen data bijv. bestaat uit een lijst met kentekens, kun je het kentekenregister van de RDW
gebruiken om je eigen data te verrijken: je kan dan extra ‘kolommen’ aan je eigen data toevoegen

waarbij je voor ieder kenteken de voertuigcategorie, merk, motorvermogen, etc. kan toevoegen.

Aggregeren
Data aggregeren is het samenvoegen van data; in feite geef je een samenvatting van de data.
Hierdoor gaan detailgegevens verloren, maar geeft het nieuwe inzichten op een hoger niveau. Zie
als voorbeeld onderstaande brondata en drie verschillende manieren om te aggregeren:
Vrouw

44 jaar

Man

51 jaar

Man

27 jaar

Mannen

3

Gem. 39 jaar

Vrouw

33 jaar

Vrouwen

4

Gem. 39 jaar

Vrouw

58 jaar

Man

39 jaar

Personen 0 – 40 jaar

4

Vrouw

21 jaar

Personen 40+ jaar

3

Brondata

Aantal personen

7

3 verschillende aggregaties

Afleiden/afgeleide data
Afgeleide data ontstaat wanneer op basis van de brondata berekeningen worden gemaakt die tot
nieuwe data leiden. Wanneer je bijv. bij een trajectcontrole op verschillende punten kentekens

registreert van passerende voertuigen, kun je aan de hand hiervan afleiden wat de reistijd en
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gemiddelde snelheid van een voertuig is. Dit noem je dan afgeleide data.

Data bewerken t.b.v. privacy
Aggregeren
Op de vorige pagina hebben we toegelicht wat aggregeren is. Aggregatie wordt o.a. gebruikt om
privacygevoelige data minder privacygevoelig te maken. Zo kun je in het voorbeeld op de vorige
pagina zien dat de brondata een persoonsgegeven bevat (leeftijd). De geaggregeerde data bevat
geen persoonsgegevens meer.

Let op! Aggregeren leidt niet altijd tot data zonder persoonsgegevens. Als het om kleine
aantallen gaat, kun je bepaalde persoonsgegevens herleiden. Of door verschillende
(geaggregeerde) databronnen met elkaar te combineren kunnen ook persoonsgegevens herleid
worden.

Anonimiseren
Anonimiseren is het zodanig bewerken van persoonsgegevens dat deze niet meer kunnen
worden gebruikt om een persoon te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld door alle persoonsgevens
te verwijderen. Of door data minder specifiek te maken (geen geboortedatum maar geboortejaar,
niet een adres maar alleen 4-cijferige postcode). Deze bewerking is onomkeerbaar.
Let op! Net als bij aggregeren kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat bij kleine aantallen of door
databronnen te controleren alsnog bepaalde persoonsgegevens te herleiden zijn.

Pseudonimiseren
Met pseudonimiseren worden net als bij anonimiseren de persoonsgegevens zodanig bewerkt
dat deze niet meer herleidbaar zijn tot één persoon. Alleen bij pseudonimiseren wordt dit zodanig
gedaan, dat de brondata nog wel toegankelijk is. Bijvoorbeeld door de persoonsgegevens te
versleutelen, of de persoonsgegevens te vervangen door een nummer en de brondata apart op te
slaan. Deze bewerking is (indien in bezit van de sleutel of de brondata) altijd omkeerbaar.
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Let op! Gepseudonimiseerde data gelden volgens de wet (AVG) nog steeds als
persoonsgegevens.

Data opslaan
Hoe is data opgeslagen? De manier waarop data is opgeslagen bepaald in
hoeverre de data toegankelijk is en de inspanning die gedaan moet worden om
met de data verder aan de slag te kunnen gaan.

Ongestructureerde bestanden
Wanneer data wordt opgeslagen zonder een voor mens en machine duidelijke structuur, spreken
we van ongestructureerde bestanden. Denk aan afbeeldingen of PDF’s. Vaak zijn deze
ongestructureerde documenten met een bepaalde inspanning (door mens of machine) wel om te

zetten naar gestructureerde bestanden, maar het is zelden een goed idee om data als zodanig op
te slaan.

Gestructureerde, machineleesbare bestanden
Data die is opgeslagen als bijvoorbeeld Excel of CSV (kommagesepareerde tekstbestanden)
kunnen door zowel mens als machine gelezen en gestructureerd worden. Met deze data is de
data veel toegankelijker en bewerkbaarder. Denk aan de draaitabellen in Excel of

computeralgoritmes.
Gebruik bij voorkeur open standaarden

Database
Bij een database wordt de data gestructureerd opgeslagen in een databasebeheersysteem
(DBMS). Via het DBMS kun je efficiënt in de data zoeken en kan de data eenvoudig worden

gebruikt, beheerd, gewijzigd, bijgewerkt, bewaakt en georganiseerd.
Data in een database lijkt veel op een Excelsheet: er zijn meerdere tabellen (tabbladen) met rijen
en kolommen. Doordat er verwijzingen zijn tussen tabellen kun je ingewikkelde vragen stellen
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aan het DBMS. Zoals je in Excel doet met draaitabellen, of nog complexer.

Data beschikbaar stellen
Als data is opgeslagen, is dat vaak binnen je eigen organisatie of afdeling. Hoe
kun je deze data vervolgens aan anderen beschikbaar stellen?

Mondeling delen
Informatie wordt vaak mondeling gedeeld: een collega heeft een vraag, je zoekt het op in bijv.
een Excelbestand en geeft het antwoord. Bij incidentele en/of complexe vragen kan dit een
efficiënte uitwisseling zijn, zeker als er veel context nodig is voor het interpreteren van een vraag,

de data en/of een antwoord.
Bestanden delen
De data wordt in een bestand gedeeld: bijv. via de mail of automatisch via FTP. De ontvanger kan
vervolgens zelf aan de slag met de data. Dit kan snel werken, maar heeft als nadeel dat je geen
controle meer hebt over de data zodra deze verstuurd is. Ook heeft de ontvanger de juiste
context nodig om de data te snappen en te kunnen interpreteren.
API
API staat voor Application Programming Interface. Een API is een verzameling gestructureerde
vraag/antwoord-afspraken, waardoor een computersysteem zich ‘open stelt’ voor vragen door
een ander computersysteem. De verzender definieert precies welke vragen er gesteld kunnen
worden en in welk formaat een antwoord wordt gegeven.
Een ontvangend computersysteem kan dan deze antwoorden gebruiken voor zijn eigen
doeleinden. Zo kan een systeem bijv. aan een API van een wegbeheerder vragen “Waar staan op
dit moment files?” en geeft deze API een gestructureerd, machineleesbaar overzicht van de
Datakookboek Smart Mobility

actuele files.

Data delen of diensten delen?
Op de vorige pagina hebben we kort toegelicht wat een API is. Maar wat je
precies met een API beschikbaar maakt, bepaal je zelf. Met een API kan je
verschillende dingen delen:

Brondata delen
Met een API kun je de (bron)data uit je eigen organisatie beschikbaar stellen. De data die je in je eigen
bestanden of database beschikbaar hebt, kun je één-op-één of met lichte bewerking beschikbaar stellen.
Het is dan aan de ontvanger deze data te interpreteren, evt. te bewerken en te gebruiken.
Afgeleide data delen
Het kan bepaalde voordelen hebben om de brondata zelf niet te delen en alleen afgeleide of geaggregeerde
data beschikbaar te maken. In sommige gevallen is het wettelijk niet eens toegestaan om brondata te
delen (denk bijv. aan persoongegevens en de AVG). Wanneer je afgeleide data beschikbaar stelt, deel je
ook je eigen kennis die nodig is om de data te interpreteren en afgeleide data te creëren.
Diensten delen
Met een API kun je i.p.v. data ook diensten beschikbaar maken. Soms is het delen van afgeleide data een
dienst (Bijv. om via de Google Maps API een route op te vragen), soms is de data ondergeschikt aan de
dienst (Bijv. om via een MaaS API een treinreis of een deelauto te reserveren)
Afweging
Belangrijke afwegingen in wat je wel en niet beschikbaar stelt zijn:
-

Wat zijn je eigen doelstellingen? Welke data wil je vrijgeven aan anderen? Welke data wil je zelf

behouden? In hoeverre wil je de verspreiding en gebruik van data in eigen hand houden?
-
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Met welk doel willen afnemers je API gebruiken? Willen ze de brondata? Of willen ze juist gebruik
maken van de ‘intelligentie’ van de data-aanbieder en alleen afgeleide data ontvangen? Wie wil je de
verantwoordelijkheid geven voor het bewerken en interpreteren van de data?

Data publiceren, delen en
verkrijgen
Bij innoveren met data zijn er, drie manieren om met data om te gaan. Data
publiceren, data delen en data verkrijgen:

Data publiceren
Ik

Iemand
anders

Ik heb zelf data, en publiceer deze data, al dan niet onder bepaalde
voorwaarden, zodat andere partijen (die ik wel of niet ken) de data
kunnen gebruiken voor hun eigen doel (die ik wel of niet ken).

Doel: Transparantie, innovatie, level playing field, etc.

Data delen
Ik

Iemand
anders

Ik maak deel uit van een samenwerking van verschillende partijen,
die met een gezamenlijk doel data met elkaar delen. De
voorwaarden waaronder de data wordt gedeeld, worden door de

partijen onderling bepaald.
Doel: Innovatie, effectiviteit en efficiency, etc.

Data verkrijgen
Ik

Iemand
anders

Ik heb een bepaald doel, en omdat doel te kunnen bereiken moet ik
data verkrijgen van een andere partij.
Doel: Beleidsvorming, sturing, controle, handhaving, etc.
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Credits foto:
https://www.flickr.com/photos/theericgus/16218393453
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Data is geen doel
Data verzamelen of delen is nooit een doel op zich zelf. Het is een middel om
mobiliteit slimmer, efficiënter, transparanter en innovatiever te maken. Niet
alleen met nieuwe projecten, maar vooral door slim bij te dragen aan bestaande
(mobiliteit)initiatieven in de regio.

“Data is het nieuwe goud”, “Data is de nieuwe
olie van de

21e

eeuw” en vergelijkbare

uitspraken kom je regelmatig tegen in
verschillende (vak)media. Los van de vraag of
die metaforen waar en zinnig zijn, gaan ze
van dezelfde basis uit: data is een grondstof.

rol spelen in zo’n (deel)oplossing, als middel
om tot een doel te komen.
Ga bij het verzamelen of delen van data dan

ook altijd uit van het doel waarvoor je de data
verzamelt of deelt. Welk doel wil ik bereiken,

Een grondstof die enorm nuttig kan zijn, maar

welke acties of beslissingen moeten daarvoor

alleen als het uiteindelijk een bijdrage kan

genomen worden, welk informatie/inzicht heb

leveren aan een eindproduct en er een

ik daarvoor nodig en wat betekent dat voor de

infrastructuur is om dat te kunnen doen.

data die ik nodig heb. Dit om te voorkomen

Succesvolle innovatie start zelden vanuit de
data. Startend vanuit een doel, uitdaging of
probleem
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Credits foto:
https://www.flickr.com/photos/tubb/6950926860/

onderzocht. Data kunnen een belangrijke rol

worden

(deel)oplossingen

dat je te weinig of juist te veel data verzameld
of deelt.

Gebruik open standaarden
Een standaard is een afspraak over de wijze waarop data kan worden
uitgewisseld, vastgelegd in een specificatiedocument. Door standaarden te
gebruiken, kunnen we met data dezelfde ‘taal’ spreken.
Open standaarden zijn voor iedereen gratis beschikbaar, inzichtelijk en
bruikbaar.
Open standaarden

beschikbaar.

Open standaarden zijn afspraken over de wijze
waarop

gegevens

uitgewisseld

standaarden

de

-

Door

open

standaarden

is

informatie

elkaar

makkelijker digitaal uit te wisselen tussen
overheden onderling en ook tussen overheid,

zorgt

bedrijven en burgers (interoperabiliteit).

dat

de

inhoud

met

van

communiceren. De openheid van deze afspraken
ervoor

makkelijker

specificaties

worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.

worden.

Overheden, bedrijven en burgers kunnen met open

De

standaard mogen vrij van licentierechten

voor

iedereen

toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot
wijziging kan indienen bij een beheerder van deze
afspraken. Open standaarden zijn voor overheden

-

Daarnaast

zorgt

het

gebruik

van

open

standaarden ervoor dat meer keuze kan

de norm.

ontstaan in leveranciers. Open standaarden

Voordelen

het

-

Een

zijn namelijk niet software specifiek, waardoor

open

standaard

is

publiekelijk

de

onafhankelijkheid

softwareleveranciers stimuleert.

Meer info
•
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Deze tekst is afkomstig van Logius, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken:
https://www.logius.nl/diensten-van-logius/standaarden-en-stelsels/open-standaarden

van

Geen vendor lock-in, geen
data lock-in
Open standaarden en duidelijke afspraken over data voorkomen dat je
afhankelijk wordt van één partij, of dat je niet bij je ‘eigen’ data kunt.

In welke (contract)relatie dan ook, maak duidelijke
afspraken over het gebruik van open standaarden
en het ‘eigenaarschap’ van data. Hiermee voorkom
je dat het lastig wordt om van leverancier te
veranderen en dat je data niet zo vrijelijk kunt

Dataparagraaf in contract
Bij iedere contract die je als (overheids)organisatie
opstelt of aangaat, is het van belang een
‘dataparagraaf’

op

te

nemen.

Hierin

wordt

gebruiken als je zou willen.

vastgelegd welke rechten je hebt m.b.t. de data die

Open standaarden

wordt juridisch (nog niet) gezien als iets waar je

de contractpartner verzamelt en/of opslaat. Data

Bij de specificatie van ICT-opdrachten dient de
leverancier

gebruik

te

maken

van

open

standaarden en de data via deze standaarden vrij
beschikbaar

te

maken.

Als

je

geen

open

standaarden opneemt, dan zal het lastig zijn om
van

leverancier

te

veranderen

omdat

de

eigenaarschap over vast kunt leggen. Je dient dus
overeen te komen wie wat met welke data mag
doen. Zorg in ieder geval dat je in alle gevallen
vrijelijk over de data kan beschikken en dat de data
exporteerbaar is middels open standaarden, ook
aan het einde van het contract.

migratiekosten vaak zeer hoog zijn.1

Verder lezen
•
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https://www.pianoo.nl/nl/markten/ict/inkopen-van-ict/open-standaarden-ict-bestekteksten

Data delen: een kleine stap,
toch?
In de ideale situatie is het delen van data een eenvoudige stap.
Eén partij heeft data nodig, een andere partij heeft de data, die delen ze met
elkaar en klaar is kees, toch?

Helaas bestaat deze ideale situatie zelden. Bij het delen

het wel veilig?

van data komen er veel problemen en uitdagingen naar
voren die niet direct met de data zelf te maken hebben.

Juridisch
Mogen we de data wel verzamelen? Voldoet de data aan

Zie ook het hoofdstuk ‘Beren op de weg’; Hieronder een

de AVG? Op welk niveau moeten we de data aggregeren?

overzicht van een aantal vragen die je tegen zult komen.

Wie is verantwoordelijk?

Maar laat je niet tegenhouden door deze vragen. Door ze
te beantwoorden werk je met alle betrokkenen aan een

Organisatorisch

beter informatieproces.

Waarom is dit nodig? Wat kost dat allemaal? Wie gaat
dat betalen? Wie gaat dat doen? Welke prioriteit heeft

Inhoudelijk

dit? Hebben we daar wel capaciteit voor?

Welke data is exact nodig? In welk formaat en standaard
wordt deze uitgewisseld? Hoe wordt de data verzameld?

Een goed antwoord op al deze moeilijke vragen is nodig

Hoe betrouwbaar en actueel is de data? Kunnen we uit

om data delen zo eenvoudig mogelijk te laten zijn.

de data de informatie halen die we nodig hebben?
Technisch
Hoe kan de data geëxporteerd worden? Waar kunnen we
de data ophalen? En waar kunnen we het laten landen? Is

Tips
•

Probeer het altijd zo klein mogelijk te houden. Liever volgende week starten met een beetje data in de
praktijk dan eerst maanden werken aan de perfecte specificatie en voorwaarden. Niet alle vragen
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hoeven beantwoord te zijn voordat je iets uit kan proberen.
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Basisingrediënten
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Informatiemanagement
Inventariseren
datasets

Databeheer

Vastleggen context
voor intern & extern

Metadateren voor delen &
publiceren (intern/extern)

Een belangrijk onderdeel van de ‘zaken op orde hebben’ in de eigen organisatie,
is inzicht hebben welke werkprocessen er binnen de organisatie zijn, wie
verantwoordelijk is, welke applicaties worden gebruikt en welke informatie &
data wordt gebruikt en geproduceerd.

Applicaties

Informatiemanagement

Inzicht in
organisatie &
informatie

Informatie & data

Verantwoordelijkheden
Processen

Data-infrastructuur

Werkproces

Data

In een ideale situatie is de data gerelateerd aan

Helaas is deze laag van Informatiemanagement in

een werkproces, dat data gebruikt en deelt via een

de praktijk

gedeelde

het

onvolledig. Er wordt vaak vrij ad-hoc data

werkproces is vastgelegd welke processen er zijn,

verzameld, gepubliceerd en gedeeld vanuit het

wie

werkproces, zonder dat vooraf goed is nagedacht

data-infrastructuur.

verantwoordelijk

zijn,

‘Bovenop’

welke

applicaties

worden gebruikt en welke informatie & data er is of
nodig is. En vooral de onderlinge relaties tussen
deze zaken. Kortom, er is inzicht in de organisatie

in veel gevallen niet aanwezig of

over de prioriteit en de context.
Als het inzicht in de organisatie & informatie

en informatie middels Informatiemanagement.

ontbreekt, of in ieder geval niet expliciet is

Als hierin is voorzien, zijn de stappen voor het

de informatie over de data boven water te krijgen.

verwerven, gebruiken, publiceren of delen van

Zeker omdat er uitgebreide metadata en context

data eigenlijk simpele invuloefeningen. Alle zaken

nodig is om de data bruikbaar te maken voor

die we hiervoor nodig hebben kunnen we direct

externe gebruikers.

overnemen uit de Informatiemanagementlaag.

vastgesteld, moet er veel werk verricht worden om

Zie hiervoor de recepten ‘Informatiemanagement’
en ‘Databeheer’.

Tip
•

Informatiemanagement is een enorme klus voor een organisatie. Of het er nu is of niet, zorg in ieder
geval dat wanneer je een project begint, je voor dit project het ‘plaatje’ goed in beeld hebt: welke
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processen
zijn er, welke data er is, welke applicaties er zijn en wie is waar verantwoordelijk voor.
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Juridisch kader & voorwaarden
Voor het verzamelen, delen, publiceren en verkrijgen van data is het belangrijk
om vanaf het begin rekening te houden met het juridisch kader. Weet wat wel
en niet mag en waar je rekening mee moet houden; het is van belang hierbij
mensen met kennis van zaken te betrekken.

Data verzamelen

Voorwaarden voor data delen

Stel een vaste checklist op in de organisatie die je
toepast voordat je data gaat verzamelen. Leg daarbij in
ieder geval vast met welk doel en (wettelijke) grondslag
de data verzameld wordt, wat de exacte inhoud van de
data is, hoe en door wie het verwerkt wordt en met wie
het gedeeld wordt.

Juridisch gezien bestaat ‘eigenaarschap’ van data (nog)
niet; als je geen afspraken maakt mag in beginsel
iedereen die een kopie van de data heeft, de data
gebruiken.
Als jezelf data deelt, stel dan een contract op waarin
duidelijk en zo specifiek mogelijk wordt benoemt wat
een ontvangende partij wel en niet met de data kan doen,
en welke boete er staat op misbruik.
Als je zelf de datagebruikende partij bent, is het aan jou
om te bepalen of je in kan stemmen met de
voorwaarden.

Indien de data die verzameld wordt persoonsgegevens
bevat, of er persoonsgegevens uit de data afgeleid
kunnen worden, is de AVG van toepassing. Zie hiervoor
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/a
lgemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevensverwerken
Date delen en publiceren
Voordat data gedeeld of gepubliceerd worden, moet
eerst een juridische check gedaan worden. Als duidelijk
is welke data mogelijk gepubliceerd zullen worden, moet
gecontroleerd worden of het open stellen daarvan niet in
strijd is met enige rechtsregel. Je vindt de juridische
check o.a. op:
https://data.overheid.nl/ondersteuning/datapubliceren/persoonsgegevens

Datakookboek Smart Mobility
Credits foto:
https://www.flickr.com/photos/foto_db/19138839664
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Data verkrijgen
Bedenk bij het aangaan van iedere (contract)relatie goed
welke data de andere partije verzameld, genereert of
verwerkt en leg goed vast over welke data je als
opdrachtgever vrijelijk kan beschikken.
Zonder goede afspraken kan het gebeuren dat de data
waarvan je dacht dat die van jou is, ‘vast’ zit bij de
leverancier (‘Data lock-in’). Denk hierbij bijv. aan de
leverancier van VRI’s, parkeerautomaten, telsystemen
maar ook aan OV-vervoerders.

Technisch dataplatform
Zorg ervoor dat al je data op één plek te vinden is, met uitgebreide
documentatie en direct toepasbaar. Zo kan iedereen (intern en/of extern) met
de data aan de slag en verbeter je efficiëntie en innovatie.

Of je ‘data infrastructuur’ nu een paar

voor alle metadata. Bijv. DCAT voor bestanden en

Excelbestanden in een gedeelde map zijn of een

OpenAPI Specification/Swagger voor API’s.

volledig API-ecosysteem is: zorg dat iedereen alle
data kan vinden, kan snappen en gebruiken.

Publiceren? Gebruik wat er al is

Metadateer en documenteer alles

goed te kijken wat er al is en daar gebruik van te

Zorg dat je zelf een goed overzicht van je data

maken. Via bijv. NDW, PDOK, Nationaal

hebt (Zie: “Informatiemanagement”) en deel deze

Georegister, data.overheid.nl, etc. zijn er veel

informatie in documentatie en metadata. Zorg

mogelijkheden en tools om data te publiceren.

ervoor dat iedereen die je data wil gebruiken goed
snapt wat de context van de data is en waarvoor

Zeker voor kleinere (data)partijen is het zinvol om

Gebruik het platform zelf! En laat iedereen het

hij/zij de data wel en niet voor kan gebruiken.

gebruiken.

Gebruik open standaarden

enige manier zijn om data uit te wisselen. Geen

Niet alleen voor de data zelf (zie eerder hoofdstuk

losse bestanden, mailtjes, FTP of wat dan ook.

‘Gebruik open standaarden’), maar ook voor de

Dataversnippering is gevaarlijk en inefficiënt!

Als er een goed dataplatform is, laat dit dan de

metadata. En pas deze standaard consequent toe
Tip
•

Geinteresseerd hoe je écht een goed technisch dataplatform opzet waarmee je data-uitwisseling de
kern maakt van je organisatie? Zoek dan op Google naar “Amazon’s API mandate”, 6 simpele regels
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die
23Jeff Bezos, CEO van Amazon in 2002 naar zijn ca. 150 medewerkers stuurde.
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Zelf aan de slag
Datakookboek Smart Mobility

24

Geen big bang, maar stap
voor stap
In een wereld waarin verandering de norm is, kun je het je niet permitteren om
heel veel tijd te steken in het uitdenken en specificeren van een alles
omvattende oplossing; je zal worden ingehaald door de tijd en de praktijk.

resultaat

Lange termijnvisie
Stap 2

vast te stellen. De praktijk, nieuwe

ontwikkelingen, nieuwe inzichten,
onverwachte tegenslagen en veel andere

Stap 1

zaken staan dit in de weg.
Maar je kan wel bepalen welke acties op
tijd

Een helder lange termijn doel/beleid
In plaats daarvan is het belangrijk om een
heldere lange termijndoel, -visie of beleid te

het gestelde doel (Stap 1). En je kunt vast

nadenken over de vervolgstappen (Stap 2).
Heel veel verder plannen en ontwerpen heeft
geen zin. Start met stap 1.

hebben. Dit doel moet goed meetbaar zijn,

Zie verder: “Denk groot, begin snel en leer

zodat ten alle tijden de voortgang te meten is.

snel”

Beginnen met stap 1
De route naar dit einddoel is van te voren niet
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korte termijn het meest bij kunnen dragen aan

Start. Doe iets.
Je kan heel lang praten over data en innovatie. Maar de enige manier om
daadwerkelijk te innoveren is door iets te gaan doen. Zoek een klein concreet
probleem waarvoor data beschikbaar is om dit (mogelijk) op te lossen, en
probeer het op te lossen.

De beste voorbeelden van innovatie starten
zelden met een beleidsdocument, eindeloze
vergaderingen of afwegingen. Ze starten met
een concreet probleem of nieuwsgierigheid.

Start met een klein concreet probleem wat
voor iedereen herkenbaar is, en waar
niemand tegen zal zijn als je het oplost. En
waarvan je weet of vermoedt dat er data
beschikbaar is om dit probleem (deels) op te
lossen.
Creëer voor jezelf de ruimte om met dit
probleem aan de slag te gaan, met
toestemming van management. Zeker in het
begin kan dit nog een heel beperkte

Datakookboek Smart Mobility
Credits foto: Moyan Brenn

inspanning
zijn.
Betrek
hierbij
ook
enthousiaste collega’s en andere betrokkenen
die direct of indirect met het probleem te
maken hebben. Bespreek met hen hoe zij het
probleem zien en hoe zij het zouden
oplossen.
Cowboy
Ben niet bang om als een ‘cowboy’ aan de
slag te gaan. Je moet dingen misschien
anders doen dan iedereen gewend is. Maar
precies dat is een belangrijk onderdeel van
innoveren.
(Vervolg op volgende pagina…)

Denk groot, begin klein en
leer snel
Als je een probleem wilt oplossen, is het zaak om de oplossing die je voor ogen
hebt, zo snel mogelijk te testen in de praktijk. “Fail fast”: als een
oplossingsrichting niet blijkt te werken, wil je dat zo snel mogelijk weten, zodat
je er van kan leren en een andere oplossingsrichting kan verkennen.
(Vervolg van vorige pagina…)

Denk groot
Definieer eerst wat het probleem is, en hoe je kunt
meten dat het probleem is opgelost. Start daarna
met het bedenken van oplossingsrichtingen, en
doe dit zo groot en breed mogelijk. Inventariseer
bij iedere oplossingsrichting welke data er
beschikbaar is en welke data en andere middelen
er nog nodig zijn.
Begin klein
Bedenk bij iedere oplossingsrichting een test,
activiteit of experiment waarmee je snel kan
vaststellen of die oplossing zou kunnen werken.
Probeer zo creatief mogelijk te zijn, met een
eenvoudige enquête, een simpel experiment of
Excelbestand kom je verder dan je denkt.
Start met het experiment of de experimenten die

met de kleinste inspanning het meeste inzicht
kunnen geven in de haalbaarheid en succes van de
meest plausibele oplossingsrichting.
Leer snel
Voer dit/deze experiment(en) uit, stel de meetbare
resultaten vast en bepaal de volgende stap,
waarbij je kan kiezen uit:
Een stapje verder in de huidige aanpak
Opschalen naar een ‘echt’ project
Stoppen met deze oplossingsrichting en
verder gaan met een andere.
Ook bij het opschalen naar een echt project met
meer mensen en middelen blijft het van belang om
de ‘denk groot, begin klein, leer snel’-principes toe
te passen.

Tip
•
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Think Big, Start Small, Learn Fast zijn de uitgangspunten van ‘The Lean Startup’, zie bijv.
http://theleanstartup.com/principles. Deze uitgangspunten en principes kunnen op ieder niveau en bij
iedere organisatie toegepast worden.

Betrek de eindgebruiker
Onderdeel van het ‘fail fast’-principe van de vorige pagina is om de
eindgebruiker (bijv. de reiziger of inwoner) zo snel mogelijk te betrekken. Zij
hebben een eigen kijk op het probleem, met hun eigen uitdagingen, vragen,
ideeën en mogelijke oplossingen.

Als je een probleem voor iemand wil oplossen, is
het essentieel om te weten hoe zij naar dit
probleem kijken. Is het inderdaad een probleem?
En is het hun grootste probleem, of zijn er nog
belangrijkere dingen om op te lossen?
Een sessie met een aantal eindgebruikers leert je
meer dan 1.000 interne besprekingen. Helemaal
als je dit ‘ter plekke’ doet.
Openbaar vervoer in een rolstoel
Voor een project over de toegankelijkheid in het
OV voor het Programma Doelgroepenvervoer
gingen de teamleden iedere één dagje mee op
stap met een ‘eindgebruiker’, in een rolstoel of
scootmobiel. De ervaring en inzicht die zo’n dag
brengen geven een veel scherper beeld van het

probleem en van de urgentie.
Open Data Café
Een ander mooi voorbeeld hiervan is het Open
Data Café dat in maart 2013 door de Gemeente
Amsterdam, afdeling Verkeer & Openbare Ruimte
(V&OR), werd georganiseerd. Aan zo’n 60
ondernemers, (app-)ontwikkelaars, collega’s en
medewerkers van andere gemeentes werd in korte
sessie getoond welke data V&OR heeft, wat je er
mee zou kunnen doen en hoeveel inspanning het
zou kosten deze openbaar te maken.
De deelnemers konden vervolgens stemmen welke
data ze het beste zouden kunnen gebruiken voor
hun werk/oplossing. Deze stemming bepaalde
voor een groot deel de prioriteiten bij de open
data-activiteiten van V&OR.

Tip
•
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Bij vrijwel ieder probleem dat je wilt oplossen bestaan er wel organisaties, verenigingen of platforms
waarin de ‘eindgebruiker’ georganiseerd zijn. Zo’n partij (denk aan ROVER, Fietsersbond,
Cliëntenbelang, etc.) zijn een prima startpunt om een ‘eindgebruikerssessie’ te organiseren.

Jaag innovatie aan
Naast zelf actief aan de slag te gaan met innovatie, kan je als
(overheids)organisatie op veel verschillende manieren innovatie aanjagen: als
bronhouder, als klant en als werkgever.

Als bronhouder: “Deel je data”

initiatieven van bestaande bedrijven die gebruik maken
van mobiliteitsdata kun je een belangrijke bijdrage

Door je eigen data beschikbaar te maken voor derden,

leveren aan innovatie.

jaag je innovatie aan. Goed beschikbare, kwalitatief
hoogwaardige mobiliteitsdata kan van grote waarde zijn

Maar ook door opdrachten op een andere manier aan te

voor innovatieve bedrijven in de mobiliteitssector. De

besteden, met meer ruimte voor start-ups, innovatieve

producten en diensten die zij hiermee realiseren kunnen

aanpakken en partijen buiten de ‘usual suspects’.

van publieke meerwaarde zijn in het oplossen van
mobiliteitsopgaven.

Als werkgever: “Laat duizend bloemen bloeien”

Bedrijven en organisatie kunnen met behulp van data

Biedt voldoende ruimte voor werknemers om buiten de

worden gefaciliteerd bij het in de markt zetten van

gebaande paden met slimme ideeën en oplossingen te

innovatieve producten maar ook bij het beter afstemmen

komen. Combineer deze vrijheid wel met een duidelijke

van hun diensten en producten op hun doelgroep.

kader waarbinnen deze activiteiten gemonitord kunnen
worden en een omgeving waarbinnen de ideeën,

Als klant: “Doe mee en doe het eens anders”

activiteiten, kennis en ervaringen met elkaar gedeeld
worden.

Als launching customer van start-ups of van nieuwe

Tips
•

Met de hele organisatie aan de slag met een ‘side project’? https://www.inc.com/adamrobinson/google-employees-dedicate-20-percent-of-their-time-to-side-projects-heres-how-it-
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works.html

Faciliteer en ondersteun
beleidskeuzes
“Practice what you preach”: Door data daadwerkelijk te gebruiken in je eigen
werkzaamheden, kun je iedereen in je eigen organisatie de meerwaarde van
data laten zien. Door bestaande data te gebruiken, kun je betere en duidelijkere
beleidskeuzes maken.

Bij het maken van beleidskeuzes ten aanzien
van mobiliteit en hieraan gelieerde terreinen
kan data een belangrijke bijdrage leveren. Met
data kan namelijk een beter inzicht gecreëerd
worden van de huidige situatie en de
verschillende
toekomstscenario’s.
Ondersteund door data kunnen de scenario’s
zo beter vergeleken worden en met een
helder afwegingskader beslissingen genomen
worden.
Door dit te doen maak je niet alleen de
beleidskeuzes beter, maar laat je ook aan alle
betrokkenen het belang van data zien. Het
verzamelen van data bij het maken van

beleidskeuzes en daarna bij het meten van de
effecten/resultaten kan zo meer en meer
gemeengoed worden.
Meetbaar Beleid
Om helder doelen te stellen, is het belangrijk
om het beleid zo SMART mogelijk te maken:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch
en Tijdgebonden. Zo kan het resultaat en de
effectiviteit van beleid inzichtelijk gemaakt
worden, mits deze data ook gestructureerd
wordt verzameld bij de uitvoering van het
beleid.

Tips
•

“Werk niet data-gedreven, maar data-ondersteund”, over het gebruik van data bij gebiedsontwikkeling:
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/werk-niet-data-gedreven-maar-data-ondersteund/
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Datasamenwerking
In een datasamenwerking werken twee of meerdere partijen met elkaar samen,
door data met elkaar te delen.
Ingrediënten
•

Twee of meerdere partijen

Stap voor stap:
1.

Definieer gezamenlijk het doel of de doelen die de deelnemende partijen
hebben voor de samenwerking. Werk per partij waarom ze meedoen en wat ze
verwachten te kunnen bereiken met de samenwerking.

2.

Bepaal welke vorm van samenwerking nodig is: wat je gezamenlijk kan doen
en wat iedereen voor zich blijft doen. (zie volgende sheet)

3.

Maak een datavraag en -aanbodmatrix: Inventariseer welke data er nodig is om
de gedefinieerde doelen te bereiken, en wie deze data (mogelijk) heeft. Maak
voor iedere datavraag een rij, zet alle deelnemende partijen in de kolommen
daarachter en noteer een ‘V’ voor vraag en een ‘A’ voor (mogelijk) aanbod.
Gebruik de laatste kolom voor invullen van mogelijke andere partijen die de
data hebben.

4.

Voeg aan de matrix een laatste kolom toe, waarin je bepaalt hoe makkelijk
deze data beschikbaar is. Noteer ‘groen’ als de data al beschikbaar is, ‘oranje’
als deze op korte termijn beschikbaar gemaakt kan worden en ‘rood’ als de
data niet of heel moeilijk beschikbaar is.

5.

Bedenk gezamenlijk wat je al kan bereiken door alleen de ‘groene’ (plus evt.
een paar ‘oranje’) data met elkaar te delen. Is er een oplossing/toepassing te
bedenken dat voor alle deelnemende partijen voldoende oplevert cq. voor
iedereen goede kosten/baten-analyse heeft? Noemt dit de MVP (minimum
viable product) en start met het ontwikkelen daarvan. Maak daarbij duidelijke
afspraken wie wat doet en wie wat betaald.

6.

Werk vanuit de ervaringen met MVP steeds verder aan een nieuwe versie,
stap-voor-stap met steeds een goede kosten/baten-analyse voor alle
betrokkenen. (Zie ‘Denk groot, begin klein, leer snel’).

met een gezamenlijk
(deel)belang en een
intentie om door data met
elkaar te delen om slimmer
samen te werken
•

Databronnen die gedeeld
kunnen worden. (Dit
kunnen bijv. ook Excelbestanden zijn)
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Extra toelichting

Type datasamenwerkingen
Ieder voor zich

Vier niveau’s van datasamenwerking: van
‘losse’ berichten uitwisselen tot een
vergaande samenwerking in de vorm van een
gezamenlijke toepassing.

A

Niveau 2

B

C

A

Niveau 3

B

C

A

Niveau 4

B

C

A

B

C

Toepassing/app/tools

Toepassing/app/tools

Toepassing/app/tools

Gezamenlijke toepassing,
app en/of tools

Analyse/verwerking

Analyse/verwerking

Gedeelde opslag, analyse
& verwerking

Gedeelde opslag, analyse
& verwerking

Data-opslag

Gedeelde schijf

“los”

“vergaand”

Berichtendienst

Data-uitwisseling

Informatie-uitwisseling

Gezamenlijke toepassing

Wat wordt er gedeeld?

Berichten

Data

Informatie

Toepassing

Waarom?

Om met elkaar zeer beperkt
(alleen ‘need to know’)
informatie uit te wisselen.

Om data van anderen die voor
jou van belang is, binnen je
eigen domein te kunnen
verwerken en gebruiken.

Om een gezamenlijke
informatievraag te kunnen
beantwoorden, en deze
informatie binnen je eigen
domein te gebruiken.

Om een gezamenlijke
informatievraag te kunnen
beantwoorden en deze in een
gezamenlijke toepassing voor
een gezamenlijk doel te
kunnen gebruiken.

Voorbeeld:
Partij A, B en C zijn 3
organisaties die ieder een
eigen parkeergarage beheren.

Partij A vraagt aan B: “Zijn er
op dit moment bij jouw garage
parkeerplaatsen beschikbaar?”
Partij B antwoord: “Ja”

Partij A, B en C delen elkaars
bezoekersaantallen en
gebruiken deze data in hun
eigen systeem om prognoses
voor hun eigen parkeergarage
te maken.

Partij A, B en C delen elkaars
bezoekersaantallen en hebben
een gezamenlijk algoritme om
prognoses te maken. Deze
prognoses gebruiken ze in hun
eigen toepassingen.

Partij A, B en C delen elkaars
bezoekersaantallen en hebben
een gezamenlijke app
waarmee bezoekers op basis
van actuele of voorspelde
bezetting een parkeerplek in
één van de parkeergarages
kunnen reserveren.
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Bron: Braxwell

Gezamenlijk

Niveau 1

Informatiemanagement
Informatiemanagement is het creëren van inzicht in de data en informatie van
je organisatie. Dat is een omvangrijke taak, die je niet even met een kookboek
oplost. Toch is het essentieel voor data-innovatie om je data en informatie
goed in beeld te hebben, in ieder geval voor het (werk)proces waarmee je aan
de slag gaat.

Informatiemanagement
Inzicht in organisatie & informatie

Applicaties

Informatie &
data

Verantwoordelijkheden

Ingrediënten
•

Inzicht in werkprocessen
van de organisatie

Processen

•

Template informatie-

Stap voor stap:
1.

Vastleggen welke werkprocessen (primair en secundair) er zijn.

2.

Vastleggen welke informatie en data daarbij gegenereerd, verzameld,
gebruikt, bewerkt, bewaard, gedeeld en gepubliceerd wordt.

landschap (volgende
pagina)

3.

Vastleggen via welke applicatie welke gebruikers (of
gebruikersgroepen) toegang hebben tot deze data en wat ze er mee
mogen doen (Create, Read, Update en/of Delete).

4.

Vastleggen welke connecties er tussen applicaties zijn, of welke data
op een andere manier wordt gedeeld of gepubliceerd.

5.

Voor alle bovenstaande onderdelen steeds verder de details
uitwerken. (Zie de groene blokjes op de volgende pagina)

Let op: Als er nog niks of niet veel is gedaan aan informatiemanagement,
is dit is een enorme klus. Start daarom met de belangrijkste processen
en/of dat deel waar de urgentie voor data delen het grootst is. Begin
daarbij met eerst punt 1 t/m 4 op hoofdlijnen in beeld te brengen en werk
dit daar waar nuttig/nodig steeds dieper uit in stap 5.

Datakookboek Smart Mobility

Extra toelichting

Informatielandschap
Een informatielandschap kun je vastleggen in een overzicht van processen,
informatie-entiteiten, applicaties, gebruikers en de relaties daartussen.
In dit voorbeeld een versimpelde weergave van het informatielandschap van een
ParkeerApp-provider.

ParkeerApp

ParkeerApp Mgmt Systeem

Gebruiker

Beheerder

Systeem

Proces: Parkeren

Applicatie

Gebruiker

•
•
•
•

•
•
•
•

Eigenaar
Locatie (fysiek/online)
Aanbieder / ondersteuner
Etc.

Eigenaar
Locatie (fysiek/online)
Aanbieder / ondersteuner
Etc.

Gebruikers

CRUD

RD

R

Kentekens

CRUD

RD

R

NPR

Gemeentelijk systeem

CRU

RD

R

Systeem

Uitvoering

Parkeertransacties

R

R

CRUD

R

R

R

Financiële transacties

R

R

CRUD

R

R

R

R

-

CRU

Parkeeracties

Financiën

Proces: Transactie

Proces: Facturering

Facturen
Informatie-entiteit

Connectie

Vastleggen metadata
Zie: “Databeheer”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data: Factuur
•
•
•
•

Factuurnummer
Ontvanger
Producten
• Prijs
• Hoeveelheid
Datakookboek Smart Mobility
Etc.

Van (systeem/applicatie)
Naar (systeem/applicatie)
Heen/weer?
Doel
Welke gegevens (filter/bewerkt)
Protocol
Formaat
Frequentie
Etc.

Gebruik
C – Create
R – Read
U – Update
D – Delete
+ evt. toeliching:
• Doel van gebruik
• C/R/U/D op veldniveau
• Specificeren bewerking(en)
• Etc.

Bron: Braxwell

Databeheer
Met ‘Databeheer’ bedoelen we in de context van het Datakookboek het
vastleggen, bijhouden en evt. publiceren van de context en metadata van de
informatie in de organisatie.

Ingrediënten
•

Informatiemanagement

Stap voor stap:
1.

(vorige pagina’s)
•

‘Informatiemanagement’ op de vorige pagina’s is uitgevoerd, kun je het daar
direct uit overnemen. Per informatie-entiteit ga je vervolgens:

Document “Gezamenlijke
aanpak Metadatabeheer

Vastleggen lijst met interne informatie-entiteiten. Indien het recept voor

2.

Invullen van ‘Template B – Proces publicatie’, waarin de huidige status wordt
vastgesteld, wat de urgentie is om het deelbaar te maken en wat daar nog voor

Open Data in de G4”

moet gebeuren.
3.

Invullen van ‘Template B – Context bron & beheer’, waarin o.a. de databron,
verantwoordelijkheden, bewerkingen, etc. wordt vastgelegd.

4.

Invullen van ‘Template C – Context gebruik’, waarin voor gebruikers wordt
vastgelegd hoe zij de data kunnen gebruiken.

5.

Invullen van ‘Template A – Metadata Publicatie’, waarbij je de Nederlandse
standaard DCAT-AP-NL gebruikt om de metadata vast te leggen.

Let op: het document “Gezamenlijke aanpak Metadatabeheer Open Data in de G4”
gaat specifiek over het beschikbaar maken van open data. Dat betekent het zonder
voorwaarden aan iedereen beschikbaar maken. Maar in plaats van ‘data openbaar
maken’, kun je ook steeds ‘data deelbaar maken’ lezen, intern of extern, onder je
eigen voorwaarden.

Datakookboek Smart Mobility

Extra toelichting

Databeheer
Naast de domeinspecifieke standaarden in
het werkproces, kan voor informatiemanagement en datapublicatie in vier
onderdelen generiek de context & metadata
worden vastgelegd.

Onderdeel
Proces
Publicatie

Context
Bron & Beheer

Context
Gebruik

Metadata
publicatie

Waarom?

Wat?

Wanneer?

Voor wie?

Vastleggen proces om tot
deelbare data te komen.
Incl. prioriteren van
datasets.

Wat moet er gedaan worden
om data deelbaar te maken,
hoe moeilijk is het en hoe
hoog is de urgentie.

Bij de start van datainnovatie en –
samenwerkingen

Interne
(werk)groep+
beslissers

Om inzicht te krijgen wat de
databron is, hoe deze
beheerd wordt en welke
conversies er zijn.

Bron, proces, applicaties,
beheer, verantwoordelijken,
kwaliteit, borging, etc.

Tijdens het proces van
deelbaar maken van data

Interne gebruikers
data

Om (externe) gebruikers
inzicht te geven hoe zij de
data kunnen gebruiken.

Toegang, toelichting,
gebruikte standaarden,
documentatie, waar wel/niet
gebruiken

Bij publiceren/delen van
data.

In- en externe
gebruikers data

Vastleggen publicatie +
hoofdlijnen bovenstaande in
gestandaardiseerd
metadata formaat.

Gegevens publicatie + wat,
wie, waar en wanneer, op
hoofdlijnen.

Bij publiceren/delen van
data.
Minimale set metadata
dient beschikbaar te zijn
bij publicatie/delen.

In- en externe
gebruikers data

Datakookboek Smart Mobility

Hoe?

Overnemen uit bestaande
procesbeschrijvingen en
informatiemodel
+
zie templates uit document
“Gezamenlijke aanpak
Metadatabeheer Open Data
in de G4”

Gegevens uit bovenstaande
invullen in standaard.
Standaard:
DCAT-AP-NL

Dataparagraaf
Een ‘dataparagraaf’ is een paragraaf die opgenomen kan worden in alle
contracten die worden aangegaan met derde partijen, waarbij data een rol
speelt. In deze paragraaf regel je hoe je kan beschikken over de data die de
contractpartij genereert, verzameld en/of bewerkt. Hierdoor voorkom je de
eerder beschreven ‘data lock-in’.
Ingrediënten
•

Voorbeeld dataparagraaf:
https://www.amsterdam.nl

Stap voor stap:
1.

Gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/wonen-

/wonen-

leefomgeving/innovatie/digitale-stad/grip-op-algoritmes/

leefomgeving/innovatie/di
gitale-stad/grip-op-

Start met een bestaande dataparagraaf. Bijvoorbeeld van de

2.

Bespreek deze dataparagraaf met de eigen juridische afdeling of
adviseur

algoritmes/
3.

Zorg ervoor dat deze paragraaf opgenomen wordt in alle contracten
die worden aangegaan met derde partijen waarbij data een rol speelt.

Opmerking
•

De in dit artikel genoemde voorbeeld dataparagraaf van de gemeente gaat vooral in op
algoritmes, waarvan data een onderdeel is. Met name artikel 3 is relevant voor data. De
andere artikelen kunnen in sommige gevallen minder relevant zijn.

•

Hoe “het recht worstelt met het fenomeen ‘data’” en waar je bij contracten aan moet
denken: https://www.sva.nl/syllabus/juridische-afspraken-over-het-delen-van-data
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Open Dataselectie
Met open data maak je data openbaar, zonder voorwaarden, zodat anderen er
mee aan de slag kunnen voor hun eigen doel/applicatie. Wil je als organisatie
aan de slag met het publiceren van open data? Maar kun je niet in één keer al je
data ‘open’ maken? Dan is het goed om te beginnen met de meest waardevolle
data. Maar welke data is dat?
deze op korte termijn beschikbaar gemaakt kan worden en
‘rood’ als de data niet of heel moeilijk beschikbaar is.

Stap voor stap:
1.

Start met het opstellen van een lijst van mogelijk
beschikbare data. Gebruik hierbij bijv. de aanpak van de
eerste twee stappen van ‘Informatiemanagement’. Misschien
is het onmogelijk om een volledige lijst te maken, maar
probeer zo compleet mogelijk te zijn. Zet ook data op de lijst
die er nu nog niet is, maar gegenereerd of verzameld zo
kunnen worden.
Deel de lijst in met een logische structuur, bijv. per afdeling,
onderwerp of werkproces en start per onderdeel met de
meest voor de handliggende data. Organiseer korte sessie
met collega’s, als een soort brainstormsessies, waarbij
iedereen op post-it notes kan opschrijven welke data er
wordt gegenereerd, verwerkt, gebruikt of welke data ze
zouden willen hebben. (In deze sessie mag het nog niet gaan
over mogelijke problemen met het verzamelen, gebruiken of
publiceren van de data)

2.

Schat zelf in hoe nuttig deze data is voor anderen om te
hebben/gebruiken. Doe dit weer in sessies met je collega’s:
gebruik een muur en hang aan één kant een bordje met
‘Supernuttig’ en aan de andere kant een bordje ‘Supersaai’.
Het is nu aan jou en je collega’s om post-its met alle
(mogelijke) data een plekje te geven op het spectrum tussen
‘supersaai’ en ‘supernuttig’. Probeer dit te beoordelen vanuit
de blik van een buitenstaander.

3.

Datakookboek Smart Mobility

Bepaal huidige status van de data. Gebruik hiervoor per
(mogelijke) databron ‘Template B – Proces publicatie’ uit
‘Databeheer’ en geef de data op basis hiervan een ‘stoplichtkleur’: Noteer ‘groen’ als de data al beschikbaar is, ‘oranje’ als

4.

Test de bruikbaarheid bij andere partijen. In deze stap test je
de inschatting die je in stap 2 hebt gemaakt met ‘echte’
mogelijke gebruikers.
Dit kan bijv. door een ‘Open Datacafé’ te organiseren: nodig
een flinke hoeveelheid mensen uit diverse doelgroepen
(ondernemers, app-ontwikkelaars, collega’s, etc.) en
presenteer in korte sessies per afdeling of onderwerp de
data van de opgestelde lijst, inclusief de rood/oranje/groenindicatie. Na deze sessie mag elke deelnemer 10 stickers
verdelen over de data die ze het liefst morgen zouden
hebben/gebruiken. Ze mogen de stickers verdelen over
meerdere datasets of ‘all-in’ gaan op één dataset.
Tel aan het einde het aantal stickers per dataset, en je hebt
een beoordeling van de bruikbaarheid van de data door de
partijen die de data echt gaan gebruiken.
(Uiteraard zijn er ook andere manieren om dit te
inventariseren, maar essentie is om de daadwerkelijke
eindgebruikers goed te betrekken)

5.

Stel een prioriteitsmatrix op: op de horizontale as staat de
‘eenvoud van publicatie’, met groene datasets aan de
rechterkant en rode datasets aan de linkerkant.
Op de verticale as staat de bruikbaarheid zoals getest in stap
4, met de meest gevraagde data bovenaan.
Start met de data rechtsbovenaan, de meest gevraagde data
die met de minste inspanning gepubliceerd kan worden. En
werk stap voor stap diagonaal naar linksonder.

Datapublicatie
Wil je met je organisatie data publiceren? Zorg ervoor dat de data goed
beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is.

Ingrediënten
•

Data om te publiceren

•

Metadata (zie ‘Databeheer’)

Stap voor stap:
1.

Zorg dat de data beschikbaar en bruikbaar is. Denk hierbij aan:
•

Een gestructureerd en machineleesbaar bestandsformaat.
Zie ‘Data opslaan’.

•

Gebruik Open standaarden die iedereen makkelijk kan
gebruiken. Zie ‘Gebruik open standaarden’.

•

Lever uitgebreide en actuele metadata bij je data. Zie
‘Databeheer’.

2.

Om de data ook vindbaar te maken, gebruik je bestaande dataplatform
en catalogi waar je je data kan (laten) opnemen, zoals bijv.
data.overheid.nl en het Nationaal Georegister.

3.

Publiceer de data ook op je eigen website. Dat kan variëren van een
nieuwsartikel op de website tot een aparte (deel)website. Alleen
wanneer je heel veel data publiceert, kan het zinvol zijn om je eigen
dataportaal of catalogus te maken. (Zie bijv. data.noord-holland.nl of
data.amsterdam.nl)

Datakookboek Smart Mobility

Dataplatform
Als je data wilt delen met anderen of publiceren voor iedereen, hoe regel je dat
dan technisch? Wat voor een dataplatform heb je nodig?

Ingrediënten
•

Data om te delen of te

Stap voor stap:
1.

publiceren
•

Bekijk eerst welke bestaande platformen je kunt gebruiken:
•

Voor het delen van data, zeker bij de eerste experimenten volgens
het ‘Denk groot, begin klein en leer snel’-principe, kun je wellicht

Metadata (zie ‘Databeheer’)

starten met bijv. Google Drive, Dropbox, Onedrive of Box.
•

Deel voor het publiceren van data je data via data.overheid.nl of het
Nationaal Georegister.

2.

Als dit niet voldoet aan je eisen of wensen, bekijk dan goed wat je met je
huidige software of bestaande uitbreidingen daarop kan doen.
•

De systemen die de data verzamelen, opslaan en/of verwerken
beschikken wellicht over een export functie of een mogelijkheid de

data als API te ontsluiten.
•

GIS-software heeft vaak ook de functionaliteit (direct of als
uitbreidingsmogelijkheid) om je data met een kant-en-klaar
dataportaal te delen of te publiceren.

3.

Alleen wanneer bovenstaande niets oplevert, kun je overwegen
maatwerksoftware te laten ontwikkelen. Ook daarbij is het van belang zoveel
mogelijk gebruik te maken van bestaande software of infrastructuur, bij
voorkeur open source.
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Niet willen delen
Niet willen delen
•
•
•

Data is macht
Data lock-in
Data hold up
Partijen willen geen data delen als ze

industrie – delen leveranciers van apparaten

verwachten dat het hun concurrentiepositie

niet of nauwelijks de hiermee geproduceerde

schaadt. Zo kan het zijn dat aanbieders of

data met afnemers, waardoor de afnemers

platformen verwachten economische macht

afhankelijker kunnen worden van de
leverancier (data lock-in).

Niet kunnen delen

Niet mogen delen

te ontlenen aan data in de markt waarin ze

•

•

actief zijn.

•
•
•

Vindbaarheid
data/partijen
Onzekerheid over
commitment
Kostbaar contracten af te
sluiten
Onzekerheid wat mag en
wat niet mag

•
•

Bescherming en
zeggenschap burger
Wettelijke en
contractuele rechten
m.b.t. data
Geen oneigenlijke
inperking concurrentie

En soms ziet een partij uit vrees voor een

Ook is het mogelijk dat ze geen data

afhankelijkheidsrelatie maar helemaal van

beschikbaar stellen omdat ze denken ooit

datadeling af (data hold-up).

voordeel te kunnen hebben van exclusieve
toegang tot data, bijvoorbeeld vanwege

vooralsnog onvoorziene gebruiksmogelijkheden. Geregeld – bijvoorbeeld in de
zorg, de landbouw, het onderwijs en de auto-

Deze tekst is integraal overgenomen uit “De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven”
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/de-nederlandse-visie-op-datadeling-tussen-bedrijven
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Niet kunnen delen
Niet willen delen
•
•
•

Data is macht
Data lock-in
Data hold up

Niet mogen delen

•

•

•
•
•

•
•

aansluitende technische standaarden voor

en zouden de economische of

uitwisseling en beveiliging van data.

maatschappelijke baten ervan misschien ook

Niet kunnen delen
Vindbaarheid
data/partijen
Onzekerheid over
commitment
Kostbaar contracten af te
sluiten
Onzekerheid wat mag en
wat niet mag

Soms willen partijen onderling wel data delen

Bescherming en
zeggenschap burger
Wettelijke en
contractuele rechten
m.b.t. data
Geen oneigenlijke
inperking concurrentie

wel de kosten overstijgen, maar lukt het ze

Verder kan het – zeker bij ontbrekende

niet datadeling te organiseren. Zo weten

juridische kennis bij betrokken partijen –

geïnteresseerde partijen elkaar soms

moeilijk en duur zijn voor partijen om

simpelweg niet te vinden, waardoor niet

passende afspraken over toegang en gebruik

duidelijk is wie met wie data kan uitwisselen,

van data vast te leggen in contracten,

zeker als er geen relevante marktplaats is.

bijvoorbeeld omdat relevante wet- en
regelgeving als complex kan worden ervaren,

Ook kan vertrouwen een rol spelen: partijen

data moeilijk te waarderen zijn, of de kwaliteit

die op zich bereid zijn tot investering van tijd

of betekenis van data moeilijk te verifiëren is.

en geld in collectieve datadeel-initiatieven
maar hierbij terughoudend zijn uit
onzekerheid over de investering en
commitment van andere partijen, of over wat
er dan met data zal gebeuren. Daarnaast
kunnen er bijvoorbeeld coördinatieproblemen

Tot slot kan het partijen ontbreken aan
bewustzijn van de kansen van data delen of
aan de vaardigheden om een infrastructuur
op te zetten voor veilige, simpele en
vertrouwde uitwisseling van data.

ontstaan door ontbrekende of niet op elkaar

Deze tekst is integraal overgenomen uit “De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven”
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/de-nederlandse-visie-op-datadeling-tussen-bedrijven
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Niet mogen delen
Naar huidig recht staat het partijen binnen de

het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de

kaders van de wet vrij om afspraken te maken over

Europese Unie (‘EU’). De AVG legt plichten op aan

Niet willen delen

het delen van data en de voorwaarden waaronder

de verwerkingsverantwoordelijke en kent rechten

•
•
•

dit gebeurt. Indien de datadelende partij

toe aan de betrokkene.

Data is macht
Data lock-in
Data hold up

voorwaarden stelt, is het aan de ontvangende
partij om te bepalen of hij daarmee in kan
stemmen en tot het sluiten van de overeenkomst
over gaat. Goederenrechtelijk gezien bestaat

eigendom van data niet omdat data geen stoffelijk
object zijn. Niettemin zijn er verschillende

Niet kunnen delen

Niet mogen delen

•

•

•
•
•

Vindbaarheid
data/partijen
Onzekerheid over
commitment
Kostbaar contracten af te
sluiten
Onzekerheid wat mag en
wat niet mag

•
•

Bescherming en
zeggenschap burger
Wettelijke en
contractuele rechten
m.b.t. data
Geen oneigenlijke
inperking concurrentie

wettelijke kaders die op grond van publieke
belangen beperkingen opleggen aan datadeling,

Mededingingswet
Een ander relevant wettelijk kader is de
Mededingingswet. Deze wet verbiedt partijen

concurrentiegevoelige data te delen om
concurrentie (op bijvoorbeeld prijs) te beperken.
Verder kunnen intellectueel-eigendomsrechten
indirect van toepassing zijn op data en deling

omdat datadeling ook onwenselijk kan zijn.

hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het

AVG

de structuur en indeling van data beschermt.

Denk aan deling van persoonsgegevens zonder
wettelijke grondslag zoals instemming van de

databankenrecht, dat onder bepaalde voorwaarden

Mogelijk zijn er wettelijke regelingen die
datadeling onnodig beperken.

betreffende persoon of aan de uitwisseling van
gegevens om illegale prijsafspraken te kunnen
maken. Een belangrijk wettelijk kader is de AVG.
De AVG beoogt twee belangen te waarborgen:
de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van hun gegevens en

Deze tekst is integraal overgenomen uit “De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven”
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/01/de-nederlandse-visie-op-datadeling-tussen-bedrijven
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Thema

MaaS
Infrastructuur
Transportdiensten
Data & integratie
MaaS dienstverlening

Gebruikers

Met Mobility as a Service (MaaS) vervullen en beheren

Relevante data

reizigers al hun mobiliteitsbehoeften on-demand, op

-

Aanbod mobiliteitsdiensten (statisch)

basis van hun algemene voorkeuren en reis specifieke

-

Actueel mobiliteitsaanbod, incl. planning, actuele beschikbaarheid/drukte, reistijd

behoeften. De dienst baseert zich op de naadloze
integratie

van

alle

verschillende

publieke

en kosten

en

-

Actuele mobiliteitsvraag van personen

commerciële vervoersmodaliteiten en wordt geleverd

-

Real time statusinformatie (van verkeer/OV, en boeking/planning)

via een digitale interface.

-

Gebruikers- en boekingsdata

-

Gebruiksdata (verplaatsingen, reisintenties, gemaakte afwegingen en uiteindelijke

De dienst omvat het multimodale plannen en reserveren van de reis, ondersteuning

keuzes, etc.)

onderweg en het betalen en wijzigingen van de reis. MaaS genereert bovendien inzichten
in vraag, behoeften en reisgedrag, hetgeen effectieve aanpassingen van diensten en

Datastandaarden

investeringen in infrastructuur mogelijk maakt.

-

TOMP* (Transport Operator Mobility Provider-API)

-

GTFS* (General Transit Feed Specification)

-

GBFS* (General Bikeshare Feed Specification)

MaaS & Data

* Zie hoofdstuk ‘Datastandaarden’

Data speelt een centrale rol bij MaaS; MaaS gaat in feite over het zo efficiënt mogelijk
koppelen van vraag en aanbod van mobiliteit. Om dit goed te kunnen matchen is zowel

MaaS-waardige OV-concessies

veel (zo niet alle) data van de vraag en van het aanbod nodig.

Waaraan moet een OV-concessie voldoen om klaar te zijn voor MaaS? Zie dit document:
https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-

Belangrijke vraag hierbij is wie deze match gaat maken. Op dit moment en in de eerste

vervoer/kennisdocumenten/maaswaardige-ov-concessies

toepassingen van MaaS zal deze data verspreid zijn over diverse vervoersaanbieders,
(digitale) dienstenaanbieders en aggregators. Mogelijk ontstaat op de langere termijn

Voorbeelden

een (de)centrale oplossing/systeem/platform waarbij de benodigde data veilig en

Zie de voorbeelden in hoofdstuk ‘Voorbeelden’ met een MaaS-label

binnen privacy-wetgeving gedeeld kan worden. Op welke wijze een dergelijk platform
kan ontstaan en wie daar welke rol bij speelt is op dit moment één van de belangrijkste
kwesties t.a.v. MaaS.

Datakookboek Smart Mobility
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Thema

Logistiek
Met het thema ‘Logistiek’ richt het Smart Mobility

Relevante data

Platform MRA zich op het slimmer maken van de

-

Locatie van voertuigen

goederenlogistiek. Hierbij zijn er met name kansen voor

-

Planning

het optimaliseren van vervoerstromen, zoals

-

Route + stops

bijvoorbeeld konvooi rijden, bundeling goederen en

-

Type truck/vervoermiddel

ontwikkeling van control towers.

-

Type lading (vers, gevaarlijk, etc.)

-

Details lading (inhoud, gewicht en afmetingen)

-

Beladingsgraad (gewicht/volume)

De voertuigen worden bijvoorbeeld uitgerust met slimme techniek en bedrijven gaan
meer met elkaar samenwerken en delen daarbij data. Wij richten ons specifiek op de
mainport-, bouw- en stadslogistiek.

Datastandaarden

De hiervoor opgestelde Samenwerkingsagenda Logistiek voor de MRA bestaat uit drie
hoofdopgaves:

-

TransFollow/eCMR* (internationaal vervoer van goederen over de weg)

-

OTM* (Open Trip Model)

-

iShare*

* Zie hoofdstuk ‘Datastandaarden’

-

Passende ruimte voor schakels uit de logistieke ketens;

-

Het efficiënter faciliteren van logistieke stromen;

Voorbeelden

-

Stillere, schonere en veiligere vervoersbewegingen.

Zie de voorbeelden in hoofdstuk ‘Voorbeelden’ met een Logistiek-label

Logistiek & data
Waar bij de andere thema’s overheidsdata een grote rol speelt, gaat het bij ‘Logistiek’
vooral om de data van private partijen. Alle data die nodig is om de logistiek efficiënter,
stiller, schoner en veiliger te maken is aanwezig, vaak ook al gedigitaliseerd, maar
verdeeld over veel verschillende private partijen. Alhoewel er een onmiskenbare gedeeld
belang is om data te delen, is het een uitdaging om de data op zo’n manier te delen dat
dit niet de onderlinge concurrentie verstoord.

Datakookboek Smart Mobility
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Thema

Digitale & fysieke infrastructuur
Het thema Digitale & Fysieke Infrastructuur richt

Relevante data

zich op het optimaliseren van verkeersstromen en

-

Wegennet, hoofdroutes, tunnels/bruggen, etc.

toekomstbestendig assetmanagement.

-

Locatiereferentie

-

Regelgeving (voertuigbeperkingen, milieuzones, maximumsnelheden, etc.)

Smart mobility-concepten hangen in grote mate

-

Huidige status netwerk (wegwerkzaamheden, incidenten, rijstroken open/dicht)

samen

-

Huidige intensiteit, puntsnelheden en reistijden

-

Situatieberichten (incidenten, wegwerkzaamheden, maatregelen)

-

Wegwerkzaamheden, omleidingen

-

Statische & dynamische parkeerinformatie

-

Actuele en geplande reizen / verplaatsingen weggebruikers via navigatiesystemen,

met

de

infrastructuur.

En

nieuwe

ontwikkelingen zoals deelvervoer, elektrisch rijden

en zelfrijdende voertuigen hebben invloed op de
ontwikkeling van de infrastructuur en de openbare
ruimte.

apps en mobiele telefoon in het algemeen
-

Digitale & fysieke infrastructuur en data

Verwachte bezoekersaantallen grote evenementen

Datastandaarden

Veel van de data die in dit document genoemd wordt, wordt verzameld in de

-

digitale en fysieke infrastructuur van de wegbeheerders. Enerzijds via ‘fysieke’

DATEX-II*

* Zie hoofdstuk ‘Datastandaarden’

sensoren zoals VRI’s, detectielussen en camera’s, anderzijds via ‘digitale’
Voorbeelden

kanalen door het gebruik van navigatiesystemen, apps en mobiele telefoons

Zie de voorbeelden in hoofdstuk ‘Voorbeelden’ met een Infrastructuur-label

door de weggebruikers.
Samen is deze data onmisbaar voor het verzamelen van betrouwbare
verkeersdata en het optimaliseren van verkeersstromen.
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Thema

Gebiedsontwikkeling
De bouwopgave in Nederland omvat ruim 700.000
woningen tot 2030. Tussen 2016 en 2040 is er in de
Metropoolregio Amsterdam behoefte aan maar liefst
250.000 nieuwe woningen. Een groot deel van die
woningen moet in de bestaande stad worden gebouwd,
naast andere functies die een plek moeten krijgen in die
gebieden. Mobiliteit en gebiedsontwikkeling raken
steeds meer met elkaar verweven.

Relevante data

-

uiteindelijke keuzes, etc.)

Hoe kun je de vraag naar en het gebruik van slimme en schone
mobiliteitsconcepten monitoren? En hoe ga je vervolgens om met die data die
wordt gegeneerd daarvoor? Wie pakt welke rol in dit proces?

-

Wat vragen andere logistieke stromen in de wijk (bijv afval, pakketbezorging,
bevoorrading voorzieningen) t.a.v. eisen voor de aanleg van de openbare ruimte,
contracten met logistieke bedrijven, etc.

Datakookboek Smart Mobility
Thema’s

Huidige parkeernormen en parkeerdruk (auto en fiets)

-

Onderzoek naar de échte (ruimtelijke) impact en organisatie- en

Zie de voorbeelden in hoofdstuk ‘Voorbeelden’ met een Gebiedsontwikkeling-label

Wanneer is een wijk een succes? Hoe kun je straks vaststellen dat de wijk precies zo
functioneert als bedacht, of dat er misschien nog kleine of grote aanpassingen nodig
zijn? Al in de fase van gebiedsontwikkeling is het goed vast te leggen welke processen
en systemen in de wijk je wilt monitoren. Vragen die daar bij spelen zijn o.a.:

-

Huidige capaciteit netwerk, prognoses gebruik in de toekomst

-

Voorbeelden

Gebiedsontwikkeling & data

Welke eisen stellen we aan digitale en fysieke infrastructuur (bijv. de plaatsing van
sensoren als de openbare ruimte wordt aangelegd, IVRi’s, real-time informatie over
garages en stallingen) om inzicht te hebben in bereikbaarheid, doorstroming en
beschikbaarheid van mobiliteit.

-

bekostigingsvormen van échte Smart Mobility-projecten.

Bij mobiliteit gaat het om Smart Mobility zoals deelmobiliteit en in-car applicaties, maar
evengoed mobiliteitsoplossingen zoals spreiden in de tijd, goede fietsnetwerken. Bij
gebiedsontwikkeling gaat het niet alleen om het vastgoed, maar ook over de kwaliteit
van de openbare ruimte.

-

Mobiliteitsonderzoek (verplaatsingen, reisintenties, gemaakte afwegingen en
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Bron: https://xkcd.com/927/
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MaaS

TOMP-API
Met de TOMP-API, kunnen vervoerders hun diensten en beschikbaarheid digital
beschikbaar stellen aan MaaS-dienstverleners. De MaaS-dienstverleners
kunnen vervolgens deze diensten via de API aan hun gebruikers aanbieden,
zodat zij kunnen plannen, reserveren, ingebruiknemen en betalen.
Inhoud
Statische informatie over beschikbare
diensten, volgens GBFS+-standaard
Gebruikersgegevens van reizigers
Planning, beschikbaarheid, verwachte
reistijd en kosten van de diensten
Reserveren/boeken van de diensten
Verlenen
van
toegang
tot
het
vervoermiddel
Betaling van de dienst
Ondersteuning voor reizigers voor of
tijdens de reis
Informatie over het vervoermiddel (kan
per vervoermiddel specifiek gemaakt
worden)

Bron & meer informatie
•
Datakookboek Smart Mobility

https://github.com/TOMP-WG/TOMP-API/wiki

Betrokken partijen:
Ministerie van I&W
Cargaroo
InTraffic/TURNN
PAXX
DAT.Mobility/Kyyti/GoOV
CITYWAY
GVB
Status gebruik
Publiek-privaat initiatief met brede basis in
Nederland/Benelux. De huidige API zal dit jaar
(2020) door betrokkenen in zullen de
betrokkenen de API gaan gebruiken en
voortdurend uitbreiden.

General Transit Feed
Specification (GTFS)
GTFS is de wereldwijde standaard waarmee OV-vervoerders hun haltes, lijnen
en dienstregeling digital beschikbaar kunnen stellen in een volledig open
dataformaat

Inhoud
-

OV-haltes

-

Routes/lijnen

-

Dienstregeling/tijden

-

Haltetijden

-

Kosten (optioneel)

Bron & meer informatie
•
Datakookboek Smart Mobility

https://developers.google.com/transit/gtfs

Betrokken partijen:
Google
OV dienstverleners in de hele wereld
Status gebruik
Gestart in 2005 door Google als Google
Transit
Feed
Specifications,
zodat
vervoerders eenvoudig hun haltes, lijnen en
dienstregeling in Google Maps konden
invoeren. Inmiddels is de ‘General’ Transit
Feed Specification volledig open en de
wereldwijde standaard.

OV

OV

GTFS Realtime
GTFS Realtime is een uitbreiding op GTFS (zie vorige pagina), met realtime
informatie. Waar GTFS enkel de statische informatie bevat, kan via GTFS
Realtime de actuele situatie van het openbaar Vervoer beschikbaar gesteld
worden.
Inhoud
-

Trip updates
Actuele wijzigingen op de haltetijden,
bijvoorbeeld bij een vertaging van een bus

of tram.
-

Service alerts
Serviceberichten, bijvoorbeeld wanneer
een halte gesloten is of er een omleiding
van toepassing is

-

Vehicle positions

Betrokken partijen:
Google
OV dienstverleners in de hele wereld
Status gebruik
Net als GTFS is GTFS Realtime een
wereldwijde standaard met veel gebruikers.
In Nederland wordt de realtime informatie
echter vooral via de BISON-standaard
KV78turbo beschikbaar gesteld. GTFS
Realtime is ook (deels) beschikbaar.

De actuele geografische locatie, snelheid
en bezetting van vervoermiddelen zoals
bus, tram, metro of trein.

Bron & meer informatie
•
Datakookboek Smart Mobility

https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime

MaaS

General Bikeshare Feed
Specification (GBFS)
Wat GTFS is voor OV-aanbieders, is GBFS voor aanbieders van deelfietsen en –
scooters. Met GBFS kunnen zij hun diensten en actuele beschikbaarheid digital
beschikbaar stellen.

Inhoud

Betrokken partijen:

-

Organisatie

-

-

Stations

-

Fietsen, beschikbaarheid en

-

Deelfiets en –scooteraanbieders

voorwaarden/prijs.

-

Applicatie-ontwikkelaars

-

Technologieleveranciers

NABSA

(North

American

Bikeshare

Association)

GBFS is read-only, er kunnen geen fietsen
geboekt of gereserveerd worden.

Status gebruik
GBFS is ontwikkeld onder leiding van de
NABSA, door een cross-sectoraal team van
deelfietsaanbieders, app ontwikkelaars en

technologie-aanbieders.

Gereleased

in

November 2015 en inmiddels toegepast door
meer dan 230 deelfiets en -scooteraanbieders
over de hele wereld.
Bron & meer informatie

Datakookboek Smart Mobility
Credits foto: MassPrivateI

•

https://nabsa.net/opendata/

•

https://github.com/NABSA/gbfs

Infrastructuur

DATEX II
Datex II is een Europese standard voor het uitwisselen van verkeersinformatie
tussen verkeerscentrales, vervoerders en mediapartners. Het bevat o.a.
informatie over ongelukken en wegwerkzaamheden.

Inhoud
-

Incidenten (Ongelukken, files, extreem
weer, etc.)

-

Acties vanuit verkeercentrale (Afgesloten

wegen, omleidingen,
wegwerkzaamheden)
-

Impact (informatie over beschikbare
rijstroken en vertragingen)

-

Meetdata (snelheden, intensiteit,
reistijden, etc)

-

Service informatie

-

DRIP Beeldstanden

Bron & meer informatie
•
Datakookboek Smart Mobility
Credits foto: M.M.Minderhoud (Wikipedia/Michiel1972)

https://www.datex2.eu/datex2/specifications

Betrokken partijen:
Europese Standaardiseringscomité (CEN,
Comité Européen de Normalisation)
Verkeerscentrales / verkeersmanagement
Vervoerders
Mediapartners
Status gebruik
DATEX II is de officiële Europese standaard
voor het uitwisselen van verkeersinformatie
en wordt uitgebreid gebruikt in Europa. De
meeste data die via de NDW beschikbaar
wordt gesteld is conform de Datex-2
standaard. Vanwege de brede toepasbaarheid
is DATEX II een relatief complexe standaard.

OV

BISON
Het platform BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland) heeft als
functie het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle standaarden
(‘koppelvlakken’, KV) die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar
vervoer faciliteren.

Inhoud
-

Dienstregeling (KV1)

-

Dynamische perrontoewijzing (KV4 + 5)

-

Actuele punctualiteit (KV6)

-

Geplande en actuele reisinformatie op
haltes (KV7+8)

-

Korte Afstand Radio (KV9)

-

Mutaties op operationeel proces (KV17)

-

Actuele haltetijden (KV19)

-

Tijdelijke

mutaties

op

geplande

vervoerscapaciteit (KV20)
-

Producten, prijzen en tarieven (PPT)

Betrokken partijen:
Vervoerders (GVB, NS, Arriva, etc.)
NDOV-Loketten
Concessieverleners (VRA, Provincies, Min.
I&W, etc.)
Private partijen
Reizigers (ROVER)
Status gebruik
De BISON-standaarden zijn in gebruik door
vrijwel alle vervoerders in Nederland. Het zijn
de standaarden waarmee de OV-data via de
NDOV-loketten beschikbaar wordt gesteld.

Bron & meer informatie
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•

http://bison.connekt.nl/standaarden/ en http://bison.connekt.nl/over-bison/

•

https://ndovloket.nl/

Logistiek

eCMR
eCMR is de digitale vrachtbrief, waarmee in de gehele logistieke keten de
verlader, vervoerder en ontvanger

Inhoud
Naam van chauffeur en naam van het bedrijf.
Datum van levering bestelling.
De plaats en datum van opmaken van de
vrachtbrief.
Naam en vestigingsplaats van de afzender,
vervoerder en ontvanger.
De plaats en datum waar de goederen geladen
worden.
De plaats waar de goederen gelost moeten
worden.
De aard en het aantal van de colli.
De wijze van verpakking.
De omschrijving van de goederen.
Eventuele bijzondere kenmerken.
Het
bruto
gewicht
of
een
andere
hoeveelheidsaanduiding.

Betrokken partijen:
TransFollow (initiatiefnemer)
Verlader
Vervoerder
Ontvanger
Status gebruik
eCMR is een Nederlands initiatief, dat
inmiddels als aanvulling op het Europees
CMR-verdrag een juridische grondslag heeft
als digitaal middel in 24 Europese lidstaten.

Bron & meer informatie
•
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https://www.sva.nl/themas/cmr-en-ecmr/ecmr

Logistiek

Open Trip Model (OTM)
Het Open Trip Model is een open source data deelmodel, of eenvoudiger: een
woordenboek voor het delen van logistieke data. Het model maakt
communicatie tussen verschillende soorten systemen mogelijk zonder
ingewikkelde koppelingen of vertalingen.

Inhoud
-

Vaste locaties (van bijv. hubs, fabrieken,
milieuzones)

-

Voertuigen (bijv. type, huidige locatie en

sensordata)
-

Routes (geografisch) & routeplanning

-

Ladinggegevens

-

Gebeurtenis (bijv. files, aankomst op
bestemming, verlading, etc.)

Bron & meer informatie
•
Datakookboek Smart Mobility

https://www.opentripmodel.org/

Betrokken partijen:
Simacan (initiatiefnemer, via
Benutten), nu beheerd door SUTC
Verladers
Vervoerders
Wegbeheerders/verkeerscentrales

Beter

Status gebruik
Het Open Trip Model is nog volop in
ontwikkeling. Gestart als een experiment
vanuit Beter Benutten, wordt het nu gebruikt
door vele partijen in de logistieke sector.

Logistiek

iShare
iSHARE is een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie.
Het Afsprakenstelsel maakt het mogelijk dat iedereen met iedereen logistieke
data kan delen. Ook met tot dusver onbekenden. Simpel. En gecontroleerd.
Want de data eigenaar beslist te allen tijde wie toegang heeft tot welke data en
op welke manier.
Inhoud
-

Identificatie

-

Authenticatie

-

Autorisatie

iShare zegt niks over de inhoud van een

Betrokken partijen:
Topsector Logistiek
Neutraal Logistiek Informatie Platform
Verladers
Transporteurs
Expediteurs
Softwareleveranciers

uitwisseling. Hiervoor kan bijv. een van de
eerder genoemde (logistieke) standaarden
gebruikt worden.

Bron & meer informatie
•
Datakookboek Smart Mobility

https://www.ishareworks.org/ishare

Status gebruik
In opdracht van de Topsector Logistiek
hebben in 2017 tientallen publieke en private
partijen uit de logistieke sector gezamenlijk
uniforme
afspraken
voor
identificatie,
authenticatie en autorisatie ontwikkeld.

Algemeen

Open API Specification
De Open API Specificatie beschrijft hoe een API gedocumenteerd kan worden,
zodat ontwikkelaars precies weten hoe ze een API kunnen gebruiken, zonder
iets te hoeven weten van de onderliggende technologie. De Open API
specificatie is zowel leesbaar voor machines als begrijpelijk voor mensen.

Inhoud
-

Licentie

-

Server

-

Componenten, paths, parameters

-

Requests

-

Responses

-

Etc.

De Open API Specificatie beschrijft welke
vragen je aan een API kan stellen, hoe je die

vragen kan stellen en in welk format je een
antwoord krijgt.

Bron & meer informatie
•
Datakookboek Smart Mobility

https://swagger.io/specification/

Betrokken partijen:
Aanbieders van API’s (Datahouders)
Software ontwikkelaars
Status gebruik
De Open API Specification, gestart als
‘Swagger’, is een wereldwijde standaard voor
het metadateren van API’s, met een
wijdverbreid gebruik. In Nederland staat het
op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van de
Rijksoverheid.

Datakookboek Smart Mobility
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OpenWaste in Haarlem

Logistiek

In de Haarlemse binnenstad wordt bedrijfsafval door één neutrale wagen opgehaald in plaats van door meerdere
afvalinzamelaars.
Betrokken partijen
Afvalinzamelaars
Ondernemers

Relevante data
•
•

Slimme software en een samenwerking tussen commerciële afvalinzamelaars zorgt ervoor dat
het bedrijfsafval met één neutrale wagen opgehaald kan worden. De klant merkt hier niks van en
betaald gewoon bij zijn/haar eigen afvalinzamelaar. De wagen registreert per klant hoeveel afval
er is opgehaald; deze data wordt via het platform met de betreffende inzamelaar gedeeld.
Deze proef onder de naam ‘Green Collecting Haarlem’ zorgt na een maand al voor 67% minder
ritten met bedrijfsafvalwagens in de stad. Dit kan oplopen naar een besparing van 10 ton C02uitstoot op jaarbasis.

Datakookboek Smart Mobility
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Klantgegevens (bedrijfsafval)
Meetgegevens opgehaald aval (per klant)

Status

Ambitie/
Kans

Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Last Mile Fresh Amsterdam

Logistiek

Horeca-ondernemers kunnen met ‘Last Mile Fresh Amsterdam’ hun bestellingen bij verschillende leveranciers in
één keer laten bezorgen.
Betrokken partijen
Logistieke bedrijven
Horecagroothandels
Horeca-ondernemers

Relevante data
•
•
•

Easy Dish is een neutraal online bestelplatform, waarop horecaondernemers bij hun eigen
leveranciers kunnen bestellen. In een ‘vers’ sorteercentrum, nét iets buiten het centrum van
Amsterdam (in de Houthavens) worden deze goederenstromen gebundeld en vervolgens met de
lichte elektrische vrachtvoertuigen in één keer gekoeld of bevroren bezorgd.
De uitstoot wordt hierdoor fors gereduceerd en de horeca-ondernemer hoeft nog maar één keer
per dag de bestellingen aan te nemen.

Datakookboek Smart Mobility
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Klantgegevens
Bestelgegevens
Product- en voorraadgegevens horecagroothandels

Status

Ambitie/
Kans

Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

MaaS pilot Zuidas

MaaS

Overheid, werkgevers en MaaS-aanbieders werken op de Amsterdamse Zuidas samen om de bereikbaarheid van
de Zuidas structureel te verbeteren, door een serieus alternatief voor de auto te bieden.
Betrokken partijen
Werkgevers
MaaS-aanbieders
Vervoeraanbieders
Overheid

Relevante data

Foto: https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1131/maas-pilot-amsterdam-zuidas/landing

•
•
•
•

Mobiliteitsvraag van medewerker op de Zuidas
Aanbod mobiliteitsdiensten op de Zuidas
Actuele verkeer/mobiliteitssituatie Zuidas
Gebruik- en gebruikersgegevens MaaS-diensten

Een consortium van geselecteerde partijen (Transdev, Amber, Over Morgen en Radiuz) werkt samen met
de overheid en toonaangevende werkgevers om een MaaS-dienst te realiseren (die snel door kan schalen
naar andere doelgroepen en buiten de Zuidas), die een serieus alternatief kan vormen voor de auto en
reizigers flexibiliteit biedt.

Status

Overheden co-finaniceren het versneld ontwikkelen van de MaaS-dienst die in eerste instantie is gericht
op de zakelijke reiziger. Betrokken werkgevers fungeren als betalende klanten en bieden de dienst aan
hun medewerkers aan.

Ambitie/
Kans

N.B: In dit project wordt de TOMP-API geïmplementeerd. Zie ‘TOMP-API’ in ‘Datastandaarden’
Datakookboek Smart Mobility
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Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Tranzer, TRIPPS en diverse andere MaaS app-aanbieders

MaaS

Op lokaal niveau zijn in het land diverse MaaS-aanbieders actief. De aangeboden vervoersmodaliteiten wisselen per
initiatief, maar steeds is met één app een veelvoud van opties zoals bijv. fiets, deelauto, taxi en OV direct beschikbaar.
Betrokken partijen
Reizigers (zowel privé als zakelijk)
MaaS-aanbieders
Vervoeraanbieders (publiek en privaat)

Relevante data
•
•
•
•
Alle verschillende opties voor je reis van A naar B overzichtelijk en eerlijk op je Mobiel. Met
Tranzer koop je in-app tickets voor het openbaar vervoer of bestel je makkelijk een fiets of taxi.
Tranzer is gratis te downloaden voor iOS en Android.
Tripps is een app waarmee je al je vervoer kunt plannen, boeken en betalen. Één dienst voor alle
reizen met een persoonlijk reisadvies. In Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern wordt een pilot
gestart met o.a. deelfietsen en deelauto’s.
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Actuele mobiliteitsvraag van deelnemers
Actueel mobiliteitsaanbod, incl. kosten & voorwaarden
Gebruikersdata
MaaS-gebruiksdata

Status

Ambitie/
Kans

Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Mokumflex

On demand

Waar eerst bussen reden in Driemond en Gaasperplas rijdt nu een vraagafhankelijke vervoersdienst. Via app of
telefoon kan een rit aangevraagd worden, van ‘oude’ bushalte naar station voor EUR 2,50 per rit.
Betrokken partijen
Vervoerder (RMC)
Reizigers
Overheid

Relevante data

Foto: https://www.mokumflex.nl

•
•
•
•

Actuele mobiliteitsvraag van deelnemers
Actueel mobiliteitsaanbod, incl. kosten & voorwaarden
Gebruiksdata
Gebruikersdata

Mokumflex is een vervoersdienst voor vervoer van Driemond naar Station Weesp en Station
Gaasperplas en voor de haltes van voormalig GVB lijn 30 & 31 in Landelijk Noord. De
vervoersdienst wordt in samenwerking met de gemeente Amsterdam door RMC uitgevoerd.

Status

Een rit moet minimaal 1 uur van te voren gereserveerd te worden, tussen 15 minuten vóór en 15
minuten ná de door u gereserveerde tijd, wordt de reiziger opgehaald bij de gevraagde halte. Er
reizen mogelijk andere reizigers mee en er kunnen onderweg tussenstops gemaakt worden. Via
een app is steeds de verwachte aankomsttijd te zien.

Ambitie/
Kans

Datakookboek Smart Mobility
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Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Connected Transport Corridors (CTC)

Logistiek

Op een aantal veel gebruikte logistieke routes worden vervoerders gestimuleerd om te digitaliseren en data te
delen met wegbeheerders en anderen.
Betrokken partijen
Overheden
Wegbeheerders
Logistiek dienstverleners

Relevante data
•
•
•
•
•
Onder de noemer Connected Transport Corridors worden succesvolle pilots op het gebied van
data uitwisseling geïntegreerd in de logistieke praktijk, o.a. in de Metropoolregio Amsterdam.
Gedigitaliseerde vervoerders gebruiken data over verkeersomstandigheden, milieuzones en
venstertijden om de beste route te kiezen voor hun vrachtwagens. Ze delen data over hun
aankomst- en vertrektijden met hun klanten, zodat die precies weten wanneer ze aankomen en
de wachttijden korter worden. De chauffeur ontvangt snelheids- en route-adviezen en daar waar
mogelijk kan prioriteit gegeven worden bij verkeerslichten, zodat de doorstroming verbetert.
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Aankomst- en vertrektijden
Lading en type voertuig
Actuele verkeerssituatie (files, incidenten, etc.)
Milieuzones, doorrijdhoogtes, regelgeving, etc.
Etc.

Status

Ambitie/
Kans

Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Ring-Ring

Beïnvloeding

Ring-Ring is een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan fietskilometers regelrechte voordelen te
koppelen.
Betrokken partijen
Fietsers
Ondernemers/Werkgevers
Zorgverzekeraars
Steden

Relevante data
•

Ring-Ring is een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan fietskilometers directe
voordelen te koppelen. En wel vanuit vier partijen: ondernemers, werkgevers, steden en
(zorg)verzekeraars. Gegevens over fietsroutes worden gevolgd via GPS met een Android/iPhone
app en opgeslagen in een database. Op basis van die data zijn en worden diverse diensten
ontwikkeld. De dienstverlening wordt geregeld vanuit een sociale onderneming en de data zijn
ondergebracht in een aparte stichting. Maatregelen zoals het afkappen van begin- en eindpunt
van een route dienen om de privacy van deelnemende fietsers te beschermen.
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Geanonimiseerde fietsdata
(waar, wanneer en welke afstanden)

Status

Ambitie/
Kans

Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Marineterrein pilot zelfrijdend

Infrastructuur

Op het Marineterrein Amsterdam start Gemeente Amsterdam medio 2020 in samenwerking met verschillende
partijen een pilot met zelfrijdend vervoer.
Betrokken partijen
•
•
•
•
•
•

AMS Institute
GVB
Gemeente Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Vervoerregio Amsterdam
Bureau Marineterrein Amsterdam

Relevante data
•
•

Wegennetwerk & actuele status/gebruik
Ervaringen gebruikers

Het zelfrijdende busje dat volledig elektrisch zijn passagiers vervoert, rijdt vanaf medio 2020 een
route op- en net buiten Marineterrein Amsterdam om te testen of een zelfrijdend (autonoom)
voertuig als passagiersvervoer kan werken in de stad.

Status

Het busje heet Olli en zou met zijn aaibare en toegankelijke uiterlijk een rol van betekenis
kunnen gaan spelen in duurzaam passagiersvervoer. Met behulp van een slimme sensor op het
dak scant Olli continu zijn omgeving. Daarmee registreert hij veranderende verkeerssituaties en
reageert daar goed op.

Ambitie/
Kans
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Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Crowd Management Monitoring Systeem Amsterdam

Infrastructuur

Het Crowd Management Monitoring Systeem Amsterdam (CMSA) brengt real time voetgangersstromen in beeld,
zodat er beter op drukte gestuurd kan worden. Nu op de Wallen, maar straks ook tijdens SAIL 2020
Betrokken partijen
Gemeente Amsterdam

Relevante data
•

De Wallen is een druk bezocht gebied met een beperkte beschikbare ruimte waar veel bezoekers
in de weekenden en met name in de avonduren komen. Om deze voetgangersstromen zo
geordend mogelijk te laten verlopen, wordt er op drukke momenten crowdmanagement
toegepast op de Wallen.
Als een situatie door te grote drukte onveilig wordt, kan de gemeente ingrijpen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld met digitale informatieborden, zodat mensen weten welke route ze moeten nemen.
Of er wordt eenrichtingsverkeer op bepaalde routes ingesteld.
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Sensordata (Wifi & camera’s) over loopstromen,
looproutes, verblijftijden en wachtgebieden

Status

Ambitie/
Kans

Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Operationeel Mobiliteitscentrale 3.0 (OMC)

Infrastructuur

Met voetbalfans, concertgangers, winkelend publiek en bioscoopbezoekers kan het erg druk worden in het
Amsterdam ArenA-gebied. Vanuit het Operationeel Mobiliteitscentrum wordt de massa in goede banen geleid.
Betrokken partijen
Amsterdam ArenA
Politie
Gemeente Amsterdam
Vervoerders

Relevante data
•
•
•
•
Vanuit het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC) in de Amsterdam ArenA houden o.a. de
ArenA, gemeente, politie en NS de stroom van bezoekers in het Arenagebied in de gaten.
Het Arenagebied is proeftuin voor digitale toepassingen, zowel om het de bezoekers naar de zin
te maken, als stadion, politie en gemeente te helpen met het in goede banen leiden van de
massa mensen.

Status

Ambitie/
Kans

https://www.parool.nl/amsterdam/dit-was-de-generale-repetitie-voor-het-ekvoetbal~ba6376d6/
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Telcamera’s
Kassasystemen, parkeersystemen, etc.
Social media
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Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project

Knip Munt direct op Google Maps

Infrastructuur

Ingrijpende structurele wijzigingen in de verkeersituatie van de openbare ruimte kunnen nu nog niet van te voren
worden doorgegeven aan leveranciers van navigatiesystemen.
Betrokken partijen
Gemeente Amsterdam
Google

Relevante data
•
•

Op 2 november 2016, 5:00 uur voerde de gemeente Amsterdam een belangrijke herstructurering
rondom de Munt uit, waardoor de verkeersituatie van het ene moment op het andere drastisch
veranderde. Bij een dergelijke ingreep is het belangrijk de navigatiesystemen goed op de hoogte
zijn van de verandering. Er zijn echter geen systemen of procedures waarmee een wegbeheerder
deze wijzigingen vooraf kan doorgeven aan leveranciers van navigatiesystemen.
Voor deze ingreep is samengewerkt met Google om er voor te zorgen dat exact op het
betreffende tijdstip de situatie ook veranderde op Google Maps, om zoveel mogelijk verwarring
te voorkomen.
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Wegennetwerk
Routeplanning (Google Maps)

Status

Ambitie/
Kans

Uitdaging/
Knelpunt

Concept/
Idee

Pilot/
Project
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Overzicht mogelijke data (1/3)

Zie bijlage ‘Overzicht Smart Mobility Data.xlsx’ voor meer details
Netwerk & fysieke
infrastructuur

Situatieberichten
Wegennet (NWB)
Basisregistratie Topografie

Hoofdroutes

Capaciteit
Tunnels & bruggen

Locatiereferentie
Regelgeving

Verkeersmanagement

Netwerk

(i)VRIs
Status kruispunten

Intensiteiten

Puntsnelheden

Reistijden/snelheden
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Infrastructuur (IMGEO)
Elementen (IMGEO)
Palen (IMGEO)
Sensoren (IMGEO)
Hoofdnet Auto
Hoofdnet Fiets
Hoofdnet OV
Capaciteit wegvakken
Tunnels
Sluitingen tunnels
Bruggen
Openingen bruggen
Voertuigbeperkingen
Gebied Milieuzone
Maximumsnelheden
Borden (o.a. ge- en verbodsborden)
Maximale doorrijhoogtes
Restcapaciteit wegvakken
Dynamische capaciteit
Regelscenario's
Schakelprogramma's
Locaties
Actuele data
Verzadigingsgraad kruispunten
Cyclustijd kruispunten
Wachtrijlengte kruispunten
Wachttijd kruispunten
Tijd tot groen kruispunten
Intensiteit auto (per voertuigtype)
Intensiteit voetgangers
Intensiteit Fiets
Snelheid auto
Snelheid voetgangers
Snelheid Fiets
Snelheid auto
Snelheid voetgangers
Snelheid Fiets

Status

Registraties

Afwijkingen & incidenten

Incidenten
Evenementen
Wegwerkzaamheden
Omleidingen

Meldingen
Stilstaande voertuigen
Fysieke infrastructuur/asset Bewegwijzeringsdata
management
Object beheerssysteem

Kwaliteitswaarden

Verkeersinzicht

Verkeerstellingen
Reizigerstellingen
Herkomst-bestemming
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Wegwerkzaamheden
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Verkeersberichten
Veiligheidsgerelateerd
Brugopeningen
Open/dicht rijstroken, plusstroken en spitsstroken
Status Pijl/kruissystemen
DRIP-meldingen
Beeldstanden
Sluitingen tunnels
Openingen bruggen
Actuele regelscenario's
Streaming camerabeelden
Cameramatches (kentekenregistraties)
Aantal herkende kentekens
Actuele incidenten
Restduur incidenten
Evenementenkalender
Geplande wegwerkzaamheden
Actuele wegwerkzaamheden
Geplande omleidingen
Actuele omleidingen
Incidentmeldingen
Locaties + opschrift bewegwijzering
Straatmeubilair
Kunstobjecten
Overige objecten openbare ruimte
Verlichting
DRIPs
Kwaliteitswaarden wegennetwerk
Kwaliteitswaarden fietspaden
Kwaliteitswaarden trottoir/voetgangersgebied
Tellussen
Tellingen
Reizigerstellingen OV
Herkomst-bestemming Auto (per voertuigtype)
Herkomst-Bestemming Voetgangers
Herkomst-Bestemming Fiets
Reisduur

Overzicht mogelijke data (2/3)

Zie bijlage ‘Overzicht Smart Mobility Data.xlsx’ voor meer details
Mobiliteitsgedrag

Reizigersonderzoek
Verkeersprognoses
Mobiliteitsbeïnvloedende
ontwikkelingen

Parkeren

Taxi

Verplaatsingsgedrag reizigers
Mobiliteit personen en goederen
Verplaatsingsonderzoek
Autobezit
Leaseauto's + leaseautogebruikers
Reismotieven
Tevredenheidscijfers
Per wegvak
OV-gebruik prognoses
Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelingen toerisme
Autobezit
Vervoerbezit
OV-Abonnementenbezit
Statisch: Locaties & capaciteit Garages
P&R-terreinen
Parkeerautomaten en verwijsborden
Straatparkeren
Invalidenparkeerplaatsen
Tariefgebieden (tarieven, tijden & grenzen)
Oplaadpunten elektrisch vervoer
Touringcars
Vrachtwagens
K+R stroken
Dynamisch: Beschikbaarheid Garages
P&R-terreinen
Straatparkeren
Oplaadpunten elektrisch vervoer
Actuele informatie Parkeerverwijssystemen
Parkeerontheffingen
Parkeergebruik
Parkeertransacties
Scandata parkeren
Naheffingsaanslagen parkeren (boetes)
Vergunningen
Afgegeven vergunningen
Wachtlijsten vergunningen
Taxistandplaatsen
Taxivergunningen
Taxibedrijven
Aantallen
Taxigebruik
Herkomst/Bestemming + tijdstippen
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OV

Statische OV-data

Dynamische OV-data

Beleidsdata
Reizigersgegevens

Fiets

Fietsparkeren

Fietsnetwerk
Fietsstromen
Voetgangers

Brom- en snorfietsen
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Voetgangersgebieden
Loopstromen

Snelheid

Routes & lijnen
Rijtijden/dienstregeling
Haltes & stations
Toegankelijkheid haltes & stations
Medegebruik trambaan
Real-time vertrektijden (incl. vertraging)
Actuele omleidingen
Actuele storingen
Actuele halteinformatie
Bezettingsgraad OV-voertuigen
Snelheid OV
Reistijden OV
Prioriteitsvraag VRI door OV
Rijrichting
OV-gebruik
OV vraag
Reizigersaantallen
Check-ins en check-outs
Herkomst-Bestemminggegevens
Locaties straatparkeren
Locaties fietsenstallingen
Actuele bezetting
Fietsparkeerdruk
Verwijderde fietsen
Fietswrakken/verwaarloosde fietsen
Hinderlijk/foutgeparkeerde fietsen
Capaciteit
Fietstellingen
Actuele fietsstromen
Loopstromen algemeen
Loopstromen evenementen
Loopstromen winkelgebieden

Overzicht mogelijke data (3/3)

Zie bijlage ‘Overzicht Smart Mobility Data.xlsx’ voor meer details
Veiligheid

Voertuigtechnologie
Voertuigen

MAAS

Logistiek & vrachtvervoer

Gevaarlijke kruispunten/aandachtslocaties
Strooiroutes
Ongevallen OV
Ongevallencijfers
Ongevallen auto's
Ongevallen vrachtverkeer
Ongevallen bromfietsen/scooters
Ongevallen fiets
Ongevallen voetgangers
Black spots
Rood-licht negatie
Floating car data
BRV
Basisregistratie voertuigen
Keuringen & gebreken
Deelvervoer
Deelautolocaties
Beschikbaarheid deelauto's
Parkeerplaatsen deelauto's
Deelauto aanbieders
Deelauto gebruikers
Deelauto verplaatsingen
Vrachtvervoer
Gevaarlijke stoffenroutes
Vervoerders gevaarlijke stoffen
Ontheffingen gevaarlijke stoffen
Tunnels gevaarlijke stoffen
6-10 tons vrachtroutes
Laad- en losplaatsen
Vervoerders vrachtverkeer
Verplaatsingen vrachtverkeer
Toerisme
Touringcarinfo halteren en parkeren
Haven
Vracht- & vervoercijfers
Goederenoverslag
Passagiersschepen
Luchthaven
Vracht- & vervoercijfers
Luchtvervoer
Passagiers
Vluchtbewegingen
Baangebruik
Goederenlogistiek
Logistiek dienstverleners
Logistieke hubs
Vraag en aanbod uit logistieke systemen dienstverleners
Geplande en actueel vervoer (type truck/vervoermiddel,
lading, etc.)
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Milieu
Weer/meteologie
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Luchtkwaliteitmetingen
Geluidscontouren
Actueel weer
Historische weerdata

Platform Smart Mobility
Innovaties op datagebied brengen in combinatie met slimme techniek allerlei
slimme mobiliteitsoplossingen binnen bereik. Het MRA-platform Smart Mobility
richt zich op het benutten van deze mogelijkheden, met name om de
bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in de Metropoolregio
Amsterdam te verbeteren.
Het Platform Smart Mobility stelde dit Datakookboek samen. Ben jij actief in de Metropoolregio
Amsterdam (als overheid, bedrijf of anderszins bij mobiliteit betrokken organisatie) en heb je
naar aanleiding van dit document vragen of opmerkingen? Of denk je dat we vanuit het platform
een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van jouw smart mobility uitdaging?
Neem dan contact met ons op!

Jasper Soetendal
Thematrekker ‘Data’
Platform Smart Mobility, Metropoolregio Amsterdam

j.soetendal@vervoerregio.nl
Datakookboek Smart Mobility

www.smartmobilitymra.nl

