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3 redenen waarom data nog niet vlot 
stroomt in de samenleving

1 2 3

Geen stopcontacten voor 
data

Vertrouwen tussen 
spelers ontbreekt

Angst om controle over 
data te verliezen

Standaardiseren van data is 
nodig om het vlot te laten 
stromen. Cfr. 220 volt.

Burgers en bedrijven zijn zich 
steeds meer bewust van de 
waarde van hun data.

Data delen met bedrijven en 
overheden vergt een groot 
vertrouwen.



Data locked in silos



Van digitalisering van de overheid naar de 
digitale transformatie van de samenleving



Where we started…

Open Data Data Platformen Samen Veilig Data Delen

7000+ datasets aangeboden 
aan de private markt voor 

hergebruik

Data bundelen vanuit 
organisatie- of bedrijfsoogpunt

Ontwikkeling van datagedreven
ecosystemen over organisaties 

heen



Datasets worden gebruikt voor…
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Open Data

Adresverificatie

Bedrijfsinformatie

Verkeersinformatie



Datasets worden gebruikt voor 
LocusFocus
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Open Data

Adresregister > 
adresverificatie

De Lijn, NMBS > 
openbaar vervoer

POI, VKBO > bepalen
aantrekkelijkheid

OSM > bereikbaarheidszones
en kortste pad naar snelweg



Opkomst van de data-platformen

Open Data Data Platformen Samen Veilig Data Delen

7000+ datasets aangeboden 
aan de private markt voor 

hergebruik

Data bundelen vanuit 
organisatie- of bedrijfsoogpunt

Ontwikkeling van datagedreven
ecosystemen over organisaties 

heen



Focus LocusFocus
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API

verweeftoets

locatieadvies

??

WEBSITE LocusFocus

WEBSITE derden



Naar de digitale transformatie van de 
maatschappij



Naar de digitale transformatie van de maatschappij

Open Data Data Platformen Samen Veilig Data Delen

7000+ datasets aangeboden 
aan de private markt voor 

hergebruik

Data bundelen vanuit 
organisatie- of bedrijfsoogpunt

Ontwikkeling van datagedreven
ecosystemen over organisaties 

heen
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Expantiepotentieel LocusFocus



Uitdagingen
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Data uitwisseling tussen overheid en 
bedrijfswereld is complex

Overheid beschikt niet altijd over meest 
actuele data.

A A A

A A A

A A A

B B B

B B B

B B B



Voorbeeld: energieverbruik

Data Sluis Data Sluis

controleert controleert

Data Owner
Data User

Bedrijf X

Mijn Burgerprofiel

Slimme meter



Zoals water, elektriciteit 
en kabel uitgebouwd zijn 

tot performante en 
gestandaardiseerde 

netwerken, zo moet de 
komende jaren ook data 
vlotter toegankelijk zijn 

en gestandaardiseerd en 
veilig kunnen stromen 
zodat onze burgers, de 

samenleving en de 
economische actoren 
erop kunnen rekenen 

voor innovaties en 
nieuwe toepassingen.
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