
Maandag 7 november 2016: 
Van 12.00–17.00 uur CBS Den Haag

Wegens grote belangstelling opent CBS wederom haar 
deuren voor de kennismiddag over Open Data 

Deze middag heeft als doel het delen van kennis met andere overheden over het beschikbaar 
stellen van Open Data. We starten met een presentatie over de CBS Open geodata die o.a. 
via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) aangeboden wordt, en hoe deze door 
gemeenten en andere overheden gebruikt kunnen worden.  

Daarna lichten we een tipje van de sluier op van drie thema’s rond Open Data:
privacy bescherming, metadata en het publiceren van Open Data.

Wij nodigen u van harte uit om deze kennismiddag bij te wonen. Deelname is gratis. Vanaf 
12.00 uur staat er een lunch klaar. Om 12.30 is de opening. Na de presentaties is er een meet 
& greet met de sprekers onder het genot van een hapje en drankje.

Voor wie?
Voor overheden die data ter beschikking willen stellen als Open Data, en hier graag meer 
over willen weten en voor andere geïnteresseerden. 

Come in, we’re Open



Aanmelden

U kunt zich tot en met 24 oktober per mail aanmelden via innovatie@cbs.nl onder vermelding 
van uw voornaam, achternaam, naam organisatie en of u van de lunch gebruik wilt  
maken. Graag vernemen wij ook of u eventuele dieetwensen heeft. We hebben plek voor  
120 belangstellenden.

Presentaties

1. CBS Open geodata 
Pieter Bresters en Marijn Zuurmond van de afdeling Regio en Ruimte vertellen over de 
publicatie van CBS Open geodata  via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), en hoe 
deze door overheden gebruikt kunnen worden.

2. Metadata 
Data zijn betekenisloos zonder metadata. Metadata vertellen het verhaal achter de data, 
geven context. Maar wat is nu belangrijk om over de data te vertellen? Wat leg je vast, zijn 
daar regels voor? Tjalling Gelsema vertelt er meer over.

3. Publiceren van open data 
Ruben Dood vertelt hoe we overheden hebben geholpen bij het publiceren van hun Open 
Data. 

4. Privacy bescherming 
Er is een spanningsveld tussen het publiceren van (gedetailleerde) data enerzijds en het 
beschermen van de privacy van mensen en bedrijven anderzijds. Eric Schulte Nordholt vertelt 
hoe CBS ermee omgaat. 

http://innovatie@cbs.nl

