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1.

INLEIDING

Steeds meer partijen willen bij hun keuzes en ontwikkelingen datagedreven zijn. Dit om hun beleid te
versterken, betere en efficiëntere resultaten te bereiken en nieuwe inzichten te verwerven. Hoewel
er steeds meer (open) data zijn, ontberen veel Friese partijen de capaciteit en de kwaliteit om daar het
juiste gebruik van te maken.
De Nederlandse Rijksoverheid richt zich met de in 2018 geformuleerde strategie ‘Nederland Digitaal’
met name op het verhogen van de kwaliteit en koppelbaarheid van landelijke datacollecties. Het CBS
speelt hierbij een centrale rol met structurele samenwerkingen in provinciale -, academische - en urban
datacenters.
Dit document stelt de oprichting voor van de organisatie DataFryslân. Een samenwerkingsverband
zich richt op het maatschappelijk nuttig inzetten van data en bijdragen aan datagedreven oplossingen.
Door samen de juiste vragen te stellen worden maatschappelijke vraagstukken eerder, beter en met
meer integraliteit opgelost. Daarnaast versnellen we de leercurve van medewerkers in het werken met
data. Data worden betrouwbaarder en kunnen door koppeling met andere data meer gaan spreken
en tot nieuwe inzichten leiden. Overheden en organisaties krijgen inzicht in onderliggende microdata
waardoor beleidskeuzes beter kunnen worden onderbouwt. Kennisinstellingen kunnen hun
studenten en medewerkers een interessante werkomgeving bieden waarin gezamenlijk een sneller
leerproces ontstaat.
In Fryslân bezit elke organisatie steeds meer unieke data die van grote waarde kunnen zijn voor andere
organisaties. Nieuwe oplossingen ontstaan door een integraal beeld vanuit verschillende databronnen
en door het bundelen van analysekracht. Overheden, kennisorganisaties en ondernemingen zullen
daardoor in toenemende mate afhankelijk worden van elkaar. De kwaliteit van een organisatie wordt
beter door het vermogen om data te kunnen delen en deze om te zetten in maatschappelijke waarde.
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2.

MISSIE

Veel overheden en andere organisaties in de provincie Fryslân proberen met de snelle ontwikkelingen
op het gebied van data science mee te doen. We zien dat het ‘ieder voor zich’ niet goed gaat lukken
om in dit tempo mee te ontwikkelen.
DataFryslân heeft als missie om datagedreven werken in Fryslân te versterken. Ze ondersteunt alle
organisaties met een Fries maatschappelijk nut die verbonden zijn aan DataFryslân. Zij biedt een
inspirerende leeromgeving waarin mensen geschoold worden in het beter leren werken met data.
Door samen te investeren, te delen en te leren over de maatschappelijke waarde van data science,
kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFryslân positioneert zich als een
onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire gesprekspartner van zowel regionale als nietregionale partijen.

FUNCTIES
DataFryslân heeft de volgende drie hoofdfuncties:
(1) DATALAB

(2) DATAHUB

(3) PODIUM

Een ‘werkplaats’ waar expertise

Een ‘dataknooppunt’. Met de

Een plaats voor kenniscirculatie.

en datavraagstukken

realisatie van een Friese data- en

Door workshops, presentaties,

samenkomen. In de praktijk wordt

datakenniscatalogus wordt

masterclasses, meet-ups wordt

geleerd en samengewerkt met

zichtbaar waar toegang tot data is

innovatie en kennisdeling

belangrijke kennisinstellingen

en koppelmogelijkheden zijn.

gestimuleerd.

zoals het CBS, universiteiten en
hogescholen.
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FUNCTIE: DATALAB
In het datalab wordt samenwerkt aan relevante vraagstukken waar data-analyse en -duiding kunnen
bijdragen aan inzicht en oplossingen. Er is expertise rond datagebruik en toepassingen aanwezig en
beschikbaar voor partners. Er wordt samengewerkt aan het vinden van antwoorden op actuele
vraagstukken door data te koppelen, te analyseren en te visualiseren.
Het is een opleidings- en leeromgeving voor studenten en onze eigen medewerkers. Hierdoor dragen
we bij aan het opleiden en bijscholen voor datafuncties met baankansen.
Een lab is een werkplaats, een experimentele en inspirerende leer- en werkomgeving waar ook
projecten mislukken. Er wordt gewerkt met nieuwe inzichten en methoden. Het gaat om oefenen en
leren,

het

verkennen

van

de

mogelijkheden

van

big

data

en

nieuwe

visualisaties.

Onderzoeksresultaten van DataFryslân worden in principe ‘open data’. Het beleid is daarbij ‘open
tenzij’. Op deze wijze wordt er structureel bijgedragen aan het vergroten van inzicht.
FUNCTIE: DATAHUB
In de Datahub van DataFryslân gaat het om het realiseren van toegang tot data en alles wat daarvoor
gefaciliteerd moet worden. We maken afspraken over de regulering van toegang en maken
verbindingen met grote data-omgevingen - zoals die van de RUG en CBS - mogelijk.
We willen een zogeheten ‘Frisian Public Data Repository’ van Friese dataverzamelingen creëren. Een
catalogus waardoor inzicht komt welke data waar kan worden gevonden. Dubbelingen in
databestanden worden inzichtelijk wat mogelijk leidt tot efficiencywinst. We ontwerpen een
certificeringssysteem om dataverzamelingen van een kwaliteitsstempel te kunnen voorzien. Zo weten
gebruikers van elkaar dat de kwaliteit voldoende is waardoor het vertrouwen in het gebruik van
elkaars data toeneemt.
We stellen ook een ‘Frisian Data Knowledge Repository’ samen: een overzicht van wie met welke
expertise bezig in Fryslân en in het netwerk van de partners zodat we dat brede spectrum van
expertises kunnen betrekken bij de vraagstukken.
FUNCTIE: PODIUM
DataFryslân staat voor openheid, samenwerking en kenniscirculatie. Door permanente samenwerking
met onderwijs, kennisinstellingen en experts uit het veld wordt kennis actief gedeeld en verspreid.
DataFryslân biedt een podium aan partners voor workshops, masterclasses, trainingen, uitwisselingen
en communicatie over wat er geleerd is. Daarnaast haalt DataFryslân experts uit het brede
kennisnetwerk van hogeschool en universiteit naar Fryslân om hun kennis te delen. Het Podium staat
open voor iedereen die wil leren rond datatoepassingen.
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MAATWERK
Zoveel mogelijk vragen zullen vanuit het collectieve belang bij het datagedreven werken en ontwikkelen worden opgepakt. Daarnaast kan DataFryslân maatwerk leveren voor individuele
vraagstukken van deelnemende organisaties. Het maatwerk gaat in principe op verzoek en wordt
kostendekkend geoffreerd en beperkt zich in omvang tot onder aanbestedingsgrenzen van de
vragende partner van het samenwerkingsverband. Sommige vragen uit het veld kunnen interessant
zijn om in het Datalab in te brengen en worden omgevormd tot een leer- en experimenteervraag waar
er gezamenlijk en met studenten aan wordt gewerkt. Het kan mogelijk ook leiden tot het inzetten van
experts vanuit het samenwerkingsverband om organisaties te begeleiden bij het analyseren en
oplossen van vraagstukken, vraagarticulatie, database & architectuurdesign, connectivity en datavisualisatie.
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3.

ORGANISATIE

DataFryslân start als een innovatieve samenwerking tussen een aantal overheden en kennisinstituten
met een verbinding naar CBS. Voor andere partijen is het mogelijk om na de start van het
samenwerkingsverband aan te sluiten bij DataFryslân. Het is een experimentele omgeving om met
gezamenlijke middelen, inzet en betrokkenheid de missie en de doelen te realiseren. Dit vraagt om
een globale planning die wel richting geeft, maar vooral ook ruimte biedt voor kansen en de
verbetercyclus die in de lerende omgeving ontstaat. DataFryslân positioneert zich als een
onafhankelijke Friese data-autoriteit en is daardoor een logische gesprekspartner voor zowel
landelijke en regionale partijen.
ORGANISATORISCHE BASIS
De basis van DataFryslân is een samenwerkingsovereenkomst tussen de zeven oprichters. Zij maken
de start mogelijk. Andere partijen kunnen zich in de nabije toekomst aansluiten door ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst. DataFryslân heeft de intentie om door te groeien naar een
coöperatieve vereniging. De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar (2019-2020)
waarbij in het tweede jaar een evaluatie plaatsvindt en nadere afspraken over de verdere ontwikkeling
worden gemaakt.

Figuur 1: Oprichtende partijen in verhouding tot DataFryslân.
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Gemeente Súdwest Fryslân fungeert als penvoerder voor het samenwerkingsverband. De collectieve
verantwoordelijkheid voor de instandhouding en besturing van de organisatie en ook de inzet van de
penvoerende organisatie zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Deze penvoerder treedt
op als werkgever, contractpartij voor derden en als financieel beheerder van de middelen. Voor de
uitvoeringsorganisatie DataFryslân wordt een coördinator aangesteld welke ondergebracht wordt in
de organisatie van de penvoerder. De penvoerder delegeert de uitvoerende taken rond middelen en
personeel naar deze coördinator.
In de loop van het tweede jaar vindt de evaluatie van DataFryslân plaats door de deelnemende
partijen. De intentie is om bij voldoende meerwaarde dan de voorbereidingen te starten om een
coöperatieve vereniging op te richten. Deze coöperatie neemt de taken van de penvoerder en de
uitvoeringsorganisatie over. In de uitwerking van de governance en rollen gedraagt het
samenwerkingsverband DataFryslân zich al zoveel mogelijk als ware het een coöperatie.
UITVOERINGSORGANISATIE
De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een vaste kern van medewerkers in de startfase. Omdat het een
tijdelijke organisatie is die snel van start wil, zoeken we de medewerkers in eerste instantie bij de
deelnemende partijen. Zij kunnen via detachering of andere vormen ingezet worden DataFryslân.
Vanzelfsprekend moeten het mensen zijn die een goede bijdrage kunnen leveren aan de gezamenlijke
doelen. Naast de vaste kern binnen de uitvoeringsorganisatie zullen de deelnemende
kennisorganisaties personeel en studenten laten participeren in onderzoeken, workshops en
seminars.
PRIVACY EN AVG
Binnen de uitvoeringsorganisatie zal een privacy-officer werken die uitvoeringsvoorstellen en het
werken met gevoelige (niet-open) data zal toetsen en protocollen gaat ontwikkelen. Hierover zal
afstemming plaatsvinden met de Functionarissen Gegevensbescherming van de deelnemende
organisaties en het CBS. Ook in de stuurgroep zal een van de leden dit onderwerp in de portefeuille
hebben en sparringpartner zijn voor de coördinator en de privacy-officer.
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Figuur 2: Governance.

Functies binnen de uitvoeringsorganisatie:
COÖRDINATOR

PROGRAMMALEIDERS

DATASCIENTISTS

FACILTAIRE FUNCTIES

Algemene aansturing
uitvoering, toetreding
nieuwe partners,
communicatie,
organisatieontwikkeling
en secretaris
samenwerkingsverband

Opstellen programma
rond thema.
Identificeren relevante
projecten en verbinden
vragen aan data-opties
en –onderzoek. 1e
Thema’s: sociaal domein
en toerisme en
recreatie.

Data-analyse, toegang
en koppelingen,
uitvoering dataonderzoek, verbeteren
data-kwaliteit.

Privacy en Security,
Secretariaat en
communicatie.

Bovenstaande functies vormen de zogeheten ‘kernbezetting’ van DataFryslân.
Naast deze functies kunnen diverse andere personen meewerken binnen DataFryslân, zoals:

ONDERZOEKERS

STUDENTEN

DATASPECIALISTEN

PROJECTMEDEWERKERS

PhD’s van de RUG,
Lectoren van NHL
Stenden, onderzoekers
van het FSP.

Vaste modules voor
studenten met
leertrajecten en
bijdragen aan lopende
projecten en platforms.

Inspirerende mensen uit
het nationale en
internationale netwerk
die vragen oplossen.
Lectoren die workshops
en trainingen
organiseren.

Beleidsmedewerkers die
projecten doen binnen
DataFryslân met
ondersteuning van een
data scientists.
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Wat levert deelname aan DataFryslân de deelnemers onder meer op:
(1)

REGIONALE SAMENWERKING. Oplossingen zijn niet beperkt tot de gemeentegrenzen. Met
data en expertise van andere organisaties zijn eigen vraagstukken op te lossen.

(2)

KWALITEIT. Een assessment van datakwaliteit en datavolwassenheid in je organisatie en een
advies op maat hoe die te verbeteren.

(3)

KENNIS. Toegang tot opleidingen en masterclasses van kennisinstellingen. Het leveren van een
bijdrage aan de opleiding van data scientists en versterking van datawerkgelegenheid in
Fryslân. De inzet van stagiaires, trainees, promovendi en Phd’s van kennisinstellingen voor
datavraagstukken. Een plaats voor ‘training on the job’. Eigen data-specialisten worden binnen
DataFryslân onderdeel van een interessante community waarin kan worden samengewerkt.
Personeel is makkelijker te werven en te behouden.

(4)

MICRODATA. Toegang tot CBS-microdata. Datagedrevenheid van de eigen organisatie te
versterken en de beleidskeuzen te verbeteren.

(5)

FONDSWERVING. DataFryslân als samenwerkingsvorm heeft goede mogelijkheden om
(Europese) fondsen te verwerven voor projecten. Dit zijn extra middelen waarmee versnelling
in innovatie en het oplossen van specifieke vraagstukken gerealiseerd kunnen worden.
Fondsen waaraan gedacht wordt zijn die van: EU, Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek, VSNU/Digital Society, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht
Onderzoek SIA

Het uitgangspunt is dat de vaste uitvoeringskosten naar redelijkheid verdeeld worden onder de
deelnemende partijen. In eerste instantie brengen de overheids-founders middelen in om de
basiskosten van de uitvoeringsorganisatie te financieren. De kennisinstellingen brengen menskracht
en expertise in. Hierdoor zal het wellicht na verloop van tijd mogelijk zijn om de bijdrage van de
founders te verlagen. Per aansluitende partij zoeken we naar een redelijke inbreng van geld en
expertise. In het financieel overzicht zijn alle kosten en bijdragen in geld en ‘in kind’ per partij
gespecificeerd.
ONDERZOEKSAGENDA
Bij de financiering van de onderzoeksagenda van DataFryslân wordt uitgegaan van een kader voor
thematische programma’s en een basisverdeling voor inzet van mensen en middelen van 50%
programma - 50% actuele en ad hoc projecten. De zogeheten ‘samenwerkingstafel’ van de deelnemers
aan het samenwerkingsverband stelt dit kader voor een basisverdeling van inzet vast.
Elk programma krijgt een programmaleider, in dienst van DataFryslân maar dit kan ook ‘in kind’ vanuit
een organisatie. De programmaleider stelt een commissie samen met belanghebbende deskundigen

10

en zij articuleren de relevante datavraagstukken binnen dat thema. De thema’s sociaal domein en
toerisme en recreatie zijn benoemd en worden voorbereid. Er is nog ruimte voor een derde thema, na
de eerste opstart moet over dat thema nog worden besloten aan de samenwerkingstafel. De keuzes
die de kenniskringen maken over het thema leiden tot uitvoering binnen DataFryslân.
Binnen DataFryslân is er een kernteam van datamedewerkers. Daar kunnen allerlei ideeën en
vraagstukken worden ingebracht. Zowel vanuit de vastgestelde thema’s als daarbuiten. Dit kunnen
vragen zijn van deelnemende organisaties, studenten, burgers of bedrijven. De vragen worden
gewogen volgens een set criteria. Het gaat om criteria als haalbaarheid, levert nieuwe kennis op, past
bij de leerfase van de uitvoerders, verbetert de datakwaliteit en leidt tot actuele inzichten. Deze set
wordt in de samenwerkingstafel vastgesteld.
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LOCATIES
Vanaf september 2019 is DataFryslân gehuisvest in het zogeheten beursgebouw van de
Rijksuniversiteit Groningen. Tot september 2019 huurt DataFryslân ruimte in hetzelfde pand als waar
de RUG tijdelijke huisvesting heeft. Dit biedt medewerkers van DataFryslân en partners de mogelijk
om samen te werken op een centrale locatie. Het gebouw is 24/7 toegankelijk en heeft actuele en
moderne infrastructuur en faciliteiten en lage kosten. Daarnaast is het aantrekkelijk voor jonge
mensen, passend bij innovatie en geschikt voor experimenteren. Elke deelnemer krijgt digitaal
toegang tot de DataFryslân vanaf de werkplek in zijn ‘eigen’ organisatie. Elke deelnemende organisatie
‘hangt een bordje met DataFryslân op de deur’. Zo is DataFryslân zichtbaar alle deelnemende locaties
en werkt zo aan de eigen naamsbekendheid.

Figuur 3: Het Beursgebouw van RUG-Campus Fryslân.

INFRASTRUCTUUR
De uitvoeringsorganisatie kent alleen ICT-infrastructuur voor de basis kantoorautomatisering. Het
betreft hier voornamelijk standaard flexwerkplekken. RUG Campus Fryslân heeft hiervoor een
voorstel gedaan. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden
van deelnemende partijen ‘in kind’ of tegen kostprijs.
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DATAFRYSLÂN EN CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert allerlei statistische gegevens van
maatschappelijke en economische aard. In internationaal verband, zoals binnen de Europese Unie,
levert het CBS-cijfers over Nederland aan. Het CBS is opgericht in 1899 en is sinds 2004 een zelfstandig
bestuursorgaan dat het beheer voert over 200 dataregisters. Deze dataregisters bevatten nagenoeg
alle kerndata voor het Nederlandse bestuur en vormen een bron voor microdata waarop analyses
uitgevoerd kunnen tot op persoonsniveau. Dit is de enige Nederlandse bron van deze omvang en
kwaliteit en wordt vanwege het hoge privacy risico streng gereguleerd door de CBS-wet
De geaggregeerde CBS-cijfers worden in zeer brede kring gebruikt. Het betreft voor een groot deel
open data. Daarnaast beheert en creëert het CBS zogenaamde ‘microdata’ die geanonimiseerd
gekoppeld kunnen worden en veel inzichten opleveren. Deze microdata kunnen alleen benaderd
worden via een goedgekeurde toegang die we binnen DataFryslân willen inrichten. Het CBS richt zich
de laatste jaren op decentrale partners. Er zijn diverse samenwerkingsvormen ontwikkeld: urban
datacenters, provinciale datacenters en academic datacenters.
Een samenwerking tussen DataFryslân met het CBS kent een aantal voordelen:
(1) KWALITEIT. DataFryslân opereert volgens de kwaliteitsnorm en standaarden van het CBS en
wordt daarmee een betrouwbare partij. Alle dataproducten in samenwerking met het CBS
zijn AVG-proof. Borging kwaliteit en veiligheid door te werken via de wettelijke kaders van de
CBS-wet. Toetsing door het Security en Privacy Office van CBS. Onderzoek door het CBS
wordt uitgevoerd in een zogeheten ‘statistische enclave’. Een waarborg die ervoor zorgt dat
er geen kruisbestuiving plaatsvindt tussen onderzoekers uit de beleidsketen en onderzoekers
die te maken hebben met de processen als handhaving en verstrekking.
(2) TOEGANG TOT MICRODATA. Door een relatie aan te gaan met het CBS, krijgt DataFryslân de
mogelijkheid om onder het regime van CBS gebruik te maken van deze microdata. Onderzoek
wordt onder mandaat van de CBS-wet uitgevoerd die meer vrijheden biedt tot het koppelen
van data. Door gebruik te maken van CBS-data ontstaat inzicht over de eigen
gemeente/provinciale grenzen heen, dit maakt vergelijkingen mogelijk en geeft een breder
beeld.
(3) AANBESTEDING. Bij de afname van data of diensten is er onder mandaat van de CBS-wet geen
publieke aanbesteding nodig. Omdat het CBS wettelijk de kostprijs hanteert levert dit
besparingen op. Door in gezamenlijkheid afspraken te maken via DataFryslân met CBS
voorkomen we dubbele afname. De provincie Limburg bespaarde in 2017, 300.000 euro door
data via het CBS te betrekken. Nadere analyse van de huidige kosten voor het betrekken van
CBS-data kan op termijn ook dit inzicht in kostenbesparing opleveren.
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(4) ERVAREN PARTNER. CBS is een ervaren partner bij de implementatie van datasturing en de
organisatorische- en cultuurproblematieken die daarmee samenhangen. Toegang tot
onderzoekexpertise van het CBS en opleidingsfaciliteit CBS Academy. Inhuur denkkracht rond
samenwerkingsvraagstukken en data en gebruik kunnen maken van de ervaring van CBS met
andere regionale – en urban datacenters.
(5) SUSTAINABLE GLOBAL GOALS. CBS meet op Rijksniveau de zogeheten duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Global Goals). De Provinsje
Fryslân, RUG Campus Fryslân, NHL Stenden en een aantal Friese gemeenten - waaronder
Leeuwarden - heeft zich verbonden aan deze doelstellingen en kunnen profiteren van deze
kennis. CBS richt zich daarbij vooral op ‘Smart Cities’ (doel 11) en voldoet daarbij aan meerdere
internationale standaarden (VN en WCCD).

BESTENDIGING SAMENWERKING DATAFRYSLÂN EN CBS
Samen met het CBS is een zogeheten ‘letter of intent’ opgesteld waarin de samenwerking tussen
DataFryslân en CBS staat beschreven. In essentie is daarin 2019 als proefperiode afgesproken waarin
vrij geëxperimenteerd kan worden met nagenoeg alle mogelijkheden die CBS biedt. Daarna zal
worden afgeschaald naar een samenwerkingsniveau dat het meest gewenst is. De samenwerking met
CBS betekent dat een deel van de financiële middelen voor formatie in de eerste fase worden ingezet
voor inhuur van CBS-mensen. Zij kunnen deels ook de rol van ‘trainers on the job’ invullen voor andere
mensen die gaan werken bij DataFryslân.

Figuur 4: Samenwerking DataFryslân met het CBS in 2019.
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INSPIRERENDE VOORBEELDEN
De startorganisatie van DataFryslân heeft drie inspirerende voorbeelden uitgewerkt die het nut van
de organisatie vanuit meerdere perspectieven aantonen.
Proces ‘Beschermd wonen’
Bij ‘beschermd wonen’ zijn veel partijen betrokken die allemaal een stukje van de microdatapuzzel
hebben. Daarnaast is er een wijziging op komst die maakt dat alle gemeenten zelf Beschermd wonen
moeten gaan organiseren (nu gaat dat nog via gemeente Leeuwarden). Gemeenten hebben dus
behoefte aan data om hun nieuwe beleid te formuleren. Het FSP en Leeuwarden zijn de uitdaging
aangegaan om de data van verschillende partijen te ontsluiten, te koppelen en te analyseren. Dit bleek
een complex traject, waarin veel tijd is geïnvesteerd. Vanuit deze casus willen we laten zien hoeveel
tijd bespaard kan worden als een centrale partij, als DataFryslân, alle logistieke, juridische, analytische
en datatechnische zaken voor haar rekening neemt in plaats van alle partijen apart. Conclusie:
samenwerken zorgt ervoor dat alles honderden procenten sneller, goedkoper en beter verloopt.
Visualisatie: WMO gebruik in gemeente Leeuwarden
Via de modernste visualisatietechnieken van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de
RUG is data gevisualiseerd die laten zien hoe de spreiding van het gebruik van WMO-voorzieningen in
de stad Leeuwarden is en wordt inzicht gegeven in de koppeling tussen dit gebruik, leeftijd en
woonsituatie (huur of koop). De visualisatie leidt tot inzichten die meer spreken en het gesprek over
gebiedsbekostiging in het sociale domein verder kunnen helpen Deze technieken hebben veel
voordelen voor fysieke vraagstukken als krimp en aanpassingen ruimtelijk orde. Binnen DataFryslân
brengen we de visualisatietechnieken en de relevante data en duiding bij elkaar.
Inzichtcasus: Bezoekersaantallen van de 11 FOUNTAINS
Hoeveel bezoeken zijn er gebracht aan de fonkelnieuwe fonteinen die in Fryslân zijn geplaats naar
aanleiding van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa? Bezoekers komen gewoon
‘aanwaaien’ en kopen geen kaartjes. Gaan ze daarna nog naar andere bezienswaardigheden? Is er
voldoende horeca in de buurt? Hoe zit het met openbaar vervoer capaciteit. Door data van mobiele
telefoons uit meerdere jaren te vergelijken werd duidelijk hoeveel bezoeken er werden gebracht, waar
mensen vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. Alles met inachtname van de privacyregels. Het
geeft een basis voor besluitvorming op het gebied van planologie, mobiliteit, economie en veiligheid.
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COLOFON
LEEUWARDEN, 24 januari 2019

De volgende personen hebben bijgedragen aan de realisatie van
DATAFRYSLÂN:
Jacob Dijkstra, Zoë Schaeffer (Provinsje Fryslân),
Hans Gankema (Rijksuniversiteit Groningen),
Jelmer Hitzert (Fries Sociaal Planbureau),
Jan-Daem de Langen (gemeente Súdwest Fryslân),
Roland Kuipers (NHL Stenden),
Stefan Hartman (NHL Stenden),
Wessel Poeder (gemeente Smallingerland),
Rudolf Simons (gemeente Leeuwarden) en
‘kwartiermaker’ Ingrid van de Vegte (Fries Sociaal Planbureau).
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