
DataFryslân is een plaats
voor kenniscirculatie. Door
workshops, presentaties,
masterclasses, meet-ups
wordt innovatie en
kennisdeling gestimuleerd.

DataFryslân is een
werkplaats waar expertise
en datavraagstukken
samenkomen. Er wordt
geleerd en samengewerkt
met verschillende
organisaties en
kennisinstellingen zoals het
CBS, universiteiten en
hogescholen.

DataFryslân is een
dataknooppunt. Met de
realisatie van een Friese
data- en kenniscatalogus
wordt zichtbaar waar
toegang tot data is en
koppelmogelĳkheden zĳn.

Een sterk Fryslân
Het eindstation van de route is een gerealiseerde samenwerking op het gebied van data
in Fryslân. Organisaties werken met vertrouwen samen op het gebied van data, delen
data en versterken elkaar. Friese organisaties zĳn datavolwassen, analysevaardig en in
staat om de complexe maatschappelĳke vraagstukken samen te analyseren en te
organiseren. Hierdoor worden meer besluiten genomen op basis van data, wordt de
besluitvaardigheid bevorderd en ontstaat er meer inzicht in maatschappelĳke
uitdagingen. Door het samen te doen, zĳn we slagvaardig, efficiënt en staan we samen
voor een sterk Fryslân.

> > > > Neem voor meer informatie contact op met rudolf.simons@datafryslan.nl.

MEEDOEN
DataFryslân ondersteunt alle organisaties in
Fryslân met een maatschappelĳke relevantie
die verbonden zĳn aan DataFryslân. Daarnaast
is DataFryslân 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 datascience,
kunnen organisaties meer en beter ambities
realiseren. De eerste twee jaar pionieren wĳ
vooral in de domeinen: sociaal en toerisme &
recreatie. DataFryslân staat open voor
organisaties die een samenwerking aan willen
gaan door bĳvoorbeeld het samen organiseren
van een Lab of Podium.

datavolwassen

analysevaardig
Ontwikkelingen op het gebied van data volgen
elkaar in rap tempo op. Termen als Big Data en
Internet of Things zĳn niet meer weg te denken
uit de hedendaagse samenleving.

De noodzaak om op deze ontwikkelingen te
anticiperen dringt in veel organisaties
langzaam door. Er komt immers een schat aan
data binnen en daar kun je ontzettend veel
mee. Dit vraagt echter wel om een omslag in
denk- en werkwĳze bĳ deze organisaties. De
vraag naar datascientists groeit, want niet
iedere medewerker is geschoold om met deze
data om te gaan.

DataFryslân ondersteunt organisaties op de
weg naar datavolwassenheid en het
analysevaardig worden van organisatie en
medewerkers. Hierdoor kunnen meer besluiten
op basis van data worden gemaakt. Dit zorgt
voor meer gefundeerde beslissingen en
mogelĳkheden om te evalueren of de beslissing
het gewenste effect heeft gehad.

STEEDS DIGITALER
De maatschappĳ wordt steeds digitaler. Dit brengt met zich
mee dat er steeds meer data wordt verzameld. Data die
bruikbaar is voor allerlei analyses waardoor beslissingen
steeds meer kunnen worden gebaseerd op data. Dit is
voor veel organisaties een grote verandering. Data is op
zichzelf nog niets. Maak de juiste connectie met andere
data en je bezit ineens waardevolle informatie. Om deze
koppeling te maken is het een logische stap om data te
gaan delen met andere organisaties in de regio.
DataFryslân stelt zich tot doel om deze samenwerking tot
stand te brengen en zo het delen van data te versnellen.
Met als uiteindelĳk doel dat de maatschappĳ hier beter van
wordt.

samen voor een sterk Fryslân
DataFryslân heeft zich tot doel gesteld om datagedreven werken in Fryslân te versterken. Dit
wordt bereikt door samenwerkingen te organiseren die een katalysator zĳn voor innovatief
gebruik van data in organisaties. De inzet van kunstmatige intelligentie is daarbĳ essentieel.
Door deze kennis te delen, krĳgt Fryslân inzicht en voorsprong.

DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS. DataFryslân is een
pioniersorganisatie en is ontstaan vanuit de vraag van Friese organisaties naar een
samenwerking op het gebied van data. Veel organisaties in Fryslân staan voor dezelfde
uitdaging. Organisaties bezitten steeds meer unieke data die van waarde kan zĳn voor andere
organisaties. Door van elkaar te weten welke data, waar verzameld wordt en de analysekracht
van organisaties te bundelen, zĳn we samen in staat om maatschappelĳke vraagstukken aan te
gaan. Hierdoor kunnen betere en efficiëntere keuzes gemaakt worden en wordt de kwaliteit van
data en analyses vergroot.
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Vragen? Bel Janneke Arntzen: 06 11626622

Datum 12 november 2019 (hele dag) en 21 november 2019 (middag)
Locatie: De Beurs, Campus Fryslân, Wirdumerdĳk 34 te Leeuwarden

DataFryslân organiseert samen met woningcorporatie Elkien een LAB over
'langer thuis wonen'. Ouderen blĳven tegenwoordig zo lang mogelĳk
thuis/zelfstandig wonen. Om dit mogelĳk te maken, is een geschikte woning én
woonomgeving (zorgstructuur) een vereiste. Denk aan: is de woning geschikt
als de bewoner slecht(er) ter been wordt of verzorgd moet worden? Zĳn
voorzieningen (zoals supermarkt, apotheek) goed bereikbaar in de directe
woonomgeving?

Met vraagstukken rondom dit thema gaan twintig inhoudelĳk deskundigen én
dataspecialisten vanuit verschillende organisaties twee dagen aan de slag
tĳdens het eerste LAB van DataFryslân.

LAB 'LANGER
THUIS WONEN'

BRON: NASA

' A SMA L L S T E P ' M E T DATA FRY S LÂN
Een pionier betreedt als eerste onbekend terrein. Op de paden van pioniers wachten
steevast mislukkingen en tegenslagen. Dit omdat een pionier nog niet kan beschikken
over methoden die zich in de praktĳk hebben bewezen. Het werk van een pionier is juist
daarom erg belangrĳk. Omdat anderen erop kunnen voortbouwen.

Pioniers ontdekten vuur en zetten een eerste kleine stap op de maan. Ontdekten nieuwe continenten
en het wereldwĳde internet. Pioniers maakten de mensheid gezonder dan ooit en zullen op korte
termĳn wellicht de onsterfelĳkheid ontdekken.

DataFryslân is een pioniersorganisatie die het nog onbekende datalandschap van Friesland betreedt
en in kaart brengt. Onze datapioniers hebben net de eerste afstand afgelegd en geleerd van hun
tegenslagen. Volharding is meer dan ooit nodig en de motivatie daarvoor komt van andere pioniers
die ons zĳn voortgegaan.

In deze workshop op het Kennisfestival van de gemeente Leeuwarden laten de datapioniers van
DataFryslân je kennismaken met de voorbeelden die hen hebben geïnspireerd. Verwacht
verwonderingwekkende plaatjes, opzienbarende feiten en bĳzondere inzichten die allen een ding
gemeen hebben: Die hebben ons een stap dichterbĳ een datagedreven samenleving
gebracht.
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Aanmelden via www.datafryslan.nl

Werken met data levert soms frictie opleveren met regels rond intellectueel
eigendom en privacyrecht. In de workshop van IT-advocaat mr. Koen Konings
worden grenzen, mogelĳkheden en onmogelĳkheden verkend. Aan bod komt de
verhouding tussen enerzĳds het werken met data en anderzĳds het
auteursrecht, het databankenrecht en de regels omtrent bescherming van
persoonsgegevens (AVG).

Mr. Koen Konings specialiseerde zich in het intellectueel eigendom (IP), het
informaticarecht (IT) en privacy. Hĳ staat organisaties bĳ in geschillen en helpt
identiteit en intellectueel eigendom te beschermen en te handhaven voor de
rechter.

Datum 26 september 2019
Inloop 14.30 uur, start 15.00 uur, einde 16.30 uur (netwerkborrel na)
Locatie: De Beurs, Campus Fryslân, Wirdumerdĳk 34 te Leeuwarden

DATA VERSUS HET RECHT
Interactieve workshop met Koen Konings/

A a n m e l d e n v i a w w w . d a t a f r y s l a n . n l

Datum: donderdag 28 november 2019
Inloop: 14.30 uur, start: 15.00 uur, einde: 16.30 uur (netwerkborrel na)
Locatie: De Beurs, Campus Fryslân, Wirdumerdĳk 34 te Leeuwarden

,,Noem het begrip 'datagedreven werken' en je gesprekspartner begint verveeld
te kĳken. Datagedreven werken raakt langzaamaan een beetje sleets. En
iedereen zegt het al te doen natuurlĳk. Nou, dat valt nog te bezien!

Ik ga betogen dat de veranderstrategie meestal rammelt en dat nog nauwelĳks
iemand aan de digitale transformatie is begonnen. Met goedbedoeld
datagedreven prutsen gaan we met elkaar niet de maatschappelĳke
meerwaarde realiseren die wel degelĳk mogelĳk is.

Dat vraagt namelĳk het lef nieuwe - vaak pĳnlĳke en lastige - keuzes onder
ogen te zien. Lef bĳ professionals. En lef bĳ bestuurders. Ik stel voor om tĳdens
de bĳeenkomst dat lef met elkaar te tonen!''

Door Jan van Ginkel

loco-provinciesecretaris Zuid-Holland

,,Datagedreven?
Sleetse termen,
lastige keuzes!''

SMART L I V I NG

ME ER SO C I A L E HUUR

WAR ON TA L EN T

OP L E I D I NG sN I V EAU = S CH E I D S L I J N

ME ER CHRON I S C H Z I E K EN

ONT S TA T E L I J K I NG

EN ERG I E T RANS I T I E

E UROP E S E C ONT E X T

GRO EN & DUURZAAM

KENN I S E C ONOM I E

MEGAR EG I O ’ S

V E R S POR T I NG

D I G I TA L E C R IM I NA L I T E I T

S O C I A L E V ER S CH I L L EN

MOB I L I T E I T

KUNS TMAT I G E I N T E L L I G EN T I E S

F L E X I B I L I S E R I NG


