
Evenementen 2021/2022

Week 22
1 De toekomst van prog
noses: een voorspelling
Welke langetermijneffecten 
gaat de coronacrisis hebben 
op de economie? Welke 
gevolgen hebben die voor het 
leven in Fryslân? Hoe leeft, 
werkt en consumeert de 
Friese bevolking straks? 
Antwoorden op voorspellende 
vragen baseren we op data uit 
het verleden. Maar hoe creëer 
je voorspellende inzichten in 
een bewegende economie en 
in een tijd waarin de wereld op 
z’n kop staat? (Programma 
Toerisme & Recreatie)

Week 23
2 Waarom data over zorg 
ons een zorg moeten zijn
Gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor jeugdzorg, werk en 
inkomen en zorg aan langduri-
ge zieken en ouderen. Data 
spelen in de gezondheidszorg 
een steeds belangrijkere rol, 
maar ook bij het maken van 
beleidskeuzes. Hoe kunnen 
deze twee elkaar versterken? 
En hoe werken zorgpartijen 
en overheden samen op het 
gebied van data om de zorg te 
verbeteren? Veel data is 
versnipperd en het blijkt lastig 
om de data compleet te 
krijgen terwijl er wel veel 
behoefte aan is. Op welke 
manier kan de samenwerking 
op datagebied tussen zorg-
partijen en gemeenten worden 
verbeterd en versterkt? 
Een live debat met onder 
meer De Friesland, Vektis, 
Lifelines en vertegenwoordi-
gers van Friese gemeenten. 
(Programma Sociaal)

Dit podium gaat vooraf aan 
het /LAB Hoe voorkom je dat 
de ouderenzorg veroudert?

Week 26
3 De toekomst van data
Hoe kunnen overheden 
slimmer, sneller en efficiënter 
functioneren in een wereld 
waar digitale technologie de 
basis vormt van besluitvor-
ming en dienstverlening? 
Welke technologieën vormen 
de basis voor de overheid van 
morgen? Geavanceerde 
technologie zorgt in de 
toekomst voor dat overheden 
efficiënter kunnen communi-
ceren met hun burgers en dat 
interne systemen – zoals op 
het gebied van belastingen, 
vergunningen, telecommuni-
catie, veiligheid, vervoer, 
uitkeringen, onderwijs en de 
zorg. (Programma Sociaal)

Week 37
4 Data en biodiversiteit
Hoe kunnen data helpen om 
de afnemende biodiversiteit in 
Fryslân een halt toe te roe-
pen? (Programma Sociaal)

Week 42
5 Platformeconomie
In de platformeconomie zijn 
bedrijven actief die zelf niets 
produceren. Ze organiseren 
en registreren transacties, 
maar anders dan in de 
traditionele economie is dit 
geen vrije markt. Het platform 
bepaalt de regels en wie wel 
en niet meedoet. Data spelen 
hier een cruciale rol. Maar 
welke precies? (Programma 
Sociaal)

Week 48
6 Data & storytelling:  
cijfers en de verhalen die  
ze vertellen
Je kunt tegenwoordig data 
verzamelen over enorm veel 
aspecten. Social media biedt 
al veel kansen om de data 
met de buitenwereld te 
communiceren. Maar ondanks 
de mogelijkheden zoals de 
verschillende tools, dash-
boards en spreadsheets 
liggen er nog veel meer 
mogelijkheden als het gaat 
om het vertellen van het 
verhaal. Data storytelling zorgt 
ervoor dat er een relatie wordt 
gelegd tussen de gegevens 
en de context die daarvoor 
nodig is. Effectief communice-
ren van informatie, afgestemd 
op een specifiek publiek. 
(Programma Sociaal)

Week 4/2022
7 Burgemeesters in  
cyberspace
Wanneer er op straat ordever-
storingen plaatsvinden kunnen 
burgemeesters maatregelen 
treffen om de veiligheid en 
orde te herstellen. De burge-
meester heeft echter niet 
zomaar bevoegdheden om 
ook online in te grijpen, terwijl 
verstoringen van de openbare 
orde steeds vaker worden 
aangezwengeld op internet en 
via die weg ook razendsnel 
kunnen escaleren. Of het nu 

gaat om de aanpak van 
treitervloggers, oproepen tot 
massale illegale feestjes 
binnen gemeenten of online 
drugswinkels, voor de burge-
meester zijn de instrumenten 
om (preventief) in te grijpen 
amper voorhanden. Onder-
zoeker Willem Bantema licht 
de belangrijkste conclusies 
toe van een onderzoek van 
NHL Stenden Hogeschool en 
de RUG, uitgevoerd in op-
dracht van het Onderzoeks-
programma Politie en Weten-
schap. Mogelijke sprekers: 
Willem Bantema (NHL/
STENDEN) & Rijksuniversiteit 
Groningen. (Programma 
Sociaal)

Week 9/2022
8 AirBNB als databron: 
kans of bedreiging?
AirBnb wordt in de randstad 
gezien als een plaag met 
soms negatieve gevolgen voor 
bijvoorbeeld huizenprijzen of 
de leefomgeving. In Fryslân is 
het vaak nog een onbekend 
fenomeen. Maar de belang-
stelling voor het verhuren van 
huizen via dit platform neemt 
ook buiten de grote steden 
hand over hand toe. Veel 
gemeenten hebben nog 
weinig zicht op de particuliere 
recreatieverhuur via platforms 
als Airbnb. (Programma 
Sociaal)

Week 13/2022
9 Voorspelmodellen: van 
koffiedik kijken tot de juiste 
inschatting
Voorspellen is van alle tijden. 
Maar waarom is een mooie 
dataset nu zoveel beter dan 
een glazen bol? En wat is de 
rol van het juiste datamodel 
hierbij? (Programma Sociaal)

1, 8 en 15 april 2021.
10. /LAB Predictive mainte
nance rioolgemalen
Door preventief onderhoud te 
plegen aan het riolensysteem 
door middel van datatoepas-
singen, kunnen kosten 
verminderd worden. Tijdens 
het /LAB werd onderzocht of 
op basis van sensordata is te 
voorspellen wanneer een 
pomp van een rioolstelsel in 
storing gaat. 
Partners: Gemeente Heeren-
veen, MOUS Waterbeheer, 
Hanzehogeschool Groningen, 
Friese Gemeenten, Gemeente 
Noord-Holland, Provincie
Fryslân, Wetterskip. (Program-
ma sociaal)

Week 26/27
11 Morgen werkt het an
ders: de toekomst van de 
arbeidsmarkt
Onder invloed van data is de 
arbeidsmarkt sterk in bewe-
ging. Onderzoek laat zien dat 
wereldwijd 375 miljoen 
werknemers nieuwe skills 
zullen moeten leren om hun 
veranderende baan uit te 
kunnen voeren. Specifiek voor 
Nederland wordt er verwacht 
dat 2 miljoen fte’s van functie 
of baan moeten veranderen. 
Dat is een aandeel van maar 
liefst 23 procent. Hoe kunnen 
data ons hier op voorberei-
den? Partners: Friese ge-
meenten, FSP. (Programma 
sociaal)

Week 24/25
12 Hoe voorkom je dat de 
ouderenzorg veroudert?
Hoe bieden we de vergrijzing 
in Fryslân in de toekomst het 
hoofd? Hoeveel moeten we de 
komende jaren groeien om te 
voorzien in de verpleeghuis-
plekken, huisartsen en 
wijkverpleegkundigen in de 
toekomst? Samenwerking op 
dit onderwerp is van belang.
Partners: Friese Gemeenten, 
FSP en De Friesland Zorgver-
zekeraar, Vektis, Lifelines, 
VFG- Portefeuillehouders-
overleg Zorg, ROS Friesland, 
Zorgaanbieders en hun 
brancheorganisaties, Actiz, 
CBS, samenwerkende Friese 
ouderenzorgorganisaties. 
(Programma sociaal)

Week 41/42
13 Bezoekers in beeld:  
de bonus van goede  
bezoekersregistratie
Dit /Lab dient als voorberei-
ding op de later in het jaar 
geplande /Hub Centrale 
bezoekersregistratie: eerst het 
zuur, dan het zoet. Het 
registeren van bezoekers aan 
Fryslân wordt door veel 
betrokkenen als een last 
gezien, maar een goede 
bezoekersregistratie kan ook 
veel voordelen opleveren voor 
verschillende belanghebben-
den. Een laagdrempelig 
centraal systeem zou onder-
nemers kunnen helpen bij het 
registeren van bezoekers. 

Gemeenten kunnen er 
eenvoudiger toeristenbelas-
ting mee registeren en innen 
en nachtregisters inzien, en 
bovendien waardevolle 
inzichten ophalen over de 
bezoekers aan Fryslân 
(bezoekersaantallen, verblijfs-
duur, herkomst, enzovoort), 
waarmee het toeristisch beleid 
kan worden verbeterd. Dit /
LAB wil bewustzijn creëren 
van de voordelen van een 
goed registratiesysteem, biedt 
deelnemers de gelegenheid 
van elkaars ervaringen te 
leren en kan onderzoeken of 
er behoefte is om tot een 
gezamenlijk Fries registratie-
systeem te komen.    
Partners: Gemeenten, Provin-
cie, Merk Fryslân, Onderne-
mers Toerisme Alliantie 
Fryslân. (Programma Toeris-
me & Recreatie)

Week 38/39
14 Gezocht: ruimte voor de 
energietransitie
Welke Friese gebieden of 
locaties zijn potentieel ge-
schikt voor het genereren van 
wind- en zonne-energie – en 
het herbergen van de bijbeho-
rende windmolens en zonne-
panelen? Doel is door middel 
van geodata en verschillende 
kaartlagen te onderzoeken 
wat er allemaal wel (of niet) 
mogelijk is om de energietran-
sitie gestalte te geven.
Partners: Friese gemeenten 
en Provincie gemeente 
SúdwestFryslân en Gemeente 
Leeuwarden. (Programma 
sociaal)

Week 44/45
15 De vele gezichten van 
woongenot
Welke factoren bepalen de 
leefbaarheid in een wijk? 
Woningcorporaties hebben 
bijvoorbeeld data over de 
woningen. CBS, politie, 
gemeente en welzijnsorgani-
saties beschikken over data 
die verklaart hoe leefbaarheid 
wordt ervaren. De vraag in dit 
/Lab is of er indicatoren zijn die 
de leefbaarheid beïnvloeden.
Partners: Wooncorporaties 
Elkien en Accolade en CBS 
Friese gemeenten, Provinsje 
Fryslân, Friese wooncorpora-
ties. (Programma sociaal)

Week 6/7
16 Zicht op verborgen  
criminaliteit
Tijdens dit /LAB willen we 
onderzoeken of er indicatoren 
gevonden kunnen worden 
waarmee de ontwikkeling of 
aanwezigheid van (georgani-
seerde) criminaliteit en 
ondermijning inzichtelijk wordt. 
Door de beschikbare datasets 
te koppelen en benutten willen 
we achter bepaalde fenome-
nen komen om als gemeenten 
meer aan preventie te kunnen 
doen. Partners: Gemeenten, 
RIEC, Politie, RUG. (Program-
ma sociaal)

Week 12/13
17 Wat maakt wonen in 
Fryslân de moeite waard?
Wat zijn aantrekkings- en 
vertrekfactoren voor mensen 
om zich al dan niet n Fryslân 
te vestigen?
Partners: Friese gemeenten, 
Provincie Fryslân Gemeente 
Waadhoeke. (Programma 
sociaal)

Week 11 t/m 23
18 Grip op toerisme: bezoe
kersstromen voorspellen 
Toerisme en recreatie zijn van 
belangrijk voor Fryslân. Te 
veel toerisme leidt echter tot 
drukte en soms zelfs overlast 
voor gemeenschap en land-
schap. Om goed te kunnen 
sturen en anticiperen op 
drukte hebben de berokken 
beleidsmakers, ondernemers 
en andere belanghebbenden 
behoefte aan manieren om de 
bezoekersdrukte te kunnen 
voorspellen. Door te experi-
menteren met door big data 
van bijvoorbeeld AirBnB of 
TripAdvisor die door DataFrys-
lân zelf is binnengehaald door 
middel van webscraping is het 
doel om een werkend model 
te maken waarmee kan 
worden ingeschat hoe het 
staat met de toeristische druk 
op bestemming Fryslân.
Partners: NHL Stenden, ETFI, 
RuG, Campus Fryslân, FSP 
Gemeenten, Provincie Frys-
lân, Merk Fryslân, CELTH, 
NTBC, CBS. (Programma 
Toerisme & Recreatie)

Week 23 t/m 40
19 scherpstelen op  
ouderenzorg
Langer thuis wonen als je oud 
bent. Hoe dan? Wooncorpora-
ties en de zorg moeten snel 
innoveren om de ouderenpiek 

in 2030 het hoofd te kunnen 
bieden. Data zijn onlosmake-
lijk verbonden met beeldbel-
len, sensoren en slimme medi-
cijndispensers en herbergen de 
belofte van langer blijven in je 
eigen woning. Maar hoe dan? 
Partners: Friese gemeenten, 
FSP, De Friesland Zorgverze-
keraar, Vektis, Lifelines, VFG, 
ROS Friesland, Zorgaanbie-
ders en hun brancheorganisa-
ties, Actiz, CBS, samenwer-
kende Friese ouderen zorg -  
organisaties. (Programma 
Sociaal)

Week 27 t/m 41
20 Wegen naar welvaart
In hoeverre komt de groei van 
het Bruto Binnenlands Pro-
duct de groei van de Neder-
landse welvaart ten goede? 
En hoe meet je dit soort 
zaken? Data en analyse 
moeten inzicht bieden in de 
vele wegen die naar welvaart 
kunnen leiden.
Partners: FSP, Provinsje 
Fryslân, Friese Gemeenten, 
RUG, CBS, YnBusiness, 
VNONCW. (Programma 
sociaal)

Week 41 t/m 3 (2022)
21 Hoe veilig voelt Fryslân?
Aan de hand van tekstanalyse 
wordt onderzocht of er het 
mogelijk is om van social 
media-data te verwerven die, 
in combinatie met andere 
tekst- en databestanden van 
bijvoorbeeld de veiligheidsre-
gio, tot nieuwe inzichten kan 
leiden.
Partners: Veiligheidsregio 
Fryslân. (Programma sociaal)

Week 37 t/m 4 (2022)
22 Reisdoel Fryslân: de 
staat van een bestemming
Bezoekers zijn in Fryslân van 
harte welkom. Maar vóelen ze 
zich ook welkom? En zijn alle 
Friezen blij met hun komst? 
Voor beleidsmakers in het 
toerisme zijn dit belangrijke 
dingen om te weten. Net als: 
worden de juiste doelgroepen 
bediend? Is de gastvrijheid op 
het gewenste niveau? Zijn de 
accommodaties van voldoen-
de kwaliteit? Om antwoord te 
krijgen op deze en nog veel 
meer vragen worden data 
ingezet om erachter te komen 
wat ‘de staat’ van bestemming 
Fryslân is. Zo kan een handi-
ge tool ontstaan om overzicht 
te bieden en inzicht te krijgen 
in onder meer de balans 
tussen de lusten en lasten van 
toerisme. Partners: Gemeen-
ten, Provincie, FSP, Merk 
Fryslân, NBTC. (Programma 
Toerisme & Recreatie)

Week 52 t/m 15 (2022)
23 Het leefklimaat in kaart
Fryslân opnieuw in kaart 
gebracht. De biotoop van 
Friezen wordt met ‘leefbaar-
heidsdata’ en slimme analy-
ses inzichtelijk gemaakt in een 
moderne atlas.
Partners: Gemeenten, Provin-
cie, FSP, Ondernemers 
Toerisme Alliantie Fryslân 
(Programma Sociaal)

Week 1 t/m 13 (2022)
24 Centrale bezoekers
registratie: eerst het zuur, 
dan het zoet
Het registeren van bezoekers 
(toeristen, bijvoorbeeld voor 
het Nachtregister of de 
Toeristenbelasting) wordt vaak 
als een last ervaren; bezoe-
kers moeten het betalen, 
ondernemers moeten het 
innen, gemeenten moeten het 
verwerken. Maar een goede 
registratie biedt ook kansen; 
het kan inzichten bieden in het 
gedrag van boekers en 
bezoekers van Fryslân: waar 
komen de gasten vandaan? 
Hoe lang blijven ze? Hierbij 
gaat het om niet om individue-
le persoonsgegevens van 
bezoekers, maar over groe-
pen bezoekers met verschil-
lende kenmerken bezoekers. 
Deze /HUB bouwt voort op 
het ‘/LAB Bezoekers in beeld: 
de bonus van goede bezoe-
kersregistratie’. In dit /HUB 
worden de eerste stappen 
gezet naar het bouwen van 
een gestandaardiseerde 
manier van registreren die 
goed bij Fryslân past.  
Partners: Provincie Fryslân, 
gemeente SúdwestFryslân, 
Gemeente Leeuwarden. 
(Programma Toerisme & 
Recreatie)
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MET 24 ACTIVITEITEN IS DE JAARPLANNING VAN DATAFRYSLÂN RIJK GEVULD MET EEN BREDE 
WAAIER AAN THEMA’S DIE WAARMEE DATAGEDREVEN WERKEN IN FRYSLÂN MOET WORDEN  
GESTIMULEERD EN VERBETERD. IN /PODIUMS, /LABS EN /HUBS WORDT INFORMATIE GEDEELD, 
WORDEN SAMENWERKINGEN GESMEED EN WORDEN DATA INGEZET OM TOT NIEUWE INZICHTEN  
TE KOMEN. 


