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DataFryslân is in februari 2019 opgericht als samenwerkingsverband dat als 
doel heeft om datagedreven werken bij en tussen organisaties met een 
maatschappelijke relevantie in Fryslân te versterken. Dat doen we door 
samenwerkingen te organiseren die een katalysator zijn voor innovatief gebruik 
van data in organisaties; de inzet van kunstmatige intelligentie is daarbij 
essentieel. Onze missie is om Fryslân inzicht en een voorsprong op het gebied 
van datagedreven werken te geven door kennis te delen, te experimenteren met 
data en samen te werken aan oplossingen. 

DataFryslân wil, kortom, lerend, innoverend en creërend komen tot een unieke 
Friese datastrategie, organisaties in Friesland zo optimaal mogelijk hun eigen 
microdata laten gebruiken voor datasturing en bij al haar activiteiten de belangen 
van Friese organisaties behartigen.

Stonden de afgelopen twee jaar in het teken van pionieren en verkennen, in de 
volgende fase zetten we op basis van onze ervaringen en kennis de stap naar 
professionalisering om door te groeien naar een toekomstbestendige organisatie 
waarin alle Friese gemeenten en maatschappelijke organisaties, ROC’s en 
overige kennisinstellingen deelnemen om datagedreven werken in de Provinsje 
Fryslân leidend te maken. 

Rudolf Simons
Directeur

/
voorwoord

Eerste data-event van dataFryslan: 
28 juni 2019 – Lezing Prof. Roberto Zicari 
‘  The Ethics of AI and the need of an AI  
Due Diligence ’ 
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DataFryslân is voortgekomen uit de Kulturele Haadstêd 
2018; de organisatie van dat provinciebrede, grootschali-
ge cultuurevenement bracht partijen bijeen die gaande-
weg ontdekten dat het delen van informatie, kennis en  
ervaringen en het samen, vanuit verschillende disciplines 
optrekken met een gemeenschappelijk doel konden lei-
den tot mooie dingen. DataFryslân werd begin 2019 op-
gericht door 7 partners met als doel partijen samen te 
brengen die elkaar versterken bij het realiseren van 
Friese maatschappelijke opgaven in een door data en 
nieuwe technologie gedreven toekomst. Samen geven 
deze partners richting aan de ingrijpende invloed die data 
en datagedreven werken krijgen op de toekomst van  
bestuurlijk Fryslân.

geboren om samen  
te werken

/

De missie van DataFryslân werd bij de oprichting omschreven als: ‘Het versterken van datagedreven 
werken in Fryslân. [DataFryslân] 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 maat-
schappelijke waarde van data science, kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFrys-
lân positioneert zich als een onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire gesprekspartner van 
zowel regionale als niet-regionale partijen.’

missie
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In het openbaar bestuur is steeds meer behoefte aan 
nieuwe manieren om beleidskeuzes te onderbouwen. 
In een wereld waarin op steeds meer manieren steeds 
data worden gegenereerd en het maatschappelijk  
effect daarvan hand over hand toeneemt, is de uitda-
ging om die data gericht in te zetten voor beter beleid. 
Om daartoe te komen is het delen van data, het leren 
die te interpreteren en om te zetten in concreet beleid 
essentieel.

Voor het openbaar bestuur, ook in Fryslân, is het vaak 
moeilijk de snelle ontwikkelingen op datagebied bij te  
benen: de middelen en de expertise ontbreken, data  
worden onvoldoende gedeeld, privacyregels belem-
meren de mogelijkheden, organisaties onderschatten 
het belang ervan of hebben simpelweg de menskracht 
niet in huis. Dat brengt het risico met zich mee dat er 
een steeds grotere kloof ontstaat met de rest van de 
maatschappij, die juist steeds vaker op basis van data, 
datakennis en kunstmatige intelligentie beslissingen 
neemt. 

Hoewel de Friese data-ecologie zich snel ontwikkelt,  
bestaan er nog forse niveauverschillen tussen de  
verschillende organisaties die data verzamelen.  
Om tot een volwassen data-ecologie te komen is een 
regionale en experimentele aanpak nodig. DataFryslân 
ondersteunt organisaties op hun weg naar datavolwas-
senheid en het analysevaardig worden van organisatie 
en medewerkers. Hierdoor kunnen besluiten en voor-
spellingen op basis van data worden gemaakt.  
Dit zorgt voor beter gelegitimeerde besluiten en meer 
mogelĳkheden om te evalueren of de beslissing het  
gewenste effect heeft gehad.

DataFryslân wil Fryslân helpen de achterstand op het 
gebied van datagedreven werken in te lopen en de 
deelnemers te begeleiden op weg naar datavolwas-
senheid.  

de weg naar  
datavolwassenheid

/

Omvang DataFryslân-community 
900 dataprofessionals 
en groeiend 
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Als onafhankelijke vertegenwoordiger van Friese data-
belangen wil DataFryslân data inzetten om het open-
baar bestuur in Fryslân efficiënter te maken; het wil 
data inzetten voor de legitimering van beleidskeuzes in 
het openbaar bestuur van de provincie. Daarnaast is 
de bewustwording bij het grote publiek van de enorme 
rol die data (gaan) spelen relevant: DataFryslân wil ook 
de inwoners van Fryslân ondersteunen in een wereld 
die razendsnel steeds verder naar het virtuele domein 
beweegt. 

Daarom ligt de focus van onze activiteiten op maat-
schappelijk urgente thema’s, gebaseerd op een geza-
menlijke onderzoeksagenda. DataFryslân richt zich 
daarbij op specifiek Friese ongestructureerde micro-, 
meta en big data die niet al door het CBS en andere 
partijen worden verzameld en bewerkt en stelt deze 
beschikbaar aan haar leden. Denk aan onder meer  
Internet of things-data, process data, sentiment data 
via social media, systems data en text data. Daarnaast 
verzamelt en publiceert DataFryslân de data van haar 
leden en de data die DataFryslân heeft verzameld in het 
kader van haar programma’s, experimenten en labs. 

DataFryslân is een community van ongeveer 900 Friese 
dataprofessionals die zich tot doel hebben gesteld om 
datagedreven werken in Friesland te versterken.  
DataFryslân kent drie hoofdactiviteiten, de pijlers  
onder ons streven naar samenwerking en innovatie, 
onder de noemer /PODIUM, /LAB, en /HUB. 

In 2019 – 2020 organiseerde DataFryslân 19 data  
scienceprojecten, datalabs en maandelijkse lezingen 
met befaamde en (inter)nationale sprekers. Zo’n 1.000 
professionals waren al een of meerdere keren onder-
deel van een van onze labs of bezochten een van onze 
evenementen.

aanpak en werkwijze

/

Waarom alleen Friese data?

De keuze voor specifiek Friese data is vanuit de doelstellingen van DataFryslân een logische: 
Fryslân is staatsrechtelijk en bestuurlijk, maar ook cultureel en maatschappelijk een eenheid; het gevoel 
van verbondenheid met de regio en andere Friese organisaties is groot. Dit vormt een goede basis voor 
de samenwerking die DataFryslân beoogt. Daarnaast is gebleken dat Friese organisaties geloven in het 
belang en nut van de samenwerking met DataFryslân en zien zij in dat veel maatschappelijke uitdagingen 
op te lossen zijn op ‘Friese schaal’.
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In workshops, presentaties, masterclasses en meet-ups 
worden innovatie en kennisdeling gestimuleerd en  
ontstaat een ideale bron voor kenniscirculatie.

Het eerste /Podium dat door DataFryslân werd geor-
ganiseerd, in samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Groningen/Campus Fryslân, vond plaats op 28 juni 
2019. Europa’s toonaangevende expert op net gebied 
van data-ethiek, Professor dr. Roberto Zicari, oprichter 
van het Frankfurt Big Data Lab en verbonden aan de 
Universiteit van Frankfurt, gaf een lunchlezing met de 
titel ‘The Ethics of AI and the need of an AI Due  
Diligence’. Na deze goed bezochte en door het publiek 

hoog gewaardeerde aftrap volgden er nog 10,  
verzorgd door toonaangevende sprekers. Een greep: 
Dr. Edgar Karssing (associate professor aan Univer-
siteit Nyenrode) sprak over de noodzaak van een  
moreel kompas bij het werken met data-analytics, Jan 
van Ginkel, loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland 
hield de lezing ‘Datagedreven? Sleetse termen, lastige 
keuzes!’ en datajournalist Jerry Vermanen behandelde 
de democratisering van informatie in zijn lezing  
‘Datajournalistiek: de democratisering van informatie’. 
Bijna alle /Podium-sessies worden door het publiek 
beoordeeld met het rapportcijfer 8 of hoger.

kenniscirculatie:
/podium

/

Totaal aantal bezoekers 
/Podium 2019-2020 826

best bezochte /podium Lezing 
Jan van Ginkel , 28 november 2019 
113 bezoekers
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leren door te doen:
/lab

/
Elk /Lab is in feite een ‘werkplaats’ waar expertise en 
datavraagstukken samenkomen. Op basis van concrete 
onderzoeksvragen uit de praktijk wordt onderzocht, 
geëxperimenteerd en samengewerkt aan de verzameling 
en praktische toepassing van data. Belangrijke ken-
nisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hoge-
scholen zijn nauw betrokken bij deze vaak meerdaagse 
projecten. 

De /Lab-projecten die tot dusver werden georgani-
seerd bogen zich over een breed scala aan onderwerpen, 
variërend van ‘Process mining in de praktijk’ en het  
/Lab Tekstanalyse’ (waarbij het draaide om methoden 
en toepassingen van tekstanalyse), tot het /Lab ‘Lan-
ger thuiswonen’ (op zoek naar verbindingen en experi-
menteren met data over dit thema die nog niet eerder 
bij elkaar waren gebracht) en het /Lab ‘Predictive  
maintenance rioolgemalen’ (met als kernvraag: kunnen 
data helpen voorspellen of een pomp van  een riool-
gemaal in storing gaat?). Ook de /LAB-projecten  
scoren altijd een ruime voldoende bij de deelnemers.

176
Totaal aantal deelnemers 
/Lab 2019-2020 

Best bekeken YouTube-uitzending 
/Lab Webscraping – 638 weergaven 
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Het dataknooppunt: 
/HUB

/
DataFryslân heeft twee onderzoeksprogramma’s ont-
wikkeld rond de thema’s Sociaal Domein en Toerisme 
& Recreatie, beide onderwerpen die heel relevant zijn 
voor Fryslân. Elke /Hub is een langlopend programma 
waarin wordt onderzocht en zichtbaar gemaakt waar 
toegang tot data is, waar koppelmogelijkheden zijn en 
welke producten daaruit kunnen voortkomen. 

Doel binnen het thema Toerisme & Recreatie is om 
een compleet beeld te creëren van Fryslân als toeris-
tische bestemming als input voor toekomstig beleid in 
de toeristisch-recreatieve sector. Tot dusver hebben 
de verschillende /Hub-projecten al geleid tot onder 
meer het project ‘Toerisme voor inwoners” (Hoe kijken 
inwoners van Fryslân aan tegen toerisme in hun regio 
en welke impact heeft dat toerisme op hen?) en onder-
zoek naar de vitaliteit van de toeristisch-recreatieve 
bedrijven in Fryslân.

Binnen het Sociaal Domein werd onder meer gekeken 
naar thema’s als ‘Beschermd wonen’, ‘Armoede- 
ondersteuning’ en ‘Stromen in kaart’ (hoe bewegen 
mensen zich door de verschillende vormen van onder-
steuning en aangeboden producten door lokale over-
heden?). 

De verschillende /Hub-projecten, zowel de afgeronde 
als de nog lopende, hebben tal van nuttige inzichten, 
databestanden en nieuwe vormen van samenwerking 
opgeleverd; regelmatig halen de onderzoeksresultaten 
de nieuwsmedia en zowel stakeholders als belangheb-
benden tonen een onverminderd grote interesse in de 
projectresultaten. 

Een volledig overzicht van de resultaten  
van de /Podium-, /Lab- en /Hub-sessies vindt u  
op datafryslan.nl

8,9

7,6

Hoogste rapportcijfer 
/Podium ‘Moreel kompas  
bij data analytics’,  10 maart 2020 

laagste rapportcijfer 
/Lab Webscraping

Gemiddeld rapportcijfer 
alle /podiums

8,4
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/ KENNISEVENTS
PROGRAMMA 2021-2022

Voortbouwend op de projecten die achter ons liggen of nog lopen, staat voor de pijler /Hub een aantal 
interessante nieuwe onderzoekstrajecten op stapel, waarin dieper wordt ingegaan op wat eerder is 
geleerd en ontdekt. Ook in de /Podium- en /Lab-sessies gaan we verder met het vergroten, verdiepen, 
uitwisselen en toepassen van data-kennis; in totaal worden er in het seizoen 2021-2022  
24 kennisevents georganiseerd. 
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organisatie

/
De organisatie van DataFryslân is als volgt ingericht:

Directeur: algemene aansturing uitvoering, toetreding 
nieuwe partners, communicatie en organisatieontwik-
keling.

Programmaleiders: zij stellen de programma’s op 
rond de thema’s Toerisme & Recreatie en Sociaal  
Domein. Identificeren relevante projecten en verbinden 
vragen aan data-opties en –onderzoek. 

Data scientists: data-analyse, toegang en koppelingen, 
uitvoering data-onderzoek, verbeteren data-kwaliteit.

Facilitair medewerkers: Privacy en Security,  
Secretariaat en Communicatie.

De meeste medewerkers zijn gedetacheerd vanuit een 
van de samenwerkingspartners of zijn parttime  
verbonden aan DataFryslân. De gedetacheerde mede-
werkers vervullen parttime een functie bij DataFryslân, 
het andere deel van hun uren zijn nog werkzaam in hun 
oorspronkelijke functie bij de samenwerkingspartner.
    

Naast de kernbezetting van DataFryslân werken er op 
verschillende momenten maar behoefte andere mede-
werkers mee in de organisatie. Bijvoorbeeld bij een 
specifiek onderwerp, het voorbereiden van een lab, 
afstudeeronderzoeken enz. Het gaat dan om: onder-
zoekers (PhD’s van de RUG, Lectoren van NHL Stenden, 
onderzoekers van het FSP), studenten (vaste modules 
voor studenten met leertrajecten en bijdragen aan  
lopende projecten en platforms), dataspecialisten  
(inspirerende mensen uit het nationale en internationale 
netwerk die vragen oplossen, lectoren die workshops 
en trainingen organiseren) en Projectmedewerkers  
(beleidsmedewerkers die projecten doen binnen  
DataFryslân met ondersteuning van data scientists).

Programma Adviescommissie
De Friese Digitale Samenwerkingsagenda bepaalt in 
hoofdzaak de onderwerpen waar DataFryslân zich 
mee bezighoudt. De agenda wordt opgesteld door de 
Programma Adviescommissie (PAC). Deze PAC  
bestaat uit een afvaardiging van de leden en heeft tot 
doel om te komen tot een gezamenlijke programmering 
van data-evenementen voor DataFryslân.
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DataFryslân is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde 
en gerespecteerde organisatie met een grote naamsbe-
kendheid. Ons communicatiebeleid weerspiegelt dat. 
Onze communicatiedoelen zijn:

-  Verder versterken en ondersteunen van het merk  
DataFryslân

-  DataFryslân positioneren als een gevestigde 
organisatie niet meer als start-up

-  De data-events op een positieve manier onder de 
aandacht brengen en houden

- Het werven van leden
-  De doelstellingen en toekomstige producten van  

DataFryslân promoten
-  Het intern versterken van de samenwerking 

onderling en met de leden
-  Het informeren van het Friese publiek, vertrouwen 

creëren over datagedreven werken

Doelgroepen
De stakeholders:
•  Friese organisaties
•   Bestuurders van de samenwerkende organisaties 

(ambassadeurs)
•   Professional communities, de vakinhoudelijke 

medewerkers van de (samenwerkende) organisaties.
•   Trainees, PhD’s en studenten

(Aspirant-)leden
Media (zoals LC en Omrop Fryslân, maar ook landelijk) 
en via hen Inwoners van Fryslân
(Potentiële) afnemers van DF-dataproducten

Middelen
- Website www.datafryslan.nl
- (Online) artikelen 
- Social media (LinkedIn en Twitter)
- Video’s op YouTubekanaal & website
- Podcasts
- ‘Traditionele’ publieksmedia en vakmedia
- Communitymanagement
-  Onze ambassadeurs: stuurgroepleden  

en medewerkers

COMMUNICATIE:  
HOE PRESENTEREREN  
WIJ ONS?

/

Aantal volgers  
LinkedIn 898 

Aantal volgers 
twitter 176 
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Onze succesvolle /Podium-, /Lab- en /Hub-sessies 
hebben een schat aan kennis, data en dataproducten 
opgeleverd en daar komt de komende jaren alleen 
maar meer bij; uit onze activiteiten komen analyses en 
dashboards voort die voor veel partijen van groot nut 
kunnen zijn. Daarom ontwikkelt DataFryslân zich ook 
tot Frisian Data Exchange: een verzamelpunt en  
publieke databank van Friese dataverzamelingen.  
Een catalogus waardoor inzicht komt welke data waar 
kan worden gevonden, voorzien van een certificerings-
systeem om dataverzamelingen van een kwaliteits-
stempel te kunnen voorzien. Zo weten gebruikers van 
elkaar dat de kwaliteit en veiligheid voldoende zijn  
gewaarborgd waardoor het vertrouwen in het gebruik 
van elkaars data toeneemt. Daarnaast ontstaat er een 
provinciebreed overzicht van wie met welke expertise 
bezig is Fryslân zodat binnen het netwerk van samen-
werkende partners de juiste mensen voor de juiste  
projecten en vraagstukken kunnen worden betrokken.

DataFryslân groeit in de komende jaren uit tot dé auto-
riteit op het gebied van Friese data; het zal beschikken 
over een grote en groeiende collectie data die het  
algemeen nut van de provinciale organisaties en  
bevolking dient en zal daarmee als focuspunt fungeren 
voor data scientists en dataorganisaties en daarmee 
sterk bijdragen aan het behoud van data science- 
capaciteit in Fryslân. Het maatschappelijk nut van  
DataFryslân ligt op de langere termijn ook in de creatie 
en het beschikbaar maken van geaggregeerde open 
data (samengevatte data op basis van verschillende 
bronnen of metingen). 

HET VERVOLG:  
PIONIER WORDT  
KENNISCENTRUM

/
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De organisatie houdt gelijke tred met de groeiambities van 
DataFryslân. In 2023 willen we 18 gemeenten aangesloten 
hebben bij DataFryslân, plus openbare en externe partijen. 

Voor de toekomstige activiteiten is besloten de organisatie 
om te zetten van het huidige samenwerkingsverband in  
een coöperatieve vorm. Als coöperatie kan DataFryslân  
slagvaardiger optreden, is er een heldere bestuurlijke  
structuur en is het lidmaatschap beter en overzichtelijker  
geregeld en daardoor nog toegankelijker.   

/

nieuwe structuur:
coöperatie
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De coöperatie DataFryslân U.A. heeft als missie om 
Friese microdata te delen zodat het openbaar bestuur in 
Fryslân verder groeit in samenwerkingen, het bieden van 
veiligheid en transparantie. DataFryslân U.A. begeleidt 

het Fries openbaar bestuur bij de ontwikkeling van 
datagedreven organisaties die optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare data. Daarnaast heeft DataFryslân 

als doelstelling dat inwoners en bezoekers van Friesland 
zoveel mogelijk profiteren van hun eigen data.


