
DATA EVENTS 2021 – 2022
De 24 data-events die DataFryslân dit seizoen organiseert kennen drie vormen. In een /PODIUM wordt door een of meerdere

experts op hun gebied een presentatie verzorgd over het geprogrammeerde thema. Een /LAB bestaat uit 2 à 3 sessies,

verdeeld over meerdere weken, waarin multidisciplinaire teams zich richten op deelaspecten van een specifiek onderzoek. Elk

team geeft een slotpresentatie van de bevindingen. Een /HUB is een langlopend onderzoeksproject waarin een specifiek

onderzoeksthema in multidisciplinair verband in detail wordt uitgewerkt. In een slotpresentatie worden de

onderzoeksresultaten geduid en gedeeld. 

Bezoek regelmatig datafriesland.nl/data-events voor de meest up-to-date informatie over sprekers, programma-inhoud,

locaties en tijdstippen en de wijze van aanmelden. Daar is ook alles te vinden over de resultaten van data-events die al zijn

afgerond.

/PODIUM: DE TOEKOMST VAN
PROGNOSES: EEN VOORSPELLING
donderdag 17 juni 2021 om 15.30 uur.

Bij gebrek aan een glazen bol om in de toekomst te kunnen

kijken, baseren we antwoorden op voorspellende vragen op

data uit het verleden. Maar hoe creëer je voorspellende

inzichten (ofwel: predictive analytics) in een bewegende

economie en in een tijd waarin de wereld op z’n kop staat?

Door op basis van data en data-analyse de toekomst te

voorspellen zodat er betere (beleids)beslissingen kunnen

worden genomen.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Provincie

Zuid-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus

fryslân.

/PODIUM: WAAROM DATA OVER ZORG
ONS EEN ZORG MOETEN ZIJN
dinsdag 29 juni 2021 om 15.30 uur.

Tijdens een /Podium-bijeenkomst zullen we ons allereerst

laten inspireren door de mogelijkheden die het gebruik van

microdata van externe partijen met zich meebrengen. Vanuit

de theorie en vooral de praktijk kunnen de sprekers

inspiratie opdoen voor samenwerking rond data op het

gebied van gezondheid & welzijn. 

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), De Friesland

Zorgverzekeraar, Elkien Wooncorporatie , Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De

Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente

Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente

Waadhoeke, Hanzehogeschool Groningen,

Hanzehogeschool Groningen, Lifelines, NHLStenden,

Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, ROS

Friesland, RUG/campus fryslân, Vektis, Zorgaanbieders

Fryslân.

/PODIUM: AIRBNB ALS DATABRON:
KANS OF BEDREIGING?
donderdag 16 september 2021, 15.00 uur.

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 belangstelling 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. 

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centre of

Expertise Leisure Tourism & Hospitality (Celth), European

Tourism Futures Institute (Etfi), Fries sociaal Planbureau

(FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-

Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

(NTBC), NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit

Groningen, RUG/campus fryslân.

/PODIUM: BURGEMEESTERS IN
CYBERSPACE
dinsdag 12 oktober 2021, 15.30 uur.

Ordeverstoringen, relletjes, risicowedstrijden: bij

ordeverstoringen op straat kunnen burgemeesters

maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen.

Als het misgaat in de digitale wereld, heeft de burgemeester

aanzienlijk minder bevoegdheden om in te grijpen, ook al

worden veel verstoringen van de openbare orde steeds

vaker aangezwengeld en versterkt via internet en social

media.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/PODIUM: DATA & STORYTELLING:
CIJFERS EN DE VERHALEN DIE ZE
VERTELLEN
donderdag 25 november 2021 om 15.30 uur.

Je kunt tegenwoordig data verzamelen over enorm veel

onderwerpen. Social media bieden al veel kansen om data

met de buitenwereld te communiceren. Maar ondanks de

mogelijkheden, zoals verschillende tools, dashboards en

spreadsheets, zijn er nog veel meer mogelijkheden

voorhanden als het gaat om het vertellen van het verhaal. 

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden,

Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus

fryslân.

/PODIUM: DATA EN BIODIVERSITEIT
donderdag 20 januari 2022, 15.30 uur. 

Thema: hoe kunnen data helpen om de afnemende

biodiversiteit in Fryslân een halt toe te roepen?

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Lifelines,

NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen,

RUG/campus fryslân, Vektis.

/PODIUM: DE TOEKOMST VAN DATA
donderdag 17 februari 2022, 15.30 uur.

Geavanceerde technologie zorgt er in de toekomst voor dat

overheden efficiënter kunnen communiceren met hun

burgers en interne systemen – zoals op het gebied van

belastingen, vergunningen, telecommunicatie, veiligheid,

vervoer, uitkeringen, onderwijs en de zorg. Hoe kunnen

overheden slimmer, sneller en efficiënter functioneren in een

wereld waar digitale technologie de basis vormt van

besluitvorming en dienstverlening?

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/PODIUM: PLATFORMECONOMIE
donderdag 24 maart 2022, 15.30 uur. 

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?

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden,

Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus

fryslân.

/CONGRES: DE TOEKOMT VAN FRYSLÂN
Wordt nog aangekondigd.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centre of

Expertise Leisure Tourism & Hospitality (Celth), European

Tourism Futures Institute (Etfi), Fries sociaal Planbureau

(FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-

Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit

Groningen, RUG/campus fryslân.

/LAB: PREDICTIVE MAINTENANCE
RIOOLGEMALEN
28 februari 2021 t/m 30 april 2021. Slotpresentatie:

donderdag 22 april 2021.

Door preventief onderhoud te plegen aan het riolensysteem

door middel van datatoepassingen, 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

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Heerenveen, Gemeente

Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân,

Hanzehogeschool Groningen, Hanzehogeschool

Groningen, NHLStenden, Provincie Fryslân, Provincie

Noord-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus

fryslân, Wetterskip.

/LAB: MORGEN WERKT HET ANDERS: DE
TOEKOMST VAN DE ARBEIDSMARKT
6 juli 2021 t/m 27 augustus. Slotpresentatie: 2

september 2021.

Onder invloed van data is de arbeidsmarkt sterk in

beweging. 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 op die ontwikkeling

voorbereiden?

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente

Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente

Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden,

Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,

Gemeente Waadhoeke, NHLStenden, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/LAB: HOE VOORKOM JE DAT DE
OUDERENZORG VEROUDERT?
7 september 2021 t/m 17 september 2021.

Slotpresentatie: 23 september 2021.

Hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân in de toekomst het

hoofd? Hoe krijgen gemeenten, zorgverzekeraars en

zorgkantoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden

waarmee de balans tussen de draagkracht en draaglast

onder thuiswonende ouderen kan worden versterkt?

Partners

Actiz, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries

sociaal Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties,

Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren,

Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente

Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente

Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Lifelines,

NHLStenden, Ouderenorganisaties Fryslân, Provincie

Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, ROS Friesland,

RUG/campus fryslân, Veiligheidsregio Fryslân, Vektis,

Vereniging Friese Gemeenten (VFG), Zorgaanbieders

Fryslân.

/LAB: BEZOEKERS IN BEELD: DE BONUS
VAN GOEDE BEZOEKERSREGISTRATIE
dinsdag 5 oktober 2021. Slotpresentatie 5 oktober 2021.

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 belanghebbenden. Een laagdrempelig

centraal systeem zou ondernemers kunnen helpen bij het

registeren van bezoekers. 

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De

Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente

Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente

Waadhoeke, Merk Fryslân, NHLStenden, Ondernemers

Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/LAB: GEZOCHT: RUIMTE VOOR DE
ENERGIETRANSITIE
23 september t/m 30 september. Slotpresentatie: 7

oktober 2021.

De energietransitie vraagt veel ruimte. Zowel letterlijk als

figuurlijk: organisaties moeten menskracht inzetten, in het

landschap moet ruimte worden gevonden voor de

infrastructuur die nodig is voor het genereren van wind- en

zonne-energie. Welke Friese gebieden of locaties zijn

potentieel geschikt en welke zeker niet? Dit /LAB gaat op

basis van geodata en verschillende kaartlagen onderzoeken

wat er allemaal wel (of niet) mogelijk is als het gaat om het

antwoord op de vraag: waar is de ruimte voor de

energietransitie?

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/LAB: DE VELE GEZICHTEN VAN
WOONGENOT
28 oktober t/m 5 november 2021. Slotpresentatie: 11

november 2021.

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk?

Woningcorporaties hebben bijvoorbeeld data over de

woningen. CBS, politie, gemeente en welzijnsorganisaties

beschikken over data die verklaart hoe leefbaarheid wordt

ervaren. Informatie genoeg dus, maar hoe destilleer je als

beleidsmaker uit die overvloed aan data de informatie die

nodig is om op te kunnen sturen? 

Partners

Accolade wooncorporatie, Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS), De Friesland Zorgverzekeraar, Fries

sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden,

Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie

Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/LAB: ZICHT OP VERBORGEN
CRIMINALITEIT
3 t/m 11 februari 2022. Slotpresentatie: 15 februari 2022.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed

uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de

integriteit aan van het openbaar bestuur, ambtenaren en

bedrijfsleven, heeft een sterk nadelige invloed op de

veiligheid en leefbaarheid in een stad of een buurt en kan

daardoor het vertrouwen van burgers in de overheid

beschadigen. 

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Politie, Provincie Fryslân,

RIEC, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/LAB: WAT MAAKT WONEN IN FRYSLÂN
DE MOEITE WAARD?
10 t/m 18 maart 2022. Slotpresentatie: 22 maart 2022.

Werkgelegenheid, woonruimte, woongenot en

huizenprijzen, natuur en voorzieningen, infrastructuur en de

kwaliteit van het openbaar vervoer – er zijn talloze factoren

die bepalen waarom mensen ergens wel of niet willen

wonen. Maar welke hebben de meeste invloed op die

keuze? Dit /Lab wil op basis van data onderzoeken wat de

belangrijkste aantrekkings- en vertrekfactoren zijn voor

mensen om zich in Fryslân te vestigen of om de provincie

juist te verlaten.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, Gemeente Weststellingwerf,

NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit

Groningen, RUG/campus fryslân.

/HUB: GRIP OP TOERISME:
BEZOEKERSSTROMEN VOORSPELLEN
1 maart t/m 30 juni 2021. Slotpresentatie: donderdag 16

september 2021.

Toerisme en recreatie zijn van belangrijk voor Fryslân. Te

veel toerisme leidt echter tot drukte en soms zelfs overlast

voor gemeenschap en landschap. 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 experimenteren met big data van

bijvoorbeeld Airbnb of Tripadvisor hopen we een werkend

model te maken waarmee toeristische drukte kan worden

ingeschat.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), European

Tourism Futures Institute (Etfi), Fries sociaal Planbureau

(FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-

Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

(NTBC), NHLStenden, Ondernemers Toerisme Alliantie

Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen,

RUG/campus fryslân.

/HUB: SCHERPSTELLEN OP
OUDERENZORG
1 mei t/m 30 oktober 2021. Slotpresentatie: 26 oktober

2021.

Langer thuis wonen als je oud bent. Hoe dan?

Wooncorporaties en de zorg moeten snel innoveren om de

verwachte ouderenpiek in 2030 het hoofd te kunnen bieden.

Data zijn onlosmakelijk verbonden met beeldbellen,

sensoren en slimme medicijndispensers en herbergen de

belofte van langer blijven in je eigen woning. Dit /Hub wil

onderzoeken welke data kunnen helpen manieren te vinden

om ouderen langer zelfstandig (of zo zelfstandig mogelijk) in

hun eigen huis te kunnen laten wonen.

Partners

Accolade wooncorporatie, Actiz, Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS), De Friesland Zorgverzekeraar, Elkien

Wooncorporatie , Fries sociaal Planbureau (FSP),

Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân,

Lifelines, NHLStenden, Ouderenorganisaties Fryslân,

Provincie Fryslân, Provincie Zeeland, Rijksuniversiteit

Groningen, RUG/campus fryslân, Vektis, Vereniging Friese

Gemeenten (VFG), Woonfriesland wooncorporatie,

Zorgaanbieders Fryslân.

/HUB: WEGEN NAAR WELVAART
25 mei 2021 t/m 29 oktober 2021. Slotpresentatie:

donderdag 21 oktober 2021.

In hoeverre komt de groei van het Bruto Binnenlands

Product de groei van de Nederlandse welvaart ten goede?

En hoe meet je dat? Data en analyse kunnen inzicht bieden

in de vele wegen die naar welvaart kunnen leiden.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân,

VNO/NCW, YnBusiness.

/HUB: HOE VEILIG VOELT FRYSLÂN?
1 oktober 2021 t/m 28 februari 2022. Slotpresentatie: 27

januari 2022. 

Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Waarom

blijkt telkens weer dat het veiligheidsgevoel zelden verbetert

terwijl de criminaliteitscijfers laten zien dat de ‘traditionele’

criminaliteit afneemt? De veiligheidsbeleving van de burger

is blijkbaar afhankelijk van veel meer factoren. Maar welke?

Aan de hand van tekstanalyse wordt in dit /HUB onderzocht

of er het mogelijk is om van social media-data te verwerven

die, in combinatie met andere tekst- en databestanden van

bijvoorbeeld de veiligheidsregio, tot nieuwe inzichten kan

leiden.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, RIEC,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân,

Veiligheidsregio Fryslân.

/HUB: REISDOEL FRYSLÂN: WAT BINDT
BEZOEKERS?
1 oktober 2021 t/m 1 februari 2022. Slotpresentatie: 1

maart 2022. 

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 voldoende kwaliteit? 

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De

Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente

Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente

Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente

Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau voor

Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden,

Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/HUB: CENTRALE
BEZOEKERSREGISTRATIE: EERST HET
ZUUR, DAN HET ZOET
1 december 2021 t/m 30 april 2022. Slotpresentatie: 31

maart 2022.

Het registeren van bezoekers (toeristen, bijvoorbeeld voor

het Nachtregister of de Toeristenbelasting) wordt vaak als

een last ervaren; bezoekers 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?

Hoelang blijven ze? Hierbij gaat het om niet om individuele

persoonsgegevens van bezoekers, maar over groepen

bezoekers met verschillende kenmerken.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente

Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente

Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden,

Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,

Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau

voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden,

Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

/HUB: HET LEEFKLIMAAT IN KAART
1 december 2021 t/m 30 april 2022. Slotpresentatie 12

april 2022.

Wat maakt een leefomgeving voor de bewoners een

paradijs om in te wonen of een hel op aarde? En hoe

presteert Fryslân op dat gebied? Hoe groen is de provincie,

waar zijn problemen op te lossen en welke plekken dienen

als voorbeeld van hoe het wél moet? In dit /HUB brengen

we Fryslân opnieuw in kaart. De biotoop van de Friezen

wordt aan de hand van ‘leefbaarheidsdata’ en slimme

analyses inzichtelijk gemaakt in een moderne atlas.

Partners

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal

Planbureau (FSP), Friese wooncorporaties, Gemeente

Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente

Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden,

Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,

Gemeente Waadhoeke, Merk Fryslân, Nederlands Bureau

voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden,

Ondernemers Toerisme Alliantie Fryslân, Provincie Fryslân,

Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.
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https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-1-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-2-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-8-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-7-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-6-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-4-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-3-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-5-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/podium-9-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/lab-10-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/lab-10-2021-2/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/lab-12-2021/
https://www.datafriesland.nl/2021/01/01/lab-13-2021/
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