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EEN SLIM PROGRAMMA

Het programma 2023 van DataFryslân bestaat uit twaalf grote data-events die we
samen met de leden uitvoeren. Daarnaast een tiental kleinere kennisevenementen

die voor iedereen toegankelĳk zĳn. Bĳzonder is dat het programma is
samengesteld door de leden van de coöperatie zelf. Via de Programma Advies
Commissie. Deze PAC zorgt er voor dat de leden van de coöperatie DataFryslân

op een slimme manier de digitale agenda van Fryslân bepalen.

- Rudolf Simons
Directeur DataFryslân.
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PLANNING 2023 - 2024

.



/POdIUM
DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops,

presentaties, masterclasses, meet-ups wordt innovatie en
kennisdeling gestimuleerd. DataFryslân organiseert in 2023 vier
exclusieve /PODIUMs met prominente binnen- en buitenlandse
sprekers. De masterclasses creëren focus rondom typisch Friese

themaʼs, maar zoomen ook in op meer algemene
datagerelateerde onderwerpen zoals veiligheid, ethiek en privacy.
Binnen de /PODIUM-themaʼs worden communityʼs geactiveerd en

gecreëerd die van waarde zĳn voor Friesland.
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In 2022 daalde het aantal gevallen van cybercriminaliteit Fryslân met bĳna 23%.Toch komen
digitale misdrĳven in Fryslan nog steeds veel vaker voor dan vóór het uitbreken van de
coronacrisis. Om hoeveel gevallen gaat het en welk type internetfraude is in de provincie het
grootst?

In dit /PODIUM wordt dit thema uitgediept en geduid, waarbĳ aandacht wordt besteed aan wat
cybercriminaliteit is, om welke slachtoffers het gaat, hoe de hulpverlening aan de slachtoffers verloopt en
vooral: hoe kan de overheid meer aan preventie doen - en welke manieren zĳn daarvoor het effectiefst?.

Resultaat
Een masterclass voor geselecteerde leden geeft regionale inzichten in de ecologie van Friese cybercrime.
Door de hoogwaardige setting en de gedegen voorbereiding zĳn leden in staat in-depth de dialoog aan te
gaan met specialisten, op basis van actuele data in te gaan op specifieke vraagstukken en strategische
inzichten direct toe te passen op de eigen situatie en te toetsen aan de praktĳk.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: januari 2023 tot maart 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

FRYSLÂN CYBERCRIME
PROVINSJE?
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Om de data die essentieel zĳn voor het leven in Fryslân duurzaam op elkaar te laten aansluiten is er een
collectief gedragen structuur nodig die waarborgt dat van data ook echt informatie wordt gemaakt. In dit /
PODIUM zoomen we in op de noodzaak van zo’n structuur, welke vorm die zou kunnen krĳgen en wie
verantwoordelĳk zou moeten zĳn voor de governance (de wĳze van besturen en het toezicht op de
betrokken organisatie.

Bĳ het creëren van een Friese datastructuur draait het niet om het opzetten van één groot Fries
datacentrum. Veel belangrĳker is het maken van goede afspraken, het aan elkaar koppelen van de juiste
partĳen en het vastleggen van de juiste veilige standaarden. In dit /PODIUM wordt daar uitgebreid op
ingegaan en kunnen deelnemers die bĳ een organisatie werken die lid is van DataFryslân actief helpen de
toekomst van Friese data mede vorm te geven.

Resultaat
Een masterclass voor geselecteerde leden geeft diepgaand inzicht in de Friese kennis en data-ecologie.
Door de hoogwaardige setting en de gedegen voorbereiding zĳn leden in staat in-depth de dialoog aan te
gaan met specialisten, op basis van actuele data in te gaan op specifieke vraagstukken en strategische
inzichten direct toe te passen op de eigen situatie en te toetsen aan de praktĳk. In dit /PODIUM kunnen
leden van DataFryslân actief helpen de toekomst van Friese data mede vorm te geven.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 /Periode: april 2023 tot juni 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

REGIONALE DATASTRUKTUEREN
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Er zĳn grote zorgen rondom de (mentale) gezondheid van de jeugd. Gemeenten hebben een grote
opgave in het versterken van het welbevinden van de jeugd, maar beschikken over onvoldoende
gegevens om te weten hoe het daadwerkelĳk met de Friese jeugd gaat.

Het verzamelen en inzichtelĳk maken van de juiste data is essentieel om te kunnen beslissen welke inzet
nodig is om daadwerkelĳk verschil te maken in het leven van (groepen) jongeren. Hoewel in de jeugdhulp
al langer samengewerkt wordt om de juiste data te genereren, is dit niet het geval in het bredere
jeugdveld. Informatie over de participatie van de jeugd (hoe verloopt hun schoolcarrière, hebben zĳ werk,
zĳn zĳ lid van verenigingen, hoe gaat het met hun mentale gezondheid) is versnipperd en gezamenlĳke
vraagstukken rondom monitoring zĳn vooralsnog vrĳblĳvend; er wordt geen eigenaarschap gevoeld.

Resultaat
Een masterclass voor geselecteerde leden geeft diepgaand inzicht in de Friese kennis en data-ecologie
op het gebied van Jongeren. Door de hoogwaardige setting en de gedegen voorbereiding zĳn leden in
staat in-depth de dialoog aan te gaan met specialisten, op basis van actuele data in te gaan op specifieke
vraagstukken en strategische inzichten direct toe te passen op de eigen situatie en te toetsen aan de
praktĳk. In dit /PODIUM wordt gesproken over de wĳze waarop een beter beeld van de Friese jeugd kan
worden gecreëerd, wat daarvoor nodig is en hoe de verschillende betrokken partĳen elkaar daarbĳ
kunnen helpen.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: juli 2023 tot september 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

FRYSKE JONGEREN YN DATA
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Als je iets opnieuw zou kunnen doen, zou je het dan precies op dezelfde manier doen? Dat is een
duivelse en actuele gewetensvraag, nu Fryslân op het punt staat zichzelf digitaal te herscheppen door
middel van een digitale tweeling van de provincie. Nagenoeg elke Friese organisatie draagt eraan bĳ,
maar is het doel om een weergave te bouwen van het huidige fysieke Fryslân, of is dit een uitgelezen
kans om er iets nieuws van te maken?

Een digitale tweeling is een exacte virtuele kopie van de werkelĳkheid, in dit geval dus een kopie van de
provincie Fryslân, met alle dorpen en steden, (snel)wegen en straten, gebouwen, bomen, fietspaden,
laadpalen, enzovoort. Het bouwen van zulke digitale tweelingen is een serieuze wetenschap aan het
worden. De kansen die zo’n virtuele wereld biedt zĳn dan ook enorm: een levend digitaal universum waar
elk (beleids)experiment zonder risico leidt tot inzichten die in de fysieke wereld bruikbaar en voordelig zĳn.

Resultaat
Een masterclass voor geselecteerde leden geeft diepgaand inzicht in de Friese kennis en data-ecologie
op het gebied van Jongeren. Door de hoogwaardige setting en de gedegen voorbereiding zĳn leden in
staat in-depth de dialoog aan te gaan met specialisten, op basis van actuele data in te gaan op specifieke
vraagstukken en strategische inzichten direct toe te passen op de eigen situatie en te toetsen aan de
praktĳk. Tĳdens dit /PODIUM maken we kennis met deze relatief nieuwe wetenschap en onderzoeken we
op welke manier Fryslân en degenen die de provincie besturen, inrichten, onderhouden en verzorgen van
die cyberwereld kunnen profiteren.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: oktober 2023 tot december 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

DIGITALE TWILLING FRYSLÂN



/LAB
DataFryslân is een ʻwerkplaatsʼ waar expertise en datavraagstukken
samenkomen. In de praktĳk wordt geleerd en samengewerkt met
belangrĳke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en
hogescholen. In elk /LAB wordt met de leden organisaties

geëxperimenteerd met microdata, analysemethoden, ethiek en
besluitvorming op basis van data. In 2023 voert DataFryslân vier /

LAB-events uit. Drie evenementen zĳn al gepland voor 2024.
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Iedere burger heeft recht op een gezonde leefomgeving. Gemeenten zĳn er verantwoordelĳk voor
dat de gezondheid van hun inwoners wordt gewaarborgd. In principe zĳn kwaliteit van leven en de
leefomgeving nogal abstracte begrippen, maar veel is meetbaar.

De luchtkwaliteit bĳvoorbeeld, de concentraties aan fijnstof in de lucht, de kwaliteit van oppervlaktewater
of van de bodem.

Resultaat
Dit /LAB levert een dataset, een analyse-kader en dashboards op die via de Frisian DataeXchange (FDX)
zĳn te benaderen voor leden. Data van ondermeer KNMI en RIVM worden gebruikt om de kwaliteit van de
leefomgeving te monitoren en te onderzoeken of bestaande wetgeving voldoet om die kwaliteit te
waarborgen of dat er tĳdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding
raakt.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: oktober 2022 tot december 2022

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data

LIBBENSOMJOUWING FRYSLÂN
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JA JONGU, NEE JUH!
De gemeente Leeuwarden weet onvoldoende wat er speelt bĳ haar inwoners. Voor de gemeente en
het programma Leeuwarden-Oost zĳn de sentimenten die leven onder de inwoners interessant om
potentiële beleidsinterventies op te doen, om zo bĳ te dragen naar meer welzĳn en welvaart – met
name op het gebied van leren, wonen, werken en gezondheid.

Het is dus gewenst om inzicht krĳgen in de sentimenten die leven onder de inwoners van Leeuwarden-
Oost via social media middels tekstanalyses. De 'signalen van ongenoegen' kunnen dienen als kader voor
beleidsinterventies. Zie dit /LAB als een sociaal laboratorium, waarin naast de ontwikkeling van een
algoritme voor sentiment-analyse tevens een beslisboom wordt ontwikkeld wat vanuit juridisch en ethisch
aspect mogelĳk en wenselĳk is.

Resultaat
Dit /LAB levert voor sentiment-analyse een een algortime en een beslisboom vanuit juridisch en ethisch
aspect op die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: januari 2023 tot maart 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data
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Ondermĳnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap.

Het tast bĳvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige
invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad.

Resultaat
Dit /LAB levert een dataset, een analyse-kader en dashboards op die via de Frisian DataeXchange (FDX)
zĳn te benaderen voor leden. In dit /LAB onderzoeken we of er indicatoren gevonden kunnen worden
waarmee de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermĳning inzichtelĳk
wordt. Door de beschikbare datasets te koppelen en benutten willen we achter bepaalde fenomenen
komen om als gemeenten meer aan preventie te kunnen doen.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: april 2023 tot juni 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data

YNSJOCH YN KRIMINALITEIT
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Het stikstofdossier heeft grote maatschappelĳke consequenties, en niet alleen vanwege de
gevolgen van het stikstofbeleid voor de agrarische sector, waarbĳ boeren mogelĳk moeten worden
uitgekocht of hun veestapel moeten uitdunnen.

Ook de industrie kan bĳvoorbeeld niet verder bouwen omdat milieuvergunningen niet meer worden
verleend en natuurgebieden verliezen aan biodiversiteit door een surplus aan stikstofneerslag. In alle
gevallen staat of valt een adequate aanpak met modelmatige berekeningen van de stikstofproblematiek.
Daarvoor is het noodzakelĳk dat er een betere methode komt voor het meten van stikstofneerslag.

Resultaat
Dit /LAB levert een dataset, een analyse-kader en dashboards op die via de Frisian DataeXchange (FDX)
zĳn te benaderen voor leden. In dit /LAB onderzoeken we de ontwikkeling en toepassing van goedkope,
maar betrouwbare sensoren die het mogelĳk moeten maken om het aantal meetpunten sterk uit te
breiden om zo te komen tot grootschaliger metingen van de stikstofdepositie in een veel fijnmaziger
meetnetwerk.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: juli 2023 tot september 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, Data Friese Gemeenten, Open-data

STIKSTOF SNUFFELJE
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DEMOGRAFY FRYSLÂN 2050
Hoe ziet de Friese bevolking eruit in 2050? Het antwoord op die vraag is van belang voor alle
keuzes die bestuurders, beleidsmakers en maatschappelĳke organisaties maken en de
beleidsbeslissingen die ze nemen voor de toekomst.

Maar er bestaat een forse kloof tussen de demografische kennis van heel Nederland en die van Fryslân
(en Noord-Nederland); in Fryslân speelt bĳvoorbeeld veel sterker het verschil van stedelĳke groei versus
de bevolkingskrimp in landelĳke regio’s en is het probleem van dubbele vergrĳzing groter dan in de rest
van Nederland. Over de verschillen tussen landelĳke trends en die in Fryslân moeten we meer weten om
de juiste beleidskeuzes te kunnen maken.

Resultaat
Dit /LAB levert een dataset, een analyse-kader en dashboards op die via de Frisian DataeXchange (FDX)
zĳn te benaderen voor leden. In dit /LAB worden data verzameld en scenario's uitgewerkt waarin
verhalen, trends en mogelĳke gebeurtenissen een plek krĳgen. Met de scenario’s worden mogelĳke
toekomsten verkend. Zo wordt met dit onderzoek het demografische beeld van Fryslân verscherpt om een
helder beeld te schetsen van de toekomstige bevolkingssamenstelling in de provincie.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: oktober 2023 tot december 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata, Data Friese
Gemeenten, Open-data
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Eerste generatie studenten zĳn studenten die als eerste in hun familie beginnen aan een studie.
Het gaat om jongeren waarvan de ouders dus niet hebben gestudeerd.

Om het kennisniveau in Fryslân te versterken en een goede instroom op de arbeidsmarkt te waarborgen,
is het zaak om deze groep optimaal te ondersteunen. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep een
aantal extra hobbels te nemen heeft op de weg naar het studeren en hun studie, bĳvoorbeeld doordat
deze studenten uit een omgeving komen waarin ze niet altĳd optimaal konden worden gestimuleerd en
mogelĳk niet de beschikking hebben tot bepaalde voorzieningen.

Resultaat
Dit /LAB levert een dataset, een analyse-kader en dashboards op die via de Frisian DataeXchange (FDX)
zĳn te benaderen voor leden. Dit /LAB onderzoekt hoe groot deze groep binnen het hbo en mbo in
Fryslân is, wie deze studenten zĳn en waar ze vandaan komen om tot inzichten te komen die kunnen
helpen ervoor te zorgen dat deze studenten niet uitvallen en optimaal kunnen worden opgeleid tot de
professionals die Fryslân zo hard nodig heeft.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: januari 2024 tot maart 2024

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata, Data Friese
Gemeenten, Open-data

EARSTE GENERAASJE FRYSKE
STUDINTEN
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ENERZJYNET FRYSLÂN
Is het mogelĳk om binnen de kaders van de energietransitie de toekomstige behoefte aan de
uitbreiding van het Friese elektriciteitsnetwerk te voorspellen qua plaats en tĳd?

Die vraag wil dit /LAB beantwoorden aan de hand van data-onderzoek. Momenteel wordt de uitrol van het
elektriciteitsnetwerk voornamelĳk bepaald door de plekken waar de netwerkbeheerder vastloopt in de
levering en teruglevering van elektra, en de problemen op dat gebied nemen toe naarmate de vraag sterk
toeneemt en het aanbod achterblĳft. Dit leidt vaak tot ad-hoc werkzaamheden in de openbare ruimte,
zoals aanleg van kabels en leidingen, transfomatorhuisjes, etc. Er wordt bĳ deze werkzaamheden
weliswaar gemikt op het maken van slimme combinaties met onderhoudswerk, maar desondanks kent de
netwerkuitbreiding een grillig verloop.

Resultaat
Dit /LAB levert een dataset, een analyse-kader en dashboards op die via de Frisian DataeXchange (FDX)
zĳn te benaderen voor leden. Als data-analyse kan helpen een voorspelling te maken van waar en
wanneer huishoudens overstappen op bĳvoorbeeld elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen
gaan plaatsen, kan er doelgerichter en efficiënter worden gewerkt.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 105.967 / Periode: april 2024 tot juni 2024

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Data Friese
Gemeenten, Open-data



/HUB
DataFryslân is een ʻdataknooppuntʼ. Met het in kaart brengen van

het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en
welke koppelingen mogelĳk zĳn. Op maat gemaakte programmaʼs en
projecten bewĳzen dat samenwerking leidt tot datasturing. In 2023

voert DataFryslân vier /HUB-events. Drie evenementen zĳn al gepland
voor 2024.
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WENJE IN FRYSLÂN
De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Smallingerland dient als aanleiding voor een
grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen
tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zĳn op gebied van wonen van het
toenemend aantal ouderen in de provincie naar Fryslân.

Voldoet het aantal geplande nieuw te bouwen woningen aan de verwachte vraag of niet? En aan welk
type woningen is het in de toekomst meeste behoefte? Het zĳn vragen die alle gemeenten en
woningbouwcorporaties bezighouden. De antwoorden vergen uitgebreide data-analyse die moet leiden tot
een compleet beeld van wonen in Fryslân: wie woont waar, hoe verlopen de verhuisstroom en de
doorstroom van huishoudens in Fryslân en hoe valt de woninggroei in kaart te brengen.

Resultaat
Dit /HUB levert een longitudinale dataset op, een ontwikkelend analyse-kader en online dashboards op
die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden. De strategische inzichten geven
een compleet beeld van wonen in Fryslân: wie woont waar, hoe verlopen de verhuisstroom en de
doorstroom van huishoudens in Fryslân en hoe valt de woninggroei verder in kaart te brengen.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 141.289 / Periode: oktober 2022 tot januari 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata, Data Friese Gemeenten, Open-
data
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THÚSWENJENDE ÂLDEREN
In 2021 zocht DataFryslân in verschillende data-events antwoorden op de vraag: hoe bieden we de
vergrĳzing in Fryslân het hoofd? Het resultaat was een aanzet voor een dashboard: het Friese
venster Thuiswonende Ouderen.

Het resultaat was een aanzet voor een dashboard: het Friese venster Thuiswonende Ouderen. Dat
bestaat nu uit 3 thema’s, of tegels: Wie heeft zorg nodig? Welke zorg is nodig? en Wie kan die zorg
bieden? Dit /HUB vormt het vervolg op de ontwikkeling van het Venster. Doel is om te komen tot de drie
laatste tegels: Welke woningen zĳn nodig? Welke woonomgeving is nodig?

Resultaat
Dit /HUB levert een longitudinale dataset op, een ontwikkelend analyse-kader en online dashboards op
die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden. De strategische inzichten geven
Friese ouderenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren over een
onschatbare informatiebron op basis waarvan bĳvoorbeeld woon-zorgvisies en bestemmingsplannen
kunnen worden vastgesteld.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 141.289 / Periode: oktober 2022 tot december 2022

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata, Data Friese Gemeenten, Open-
data
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Het Participatieprogramma Leeuwarden Oost 2022 – 2042 is een project voor stadsvernieuwing in
een kwetsbaar gebied van de Friese hoofdstad. Het kent een looptĳd van 20 jaar en heeft een
direct effect op het leven van 36.000 inwoners. Kwetsbare jongeren in Leeuwarden-Oost die
opgroeien in een omgeving zonder veel stimulansen lopen vaak een achterstand op die amper
meer is in te halen.

Tĳdens dit /HUB zal met (micro)data een “observatorium” (baseline-monitor) worden ontwikkeld waarin we
de groep jongeren in al haar facetten in kaart brengen: wie, wat en waar over de vier centrale thema’s
(leren, werken, wonen en gezondheid) in het programma Leeuwarden-Oost.

Resultaat
Dit /HUB levert een longitudinale dataset op, een ontwikkelend analyse-kader en online dashboards op
die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden. De strategische inzichten geven
een unieke stem aan mensen die zelden gehoord worden door ze te betrekken bĳ dergelĳk onderzoek.
Ook uniek is de missie om de inbreng van de burgers te objectiveren door middel van data – daardoor
kunnen ook de kwaliteit en relevantie van microdata(analyse) worden gecheckt.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 141.289 / Periode: januari 2023 tot juli 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data

POSITY OPGROEIE YN ‘E BUERT
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Door de gestegen inflatie en de hoge energiekosten is de sociale woningmarkt nog meer onder
druk komen te staan dan al het geval was.

Daarnaast staan woningcorporaties voor een grote investeringsopgave op het gebied van sloop,
nieuwbouw en verduurzaming. Zeker de mensen aan de onderkant van de samenleving hebben met de
gevolgen daarvan te maken. Om de betaalbaarheid van het wonen te kunnen bewaken, is een goed
beeld nodig van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen: wat zĳn de effecten van het beleid
van de woningcorporaties corporatiebeleid en wat zĳn externe factoren, die effect hebben op de
betaalbaarheid? Zoals verduurzaming en energiebesparing

Resultaat
Dit /HUB levert een longitudinale dataset op, een ontwikkelend analyse-kader en online dashboards op
die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden. De strategische inzichten geven
inzicht in factoren die van invloed zĳn op de betaalbaarheid van woningen voor huurders, gekoppeld aan
de (verbetering van) de energiezuinigheid van sociale huurwoningen. Dit onderzoek moet leiden tot
uniforme definities en parameters die de basis vormen van een permanente monitor, die kan worden
gezien als een stap verder dan de Earmoedatlas die DataFryslân eerder ontwikkelde.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 141.289 / Periode: juli 2023 tot september 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data

WENJEN EN ENERZJY
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Door de vergrĳzing groeit het aandeel ouderen (mensen van 65 jaar en ouder) onder de inwoners
van Fryslân.

In die leeftĳdsgroep komt dementie vele malen vaker voor dan bĳ jongere mensen. De huidige indicatie is
dat er in Fryslân 4.500 thuiswonenden met dementie zĳn, dat is 66 procent van alle mensen met
dementie. Door de toenemende vergrĳzing zal de vraag naar wonen met zorg de komende jaren sterk
toenemen, maar er is onvoldoende inzicht in de mate waarin deze groep zal groeien, waar de betreffende
mensen wonen en welk type zorg zĳ nodig hebben en/of gebruiken.

Resultaat
Dit /HUB levert een longitudinale dataset op, een ontwikkelend analyse-kader en online dashboards op
die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden. De strategische inzichten brengen
enerzĳds de groep ouderen om wie het gaat gedetailleerd in kaart en onderzoekt daarnaast op welke
locaties in Friesland de geclusterde woonvorm potentie heeft. Deze data vormen een aanvulling en
versterking van de huidige dashboards van het Fries venster Thuiswonende ouderen. Door middel van
deze nieuwe fase wordt voldaan aan bestaande vragen vanuit overheidsinstellingen en maatschappelĳke
organisatie om tĳdig en doelgericht beleid te maken.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 141.289 / Periode: oktober 2023 tot december 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data

WENJEN EN DEMINTENS
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TAKOMSTIGE WENNINGFOARRIED
FRYSLÂN

Een deel van de Friese woningvoorraad is verouderd en zal op termĳn niet meer voldoen aan de
wensen van (toekomstige) bewoners van Fryslân én de noodzaak de woningvoorraad zo duurzaam
mogelĳk te laten zĳn.

De teruglopende vraag, sterke vergrĳzing en kleiner wordende huishoudens kan in dorpen en wĳken
leiden tot vraaguitval en daarmee achteruitgang van de kwaliteit van de leefomgeving.

Resultaat
Dit /HUB levert een longitudinale dataset op, een ontwikkelend analyse-kader en online dashboards op
die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden. De strategische inzichten maken
inzichtelĳk hoe groot de opgave is: welke investeringen in verduurzaming, levensloopbestendigheid en
achterstallig onderhoud zĳn nodig? Welke woonwensen hebben de Friezen zelf? Wat voor type woningen
zĳn er nodig en hoeveel? Hoeveel huidige woningen zĳn geschikt om te renoveren, verduurzamen of
levensloopgeschikt te maken? Aan de hand van deze data kunnen de gezamenlĳke overheden, eigenaren
en bewoners anticiperen op de ontwikkelingen.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 141.289 / Periode: januari 2024 tot maart 2024

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data
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Kunnen we een dashboard ontwikkelen waarmee we kunnen monitoren of de Friese
Preventieaanpak (FPA) daadwerkelĳk leidt tot minder gezondheidsverschillen, vitalere ouderen en
minder mensen met schulden?

Ofwel: kunnen we op basis van relevante data monitoren of de 18 Friese gemeenten, GGD Fryslân, De
Friesland en diverse (kennis)organisaties die samenwerken in deze aanpak erin slagen om een goede
gezondheid en welzĳn met gelĳke kansen voor iedereen in Fryslân te garanderen?

Resultaat
Dit /HUB levert een longitudinale dataset op, een ontwikkelend analyse-kader en online dashboards op
die via de Frisian DataeXchange (FDX) zĳn te benaderen voor leden. De strategische inzichten geven
samenhang aan factoren die met dit preventiebeleid samenhangen. Denk daarbĳ aan leefstĳl,
leefomgeving, opvoeding, financiële ruimte, zorg en voorzieningen. Doel is om de betrokken
samenwerkende organisaties binnen de FPA te helpen om op basis van (verrĳkte) data en de monitoring
daarvan bestaande programma’s, de levensfasegerichte aanpak én achterliggende factoren effectief aan
te pakken door domein overstĳgend te werken en daarmee de bestaande, lokale aanpak te versterken.

Investering: EUR 52.983 / Publieke waarde: EUR 141.289 / Periode: juli 2024 tot september 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data, GGD Fryslân

FRYSKE PREVENTIE OANPAK



/FDX
In de Frisian Data eXchange (FDX) kunnen leden van DataFryslân veilig
data delen en dataproducten van de coöperatie DataFryslân gebruiken.
De komende periode worden de volgende extra producten toegevoegd

aan de FDX.
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EARMOEDATLAS UPDATE 2023
Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden
geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te
meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge
mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrĳding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er
meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen.

Samen met de achttien Friese gemeenten bouwt DataFryslân aan een provinciale armoede-atlas die
jaarlĳks op basis van de meest actuele data inzicht geeft in de populatie van mensen die onder de lage
inkomensgrens leven in Fryslân, hoe het voorzieningen gebruik is binnen gemeenten en waar er
bĳvoorbeeld sprake is van energie-armoede.

Resultaat
Dit /FDX-product is een betrouwbare en beproefde longitudinale dataset en analyse-kader dat via
dashboards in de Frisian DataeXchange (FDX) is te benaderen voor leden. Een betrouwbare Friese bron
die fijnmazig inzicht geeft in armoede en fenomenen die daar mee samenhangen.

Investering: EUR 70.645 / Publieke waarde: EUR 423.867 / Periode: juli 2023 tot september 2023

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data
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EARMOEDATLAS UPDATE 2024
Gemeenten verstrekken verschillende vormen van ondersteuning waarmee burgers worden
geholpen die onder de zogeheten 'lage-inkomensgrens' van het CBS leven. Het is echter lastig te
meten welke ondersteuning, in welke mate werkt. Daarnaast verschilt de armoede-aanpak in hoge
mate per gemeente. Essentieel voor armoedebestrĳding in Provinsje Fryslân is dan ook dat er
meer inzicht komt in de effectiviteit van de inzet van de verschillende beleidsmiddelen.

Samen met de achttien Friese gemeenten bouwt DataFryslân aan een provinciale armoede-atlas die
jaarlĳks op basis van de meest actuele data inzicht geeft in de populatie van mensen die onder de lage
inkomensgrens leven in Fryslân, hoe het voorzieningen gebruik is binnen gemeenten en waar er
bĳvoorbeeld sprake is van energie-armoede.

Resultaat
Dit /FDX-product is een betrouwbare en beproefde longitudinale dataset en analyse-kader dat via
dashboards in de Frisian DataeXchange (FDX) is te benaderen voor leden. Een betrouwbare Friese bron
die fijnmazig inzicht geeft in armoede en fenomenen die daar mee samenhangen.

Investering: EUR 70.645 / Publieke waarde: EUR 423.867 / Periode: juli 2024 tot september 2024

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente
Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân,
Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rĳksuniversiteit
Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Bronnen
CBS Microdata, CBS Brede Welvaart Monitor, CBS Woonbase, FSP Panel Friesland, Vektis Microdata,
Data Friese Gemeenten, Open-data
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/FRISIAN DATA EXCHANGE

Functionele weergave van de Frisian Data eXchange (FDX)



GOVERNANCE
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OVERZICHT GOVERNANCE DATAFRYSLÂN PER 07/12/2022

DATAFRYSLÂN GOVERNANCE

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jeroen Ĳkema
Gemeentesecretaris
Gemeente Waadhoeke

Sipke Hoekstra
Wethouder
Gemeente Smallingerland

Mark Stuĳt
Adviseur
Provincie Fryslân

Michel Rietman
Wethouder
Gemeente Súdwest-Fryslân

Jornt Ozenga
Raad van Toezicht
FSP

Erica Schaper
Bestuursvoorzitter
NHL/Stenden

Sandra Scherstra
Directeur
ROS Friesland

Andrej Zwitter
Dean
Rijksuniversiteit Groningen

Gĳs Jacobse
Wethouder
Gemeente Leeuwarden

Arjan Dĳkstra
Directeur
Tresoar

Vacant per (1/1/2023)
Directeur/Bestuurder
Elkien

Vacant (per 1/1/2023)
Gemeente Ooststellingswerf

Vacant (per 1/1/2023)
Weststellingwerf

Vacant (per 1/1/2023)
Opsterland

Eelke de Jong (vz)
Gemeentesecretaris
Gemeente Leeuwarden

Siebren van der Berg (sec)
Gemeentesecretaris
Gemeente Smallingerland

Anne Beaulieu
Director
Rijksuniversiteit Groningen

Peter Mulder
Directeur
NHL Stenden

Arjen Schepers
Directeur
Provincie Fryslân

Kristiaan Strĳker (pen)
Gemeentesecretaris
Gemeente Súdwest-Fryslân

Ingrid van de Vegte
Directeur/bestuurder
Fries Sociaal Planbureau (FSP)

DATAFRYSLÂN

Rudolf Simons
Directeur

DATA-EVENTS

Bas van der Meulen
Manager innovations & operations

Carlos de Matos Fernandes
Senior datascientist

Lucas van Assen
Datascientist

Eize de Boer
Datascientist

Marcel Dekker
Datascientist

COMMUNITIES

Edwin Elferink
Manager communities

Diederik Plug
Communicatie

Vacant
Events

Jurjen Hofstra
Design

OPERATIONS

Vacant
Manager bedrijfsvoering

Vacant
Office management

Programma Advies Commissie
(PAC)

Jan Daem de Lange
CIO
Gemeente Waadhoeke

Jildou de Jong
Adviseur
ROS Friesland

Elsbeth van Haselen
Teammanager
Gemeente Leeuwarden

Rob Janssen (sec)
Teammanager
Gemeente Súdwest-Fryslân

Frank Gort
Programmamanger
NHL/Stenden

Oscar Gstrein
Hoogleraar
Rijksuniversiteit Groningen

Janine Koning
Teammanager
Gemeente Smallingerland

Marĳn Molema (vz)
Hoogleraar
Fries Sociaal Planbureau (FSP)

Berend Tirion
Adviseur
Provincie Fryslân

Roel Vuursteen
Elkien

Olav Kwakman
Teamleider ICT
Tresoar

Vacant (per 1/1/2023)
Gemeente Ooststellingswerf

Vacant (per 1/1/2023)
Gemeente Weststellingwerf

Vacant (per 1/1/2023)*
Gemeente Opsterland

Peter van de Weg (Per 1/1/2023)
Directeur/bestuurder
Elkien
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DATAFRYSLÂN PER 07/12/2022

DATAFRYSLÂN GOVERNANCE

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jeroen Ĳkema
Gemeentesecretaris
Gemeente Waadhoeke

Sipke Hoekstra
Wethouder
Gemeente Smallingerland

Mark Stuĳt
Adviseur
Provincie Fryslân

Michel Rietman
Wethouder
Gemeente Súdwest-Fryslân

Jornt Ozenga
Raad van Toezicht
FSP

Erica Schaper
Bestuursvoorzitter
NHL/Stenden

Sandra Scherstra
Directeur
ROS Friesland

Andrej Zwitter
Dean
Rijksuniversiteit Groningen

Gĳs Jacobse
Wethouder
Gemeente Leeuwarden

Arjan Dĳkstra
Directeur
Tresoar

Vacant per (1/1/2023)
Directeur/Bestuurder
Elkien

Vacant (per 1/1/2023)
Gemeente Ooststellingswerf

Vacant (per 1/1/2023)
Weststellingwerf

Vacant (per 1/1/2023)
Opsterland

Eelke de Jong (vz)
Gemeentesecretaris
Gemeente Leeuwarden

Siebren van der Berg (sec)
Gemeentesecretaris
Gemeente Smallingerland

Anne Beaulieu
Director
Rijksuniversiteit Groningen

Peter Mulder
Directeur
NHL Stenden

Arjen Schepers
Directeur
Provincie Fryslân

Kristiaan Strĳker (pen)
Gemeentesecretaris
Gemeente Súdwest-Fryslân

Ingrid van de Vegte
Directeur/bestuurder
Fries Sociaal Planbureau (FSP)

DATAFRYSLÂN

Rudolf Simons
Directeur

OPERATIONS

Vacant
Manager bedrijfsvoering

DATA-EVENTS

Bas van der Meulen
Manager innovations & operations

COMMUNITIES

Edwin Elferink
Manager communities

Diederik Plug
Communicatie

Vacant
Events

Jurjen Hofstra
Design

Peter van de Weg (Per 1/1/2023)
Directeur/bestuurder
Elkien
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BESTUUR DATAFRYSLÂN PER 07/12/2022

DATAFRYSLÂN GOVERNANCE

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jeroen Ĳkema
Gemeentesecretaris
Gemeente Waadhoeke

Sipke Hoekstra
Wethouder
Gemeente Smallingerland

Mark Stuĳt
Adviseur
Provincie Fryslân

Michel Rietman
Wethouder
Gemeente Súdwest-Fryslân

Jornt Ozenga
Raad van Toezicht
FSP

Erica Schaper
Bestuursvoorzitter
NHL/Stenden

Sandra Scherstra
Directeur
ROS Friesland

Andrej Zwitter
Dean
Rijksuniversiteit Groningen

Gĳs Jacobse
Wethouder
Gemeente Leeuwarden

Arjan Dĳkstra
Directeur
Tresoar

Vacant per (1/1/2023)
Directeur/Bestuurder
Elkien

Vacant (per 1/1/2023)
Gemeente Ooststellingswerf

Vacant (per 1/1/2023)
Weststellingwerf

Vacant (per 1/1/2023)
Opsterland

Eelke de Jong (vz)
Gemeentesecretaris
Gemeente Leeuwarden

Siebren van der Berg (sec)
Gemeentesecretaris
Gemeente Smallingerland

Anne Beaulieu
Director
Rijksuniversiteit Groningen

Peter Mulder
Directeur
NHL Stenden

Arjen Schepers
Directeur
Provincie Fryslân

Kristiaan Strĳker (pen)
Gemeentesecretaris
Gemeente Súdwest-Fryslân

Ingrid van de Vegte
Directeur/bestuurder
Fries Sociaal Planbureau (FSP)

DATAFRYSLÂN

Rudolf Simons
Directeur

OPERATIONS

Vacant
Manager bedrijfsvoering

Vacant
Office management

DATA-EVENTS

Bas van der Meulen
Manager innovations & operations

Carlos de Matos Fernandes
Senior datascientist

Lucas van Assen
Datascientist

Eize de Boer
Datascientist

Marcel Dekker
Datascientist

COMMUNITIES

Edwin Elferink
Manager communities

Diederik Plug
Communicatie

Vacant
Events

Jurjen Hofstra
Design

Programma Advies Commissie
(PAC)

Jan Daem de Lange Jildou de Jong Elsbeth van Haselen Rob Janssen (sec) Frank Gort Oscar Gstrein Janine Koning Marĳn Molema (vz) Berend Tirion Roel Vuursteen Olav Kwakman Vacant (per 1/1/2023) Vacant (per 1/1/2023) Vacant (per 1/1/2023)*

Peter van de Weg (Per 1/1/2023)
Directeur/bestuurder
Elkien
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DATAFRYSLÂN PER 07/12/2022
DATAFRYSLÂN GOVERNANCE

Eelke de Jong (vz)
Gemeentesecretaris
Gemeente Leeuwarden

Siebren van der Berg (sec)
Gemeentesecretaris
Gemeente Smallingerland

Anne Beaulieu
Director
Rijksuniversiteit Groningen

Peter Mulder
Directeur
NHL Stenden

Arjen Schepers
Directeur
Provincie Fryslân

Kristiaan Strĳker (pen)
Gemeentesecretaris
Gemeente Súdwest-Fryslân

Ingrid van de Vegte
Directeur/bestuurder
Fries Sociaal Planbureau (FSP)

DATAFRYSLÂN

Rudolf Simons
Directeur

DATA-EVENTS

Bas van der Meulen
Manager innovations & operations

Carlos de Matos Fernandes
Senior datascientist

Lucas van Assen
Datascientist

Eize de Boer
Datascientist

Marcel Dekker
Datascientist

COMMUNITIES

Edwin Elferink
Manager communities

Diederik Plug
Communicatie

Vacant
Events

Jurjen Hofstra
Design

OPERATIONS

Vacant
Manager bedrijfsvoering

Vacant
Office management

Programma Advies Commissie
(PAC)

Jan Daem de Lange
CIO
Gemeente Waadhoeke

Jildou de Jong
Adviseur
ROS Friesland

Elsbeth van Haselen
Teammanager
Gemeente Leeuwarden

Rob Janssen (sec)
Teammanager
Gemeente Súdwest-Fryslân

Frank Gort
Programmamanger
NHL/Stenden

Oscar Gstrein
Hoogleraar
Rijksuniversiteit Groningen

Janine Koning
Teammanager
Gemeente Smallingerland

Marĳn Molema (vz)
Hoogleraar
Fries Sociaal Planbureau (FSP)

Berend Tirion
Adviseur
Provincie Fryslân

Roel Vuursteen
Elkien
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Siebren van der Berg (sec)
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Eize de Boer
Datascientist
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Edwin Elferink
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Diederik Plug
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(PAC)
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CIO
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Jildou de Jong
Adviseur
ROS Friesland
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Teammanager
Gemeente Leeuwarden
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Gemeente Súdwest-Fryslân

Frank Gort
Programmamanger
NHL/Stenden

Oscar Gstrein
Hoogleraar
Rijksuniversiteit Groningen

Janine Koning
Teammanager
Gemeente Smallingerland

Marĳn Molema (vz)
Hoogleraar
Fries Sociaal Planbureau (FSP)

Berend Tirion
Adviseur
Provincie Fryslân

Roel Vuursteen
Elkien

Olav Kwakman
Teamleider ICT
Tresoar

Vacant (per 1/1/2023)
Gemeente Ooststellingswerf

Vacant (per 1/1/2023)
Gemeente Weststellingwerf

Vacant (per 1/1/2023)*
Gemeente Opsterland

Peter van de Weg (Per 1/1/2023)
Directeur/bestuurder
Elkien
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PRODUCTEN
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SUSTAINABLE AND FRISIAN DEVELOPMENT GOALS
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