
 

Programma  

donderdag 31 mei 2012 

Beatrix Theater te Utrecht 

 

12.00 uur Ontvangst & registratie (inclusief lunch) 

13.00 uur Opening plenaire programma door middagvoorzitter 

Roy Tomeij (zelfstandig adviseur) 

13.15 uur Identiteit zit hem in de lokale betekenis, slimheid zit hem in het samen doen 
In zijn bijdrage gaat Tof Thissen in op de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan en op het belang om hierbij slimme verbindingen te 
leggen met andere gemeenten en partners.    
Tof Thissen (Directeur KING)   
 

13.40 uur Hameren en verleiden 

Inspiratie voor een open overheid. 

Tom Kok (Directeur van Bestuursbureau CoolGroup/ Waarnemend Programmadirecteur DWR bij DGOBR MINBZK) 

14.05 uur Open standaarden voor security en privacy 

De afgelopen decennia is steeds duidelijker geworden dat security-by-obscurity niet werkt en dat openheid bijdraagt aan beveiliging. Aan de 

hand recent onderzoekswerk over authenticatie, niet op basis van identiteiten, maar van attributen (zoals `boven de 18´ of `inwoner van 

Nijmegen´) bespreekt Bart Jacobs open technologieën, zoals U-prove van Microsoft en Idemix van IBM die een belangrijk onderdeel kunnen 

vormen van een volgende generatie, open, privacy-vriendelijke ICT-infrastructuur. 

Bart Jacobs (Hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit) 

14.30 uur Pauze  



 

 

15.00 uur  Themasessies  

Next steps in open data: 
van concrete handvatten 
tot toekomst perspectief 

Ranking open data: over 
standaarden voor open 
data 
 

10 redenen om niet open 
te zijn: een verkenning van 
mogelijkheden en 
onmogelijkheden van open 
standaarden in de 
complexe praktijk, op zoek 
naar pragmatische, 
werkende oplossingen. 

Grensverleggend: over de 
noodzaak van standaarden 
vanuit europees perspectief 
met academische en 
praktische invalshoeken 

Economische Impact: hoe 
open standaarden en open 
source software kunnen 
bijdragen aan economische 
groei en kostenbesparing 

Voorzitter: Joost Beukers 
(Directeur VKA) 
 
Sprekers o.a.: 

 Noël van Herreweghe 
(Adviseur  eGovernment 
bij Vlaamse overheid) 
  Bart Knubben (VKA) over 
Roadmap Open Data

Voorzitter: Nico Westpalm 
van Hoorn (voorzitter 
Forum Standaardisatie) 
 
Sprekers o.a.: 

 Arthur van Leeuwen 
(Elsevier Magazine) over 
Ranking de gemeenten 

 Phil Archer (W3C) over 
ranking datasets 

Voorzitter: Ineke Schop 
(relatiemanager bij ICTU) 
 
Sprekers o.a.: 

 Aad Koppenhol (Lead IT-
Architect infrastructure bij 
vts Politie Nederland) 

Voorzitter: Prof. Dr. Ir. E.R. 
Fledderus (Director of 
Innovation TNO) 
 
Sprekers o.a.: 

 Prof. Dr. Ir. Y. Tan  
(Hoogleraar Informatie en 
Communicatie Technologie 
en hoofd van de sectie ICT 
bij de TU Delft)  

 Henk Zwinkels (Senior 
projectmanager Argitect 
Advies) 

Voorzitter: Marc Vloemans 
(voorzitter OSSLO) 
 
Sprekers o.a.: 

 Drs Michelle Fransen (RI 
Hoofd Gemeenschappelijke 
Beheer Organisatie 
Provincies Interprovinciaal 
Overleg (IPO)) 

 Marcus Bremer (Security 
Officer & Programma 
manager OSOSS, Bureau 
Informatisering & 
Projecten (IP), Tweede 
Kamer der Staten-
Generaal) 

 

15.45 uur Korte pauze  & mogelijkheid om te wisselen van sessie 



 

 

16.00 uur  Themasessies 

Next steps in open data: 
van concrete handvatten 
tot toekomst perspectief 

Open én betrouwbaar: 
theorie en praktijk over het 
matchen van elektronische 
diensten en 
authenticatiemiddelen 

10 redenen om niet open 
te zijn: een verkenning van 
mogelijkheden en 
onmogelijkheden van open 
standaarden in de 
complexe praktijk, op zoek 
naar pragmatische, 
werkende oplossingen. 

Grensverleggend: over de 
noodzaak van standaarden 
vanuit europees perspectief 
met academische en 
praktische invalshoeken 

Economische Impact: hoe 
open standaarden en open 
source software kunnen 
bijdragen aan economische 
groei en kostenbesparing 

Voorzitter: Joost Beukers 
(Directeur VKA) 
 
Sprekers o.a.: 

 Stefan Hulman (9292) 

 Nico Verbeij en Kees 
Hendriks (RCE) over Linked 
data 
 

Voorzitter: Nico Westpalm 
van Hoorn (voorzitter 
Forum Standaardisatie) 
 
Sprekers o.a.: 

 Hans-Rob de Reus 
(Min.Fin. DG 
Belastingdienst) 

Debat o.l.v. gespreksleider: 
Erwin Folmer (TNO) 
 
Met o.a.: 

 Mark van den Broek 
(in.spiratie.nl) 

 Ria Volkers (ICTU, e-
Inspecties) 

 Piet Hein Minnecre (VKA) 

 Rob Verweij (Stichting 
Rinis) 
 

Voorzitter: Prof. Dr. Ir. E.R. 
Fledderus (Director of 
Innovation TNO) 
 
Sprekers o.a.: 

 Prof. dr. J. van 
Hillegersberg (Hoogleraar 
Design and Implementation 
of Business information 
Systems aan de UTwente)   

 Gerard Veldhuijzen 
(Directeur Stoel Milieu B.V.) 

Voorzitter: Marc Vloemans 
(voorzitter OSSLO) 
 
Sprekers o.a.: 

 Bart Lindeboom (hoofd 
Informatievoorziening en 
Automatisering Gemeente 
Ede) 

 Michel van der Vlugt 
(Teamleider van de 
Milieudienst Waterland) 

 

17.00 uur Informele netwerkborrel 

18.00 uur  Einde  


