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SPrekerS biografieËn

Archer, Phil
Phil Archer ging werken voor het W3C nadat hij daar vele jaren een van hun 
lidorganisaties had vertegenwoordigd. Hij was voorzitter van een denktank 
voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën voor het Web, evenals van de 
POWDER Working Group, die standaarden van de Semantic Web Technology 
Suite hanteert. Daarnaast was hij redacteur maar ook gerenommeerd publicist 
bij de Mobile Web Best Practices Working Group. Alhoewel hij nog steeds 
betrokken is bij het mobiele Web, houdt Phil zich sinds 2010 voornamelijk 
bezig met e-Government en Open Data. Hij werkt met name aan de verbetering 
van interoperabiliteit tussen data sets en is pleitbezorger voor het gebruik van 

open data; daarbij wijst hij nadrukkelijk op het rendement van investeringen in Open Data.
Naast zijn werk voor het W3C was hij werkzaam voor radio en tv, in het onderwijs, als publicist van 
linked data, als tekstschrijver, en - misschien minder voor de hand liggend -  voor het behoud van 
landelijke gebieden. Rode draad daarbij zijn altijd zijn goede communicatieve eigenschappen, in het 
bijzonder de manier waarop hij complexe technische ideeën aan een meer algemeen georiënteerd 
gehoor duidelijk kan maken.
Phil Archer spreekt in de track ‘Ranking open data’.

Beukers, Joost
Drs. Joost Beukers is naast directeur van VKA actief als management 
consultant voor de publieke sector. In de afgelopen jaren heeft hij vele 
e-Government projecten opgestart als kwartiermaker, geleid en geadviseerd, 
zoals OSSOS, de elektronische belastingdienstaangifte en Kiezen op 
Afstand. Zijn specialisaties zijn strategievorming, open data, (veilig) 
elektronisch zakendoen en privacy, en e-governement. 
Joost Beukers is voorzitter van de track ‘Next steps in open data’.
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Bremer, Marcus
Security Officer en OSOSS programmamanager bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal sinds 2005 tot huidig. Hiervoor werkzaam gedetacheerd bij 
ICTU/RYX als IT-security specialist en projecten. Ruime ervaring (15+ jaar) 
binnen IT landschap en de Rijksoverheid. Voortrekker van Open Standaarden 
en Open Source software binnen de Tweede Kamer en Hoge colleges van 
staat (HOCOSTA).
Marcus Bremer spreekt in de track ‘Economische Impact’.

Broek, Mark van den
Mark is een gedreven professional met grote deskundigheid op het gebied 
van e-Government in het algemeen en de toepassing ervan bij de lokale 
overheid in het bijzonder. Als Projectmanager Architectuur, Referentie-
modellen en Standaarden bij EGEM, was Mark verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van o.a. RSGB, GFA-Zaken / RGBZ en StUF. Deze standaarden 
waren uiteraard een belangrijke bouwsteen in de aanbestedingen van 
tientallen gemeenten die later door Mark zijn vormgegeven en ondersteund. 
Maar met alleen ‘harde ICT’ gaat geen overheidsorganisatie beter functio-
neren. Daarom besteed Mark minstens zoveel aandacht aan de ‘zachte’, 

veranderkundige, aspecten die overheidsorganisaties effectiever en efficiënter laten functioneren.
Mark van den Broek neemt deel aan het debat in de track ’10 redenen om niet open te zijn’. 

Fledderus, Erik
Erik heeft een MSc en een PhD in Toegepaste Wiskunde (Universiteit Twente). 
Vanaf 1997 was hij werkzaam bij KPN Research op het terrein van mobiele 
communicatienetwerken. Als senior wetenschapper leidde hij verschillende 
consortia in Europese en nationale projecten. Zijn leerstoel is momenteel 
voornamelijk gericht op cognitieve draadloze netwerken. 
In 2003 werd hij aangesteld bij TNO, en verbreedde hij zijn werkterrein met 
strategische adviezen in relatie tot ICT-innovaties. Hij was eveneens 
verantwoordelijk voor de investeringen in het programma Ambient Networks & 
Services. Erik wordt vaak gevraagd als reviewer of auditor van Europese 

projecten en als spreker bij conferenties. Op dit moment is hij Director of Innovation op het gebied van 
Future Internet Use.  
Erik Fledderus is voorzitter van de track ‘Grensverleggend’. 

Folmer, Erwin
Dr. ir. Erwin Folmer (1975) is als expert Interoperabiliteit en Standaardisatie 
verbonden aan TNO. In die hoedanigheid is Erwin nauw betrokken bij de 
totstandkoming van vele standaarden in verschillende sectoren zoals de 
uitzendbranche, onderwijs, afval, logistiek en energie. Daarnaast is Erwin 
werkzaam voor de Universiteit Twente, waarbij zijn onderzoek en onderwijs 
activiteiten op het zelfde onderzoeksterrein. Erwin is gepromoveerd op het 
onderwerp “Quality of Semantic Standards”. In het verleden was hij de 
specialist Open Standaarden voor het programmabureau Nederland Open 
in Verbinding. Hij is auteur van de BOMOS publicatie, een leidraad voor 

beheer van standaarden.  
Erwin Folmer is gespreksleider in de track ’10 redenen om niet open te zijn’. 
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Fransen, Michelle
Gedurende 25 jaar heeft Michelle Fransen diverse functies bekleed op 
het gebied van informatie- en ICT management bij een aantal Ministeries. 
Voor de overheid heeft zij verschillende open source producten ontwikkeld 
die daarna suboptimaal doorontwikkeld werden door het ontbreken van 
een goed beheermodel. Om het gebruik van Open Source producten te 
optimaliseren heeft zij een beheermodel ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de 
software kwalitatief goed onderhouden wordt en toegang geeft tot grote 
groepen gebruikers van verschillende organisaties.
Michelle Fransen spreekt in de track ‘Economische impact’.

Hendriks, Kees
Kees Hendriks is als programmamanager verbonden aan RCE. Hij is 
verantwoordelijk voor het programma waarin de kennisinfrastructuur die 
nodig is voor een moderne monumentenzorg wordt versterkt. Vanuit 
een achtergrond bij Naturalis is hij goed op de hoogte van de linked data 
ontwikkelingen. 
Kees Hendriks spreekt samen met Nico Verbeij in de track ‘Next steps in 
open data’. 

Herreweghe, Noël van
Noël van Herreweghe begon zijn loopbaan als adviseur bij het softwarebedrijf 
Casewise in Londen. Later werkte hij als coördinator management consulting 
bij Siemens Business Services in België. Ondertussen is hij ongeveer twaalf  
jaar in dienst bij de Vlaamse Overheid, eerst als hoofd en coördinator Proces- 
en Informatiebeheer, later bij het departement Bestuurszaken, en vandaag als 
adviseur bij CORVE, de coördinatiecel Vlaams e-Government. Zijn hoofdtaak op 
dit ogenblik is het begeleiden en het coördineren van e-Government projecten 
en programma’s, en is hij projectmanager ‘Open Data’. Noël is een honorary 
fellow bij de Katolieke Universiteit.

Noël van Herreweghe spreekt in de track ‘Next steps in open data’. 

Hillegersberg, Jos van
Prof. dr. Jos van Hillegersberg is hoogleraar ontwerp en implementatie van 
Informatiesystemen aan de Universiteit Twente. Hij is hoofd van de vakgroep 
Industrial Engineering en Business Information Systems. Hij houdt zich bezig 
met onderzoek en onderwijs op het gebied van ketenintegratie, standaarden, 
ICT architectuur en intelligente coordinatie van processen. De implementatie 
en besturing van ketensystemen heeft zijn bijzondere aandacht. Hij is actief 
het ontwerpen en toepassen van procesintegratie in de logistiek, overheid 
en zorg.  Hij is mede-ontwikkelaar van open lesmateriaal op het gebied van 
Open Standaarden in opdracht van NOiV.

Jos van Hillegersberg spreekt in de track ‘Grensverleggend’.



21

Hulman, Stefan
Stefan Hulman (27 januari 1966) is sinds 1 juli 2011 directeur van de 
REISinformatiegroep. 9292 is de dagelijkse bron van reisinformatie voor het 
openbaar vervoer voor veel verschillende soorten reizigers. Alle informatie 
van alle OV-bedrijven wordt bij elkaar gebracht op een zo gebruiksvriendelijk 
mogelijke manier. 
Hulman studeerde als beroepsofficier aan de Koninklijke Militaire Academie 
in Breda, en vervolgens studeerde hij bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Hij was werkzaam bij de politie Rotterdam-Rijnmond, 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst, in het bedrijfsleven en hij voerde als 

zelfstandige opdrachten uit.
In 1995 werd Hulman lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en in 1998 lid van de 
gemeenteraad van Rotterdam. Tussen 2002 en 2006 was hij wethouder Kunstzaken & Vervoer in 
Rotterdam. Ook was hij in die periode dagelijks bestuurder van de Stadsregio Rotterdam. Nadien 
was Hulman burgemeester van Den Helder en Ridderkerk.
Stefan Hulman spreekt in de track’ Next steps in open data’. 

Jacobs, Bart
Prof. dr. Bart Jacobs (1963) is hoogleraar computerbeveiliging aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Met zijn onderzoeksgroep heeft hij de 
afgelopen jaren aan een aantal maatschappelijk relevante onderwerpen 
gewerkt rond chipkaarten (bijv. in het biometrische paspoort en het OV), 
elektronisch stemmen, slimme meters, kilometerheffing, EPD en privacy. 
Jacobs is nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke discussies rond 
computerbeveiliging, en wordt regelmatig gehoord in de media en in het 
parlement.  Hij is lid van de Nationale Cyber Security Raad.
Verdere informatie, o.a. over wetenschappelijke activiteiten zijn te vinden op 

het webadres van Jacobs: www.cs.ru.nl/B.Jacobs
Bart Jacobs spreekt tijdens de plenaire opening. 

Knubben, Bart 
Bart Knubben heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de
elektronische overheid en in software-ontwikkeling en -beheer.
Daarnaast heeft hij een speciale interesse in alles wat ‘open’ is:
open standaarden, open source software, open content en open
overheidsdata. Openheid ziet hij niet als doel, maar als een krachtig
middel dat kan bijdragen aan keuzevrijheid, interoperabiliteit, duurzaamheid
en transparantie. Bart werkt als senior consultant bij Verdonck, Klooster & 
Associates (VKA) en is medeoprichter van en deelnemer aan het project 
OpenTaal. Eerder werkte Bart als projectleider voor de programma’s OSOSS 

(voorloper van NOiV) en MijnOverheid bij stichting ICTU. Daarvoor werkte hij voor de Dienst 
Toezicht Energie (DTe; nu Energiekamer) bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). 
Bart studeerde bedrijfseconomie (afstudeerrichting informatiemanagement) aan de UvA en 
rechten aan de UU.
Bart Knubben spreekt in de track ‘Next steps in open data’.
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Kok, Tom
Tom Kok werd in 1957 geboren op Curaçao. Hij studeerde internationaal recht 
aan de universiteit Leiden en doceerde dit vak twee jaar als marine officier 
aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Toen hij dertig was stapte hij over 
naar Amro Bank, waar hij directielid was van Finata Bank en secretaris van 
Amro Bank Nederland. Op zijn drieëndertigste werd Kok voorzitter van de 
directie van FBTO verzekeringen in Leeuwarden. Daarna in 1998 directeur 
strategie van moedermaatschappij Achmea. Sinds 2000 heeft Kok zijn eigen 
bedrijf, CoolGroup, Bestuursbureau voor Inspiratie en Organisatie. Kok geeft 
Masterclasses over Inspirerend Leidinggeven en Inspirerend Voorzitten. Kok 

is commissaris bij M&I partners. In 2005 was Tom Kok manager van het team OSOSS bij ICTU, in 
2009/2010 plaatsvervangend directeur digitale werkomgeving rijksdienst bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in 2011 kwartiermaker relatiemanagement bij ICTU.

Kok heeft nevenfuncties bekleed als partijvoorzitter van D66, voorzitter van de Nederlandse 
American Football Federatie, voorzitter van de Internet Society Nederland, voorzitter van de 
AVRO, voorzitter van de branchevereniging voor dialoog marketing DDMA, bestuurslid van het 
Centrum voor Merk en Communicatie, en lid van het algemeen bestuur van VNO/NCW. 
Kok woont op Curaçao.
Tom Kok spreekt tijdens de plenaire opening.

Koppenhol, Aad
Aad Koppenhol was van 2000-2010 Senior Principal IT Architect en Open 
Source & Standards expert voor Sun in Nederland. Vanaf 1 januari 2011 
heeft Aad z’n eigen onafhankelijke Architectuur en Advies organisatie IT 
Architecture Organization en is momenteel ingehuurd door vtsPN als Lead 
Architect Infrastruktuur. Ondertussen heeft hij ruim 35 jaar ervaring in de 
ICT sector waarbinnen hij diverse rollen heeft gehad. Van C-programmeur, 
systemanalist tot Netwerkarchitect etc.
Ook is Aad buiten-promovendus voor het Value Sensitive Design 
programma van de TU Delft afd. TBM/filosofie. Daar komen z’n twee 

interessegebieden bijeen, te weten Technologie en Filosofie. Door zijn ervaring en de genoemde 
combinatie verkrijgt hij nieuwe verfrissende inzichten en ziet Aad het als z’n architecturele 
taak technologie zo in te zetten dat menselijke waarden worden beschermd. Een van de grote 
uitdagingen waar we voorstaan nu het Web zich ontwikkeld als een Sociale en Culturele Utility. 
Concepten als Open Source gebaseerd op Open Standaarden zijn volgens hem daarbij van 
essentieel belang.
Aad Koppenhol spreekt in de track ’10 redenen om niet open te zijn’.

Leeuwen, Arthur van
Arthur van Leeuwen is chef redactie onderzoek van het weekblad Elsevier, 
en verantwoordelijk voor alle onderzoek van het weekblad.
Arthur van Leeuwen spreekt in de track ‘Ranking open data’.
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Lindeboom, Bart
Bart Lindeboom heeft een lange staat van dienst bij de overheid 
in IT-managementfuncties. Voor zijn huidige functie van hoofd 
Informatievoorziening en Automatisering van de gemeente Ede was hij 
werkzaam bij een tweetal ROC’s en de gemeenten Arnhem en Dordrecht. 
Bart is, zegt hij zelf, geen Open Source-evangelist, maar hij komt bij het 
maken van keuzes daar steeds vaker op uit. Naast zijn werk in Ede is Bart 
sinds 2009 voorzitter van de overheidscommunity TYPO3gem rond het 
Open Source CMS TYPO3.
Bart Lindeboom spreekt in de track ‘Economische impact’.

Minnecre, Piet Hein
Piet Hein werkt als adviseur bij Verdonck, Klooster & Associates. Hij is sterk 
voorstander van een open en transparante overheid, van het delen van 
informatie en middelen en vertelt en schrijft daar graag over. In 2010 heeft 
Piet Hein het Open Data congres georganiseerd met als doel het onderwerp 
op de politieke agenda te krijgen. twitter: Pi_age
Piet Hein Minnecre neemt deel aan het debat in de track ’10 redenen om 
niet open te zijn’. 

Reus, Hans-Rob de
Senior Beleidsmedewerker Directoraat Belastingdienst, Ministerie van 
Financiën. Portefeuille authenticatie en autorisatie invulling voor digitale 
dienstverlening Belastingdienst.
Hans-Rob de Reus spreekt in de track ‘Open én betrouwbaar’.

Schop, Ineke
Ineke Schop (58) heeft de afgelopen jaren de stimuleringsprogramma’s 
EGEM, nu KING, en Nederland Open in Verbinding als programmamanager 
bij ICTU aangestuurd. In beide programma’s stond het belang van (open) 
standaardisatie door de overheid voorop. Inmiddels wordt het belang 
daarvan ruim onderkend en verlegt de aandacht zich naar de praktijk van de 
uitvoering en implementatie ervan.
Vóór deze programma’s werkte zij zestien jaar als manager bij diverse 
gemeenten en samenwerkingsverbanden daarvan. Op dit moment is zij 
relatiemanager/programmamanager bij ICTU.

Ineke Schop is voorzitter van de track ’10 redenen om niet open te zijn’. 
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Tan, Yao-Hua
Yao-Hua Tan doceert Informatie en Communicatie Technologie en is 
hoofd van de sectie ICT van het Department of Technology, Policy and 
Management bij de TU Delft; op part-time basis is hij hoogleraar e-Business 
aan het Department of Economics and Business Administration van de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook was hij gasthoogleraar aan de 
Wharton Business School van de University of Pennsylvania. Hij verricht 
onderzoek naar service engineering en governance; ICT-enabled electronic 
negotiation and contracting; multi-agent modelling voor de ontwikkeling 
van geautomatiseerde bedrijfsprocedures in de internationale handel. Hij 

publiceerde vijf boeken, meer dan 190 conferentieverhandelingen en krantenartikelen. Hij was 
coördinator en wetenschappelijk directeur van verschillende door de EU gefinancierde projecten 
op het gebied van IT-innovatie ten behoeve van de internationale handel, waaronder de zgn. 
integrated research projects  ITAIDE (2006-2010) (zie www.itaide.org) en CASSANDRA (2011-
2014). Hij is vicevoorzitter van de van de Commissie Handel van de Handelsdivisie van de United 
Nations Economic Commission for Europe. 
Yao-Hua Tan spreekt in de track ‘Grensverleggend’.

Thissen, Tof
Tof Thissen (1957) is sinds 2009 directeur van Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten, KING.
KING is in het leven geroepen door gemeenten om sterke ondersteuning
aan hen te bieden bij het realiseren van krachtig lokaal bestuur en hoge 
kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. Naast zijn werk voor KING, 
is Tof Thissen sinds 2004 Eerste Kamerlid voor GroenLinks en bekleedt hij 
diverse bestuursfuncties op het terrein van werk, inkomen en participatie.
Tof Thissen spreekt tijdens de plenaire opening.

Tomeij, Roy
Roy Tomeij (1960) is gespecialiseerd in de opstart en uitvoering van 
innovatieve projecten en programma’s en treedt op als manager van 
veranderingsprocessen. Sinds 1988 is hij als zelfstandig adviseur 
werkzaam voor ministeries, agentschappen, uitvoeringsorganen en 
belangenorganisaties. Roy doorgrondt processen, maakt nieuwe 
mogelijkheden inzichtelijk, verbindt bestuurlijke doelen met de 
mogelijkheden van de organisatie. Makelt, schakelt en bindt mensen. 
Opereert zowel zelfstandig, als in teamverband. Mobiliseert eigen netwerk 
binnen en buiten overheid. Wisselt regelmatig van rol als onafhankelijk 

adviseur, projectleider of facilitator. 
Roy Temij is graag als aanjager betrokken bij het stimuleren van gebruik van nieuwe technologie 
ten behoeve van de innovatie van publieke dienstverlening of toepassingen in MKB. Hij is groot 
pleitbezorger van Open Overheid. Zo was hij in 2001 betrokken bij voortraject en opzet van 
OSOSS, programma (open standaarden en open source bij overheid ) en OASE programma (OS 
en OSS in MKB) en was hij tevens betrokken bij NoiV en ODF. Roy Tomeij is associate bij VKA. 
Roy Tomeij is voorzitter van de plenaire opening.
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Veldhuijzen, Gerard 
Gerard Veldhuijzen is 52 jaar. Hij is General Manager van Stoel Milieu BV te 
Vijfhuizen, onderdeel van Shanks Nederland. Gerard is tevens voorzitter van 
de deelmarkt Afvalstoffentransport van Transport en Logistiek Nederland 
(TLN).
Gerard Veldhuijzen spreekt in de track 'Grensverleggend'.

Verbeij, Nico
ICT, onderwijs doortrekken de professionele carrière van Nico Verbeij. 
Vanuit een volle betrokkenheid bij de kwaliteit van het onderwijs heeft hij 
zich ingezet als docent, lerarenopleider, manager, trainer en ICT-adviseur. 
In de afgelopen jaren is de erfgoedsector (met name de archeologie) zijn 
tweede aandachtsgebied. Het open beschikbaar en vindbaar maken van 
digitaal leermateriaal en erfgoedinformatie zorgt volgens Nico voor beter 
onderwijs en een betere erfgoedzorg.
Nico werkt op dit moment aan open linked dataprojecten voor Kennisnet, SLO, 
educatieve uitgeverijen en voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Nico Verbeij spreekt samen met Kees Hendriks in de track ‘Next steps in open data’. 

Verweij, Rob
Rob Verweij is sinds 2006 directeur van stichting RINIS (Routering Instituut 
(inter)Nationale Informatiestromen), eerst als interimmanager en vanaf 2011 in 
vaste dienst. 
Rob heeft vanaf 1988 gewerkt als project- en interimmanager binnen de 
sectoren overheid en zorg met een breed scala aan verander-opdrachten. 
ICT opdrachten heeft hij uitgevoerd als procesbegeleider bij de landelijke 
informatievoorziening van de politie, interimmanager van de centrale directie 
informatievoorziening van een ministerie, invoering van EPD’s binnen 
ziekenhuizen en interimmanager van ICT afdelingen van ziekenhuizen. 

Hij heeft veel ervaring met ketensamenwerking en de inzet van ICT hierbij.
Rob Verweij neemt deel aan het debat in de track ’10 redenen om niet open te zijn’. 



26

Vloemans, Marc
Marc Vloemans is partner bij het internationale adviesbureau op het gebied 
van open technologie; Age of Peers. Hij is ruim 20 jaar actief op het gebied 
van organisatiestrategie, marketing en innovatie.
Als auteur heeft hij twee boeken op zijn naam staan (o.a.‘Open Source 
Inside’), alsmede diverse artikelen en columns op het gebied van open 
innovatie/data/source/standaarden voor o.a. Technovation, GIS Magazine, 
Computable, Nederland Open in Verbinding (NOiV) en (voorheen) Livre.nl.
Hij is ontwerper van het ‘Open Source Adoptie Model’ op basis waarvan 
dienstverleners en gebruikersorganisaties voor- en nadelen kunnen afwegen 

van toepassing van open source, alsmede het Hergebruikmodel voor software binnen de 
overheid.
Verder is hij voorzitter van de landelijke branchevereniging; de Open Source Software 
Leveranciersorganisatie (OSSLO), alsmede de regionale ICT&NieuweMedia branchevereniging 
Digikring Groot Amsterdam.
Marc Vloemans is voorzitter van de track ‘Economische impact’. 

Vlugt, Michel van der
Teamleider van de Milieudienst Waterland met haar filiaal in Wormer  
wat WABO-brede taken uitvoert voor een zestal gemeenten in de regio 
Zaanstreek-Waterland. In 2006 verantwoordelijk geweest voor de oprichting 
van deze milieudienst in al haar facetten. Lid van het management team 
van de Milieudienst IJmond. Verantwoordelijk voor het (vernieuwde) 
automatiseringsproces en inrichtring voor de Milieudienst IJmond en de 
Milieudienst Waterland welke hiervan onderdeel is. Momenteel midden in het 
proces om de aanwezige opensource software te optimaliseren en te sturen 
richting volledige integraal digitaal toezicht.

Michel van der Vlugt spreekt in de track 'Economische Impact'.

Volkers, Ria
Ria Volkers, Projectleider bij Stichting ICTU sinds 2008. Momenteel verantwoordelijk voor de 
realisatie van diverse e-inspecties projecten. Tot 2010 bij ICTU verantwoordelijk voor de realisatie 
van Antwoord voor Bedrijven (website, CMS, berichtenbox voor bedrijven). Tot 2008 werkzaam 
in het bedrijfsleven als projectleider in ontwikkeling van webapplicaties en CMS (OpenSource 
Hippo CMS). Sinds 2004 ervaring met implementatie van standaarden in zowel het bedrijfsleven 
als voor en met de overheid. Onderschrijft het belang van werken met - en streven naar (open) 
standaarden, Open Data en Open Source. Roept hiertoe graag op maar met de kanttekening 
realistisch te zijn in de verwachtingen van en voor de overheid.
Ria Volkers neemt deel aan het debat in de track ’10 redenen om niet open te zijn’. 
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Westpalm van Hoorn, Nico
Nico Westpalm van Hoorn is naast voorzitter van het Forum Standaardisatie, 
de denktank die de Nederlandse overheid adviseert over het verbeteren 
van de elektronische gegevensuitwisseling tussen overheid, bedrijven en 
burgers met behulp van open standaarden, ook adviseur bij Het Expertise 
Centrum (HEC). Als voormalig CIO van het Havenbedrijf Rotterdam is hij zeer 
ervaren op het gebied van strategiebepaling en besluitvorming over de inzet 
van ICT. Verbetering van de logistieke keten in de haven was een van zijn 
belangrijke aandachtsgebieden. Vanuit zijn functie was hij lid van de Raad 
van Commissarissen van Portbase en daarnaast was hij ook actief in het 
Nederlandse CIO-Platform.

Nico Westpalm van Hoorn is voorzitter van de tracks ‘Open én betrouwbaar’ en ‘Ranking Open Data’.

Zwinkels, Henk
De heer H.P. (Henk) Zwinkels is sinds 1985 werkzaam als bedrijfskundige 
en ICT manager en adviseur in de tuinbouwsector. Hij was projectleider van 
de eerste innovatieprojecten om softwareprogramma’s te introduceren op 
tuinbouwbedrijven. Vervolgens richtte hij zich op de datacommunicatie in 
tuinbouwketens met de ontwikkeling en het beheer van standaardberichten 
en -coderingen in de Nederlandse sierteelt bij Florecom en Edibulb. Sinds 
1996 is hij werkzaam als senior adviseur bij Agritect Advies. Op het congres 
‘Open Overheid’ spreekt hij namens Tuinbouw Digitaal; het gezamenlijk 
initiatief van de Topsector Tuinbouw voor de digitalisering van deze sector. 

Henk Zwinkels spreekt in de track ‘Grensverleggend’.


