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INTRODUCTIE

Justine Ottevaere

Stad Gent

Dienst Data & Informatie
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HET PROJECT

 VLAIO ‘CITY OF THINGS’ CALL 2018 

 STUDIE EN ONDERZOEK

MODELBESTEK



 OP TECHNISCH VLAK 

 OP JURIDISCH VLAK

 OP MAATSCHAPPELIJK VLAK

UITDAGINGEN



 DEFINITIE VAN ‘DE DATABROKER’

 SAMENWERKINGSMODELLEN

 PROOF OF CONCEPT 

MARKTVERKENNING 

WAT HEBBEN WE GELEERD?



 ERVARING OPDOEN 

 KLOOF MET PRIVÉSPELERS DICHTEN

 COMMUNICATIE 

EN NU?

../../../Downloads/Slotevent Databroker - Flan Caramel.mp4
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TECHNISCHE & FUNCTIONELE KEUZES 

Rami Hansenne

Digipolis Gent

Rami.Hansenne@digipolis.gent

Gert De Tant

IOT-architect 

Gert.DeTant@digipolis.gent



Modelbestek

• Doel
• Bruikbaar voor elke geïnteresseerde aanbestedende overheid

• Getoetst aan effectieve use cases in uiteenlopende domeinen

• Voldoende generiek; niet te sturend

• Aanpasbaar en schaalbaar o.b.v. individuele noden

• Focus op interoperabiliteit & standaardisatie

• Vorm?
• Modelbestek inclusief algemene, administratieve & contractuele bepalingen 

• Stappenplan

• Technische bijlage bestek, scoring template & handleiding



Modelbestek

Real-world use cases Geprioriteerde vereisten           Technische bijlage bestek, 
in verschillende domeinen & SLA tiers scoring template & handleiding

• Totstandkoming:



Samenwerkingsmodellen

• Uitgangspunt
• Hoe kan de samenwerking rond een gezamenlijke databroker best verder 

worden vormgegeven in fase van aanbesteding, realisatie en exploitatie?

• Mogelijke samenwerkingsvormen in kaart gebracht:
• Sturende eenheid

• Aanbesteding

• Implementatie

• Hosting & exploitatie

• Budgetallocatie

• Niveau van standaardisatie

• Geen beslissing in dit project



Samenwerkingsmodellen

• 4 Scenario’s



Modelarchitectuur



EEN DATABROKER IN DE PRAKTIJK

Gino Dehullu

Stad Roeselare

Strategische cel

Gino.Dehullu@roeselare.be



CoT Databroker
experience of Roeselare



Rode draad/verhaal 

• Databroker als logische (tussen)stap binnen data/smartcity
groeipad van Roeselare



Voorgeschiedenis

Interne stroom
• Uitbouw datamining en kennis opbouw

• PRJ Beleidsinformatie: data informatie 
 kennis  actie

• Data(gedreven) cultuur uitbouwen

Externe stroom
• Smart city trajecten

• Sensors op openbaar domein (losse 
trajecten)

• Citizen science: AiRsl

• Waterpeilmetingen

• Bpost

RESULTAAT

• Statistisch en 
dynamisch 
informatie

• Technische 
skills aanwezig

• Meer en meer 
push/pull 
sensordata en 
realtime info



Ideaal als toekomstbeeld?



Niet toch, want…



Niet toch, want…



Inzetten op sensor en realtime data

• Ja, maar…
• Vermijden dat alle data op diverse platforms zitten?

• Hoe data kunnen koppelen met elkaar?

• Hoe aggregatie (tijd/ruimte) mogelijk kunnen maken?

• Hoe eenvoudig analyse hierop kunnen maken?

• ….

• ANTWOORD: instappen in traject DATABROKER



Traject Databroker

• Op basis van 2 usecases:
• Lucht

• Geen eigen sensors

• Data via wifigebruiker naar Luftdaten

• Standaard dashboard met beperkte historiek en analyse mogelijkheid

• Opendata

• Water

• Eigen sensors

• Data via 3G verbinding naar leverancier

• Data consulteerbaar op dashboard leverancier

• Wenselijk: eigenaar van eigen data, data verrijken met andere 
(open)data (vb. KMI) 

• Oplossing Databroker



Databroker traject

• Samen (diverse insteken, profielen,…) databroker leren kennen

• Leertraject inzake technologie, organisatie en juridische 
aspecten.

• Bestek klaar om te gebruiken.

• Maar…

… Databroker is nog geen interface



Next steps: City dashboard



Next steps

• Digital Twins
• Stad

• Gebruikers

• Predictieve analyse

• …



Bedankt!
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JURIDISCHE ASPECTEN

Prof. Dr. Ingrid De Poorter & 

Mr. Siriam Keeta

Advocatenkantoor De Groote De Man

Ingrid.DePoorter@degroote-deman.be

Siriam.Keeta@degroote-deman.be



City Of Things -

Data Broker Platform

Juridische aspecten van een CoT Data Broker

Prof. Dr. Ingrid De Poorter

Mr. Siriam Keeta 

Advocaten



Inhoud

PRIVACY 

USE CASE

OVERVIEW DATA LEVERANCIERS EN 

GEBRUIKERS

PLATFORM



 = DATA (PLATFORM) 

-> = DATA FLOW

 = STAKEHOLDERS

<-> = CONTRACTUELE 

REGELINGEN



DATA

SITUERING EN DOELSTELLING SOORT DATA

 Noodzaak 

 Rechtsgeldig ontsluiten en gebruiken 

data binnen context CoT Data Broker (van 

begin tot einde)

 Belang van soort data 

 Soort data bepaalt toepasselijke 

regelgeving

 Impact stakeholders

 Regels bepalen te nemen maatregelen / 

verplichtingen

 Regels bepalen voorwaarden omtrent 

uitwisseling en gebruik

 Persoonsgegevens?

 AVG, Kaderwet, AVG-Decreet

 Verwerkingsverantwoordelijke vs. eigenaar

 Eigenaarschap?  

 Publieke data (overheidsinformatie) 

 Open data 

 Propriëtaire data (intellectuele 

eigendomsrechten)

 Bijzondere wetgeving 

 Bv. ANRP en camerawetgeving 



PLATFORM

SITUERING EN DOELSTELLING MAATREGELEN PLATFORM

 Noodzaak 

 Wettelijke en contractuele regelingen 

treffen die rechtsgeldige en optimale 

werking CoT Data Broker platform 

garanderen

 Belang bepalen maatregelen platform

 Platform eigenaar is verantwoordelijk

 Impact stakeholders

 Regelingen m.b.t. beheer en exploitatie 

platform

 Regelingen t.a.v. leveranciers 

 Regelingen t.a.v. gebruikers

M.b.t. beheer en exploitatie 

 Privacy-gerelateerde regelingen 

 Juridisch in kaart brengen en regelen 

ecosysteem 

 Technische en organisatorische 

maatregelen

 Transparantie- en 

informatieverplichtingen 

 Specifieke verplichtingen t.a.v. 

overheidsinstanties 

 Intellectuele eigendomsregelingen (databank)

 Contractuele regelingen (aansprakelijkheid) 

 Overige regelingen (specifieke wetgeving)



LEVERANCIERS

SITUERING EN DOELSTELLING VOORWAARDEN UITWISSELING

 Noodzaak 

 Wettelijke en contractuele regelingen 

treffen die rechtsgeldige uitwisseling 

en publicatie van data op CoT Data 

Broker platform garanderen

 Belang bepalen voorwaarden uitwisseling

 Kwalificatie soort data en betrokken 

stakeholders bepalen de inhoud van de 

voorwaarden

 Impact stakeholders

 Regelingen m.b.t. uitwisseling en 

publicatie 

= relatie platform eigenaar en 

leverancier

 Persoonsgegevens? 

 Verwerkingsverantwoordelijke vs. 

verwerker

 Verwerkersovereenkomst (art. 28 AVG) 

 Joint-controller regeling (art. 26 AVG)

 Controllersregeling (optioneel maar 

aanbevolen)

 Eigenaarschap? 

 Modellicenties 

 Eigendomsoverdracht of gebruiksrechten

 Algemene contractuele regelingen (inhoud/vorm)

 Publicatie-overeenkomst of algemene 

voorwaarden



GEBRUIKERS

SITUERING EN DOELSTELLING VOORWAARDEN GEBRUIK

M.b.t. gebruik platform

 Privacy-gerelateerde regelingen (cfr. 

registratieproces)

 Algemene contractuele regelingen (inhoud/vorm)

M.b.t. gebruik data of services

• Persoonsgegevens? Rechtsgronden. 

• Eigenaarschap? Gebruiksrechten. 

• Algemene contractuele regelingen (inhoud/vorm)

 Noodzaak 

 Wettelijke en contractuele regelingen 

treffen die optimaal en rechtsgeldig 

gebruik van CoT Data Broker platform 

garanderen en de daarop aangeboden data 

(services)

 Belang bepalen voorwaarden gebruik

 Zowel m.b.t gebruik van platform door 

iedere geregistreerde gebruiker als 

specifiek voor wat betreft het gebruik 

van de daarop aangeboden data (services) 

door effectieve data (service) 

gebruikers

 Impact stakeholders

 Regelingen m.o.o gebruik platform

 Regelingen m.o.o. gebruik data en 

services 



PRIVACY USE CASE

PROTOCOLLEN

 Use case 

 Soort data: persoonsgegevens 

 Stakeholders: overheidsinstanties 

 Toepasselijke regelgeving bepaalt voorwaarden 

voor uitwisseling en gebruik: protocollen 

 Art. 8 E-GOV Decreet 

 Art. 20 Kaderwet

 Machtigingen/uitzonderingen IVC

 Maatregelen platform?



Heernislaan 91

9000 Gent

Ingrid.DePoorter@degroote-deman.be

Siriam.Keeta@degroote-deman.be

Contact us 

for more information!



PAUZE! 
ZO DADELIJK:  



LINKED OPEN DATA & INNOVATIE

Mathias Van Compernolle 

Researcher 

imec – mict – Ugent

Mathias.VanCompernolle@UGe

nt.be



GOVERNANCE VAN 
ONDER HET STOF
Mathias Van Compernolle imec-mict-UGent
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AGENDA

̶ Terminologieafbakening

̶ Decentralisatie / centralisatie

̶ Governance

̶ Governance (opnieuw) als hot topic

43



TERMINILOGIE
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TERMINOLOGIE-AFBAKENING

̶ Decentralisatie = ont-centraliseren

̶ Interpretatie: bestuurlijk =/= technisch

̶ Bevoegdheidsverdeling, autonomie, 

beslissingsmacht, handeling en uitvoering 

̶ Functioneel of territoriaal

̶ Bv ook deconcentratie
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TERMINOLOGIE-AFBAKENING

- Governance

- =/= Government

- Geheel van afspraken, rollen, procedures, 

taakverdeling tussen een reeks van actoren, met als 

doel ‘life cycle management’

- Governance => resultaat van een keuzeproces

- Governance => politiek

46



HET LEVEREN VAN 
DIENSTEN EN 
PRODUCTEN
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MANIEREN OM DIENSTEN OF PRODUCTEN AAN TE 
LEVEREN IN ONS MAATSCHAPPELIJK BESTEL.



KENMERKEN VAN EEN NETWERK 

Kenmerken van dergelijke samenwerking zijn (netwerk): 

- het gaat over complexe problemen – vaak wicked problems

- de actoren zijn onderling afhankelijk ten aanzien van een 

thema, 

- men wil bepaalde voordelen bereiken (of nadelen vermijden) 

voor de eigen organisatie of voor het geheel voor aspecten die 

cruciaal zijn in de eigen werking. 

- Er zijn gezamenlijke activiteiten (meer dus dan overleggen en 

vergaderen). 

- Tijdelijkheid versus duurzame consolidatie

Mathias Van Compernolle

organisatiemanagement 2016

Bron: 360° Participatie



GOVERNANCE VAN NETWERKEN = VERSCHILLEN TUSSEN 
NETWERKEN ALS GOVERNANCE VORM =(NETWORK
GOVERNANCE) (ONTWERP EN COÖRDINATIE)



ONTSTAAN VAN NIEUWE MODELLEN WAAR 
DATA DE BASIS IS

̶ Data wordt geruild, gedeeld en uitgewisseld tussen 

verschillende partijen

̶ PPS-constructie: Generiek Informatieplatform Openbaar 

Domein (GIPOD)

̶ Data-collaboratives of data-bazaars (Sucha, Janssen, 

Verhulst, 2018)
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https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/generiek-informatieplatform-openbaar-domein-gipod


GOVERNANCE VAN NETWERKEN = VERSCHILLEN TUSSEN 
NETWERKEN ALS GOVERNANCE VORM =(NETWORK
GOVERNANCE) (ONTWERP EN COÖRDINATIE)



ADOPTIE VAN NIEUWE 
TECHNOLOGIE

53
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KENMERKEN VAN HET NETWERK

Aantal participanten in de samenwerking/netwerk 

Type network governance 

Centralisatie van de besluitvorming

Vertrouwen (bepalend voor de effectiviteit en de duurzaamheid)

Openheid van het samenwerkingsverband

Doelconsensus (neuzen in dezelfde richting)

Omgevingskenmerken, bv politieke omgeving of eerder gevormd beleid

Eerdere ervaring

Kenmerken van het netwerk
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Kenmerken van de adopterende 
organisatie

56

KENMERKEN VAN DE ADOPTERENDE ORGANISATIE

Capaciteit

Wezenlijke nood en besef ervan

Cultuur

Eerdere ervaringen



Kenmerken van de tech/concept

57

KENMERKEN VAN DE DATASTANDAARD / TECHNOLOGISCH

CONCEPT

Correctiemechanismen

Mate waarin de datastandaard/technologie kan worden 

“uitgeprobeerd”

Aanpasbaarheid

Thema van de standaard

Organisatorisch werkingsgebied



NAAR EEN MODEL IN 
VLAANDEREN

58



OPEN DATA EN SMART CITIES

̶ Slimme stad: honderd in een dozijn; geen eenduidig 

concept

̶ Technology push (!)

̶ Komst van IoT potentieel: sensorische publieke ruimte

̶ Inzicht is nodig wie aan de touwtjes trekt; gezien vele 

actoren hierin betrokken zijn
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VLOCA

̶ VLaamse Open City Architectuur

̶ Ontwikkeling van ondersteunende 

componenten/draaiboeken/instrumenten 

̶ Loopt binnen een breder gecoördineerd Vlaams Smart 

City beleid

̶ Vloca: 2020 t.e.m. 2021
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INNOVATIE IS ONZIN, 
LANG LEVE INNOVATIE

Gerrie Smits

gerrie@gerriesmits.com

https://gerriesmits.com



 
INNOVATIE IS ONZIN    
LANG LEVE INNOVATIE
@gerriesmits 
4/3/2020

:-)

:-( 



Applaus voor jezelf1



• Twitter NMBS

AI = personalisatieshift

source:  



       

case

Blockchain 
= 
Kopen/verkopen 
van een fractie 
eigendom



       

Minuten,  
geen dagen

easy



       

De 
innovatie-lat 
ligt hoog

must



       

“Sure…” but “… Maar”



Statement voor vandaag==

Innovatie is Onzin!  
Lang leve Innovatie!



       

#strateeg 
#workshop-facilitator 

#auteur 
#consultant 

#concept-bedenker 
#spreker 

#vragen-steller 
#program-designer 

#view-from-the-outside

Hi, ik ben Gerrie Smits 
CCO van mezelf 
 
“When everybody zigs, 
I’m curious about the 
zag.”



Een paar organisaties waar ik  
voor/mee gewerkt heb



       

Woorden die  
ik (te) vaak 
gebruik 
#1: Digitaal

wtf



       

Woorden die 
ik (te) vaak 
gebruik 
#2: User

“If everyone has their face 
toward the CEO, they have 

their ass toward the 
customer.”

-  
Jack Welch 

ex-CEO General Electric



Associatieyou

Als ik “innovatie” zeg,  
zeg jij “…”?



       Innovatie is Onzin

1



pt1 Innovatie is niet technologisch



Digitaal creëert frictie & onzekerheid

?

Technologie

Mensen Jouw Organisatie

fact



1e “Hoezo, disruptie?”🤦



2e Koop. Meer. Technologie.



Awesome!wow



Innovatie is geen ‘team’ of een ‘job’pt2



tell

“Innovatie”

“Problemen oplossen voor de huidige   
(complexe/digitale) wereld”

Woorden zijn belangrijk

“Iets nieuws, dat impact heeft”



       

rew

Innovatie 
ontrafelen 
=> 
Innovatie  
is makkelijk



       Innovatie is overal

2



Innovatie = 70/20/10flex

10%

20%

70%



Optimaliseren van de hoofdopdracht 

aka 
Efficiënter, sneller, goedkoper,…

Innovatie 1 = 70%core



“It’s not about 
innovation.  
It’s the basics. “
-  
Russell Davies,  
Director of Digital Strategy GDS

Photo credit: https://www.flickr.com/photos/rooreynolds/560117125/



(Radicaal) nieuwe versie  
van wat we nu doen 

aka 

“Innovatie”

Innovatie 2 = 20%inno



Risico-volle experimenten,  
zonder duidelijke ROI 

aka 

“Research & Development”

Innovatie 3 = 10%r&d



> > > Van 10% naar 20% naar 70%



       Innovatie > Tech

3



       

#1 skill voor 
succes in de 
digitale wereld, 
volgens 
business 
leaders Empathie

study University of South California

skill



Kijk voorbij de tech shizzlelet’s

Digitaal gaat niet over technologie 
implementeren.  

Het gaat om het snappen van impact,  
een cultuur en een manier van werken 

& die inzichten te gebruiken om te voldoen 
aan de behoeftes, gedragingen en nieuwe 

verwachtingen van mensen.



Technologie achterna hollen?  
Moeilijk & vermoeiend

Peak of inflated 
expectations

Through of  
Disillusionment

Slope of  
Enlightenment

Plateau of  
Productivity

fact



People are the steady bitfact

Menselijke 
behoeften & 

motivaties blijven 
redelijk constant

Technologie is 
volatiel & 
verandert 
constant

+ = ?



 
1. Customer obsession rather than  

competitor focus 

2. (…) 

3. (…)

Innovatie strategie van Amazonfocus

3 PRINCIPES



• Talk to Sales 

• Talk to Customer Service 

• Talk to the guys who deliver your product

Het belang van ‘je inleven’tool



1. Wie is dat? 

2. Van waar komt die? 

3. Wat wil die bereiken? 

tool Standpunt van de gebruiker



1. Wie is dat? 

2. Van waar komt die? 

3. Wat wil die bereiken? 

tool Standpunt van de gebruiker



1. Wie is dat? 

2. Van waar komt die? 

3. Wat wil die bereiken? 

tool Standpunt van de gebruiker



• Talk to Sales 

• Talk to Customer Service 

• Talk to the guys who deliver your product

Het belang van ons inleventool



1. Wie is dat? 

2. Van waar komt die? 

3. Wat wil die bereiken? 

tool Standpunt van de gebruiker



Succesvolle ‘innovatie’ 

vraagt een extreme focus op 

de gebruiker (lees: mens).

Punt 1mens



Flexibiliteit2



Van: No way!…

Amazon Business Strategy, 1994

No warehouses!  

No stock!  

No shipping! 

agile



…naar: Why not?agile



Nothing Lasts Foreverout



~

“

“Alvin Toffler,  
author & futurist

The illiterate of the 
21st Century will not 
be those who cannot 
read and write,  
but those who 
cannot learn, 
unlearn and re-
learn.

Ready to un-learn



En planning?  
Let the past drive the future?

time



Succesvolle ‘innovatie’ 

vraagt flexibiliteit, de vrijheid  

om te veranderen en een  

cultuur waar falen (af en toe) mag.

Punt 2flex



Snelheid#3



Rap, rapper, rapst>>



Think, do, learn, repeatloop

Empathise

Define

Ideate

Prototype

Test



Is het de juiste snelheid?you

Inertia

Chaos

Limit of tolerance

Threshold of change

Productive Transformation

TIME

D
IS

TU
R

B
A

N
C

E

source: Neil Perkin, Building Agile Business
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Wat gaan we doen in 
• 6 dagen 
• 6 maanden 
• 6 jaar

Korte actie (+ Lange Visie)



Succesvolle ‘innovatie’ 

betekent de juiste snelheid vinden - 

van werken, beslissingen nemen,…

Punt 3snel



 
1. Customer obsession rather than  

competitor focus 

2.  Builders and pioneers with willingness to fail 

3. (…)

Innovatie strategie van Amazoncase

3 PRINCIPES



Open/platform#4



Open = niet-technischco



Anyone who doesn’t 
do this will be fired. 
Thank you; have a 

nice day!

“

“

Open = technischcase



Waarde van data = connectie data



Data = ownership + economie10%



       

Default is 
belangrijk

data



Succesvolle ‘innovatie’ 

vraagt een vorm van openheid,  

co-creatie, transparantie,  

API-denken,… 

Punt 4open



Leadership#5



Veel hangt af van leiderschaplead



Succesvolle ‘innovatie’ 

vraag leiderschap die  

weet wat wanneer ondersteund 

en gefaciliteerd moet worden.

Punt 5lead



       
Tijd voor innovatie

nu



Overheid of business?wtf



       

Overheid 
innoveren  
 

of 
 

Innoverende 
bedrijven die 
overheid gaan 
spelen?

wtf



Tech adoptie volgt een S-curvetech



Innovatie = niet makkelijkfact



Begin op tijddus



       

“Ja maar, 
dat is nog 
niet 
belangrijk”

FTW



Succes er mee==

Innovatie is Onzin!  
Lang leve Innovatie!



 DANK U >>

https://zagtothezig.substack.com/ 
gerrie@gerriesmits.com 

+32 491 354 365



SLOTWOORD 

Bart Rosseau

Stad Gent

Diensthoofd Data & Informatie 

Bart.Rosseau@stad.gent



In samenwerking met : 

De Groote De Man, Flan Caramel, Crushing Content & Co-station Gent Dampoort

DANK AAN ALLE PARTNERS! 

Alle informatie binnenkort beschikbaar via

 de website van VLAIO

 de website van Stad Gent
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