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BIG DATA:
VAN BELOFTE
NAAR TOEPASSINGEN

Financiële dienstverleners, nutsbedrijven, zorginstellingen,
de agrarische sector, ministeries, onderwijsinstellingen en
ICT-bedrijven: zeer uiteenlopende organisaties kwamen op
woensdag 19 april 2017 bijeen in de Amsterdam Arena om de
verwachtingen en mogelijkheden van big data te verkennen
tijdens de kick-off bijeenkomst van Commit2Data.

tekst Sonja Knols
Foto’s Thijs ter Hart



Big data kan helpen doorbraken te
bereiken op verschillende
maatschappelijke terreinen. Het
meerjarige onderzoeksprogramma
Commit2Data richt zich onder andere
op de mogelijkheden van het opslaan,
verwerken en analyseren van gegevens
voor de sectoren Energie, Logistiek, Life
Sciences & Health en Smart Industry. Op
19 april kwam de Commit2Data-
gemeenschap voor het eerst bijeen om
te verkennen welke vragen er leven op
deze maatschappelijke domeinen, en
om eerste aanzetten te geven tot
samenwerkingsprojecten. 
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OPLOSSING zOEKT PROBLEEM
De dag werd geopend door Boudewijn
Haverkort, voorzitter van het
Commit2Data-programma. Vervolgens
enthousiasmeerde keynote spreker Jaya
Baloo, Chief Information Security Officer
van KPN, in een wervelende toespraak
het publiek om zowel nationaal als
internationaal samenwerking op te
zoeken. ‘Big data lijkt op de vliegende
auto: het is een oplossing die zoekt naar
een probleem. Ik weet er wel één:
security,’ zei Baloo. ‘Er zijn nu voor
sommige vragen al wel deeloplossingen,
maar we hebben grotere
gemeenschappen nodig zoals
Commit2Data, of dcypher en zijn
Nationale Cyber Security Research
Agenda om echt grote stappen te
kunnen maken.’
Ook andere vragen uit de maatschappij
zitten met smart op big data-
oplossingen te wachten, zoals een
tweegesprek tijdens de lunch illustreert:
‘Voor mij als financiële dienstverlener
zou het mooi zijn als we gegevens van
klanten zoals van Facebook, de Kamer
van Koophandel en andere openbare
gegevensbestanden kunnen
combineren om klantprofielen aan te
vullen en zo dienstverlening op maat te
kunnen bieden.’ ‘Ik werk bij een
zorginstelling voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wij
verzamelen heel veel gegevens over
onze cliënten. Als we daar patronen in
kunnen herkennen, kunnen we beter
anticiperen op veranderingen in hun
medische toestand.’



FLUCTUEREND AANBOD EN
TOENEMENDE VRAAG 
In de verschillende parallelsessies kwa-
men de domeinen Energie, Life Sci-
ences & Health en Smart Industry aan
bod. Daarnaast waren er twee sessies
gewijd aan Data Handling & Analytics
en Big Data Hubs. In de parallelsessie
over Energie schetste Han la Poutré
van het CWI en de TUDelft de vragen
die de energievoorziening van de toe-
komst met zich meebrengt. ‘We gaan
toe naar een smart grid: een energie-
netwerk dat een fluctuerend aanbod
vanuit duurzame bronnen als zon en
wind kan matchen met een steeds gro-
tere vraag. Hiervoor hebben we oplos-
singen nodig om gegevens van
energieleveranciers en -afnemers te
verzamelen en analyseren, en daar
real-time beslissingen op te baseren.’
Marjan Popov van de TUDelft adres-
seerde een andere vraag die samen-
hangt met duurzame energie: Hoe
garandeer je leveringszekerheid, als
het aanbod fluctueert? ‘We staan op dit
moment in de energiesector voor een-
zelfde soort overgang als toen we van
de PTT overgingen naar digitale telefo-
nie.’ Pieter den Hamer van Alliander en
de UU legde tenslotte uit hoe het 
Commit2Data-programma inspeelt op
deze vragen met verschillende calls
voor onderzoeksprojecten en gaf een
aantal voorbeelden van projecten die
al lopen. 

WAT IS WAAR?
De sessie Data Handling bood de deel-
nemers een inkijkje in de mogelijkhe-
den die het combineren van gegevens
biedt. Erwin Folmer van het Kadaster
demonstreerde publieke data plat-
forms van het Kadaster, die openbaar
beschikbare data over ruimtelijke 
ordening combineren in een gelinkte
structuur. Gebruikers krijgen via een
website toegang tot alle achterliggende
gegevensbestanden en kunnen zoe-
kopdrachten programmeren om de
gewenste informatie uit die gegevens
te verkrijgen. Freek Bomhof van TNO
waarschuwde ervoor dat je uit gege-
vensbestanden ook totaal verkeerde
conclusies kunt trekken. ‘Je moet ach-
terhalen hoe de gegevens zijn verza-
meld, hoe ze zijn verwerkt, wat het
gebruikte analysemodel is, hoe de 
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conclusie vervolgens gerepresenteerd
en geïnterpreteerd wordt, en tot slot hoe
het model tot besluitvorming komt. Met
big data zie je dingen de je eerder niet
zag, maar wat je ziet, is dat ook waar?’
Tijdens het plenaire slotdebat onder-
zochten Anne Bruinsma van Farmhack,
Rinie van Est van het Rathenau Instituut,
Geert-Jan Houben van de TUDelft, René
Penning de Vries van het team ICT en
Ron Roozendaal van het ministerie van
VWS de grenzen van wat we zouden
moeten willen met big data. ‘In dit hele
proces moeten we zeker niet vergeten
de mensen mee te nemen die nu buiten
de boot dreigen te vallen als het gaat om
de digitalisering van de samenleving,’
concludeerde René Penning de Vries. En
met zijn steunbetuiging voor die oproep
besloot dagvoorzitter Arie van Bellen
van ECP | Platform voor de Informatie-
Samenleving een zeer geslaagde dag.
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Abstract
Commit2Data is the multi-annual
national research and innovation
program, created with the purpose of
bringing entrepreneurs and scientists
together in order to explore research
territory, new business models,
chances and possibilities with big
data that are based on public-private
partnerships. On 19 april 2017, a wide
variety of organisations met to
discuss expectations and future
possibilities of big data during the
programme’s kick-off meeting.


