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API economie

Op donderdag 1 december organiseerde Forum Standaardisatie de eerste bijeenkomst over de 

API economie, in een reeks van drie. Meer dan 85 deelnemers vanuit verschillende overheids-

organisaties kwamen in Utrecht bijeen. 

Het doel van deze eerste bijeenkomst was kennismaken met de oorsprong en impact API’s. De 

dag begon met een introductie tot API’s inclusief korte ontstaansgeschiedenis, door Harold 

Teunissen van SURFnet. Daarnaast werden drie best practices gepresenteerd door organisaties 

die API’s op succesvolle wijze ingezet hebben, vanuit Kadaster, Marktplaats en Europeana. 

In dit verslag vind u een impressie van deze dag en de links naar alle presentaties. 

In drie sessies duiden we het begrip API en API economie, 

verdiepen we de belangrijkste ontwerp- en beheersaspecten van 

API’s en kijken we naar de betekenis ervan in de toekomst van de 

digitale overheid. Daarbij combineren we praktijkvoorbeelden 

met direct toepasbare inzichten voor uw organisatie. De 

volgende sessies zijn:

API’s in de praktijk

Donderdag 19 januari

14.00 – 17.00 uur

Utrecht

Aan de hand van casussen onderzoeken we het toepassen van 

API’s in verschillende domeinen. Het eerste onderwerp is API’s en 

security. Hoe kun je veilige toegang tot en communicatie met de 

API waarborgen? Daarnaast bespreken we het publiceren en 

beheren van open API’s. Wat komt hier zoal bij kijken? Ten slotte 

komt het spanningsveld tussen interne en externe API’s aan bod.

Toekomst van API’s in de genetwerkte samenleving

Donderdag 16 februari

14.00 – 17.00 uur

Utrecht

De derde bijeenkomst richt zich op het toekomstperspectief van 

API’s. Er worden toekomstvisies gepresenteerd, met daarbij een 

beeld van wat er moet gebeuren om die visie te verwezenlijken. 

Dit gebeurt rondom drie thema’s: zorg, stelselregistraties en 

omgevingswet.

Inschrijven of meer informatie:

info@forumstandaardisatie.nl
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Deelnemers
Marijke Abrahamse Forum Standaardisatie

Piet Adelerhof Belastingdienst

André Batenburg Provincie Zuid-Holland

Bart Beerendonk, van Provincie Noord-Brabant

Mark Benus Roxit

John Berendsen UWV

Marc Berg, van den Provincie Noord-Brabant

Erik Bergh, van den Koninklijke Bibliotheek

Jasper Berlijn Gemeente Amsterdam

Rogier Boer, de
Ministerie van 
Economische Zaken

Freek Bosch Capgemini

Ton Bosman KvK

Reeuward Bousema KvK

Melis Brink, van de Belastingdienst

Ruud Bruijn, de CIP

Borjan Cace Gemeente Den Haag

Philip Chocolaad Ministerie BZK

Haydar Cimen KPN

Jop Cornelissen Ministerie OCW

Cathy Dingemanse Gemeente Den Haag

Jan Leen Duijn, van Ministerie van Defensie

Dick Faas Gemeente Nijmegen

Bruun Feijen Ministerie van Financiën

Ralph Foorthuis UWV

Paul Fransen
Centraal Bureau voor de 
Statistiek

Olle Geest, de Unie van Waterschappen

Ellen Gehring Erfgoed Leiden

Brenda Graaf, de Gemeente Den Haag

Jan Gritter DUO

Johan Gritter DUO

Bas Groeneveld Aguilonius

Jan Groot, de Gemeente Zwolle

Jan Harms
Ministerie BZK / Programma 
Rijkscloud

Jos Heiden, van der Logius

Joop Heiden, van der Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Mathijs Helgers Innopay

F. Hietbrink Belastingdienst

Paul Hogenhuis Provincie Noord-Brabant

Fabian Jansen Ministerie van BZK

Jeroen Jong, de Gemeente Den Bosch

Jan Julianus
Ministerie van Economische 
Zaken

Albert Kappe i-Interim Rijk

Ad Kint CIP

Pieter Koetsveld, van Ministerie OCW

Henk Koijk, van der Logius

Henri Korver KING

Merijn Koster Belastingdienst

Piet Kriek, van der Kadaster

David Kuijk, van Belastingdienst

Mirjam Kuijk, van
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland

Wouter Lagendijk Brabantse Delta

Ruud Lee, van der Provincie Noord-Brabant

Jasper Lieshout, van Ministerie VWS

Roy Maassen Belastingdienst

Kin Wah Man
Inspectie Leefomgeving en 
Transport

Dennis Mellis Gemeente Den Bosch

Cor Melse RIVM

Robin Mulder Ministerie OCW

Renee Musch Berenschot

Eric Nijenhuis UWV

Henk Nijstad Kennisnet

Wouter Noort, van Roxit

Tim Philips UWV

Arnold Reinders Ministerie BZK

Erwin Reinhoud Kennisnet

Hans Reterink Berenschot

Rick Rooijen, van VR-OA

Toine Schuttelaars Axway

Margje Schuur Ministerie van BZK

Ronald Snijder UWV

Friso Spinhoven Innopay

Thomas Steenbergen RIVM

Chris Stiggelbout Het Waterschapshuis

Paul Suijkerbuik Open Overheid / Min BZK

Frans Torbal Ministerie van BZK

Joram Verspaget Forum Standaardisatie

Martijn Veurink Justid

Henk Volbeda Gemeente Amsterdam

Jan Westerkamp GS1

Nico
Westpalm van 
Hoorn Forum Standaardisatie

Edwin Wisse
Informatiehuis 
Water/Wetterskip Fryslân

Alexander Woude, van der OM / Capgemini

Frans Zande, van der Rijksdienst  Cultureel Erfgoed

Niels Zwan, van der Software Improvement Group

Ben Zwartveld
Inspectie Leefomgeving en 
Transport
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Harold Teunissen – Een API rijker

Harold Teunissen is afdelingsmanager van Enriched Technologie bij SURFnet. Hij is daar 

verantwoordelijk voor onderwijs- en clouddiensten die aangeboden worden aan het onderwijs 

en onderzoek in Nederland. 

In zijn presentatie geeft Harold een introductie over de wereld van API’s. Wat zijn API’s, waar 

worden ze gebruikt en waarom zijn ze niet meer weg te denken.

Harold legt ons een aantal analogieën voor, en stelt daarmee de vraag: wat is een API nou 

eigenlijk? Is bijvoorbeeld een wereldstekker vergelijkbaar met een API? Of de ober in een 

restaurant? Harold geeft ons de volgende definitie van een API:

“een API is een verzameling definities op basis waarvan een programma kan communiceren met 

een ander programma of een deel daarvan.”

Harold toont ons de ontstaansgeschiedenis van API’s, die in de jaren 80 begon met operating 

systems. In de jaren ’90 en ’00 werd hierop voortgebouwd met application services en 

infrastructuur services. Momenteel zien we nog veel web services, maar we bewegen toe naar 

een toekomst van het Internet of Things. Hij sluit af met een aantal algemene principes rondom 

API’s. Vooral de top tien van grootste fouten die gemaakt worden rondom API’s geeft veel 

inzicht in wat niet te doen.

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-sbd4a389d8cd49bfa
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Bert Beentjes – Van balie tot API

Bert Beentjes is adviseur strategie en beleid bij Kadaster. Hij werkt aan onderwerpen rondom strategie, 

de digitale overheid en innovatie. 

Het Kadaster is de afgelopen jaren gegroeid van een organisatie met een balie naar een veelzijdige 

gegevensbeheerder en –verstrekker. Bert begint met een overzicht van de activiteiten van het Kadaster. 

Ze houden zich o.a. bezig met de registraties rondom kavels, landmeten en landinrichting, het maken 

van kaarten, en het coördineren van het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen. In al deze 

activiteiten wordt informatie verzameld en verstrekt aan diverse partijen. Vroeger ging dat aan een 

balie, op papier. Bert laat de digitalisering hiervan zien. In eerste instantie werd een uittreksel van het 

register, wat vroeger een stuk papier was, digitaal in pdf vorm aangeboden. Weliswaar maakte dit de 

informatieoverdracht veel makkelijker, maar de informatie bleef statisch. Met MijnOverheid werd een 

flexibele vorm van digitale informatieverstrekking geïntroduceerd.

Nu wordt weer een stap verder gezet door de inzet van API’s. Bijvoorbeeld met het PDOK platform, waar 

linked open geodata beschikbaar wordt gesteld. Bert vertelt over de uitdagingen die het kadaster is 

tegen gekomen. Zo zijn er met de komst van API’s ineens ook heel andere klanten, zoals app bouwers en 

softwareleveranciers. Van deze klanten krijgt het kadaster minder vragen over de inhoud van hun werk, 

maar juist meer over de data die Kadaster aanbiedt en de API’s. Daarom is de ondersteuning op een 

andere manier ingericht. Een developersportaal voorziet in de nodige informatie. Maar ook het 

klantcontactcentrum is aangepast met de inzet van API specialisten. 

Berst sluit af met de conclusie: de overgang naar API’s is een grote stap. Kadaster neemt die stap graag; 

hun ambitie is een platform te bieden waarop iedereen altijd met geodata aan de slag kan. 

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-s2c69c408fef426eb
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Erik van Oosten – API’s bij Marktplaats

Erik van Oosten is een senior software ontwikkelaar bij Marktplaats met software ervaring in diverse 

industrieën. Hij was verantwoordelijk voor de standaardisatie van nieuwe APIs bij Marktplaats. Verder 

houdt hij zich bezig met de Marktplaats architectuur, finding en big data.

Marktplaats zet API’s in om zakelijke klanten een makkelijke manier te bieden om advertenties te 

plaatsen. Een goed voorbeeld hiervan zijn autohandelaren. Die hebben allerlei data over hun auto’s in 

hun systeem staan. Dit handmatig invoeren is veel moeite, terwijl de digitale data gewoon al bestaat. 

Met een API wordt dit proces gestroomlijnd: het biedt directe integratie met het systeem van 

marktplaats. 

Erik vertelt over de lessons learned van Marktplaats, in de vorm van een stappenplan. Stap één is het 

maken van tijd: het ontwikkelen van API’s kost meer tijd dan je denkt. Stap twee is het kiezen van 

principes. Voordat er ontwikkeld wordt, is het goed om na te denken over drie dingen: wie is de 

doelgroep, wat gaan de komende veranderingen doen met je organisatie, en hoe open is de API? 

Erik’s derde stap is standaardisatie. Door diverse onderdelen van de API te standaardiseren, blijft het 

geheel begrijpelijk. Erik vertelt over de aanpak van marktplaats daarin. In plaats van tien mensen met 

tien verschillende meningen zijn ze met twee personen aan de slag gegaan om de standaarden vast te 

leggen. De laatste stap is implementeren en beheren. 

Erik geeft ten slotte een belangrijke les mee. Bij Marktplaats zijn de verschillende functies in een enkele 

API gecombineerd. Een bewuste keuze die nu echter contraproductief blijkt, met name in beheer. Erik 

adviseert dan ook om één API in te zetten per functie, en zo nodig een API gateway te gebruiken.

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-se93d2ea73524e61a
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Joris Pekel – Toegang tot het geheugen 
van Europeana

Joris Pekel werkt als een community coördinator cultureel erfgoed bij de Europeana Foundation. Zijn 

academische werk omvat theater, film, nieuwe media en digitaal erfgoed studies in Utrecht en 

Amsterdam. Bij Europeana werkt hij nauw samen met culturele instellingen om hun erfgoeddata open te 

stellen voor iedereen. Deze data kan vrij gebruikt worden, zonder enige restricties.

Europeana is een platform voor het uitwisselen van data rondom cultureel erfgoed. Stichting Europeana

heeft als doel om iedereen ter wereld vrije toegang te bieden tot gedigitaliseerd erfgoed. Inmiddels 

delen 3500 culturele instellingen meer dan 54 miljoen objecten uit hun collecties online via Europeana. 

De Europeana API geeft volledige toegang tot deze database. Zo hebben eindgebruikers toegang tot 

digitale collecties. Maar ook kunnen ontwikkelaars de data hergebruiken in apps of websites. 

De Europeana API biedt volledige toegang tot de metadata rondom stukken cultureel erfgoed, en indien 

beschikbaar ook een link naar de content. Een voorbeeld van een applicatie die gebruikt maakt van deze 

API is Europeana’s eigen website met digitale collecties. Joris laat diverse voorbeelden zien van 

applicaties die de collecties op verschillende manier aanbieden. Een ander voorbeeld is het kunstboek 

Europanorama, met visualisaties van culturele metadata. 

Tenslotte vertelt Joris over de geleerde lessen. Zo heeft het gebruiken van hun eigen API voor de 

Europeana website veel inzichten opgeleverd. Ook benadrukt Joris het belang van doen, gewoon aan de 

slag gaan en dingen uitproberen; het is het waard. 

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-sb93c44b9df34e659
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Contact

Lancelot Schellevis, Bureau Forum Standaardisatie, lancelot.schellevis@logius.nl

Wil Janssen, InnoValor, wil.janssen@innovalor.nl


