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API economie 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. 

Op donderdag 16 februari organiseerde Forum Standaardisatie de derde en laatste bijeenkomst rond 

het thema API economie. In de eerste twee bijeenkomsten is het begrip API en API economie neergezet 

en zagen we voorbeelden van Marktplaats, Kadaster, Gemeenten en Europeana. Ook bekeken we het 

perspectief van de gebruiker.

In deze bijeenkomst kijken we vooruit naar de toekomst van API’s. Vanuit zorg (Nictiz), statistiek (CBS) 

en leefomgeving (Rijkswaterstaat) werden toekomstvisies gepresenteerd, met daarbij een beeld van wat 

moet gebeuren om die visie te verwezenlijken. Ook zien we de impact van data en data visualisatie 

(OSCity) met behulp van API’s. 

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



3

Dennis Ramondt – CBS

Download presentatie

Dennis Ramondt is output architect bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS houdt zich al 

geruime tijd bezig met het publiceren van hun statistieken op internet. In 1995 kwam met StatLine hun 

eerste versie van open data beschikbaar. In 2006 mislukte een grootschalig plan tot vernieuwing, maar 

de noodmaatregelen die hier uit voortkwamen bleken erg succesvol. Dit leidde in 2010 tot de eerste API 

en sindsdien worden API’s op velerlei wijze ingezet bij het CBS, voor het ontsluiten van hun datasets. Het 

CBS heeft zelf haar API’s ontwikkeld, om niet afhankelijk te zijn van leveranciers. Zij maken gebruik van 

OData, een open source protocol voor RESTful API’s.

Dennis noemt twee voorbeelden van de impact die de API’s van het CBS hebben gehad. Zo heeft 

Randstad anderhalve FTE kunnen besparen door het gebruik van de CBS API’s. Het Sociaal en Cultureel 

Planbureau kan nu 400 datasets automatisch verwerken, waar zij dat eerst handmatig moesten doen. 

Dit heeft grote voordelen bij de kabinetsformatie: antwoorden op vragen kunnen snel worden geleverd, 

in plaats van na maanden analyse. 

Een van de geleerde lessen van het CBS is dat het volgen van open standaarden grote voordelen heeft 

voor zowel de gebruikers als de ontwikkelaars en beheerders van de API’s: je hoeft niet zelf het wiel 

opnieuw uit te vinden. Daarnaast ondervond het CBS dat het gebruik van API’s veel hogere eisen stelt 

aan de achterliggende software, door de hoge mate van formalisatie. 

Op de lange termijn gaat het CBS een nieuwe outputarchitectuur uitrollen, met zowel directe kanalen 

voor het aanbieden van informatie, als indirecte kanalen waar de datagebaseerde services voorop staan. 

Het verkeer van beide kanalen loopt via API’s die de CBS Open Data Service genoemd worden (zie 

volgende pagina). 

https://innovalor.sharefile.com/d-sa7ed29b432e41aba
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Nieuwe outputarchitectuur CBS
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Alexander Henket - Nictiz

Alexander Henket werkt bij Nictiz als HL7 lead. Nictiz is het expertisecentrum voor 

standaardisatie en eHealth. HL7 is een belangrijke gegevensstandaard in de zorg. Alexander legt 

eerst uit hoe het landschap in elkaar zit: er zijn vele partijen die data met elkaar willen 

uitwisselen en verschillende zorgnetwerken die uitwisseling mogelijk maken: duizenden 

huisartsen en apotheken in de eerste lijn, honderden ziekenhuizen en behandelcentra in de 

tweede lijn. Dit betekent dat er niet één systeem is dat door alle zorgaanbieders wordt gebruikt, 

net zo min als dat er één universele informatiestandaard is. 

De toekomst ligt bij HL7 FHIR, zo is de verwachting. FHIR (spreek uit als “fire”) is een set flexible

gestandaardiseerde modellen, die gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van RESTfull

API’s in de zorg. Maar ook door activity trackers als Fitbit of leveranciers van gezondheidzorg 

systemen als Philips. FHIR biedt modellen voor het vormgeven van de data zelf en de 

uitwisseling hiervan. 

FHIR incorporeert een aantal belangrijke geleerde lessen. De informatieblokken zijn niet te 

groot, zodat flexibele uitwisseling mogelijk is, maar ook weer niet te klein. Met kleine blokken is 

het ingewikkelder om te bouwen. De focus ligt op de software ontwikkelaars; die moeten er 

makkelijk mee aan de slag kunnen. Daarnaast zijn de resources cruciaal: de herbruikbare 

blokken, oftewel kleinste uitwissel eenheden. 

Zorgverleners zijn gewend om in documenten te denken, maar moeten ook hun intenties 

duidelijk kunnen maken. REST maakt dat nu mogelijk. 

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-s9c4c90689e0413e8
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Regionale samenwerkingsorganisaties 
in zorgcommunicatie
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Mark van der Net

Mark van der Net is stedenbouwkundige, programmeur en oprichter van het bedrijf OScity. OScity

verzamelt, combineert, analyseert en visualiseert data rondom smart cities. Momenteel vindt er 

een data revolutie plaats: enorm veel bronnen worden nu allemaal samen gebracht. Het internet 

brengt ‘vanzelf’ open data met zich mee; als dat niet is door daadwerkelijk opengestelde data, dan 

wel door scraping en webcrawling. 

Mark laat vele voorbeelden zien van zijn data analyses en de visualisatie hiervan. Maar een 

belangrijke vraag is wat je nou eigenlijk gaat doen met die data. Data heeft een handelsperspectief 

nodig, en gebruikers. Maar data kan ook de aanjager zijn van innovatie en disruptie, door inzicht te 

geven in ontwikkelingen of knelpunten. Zo heeft data over AirBnB’s in Amsterdam het 

wijdverspreide gebruik pas echt goed in kaart gebracht, waarna de gemeente hierop kon handelen. 

Dit is een van vele voorbeelden van hoe onze maatschappij steeds meer bepaald wordt door data. 

Als het gaat om het samenbrengen van data, zijn er verschillende archetypes die Mark tegen komt. 

Zo zijn dashboards erg populair, maar ze hebben niet altijd een duidelijk doel. Er bestaan vele 

marktplaatsen voor de uitwisseling van data. Het voorbeeld van Kopenhagen leert dat uiteindelijk 

het meeste profijt wordt gehaald uit data die eerst gratis wordt aangeboden; zo weten de 

gebruikers wat ze met die data kunnen en zullen ze bereid zijn ervoor te betalen. Een ander 

archetype is het people centred platform, waar door middel van data mensen samen worden 

gebracht. Ten slotte is er Artificial Intelligence waar data wordt gebruikt voor een service, en dus 

nog waardevoller wordt. 

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-s00563bc2e9940e88
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Raymond Ferron - Rijkswaterstaat

Raymond Ferron werkt bij Rijkswaterstaat als programmadirecteur van Digitale Delta en 

strategisch adviseur digitalisering rondom de Omgevingswet. Digitale Delta is een 

samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid die nieuwe 

oplossingen onderzoeken en ontwikkelen rondom open water data. 

De omgevingswet is een integratie van wet- en regelgeving uit verschillende domeinen 

rondom de fysieke leefomgeving. Zo worden alle regels, van landelijke wet- en regelgeving, 

tot lokale omgevingsplannen en vergunningen, geïntegreerd. Er worden vier doelen mee 

beoogd: het vergroten van de oplossingsruimte, verbeteren van inzicht van de burger in wat 

mogelijk is, snellere besluitvorming en één integrale benadering voor de leefomgeving. Zo 

wordt het niet alleen makkelijker voor de burger om te weten te komen wat hij in zijn 

achtertuin mag bouwen, maar ook het beoordelen van aanvragen door overheden wordt 

makkelijker. 

In het digitale stelsel van de omgevingswet zijn veel soorten gegevens nodig. Data die al 

bestaat, bijvoorbeeld in basisregistraties, wordt hergebruikt. Zo komt alle data voor de 

fysieke leefomgeving bij elkaar. Daar omheen komen ‘lagen’ van business logica, API’s, en 

gebruikstoepassingen. Deze opzet maakt het makkelijk om ook met externe toepassingen te 

koppelen. En uiteindelijk (in 2024) te komen tot een gezond ecosysteem van publieke en 

private partijen die samen waarde realiseren uit data.

Download presentatie

https://innovalor.sharefile.com/d-s3b956b1ed3e4cbe9
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Tot slot

De reeks seminars over de API economie heeft veel inzicht gegeven in de stand van 
zaken van het gebruik van API’s, bij bedrijven en overheden. Iedereen is overtuigd 
van het belang van de inzet van API’s, voor het ontsluiten van ICT diensten, het 
delen van data en het bevorderen van innovatie. Echter niet iedereen weet daarin 
al zijn of haar weg te vinden. In de sessies is een aantal belangrijke ervaringen 
gedeeld. Belangrijk is ervaringen te blijven delen en te bouwen op elkaars kennis. 
Daadwerkelijk doen, leren, groeien en bovenal: zelf gebruiken is bij de inzet van 
API’s cruciaal.

Een community zoals die rond de sessies is ontstaan heeft ook waarde. Forum 
Standaardisatie zal kijken hoe daar op termijn een vervolg aan gegeven kan worden. 

Als het aan het publiek ligt moet in elk geval een samenwerking van koplopers, uit 
bedrijfsleven en overheid, samen het initiatief pakken om in Nederland de API 
economie tot bloei te brengen. Zo kan een snelle en brede adoptie tot stand
komen, die verder gaat dan wanneer het initiatief alleen vanuit de overheid komt 
(door een brede overheidssamenwerking of een leidende rol van de centrale 
overheid).

Dit alles zal, al gaat het snel, niet op stel en sprong gebeuren. Einde uitrol 
omgevingswet is 2024 en standaardisatie rond API’s bij gemeenten staat in de 
kinderschoenen. Maar de ontwikkeling is onomkeerbaar: de samenleving wordt in 
steeds sterkere mate data-gedreven en er is steeds meer connectiviteit tussen 
verschillende tools en platforms. Voor een goede en open digitale overheid, onder 
randvoorwaarde van veiligheid en privacy, ligt er nog een belangrijke taak voor de 
overheid om haar diensten op een eenvoudige en bruikbare manier te ontsluiten. 
APIs kunnen hierin een belangrijk functie in vervullen. 
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Contact
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Wil Janssen, InnoValor, wil.janssen@innovalor.nl


