
STUDIEDAG

Open data 
en de cloud: 
een revolutie 
in de informatie-
huishouding 
van de overheid
De opportuniteiten en gevaren 
voor de overheidsdata

VRIJDAG 22 FEBRUARI
HET PAND (GENT)
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PRAKTISCHE INFORMATIE

ORGANISATIE
De studiedag is een initiatief van uitgeverij Politeia in samen-
werking met Maarifa.

DATUM
Vrijdag 22 februari van 9u30 tot 16u (onthaal vanaf 9u).

LOCATIE
Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent)

Met het openbaar vervoer: 
Vanaf station Gent Sint-Pieters: 
tram 1, halte Korenmarkt

Met de auto:
Parkeerroute naar parking P7 
Sint-Michiels. De betaalparking 
bevindt zich op 50 meter van 
Het Pand

INSCHRIJVEN
Door het bijgevoegde registratieformulier in te vullen en terug te 
sturen naar uitgeverij Politeia. U kan zich ook inschrijven per mail 
(yves.stevens@politeia.be), per fax (02 289 26 19) of via de web-
site (www.politeia.be).
De inschrijving is defi nitief, u ontvangt een factuur. Annuleren van 
de inschrijving is niet mogelijk, maar er kan een vervanger worden 
aangewezen.

PRIJS
95 euro (excl. BTW) per persoon (incl. deelnemersmap, ko�  e-
pauzes, lunch, afsluitende drink).
Als deelnemer aan de studiedag kan u het handboek Informatie-
management aankopen aan het voordelig tarief van 29 euro 
(incl. BTW) ipv 49 euro. U ontvangt het handboek op de studiedag.

CONTACT
yves.stevens@politeia.be of telefonisch: 02 289 26 12

P7

Het 
Pand



STUDIEDAG

Open data en de cloud: 
een revolutie in de informatie-
huishouding van de overheid

Open data en cloud zijn twee concepten die de komende maanden/
jaren het beheer van informatie en informatiesystemen sterk zullen 
beïnvloeden. Verschillende overheidsdiensten zetten nu al sterk in op 
deze nieuwe data-concepten. Achterblijven is geen optie. U kan dus 
maar beter goed geïnformeerd aan de slag gaan.

E�  ciëntere dienstverlening met minder kosten….
Flexibiliteit, kostene�  ciëntie, e�  ciëntieverhoging, betere bescherming 
van de data… Het zijn maar een aantal voordelen van het werken met 
de cloud. Open data zorgt dan weer voor een grotere transparantie, 
waardoor het grote publiek eenvoudiger gegevens kan raadplegen. 
Voordelen die bijdragen tot het verbeteren van de dienstverlening van 
uw organisatie. De cloud en open data zorgen dus voor een verhoging 
van de e�  ciëntie en een verlaging van de kosten. Waarop wacht u nog?

Maar wat zijn de nadelen en gevaren van deze nieuwe toepassingen? 
Hoe zit het met de dataveiligheid, de privacy en de kosten? Bij vele 
overheden blijft er argwaan bestaan in verband met de wetgeving en 
veiligheid. Overheidsdata zijn immers veelal gevoelige informatie. Op 
22 februari zal u niet overdonderd worden door technologische snuf-
jes, maar zal u wel concrete antwoorden krijgen over wat deze begrip-
pen daadwerkelijk kunnen betekenen voor uw organisatie.

Studiedag op maat van de overheid
Op de studiedag zullen specialisten concrete toelichting geven over 
de implementatie van open data en de cloud binnen de specifi eke set-
ting van de overheid. Er zal dieper worden ingegaan op de concepten, 
de kansen en bedreigingen van deze technologie voor kleine en grote 
overheidsinstellingen. In de werkgroepen zullen praktische tips en re-
levante good practices worden besproken. 

Stel uw vraag en krijg persoonlijk antwoord
Er wordt tijdens deze studiedag tijd voorzien voor praktische vragen. 
Stuur uw vraag vooraf naar yves.stevens@politiea.be en we garande-
ren u een persoonlijke behandeling.

Exclusief aanbod
HANDBOEK INFORMATIEMANAGEMENT
Als deelnemer aan de studiedag kan u het 
handboek Informatie management aankopen 
aan het voordelig tarief van 29 euro (incl. 
BTW) ipv 49 euro. U ontvangt het handboek 
op de studiedag.

PROGRAMMA

9u�Onthaal met ko�  e

9u30 – 9u45
Open data en de cloud bij de overheid: begon de toekomst gisteren? 
Jan Van Hee, informatiemanager en diensthoofd mediatheken van de 
Arteveldehogeschool.

9u45 – 10u30�Neemt d e cloud alles over ?
De rol van de nieuwe CIO
Prof. ir. Jan Devos, Howest en UGent

10u30 – 11u15�
Zorgt de nieuwe technologie voor het einde van de queeste?
E�  ciënte dienstverlening met minder (fi nanciële) middelen: het kan!
William Visterin, Hoofdredacteur – Smart Business Strategies 

11u 15 – 11u45�Ko�  epauze

11u45 – 12u30�Let op de kleine lettertjes…
Wat zijn de gevaren van open data en de cloud?
Marc Vael, Voorzitter ISACA – Belgium

12u30 – 13u30 �Lunch

13u30 – 15u30�Werkgroepen 
Elke deelnemer kan één van de onderstaande werkgroepen volgen 
(vermeld duidelijk de keuze van de werkgroep)

Werkgroep I: De implementatie van open data binnen de overheid 

•  Datatrends: toekomst of hype: welke diensten en producten kunnen 
ontwikkeld worden met open data
Rosemie Callewaert, informatie-architect (iStoire)

•  Open data in België en Vlaanderen: interessante complexiteit
Noel Vanherreweghe, coördinator proces- en informatiebeheer, 
departement Bestuurszaken, Vlaamse Overheid

•  Open data op lokaal niveau: Stad Gent
Bart Rosseau, verantwoordelijke e-strategie bij stad Gent

Werkgroep II: De implementatie van de cloud binnen de overheid

•  Wat kan de cloud voor uw organisatie betekennen? 
Lennert Van Alboom, solution architect bij Hewlett-Packard

•  Innovatieve dienstverlening bij de VDAB met de cloud 
Paul Danneels, CIO bij VDAB

•  De sociale zekerheid in de cloud
Frank Robben, hoofd van de kruispuntbank van de sociale zekerheid

Werkgroep III: Innovatieve it-projecten

•  Het belang van data modellering
Frederic Barbier, zaakvoerder GEMINT 

•  10 do’s en don’t s in it-projecten
Steven Deneir, zaakvoerder ProOptimize

•  Lokale besturen + government cloud  +  open source  =  eGovernment10
Jan Verlinden, diensthoofd informatica gemeente Schoten

15u30 Afsluitende drink

ANTWOORDKAART

Open data en de cloud: 
een revolutie in de informatie-
huishouding van de overheid
Vrijdag 22 februari – Het Pand (Universiteit Gent)

U kan zich op een eenvoudige manier inschrijven via de website: www.politeia.be 

Andere mogelijkheden tot inschrijving: per e-mail (yves.stevens@politeia.be), 

per fax (02 289 26 19) of per post door de ingevulde antwoordkaart te versturen naar 

Uitgeverij Politeia (Ravenstein galerij 28, 1000 Brussel).

 ❑ Neemt deel aan de studiedag Open data en de cloud: een revolutie 
in de informatiehuishouding van de overheid aan 95 euro (excl.)

 ❑ Neemt deel aan de studiedag Open data en de cloud: een revolutie 
in de informatiehuishouding van de overheid aan 95 euro (excl.) 
en wenst het boek ‘Informatiemanagement’ aan te kopen voor 
29 euro (incl. BTW)

 ❑ Keuze werkgroep: ……………

NAAM

FUNCTIE

ORGANISATIE

ADRES

GEMEENTE/STAD

TEL

E-MAIL

DATUM

HANDTEKENING

De inschrijving is defi nitief, u ontvangt een factuur. Annuleren van de inschrijving is niet 

mogelijk, maar er kan een vervanger worden aangewezen.


