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Overheid opent data voor app-ontwikkelaars: 
Eerste nationale app-wedstrijd ‘Apps voor Nederland’ van start 
 
Directeur-generaal Bertholt Leeftink van EL&I geeft op 15 september tijdens het PICNIC 
festival te Amsterdam het startsein voor Apps voor Nederland. Dit is de eerste landelijke 
wedstrijd die ontwikkelaars en ondernemers uitdaagt om toepassingen voor bijv. web, mobiele 
telefoons of social media te maken met open data afkomstig van de Nederlandse overheid. App 
ontwikkelaars kunnen meteen aan de slag met de data uit het nationale open data portal dat 
minister Donner (BZK) officieel heeft gelanceerd. Data wordt gepubliceerd op het landelijke 
dataregister data.overheid.nl; in de komende maanden breidt het register uit met een groot 
aantal nieuwe databronnen.  
 
‘De schat aan overheidsdata leent zich fantastisch voor innovaties. Dat levert de BV Nederland 
groei en banen op,’ aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&I) 
 
Harry van Dorenmalen (alg. directeur IBM), juryvoorzitter Apps voor Nederland: 
‘Dagelijks wordt er in de wereld vijftien petabyte aan data gecreëerd. In al die data zit zeer 
waardevolle informatie verborgen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Het beschikbaar 
stellen van data door de Nederlandse overheid zal innovatie in ons land versnellen en de weg 
vrijmaken voor een slimmere wereld.’ 
 
De overheid en het bedrijfsleven beschikken over grote hoeveelheden informatie, oa. over milieu 
en demografie, educatie en infrastructuur. Deze data kan een grote economische en 
maatschappelijke waarde hebben maar is nu vaak niet “open” voor het publiek vanwege 
politieke, commerciële of technische redenen. Apps voor Nederland wil overheidsdata 
kapitaliseren door de beschikbaarheid van publieke data te vergroten én door ondernemers en 
ontwikkelaars op het bestaan ervan te wijzen om zo tot nuttige applicaties te komen. 
 



Apps voor Nederland wordt in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw 
& Innovatie, Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd door 
Waag Society, institute for art, science & technology. De wedstrijd is gemodelleerd naar Apps for 
Democracy (Washington) en Apps for Amsterdam, waarin met publieke data een groot aantal 
applicaties werd ontwikkeld. Apps voor Nederland organiseert een aantal Open Data dagen; de 
eerste vindt plaats op 4 oktober aanstaande tijdens de Innovatie Estafette van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu dat plaatsvindt in de Van Nellefabriek te Rotterdam. 
 
Appsvoornederland.nl 
Data.overheid.nl 
#Apps4nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------  
Voor meer informatie neemt u contact op met:  
Waag Society, Eva James, communication manager 
eva@waag.org, 0614243381  
 
Over Apps voor Nederland 
De wedstrijd duurt vier maanden en zal vergezeld gaan van een aantal Open Data dagen 
waarop ontwikkelaars, ondernemers en data-eigenaren elkaar ontmoeten. Applicaties kunnen 
uiteenlopen van websites, toepassingen voor mobiele telefoons tot plugins voor sociale media. 
Ze dienen gebruik te maken van minimaal één databron van het dataregister data.overheid.nl; 
combinaties met andere databronnen zijn toegestaan. Ontwikkelaars kunnen mooie prijzen 
winnen. Meer informatie over recent vrijgegeven databronnen, evenementen en de 
wedstrijdvoorwaarden is te vinden op www.appsvoornederland.nl. 
 
Apps voor…. 
De eerste “Apps for” contest ter wereld is een geesteskind van Peter Corbett: Apps for 
Democracy. De wedstrijd vond navolging in Nederland: Apps for Amsterdam had als winnaar de 
Energielabel app, Apps for Noord-Holland loopt nog, de prijsuitreiking vindt plaats op 21 
september. 
 
Voorbeelden van open data apps:  
Washingtons ParkitDC : alles over beschikbare plaatsen en parkeermeters in een oogopslag.  
Casperflights : volg live vliegbewegingen boven Europa.  
Toiletmap : een applicatie die alle openbare toiletten in Groot Londen laat zien.  
Energielabel App: zoekt energiegegevens over gebouwen en woningen en geeft subsidieadvies. 
OCO scholenzoeker: is een makkelijke zoekmachine voor scholen in Amsterdam inclusief 
waarderingssysteem. 
 
	  


