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Nationale killer app bekend: Vistory wint Apps voor Nederland  
Minister Verhagen reikt prijzen uit tijdens IBestuur Congres  
 
De winnaars van de landelijk ontwikkelwedstrijd Apps voor Nederland zijn 
bekend: Vistory (Goud), 10.000 Scholen (Zilver), Sola (Brons) en HogeNood 
(Publieksprijs). Deze applicaties illustreren op een originele manier de waarde van het 
hergebruik van overheidsdata voor de maatschappij. Nederlandse geschiedenis 
ontdekken terwijl je door je eigen buurt loopt? De perfecte school vinden voor jouw kind? 
Uitvinden of jij geld kunt besparen met behulp van zonnepanelen op jouw dak? Geen 
probleem, als het aan de winnaars ligt.  
 
Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is duidelijk 
over open data: “Overheden beschikken over een schat aan informatie voor slimme en 
bruikbare apps. Wij zullen die data openstellen én ik hoop dat provincies en gemeenten 
snel ons voorbeeld volgen!”  
 
De jury beoordeelde de apps op originaliteit, gebruiksvriendelijkheid, maatschappelijke 
en economische waarde en relevantie voor ondernemers, burgers en lokale overheden. 
Tijdens het IBestuur Congres 2012 reikte Minister Verhagen (EL&I) de prijs ‘Goud’ uit 
aan Vistory, gemaakt door het collectief Glimworm (Jonathan Carter, Paul Manwaring, 
Jeroen van der Linde, Martin Elshout en Deniz Tezcan). Vistory toont historische beelden 
en films gerelateerd aan jouw fysieke locatie, waardoor Nederlandse geschiedenis op een 
visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd wordt. De jury over Vistory: “De app heeft 
een sterk educatief karakter, maar kan ook ingezet worden in bijvoorbeeld de 
toeristische sector. Daarnaast stimuleert Vistory participatie door gebruikers op te roepen 
zelf beelden toe te voegen en zo de dataset te verrijken.”  
 
Zilver, Brons & Publieksprijs 
Met 10.000 scholen wonnen Mateo Mol, Jan Douwe Kooistra, Michiel van Hulst 
(FreshHeads), Robert Geenen (GSD) en Stephan Maat de prijs Zilver. De app biedt 
gedetailleerde informatie over alle basis- en middelbare scholen in Nederland en is 
daarmee de eerste landelijke, mobiele scholenzoeker. Ouders en jongeren kunnen op 
basis van een duidelijk overzicht een keuze maken uit het onderwijsaanbod. Erik Romijn 
verdiende Brons met Sola, een tool die berekent of het plaatsen van zonnepanelen op 
jouw dak rendabel is. De jury vond de app origineel en geschikt voor een breed publiek. 
De app ondersteunt particulieren bij het inzetten van duurzame energie en heeft hierdoor 
een grote maatschappelijk waarde. De studenten Bedrijfskunde Brian Vink, Bastiaan 
Meindersma, Hjalmar Duif en Daan Geurts tonen de potentie van ‘internetgerelateerd 
ondernemen’ met HogeNood; zij sleepten de Publieksprijs in de wacht. HogeNood leidt 
gebruikerers naar het dichtstbijzijnde openbare toilet. Ook kan een persoonlijke profiel 
worden ingesteld voor specifieke resultaten.  
 
Cultuur, geodata en burgerparticipatie 
Op het portal data.overheid.nl is tijdens de wedstrijd bestaande en nieuwe data 
verzameld. Deze bundeling maakt het mogelijk apps te ontwikkelen met verrassende 
datacombinaties. Gedurende de wedstrijd is er o.a. culturele data vrijgekomen (gegevens 
over Rijksmonumenten, datasets van verschillende musea en van het instituut voor 
Beeld & Geluid) en is het Nationaal Georegister opengesteld. In dit register kunnen 
overheden en bedrijven geografische informatie vinden, gebruiken en uitwisselen. Naast 
apps die het Nederlandse culturele aanbod of geografische gegevens presenteren, richten 
veel applicaties zich op burgerparticipatie en het stimuleren van de dialoog tussen burger 
en overheid. 



 
 
--------------------------------------------------------------------------------------  
Voor meer informatie neemt u contact op met:  
Waag Society, Susanne Afman, communicatiemedewerker  
susanne@waag.org, 06 241 666 38  
 
Over Apps voor Nederland 
Waag Society organiseerde Apps voor Nederland in opdracht van de Ministeries van BZK, 
EL&I en OCW. De wedstrijd duurde vier maanden en ging vergezeld van een aantal Open 
Data dagen waarop ontwikkelaars, ondernemers en data-eigenaren elkaar ontmoetten. 
De inzendingen lopen uiteen van websites tot toepassingen voor mobiele telefoons of 
plugins voor sociale media. Meer informatie over de wedstrijd, de inzendingen en de 
winnaars is te vinden op www.appsvoornederland.nl. 
 
De jury van Apps voor Nederland bestaat uit: 
1. Harry van Dorenmalen (IBM) 
2. Marleen Stikker (Waag Society) 
3. Peter Corbett (AppsforDemocracy) 
4. Mike Lee (Appsterdam)  
5. Bertine Steenbergen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
 
Data.overheid.nl 
#Apps4nl 
@Apps4nl 
 
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 kende Noord-Holland vanuit de 
trein als winnaar. 
 
Overige prijswinnaars 
Naast de hoofdprijzen en de publieksprijs werden er vier doelgroepgerichte prijzen en 
tien aanmoedigingsprijzen uitgereikt:  
1. Categorie onderwijs - Rijksmonumenten.info 
2. Categorie zakelijk - Middelenpakket 
3. Categorie overheid - YouTown 
4. Categorie burger - Zoom in op energie 
5. Aanmoedingsprijzen - BAG42, Buurtkaart, Spotzi Buurt, Where does my aid go?, 
Argumenten.nl, ConnectedCollection, Water, iGrow, Regen, Leegstaande Kantoren 
Amsterdam. 
 
Kijk voor het complete overzicht ook op www.appsvoornederland.nl/winnaarsprijzen 
 
 


