
                                                  

 
 
 
 
 

BIG-data in de Topsector T&U  
 
 
Inleiding 
De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en ICT Roadmap willen samen een crossover project 
ontwikkelen om gebruik van informatie in tuinbouwketens te verbeteren en stimuleren.  
 
Thema 
Hierbij is gekozen voor het volgende centrale thema: 
 

“Ligt het goud voor het bedrijfsleven in de databas es van de overheid?” 
 
Binnen dit thema staat de vraag centraal op welke wijze we informatie, die door de overheid wordt 
verzameld voor de uitvoering van haar taken, gebruikt kan worden als marktinformatie voor de 
ketenpartijen voor een sterkere commerciële performance. 
 
Enkele voorbeelden: 

• Welke marktinformatie zit er in de CBS-IRIS statistieken over export bloemen en planten? 
• Welke marktinformatie zit er in de bestanden over (aangevraagde) export keuringen naar 

derden landen in Client-Export? 
• Welke marktinformatie zit er in de bestanden over (aangekondige) import keuringen in Client-

Import? 
• Welke marktinformatie zit er in de bestanden met perceelsregistratie Dienst Regelingen in 

relatie tot teelt, teeltareaal?  
• Welke marktinformatie is te destilleren en te combineren met Open GEO data via PDOK 

(Publieke Dienstverlening op de Kaart)? 
• Welke marktinformatie zit er in de bestanden van keuringsdiensten over aangeboden en 

verhandelde partijen zoals: 
o KCB 
o NVWA 
o NAK Tuinbouw 
o BKD 

• Welke marktinformatie zit er in de bestanden over inkomende containers, uitgaande 
transporten etc. uit havens etc. 



                                                  

 
 
Vanuit de ICT Roadmap past dit bij een aantal prioriteiten in het ICT-domein. 
 
Open Data 
Open data is een term, die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. Bij open data 
wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. 
  
De overheid hanteert de volgende definitie voor open data: 

• Compleet: alle openbare data en informatie 
• Primair: brongegevens, niet geaggregeerd 
• Tijdig: zo snel als kan, om nu te behouden 
• Toegankelijk: voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels 
• Machine leesbaar: voor automatische verwerking 
• Non-discriminatoir: zonder opgaaf v. reden, zonder registratie 
• Open standaarden: zodat het format geen drempel is 
• Open licentie: geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhouding 

 
De Nederlandse overheid werkt actief aan het beschikbaar stellen van data aan bedrijfsleven. Meer 
info: https://data.overheid.nl/ . 
 
Big Data 
De technologie biedt steeds meer mogelijkheden om grote hoeveelheden gegevens op te slaan en te 
integreren ten behoeve van het creëren van nieuwe inzichten. Big data is een term die in deze context 
steeds vaker wordt genoemd en staat  voor een verzameling van methoden en technieken die het 
mogelijk maakt om grote en complexe datasets te managen ten behoeve van besluitvorming. Datasets 
die zo groot en gevarieerd zijn en zo snel veranderen dat ze niet meer kunnen worden beheerd in  
een traditionele databaseomgeving. Vaak gaat het bij big data ook om ongestructureerde gegevens; 
denk aan data afkomstig van social media zoals  Twitter of Facebook. Het gebruik van big data wordt 
in toenemende mate gezien als essentiële voorwaarde voor het verbeteren van bedrijfsresultaten en 
concurrentiepositie. 
Ook in de Nederlandse tuinbouwketen zijn veel van deze data aanwezig. Denk aan: 

• Rapportage systemen van keuringsdiensten. 
• Financiele rapportages van overheden. 
• Nieuwssites in de tuinbouw 

 
Hypothese  
Het project heeft als vertrekpunt de volgende hypothese: 
 
De Nederlandse tuinbouwketen speelt een cruciale rol in de wereldmarkt voor groenten, én fruit én 
sierteeltproducten. Dit zowel als producent van producten maar ook als handels/ketenpartner van naar 
Europa importerende bedrijven. Data over import/productie/export ligt vast in veel overheidsdatabases 
voor keuren, controle etc. en is vrij beschikbaar. De Nederlandse keten moet maximaal gebruikmaken 
van  deze data door deze te ontsluiten, te integreren en te analyseren met als doel het creëren van 
nieuwe inzichten die noodzakelijk zijn om onze marktpositie te versterken.  



                                                  

Doelstelling Fase -1-  
Fase 1 van het project heeft de volgende doelstelling: 

• Identificeer de kansen die overheidsdata bevatten aansluitend op Open & Big data 
concenpten als marktinformatie voor het tuinbouwcluster. 

• Bepaal de meest kansrijke, uitdagende of succesrijke. Werk deze uit in een een concrete case 
voor Sierteelt en een case voor Groenten & Fruit.  

• Formeer een project, cross-over projecteam (ICT en keten) en maak een projectplan. 
• Organiseer funding etc. 

 
 
Kickoff 17 april  
Op basis van deze vertrekpunten wordt voor 17 april een Kickoff meeting georganiseerd.  
 
Deze bestaat uit twee delen: 

• Inspireren & Prikkelen - Ochtend -  
Een aantal sprekers uit het domein geven voorbeelden van kansen die er zijn door slim 
gebruik van data en de mogelijkheden die we als sector hebben.  

• Verkennen & Concretiseren - Middag -  
Op basis van de opgedane inspiratie voeren we in twe workshops een verkenning uit waar de 
kansen liggen in de twee ketens AGF en Sierteelt. Doel is te komen tot een start up 
projectvoorstel. Deze sessie worden door de trekkers voorbereid middels gesprekken met 
bedrijven en stakeholders.   
 

 
Samengevat ziet het programma op 17 april er als volgt uit: 
 
Inloop  9:15 09:45 uur         
Opening 09:45 09:50 uur  Dagvoorzitter L. Hermans     
   09:50 10:00 uur  Coks Stoffer; Doel & uitdaging van de crossover 
  10:00 10:30 uur  Het goud is er? Nu nog delven!     
     Frans Feldberg , UvA     
      Introductie over wat grote gegevens verzamelingen kunnen 
     betekenen voor het bedrijfsleven. Voorbeelden uit de  
     praktijk vandaag in business zoals gebruik van klantenkaarten 
     en Twitter voor sturen van je bedrijf    
   10:30 10:40 uur  Vragen     
   10:40 11:00 uur  Open data: mag bedrijfsleven aan het goed komen? 
     EZ    
     Introductie over welke info de overheid heeft en wat hun 
     visie is op deze open stellen voor de business 
   11:00 11:10 uur  Vragen       
  11:10 11.30 uur  Koffie     
          
Prikkelende voorbeelden uit de praktijk:         
  11:30 11:45 uur  Pitch SAS    
   11:45 12:00 uur  Pitch Cap Gemini  
   12:00 12:15 uur  Pitch Open data project NVWA    
          
   12:15 12:30 uur  Recapp & Wrap Up – Arno Smeulders ICT Roadmap 
   
  12:00 12:45  Lunch     
          



                                                  

Verken de kansen in AGF & Sierteelt:       
Stakeholders van Industrie, Overheid en ICT-bedrijven  verkennen/identificeren olv gespreksleider 
kansen in de ketens voor opzet van een project op de crossover.   
 
Gespreksleiders: 
Sierteelt - H. Zwinkels (Greenport Digital - Floricode)/ICT     
AGF - H. Schmeitz (Greenport Digital - Frugicom) / ICT    
 
Workshops     
   13:00 14:30  Workshop over kansen & aanpak in de ketens.  
  14:30 14:45        
     Conclusies     
    15:15 15:30  Presentatie contouren actieplan AGF   
   15:30 16:00  Presentatie contouren actieplan Sierteelt 
Einde 
 
 
 
Vervolg Kickoff  
Na de Kickoff gaan we als volgt verder.  

• Tijdens de kickoff geformeerde projectgroepen AGF en Sierteelt werken plan verder uit. Dit 
gebeurt door betrokkenen uit t&u-bedrijven, onderzoek, ICT-bedrijven, overheid, etc. 

• Medio juni wordt 1e versie van de plannen gepresenteerd aan T&U-board samen met ICT 
Roadmap board en vertegenwoordigers van NL-overheid. 

• Topsectoren organiseren budget. 
• Kickoff projecten met verdiepingssessie (na de zomer) 

 


