Programma
15.30 – 16.00

Inloop

16.00 – 16.30

Introductie Ministerie BZK

16.30 – 17.45

Toer door het actieplan*

16.30 – 16.50 sessie 1
16.55 – 17.15 sessie 2
17.20 – 17.40 sessie 3

17.45 – 18.45

Netwerkborrel

* Toer door het actieplan
Om een indruk te krijgen van wat er allemaal in het actieplan staat, wie meedoen, hoe
je zelf kan meedoen en je reactie te geven op de inhoud, kun je toeren door het
actieplan. Verschillende actiehouders gaan met u in gesprek in 3 sessies van 20
minuten. U heeft keuze uit de volgende onderwerpen (3 kiezen):

Sessie:

Actiehouder:

1. Open data

Ministerie van BZK

2. Route-to-PA

Universiteit van Utrecht

3. Actieve openbaarheid

Ministerie van BZK

4. Open spending detaildata

Open State Foundation

5. Open raadsinformatie

VNG

6. De ambtenaar als vakman

Ministerie van IenM

7. Het leer- en expertisepunt Open Overheid Ministerie van BZK (ICTU)
8. Open gesprek

Ministerie van BZK

Toelichting sessies:
1. Open Data
Actiehouder: Ministerie van BZK, Robert Starke
Er ligt een nationale open data agenda. En nu? BZK blikt kort terug op
resultaten, maar kijkt vooral vooruit:wat heeft 2016 in petto?!
2. Route-to-PA
Actiehouder: Universiteit van Utrecht, Erna Ruijer
De Universiteit van Utrecht en de Provincie Groningen geven je een kijkje
achter de schermen in de tools die zij samen met andere landen aan het
ontwikkelen zijn voor het hergebruik van open data. Neem plaats achter de
computer en laat je verrassen.
3. Actieve openbaarheid
Actiehouder: Ministerie van BZK, Hanneke Snippen-Dullemond
BZK werkt in pilots samen met andere departementen aan het vrijgeven van
overheidsinformatie. Samen met het publiek verkent zij de uitdagingen, kansen
en toekomst op het gebied van actieve openbaarheid.
4. Open Spending detaildata
Actiehouder: Open State Foundation, Tom Kunzler
De Open State Foundation heeft haar project op het gebied van open spending
uitgebreid. Er moet meer financiële detaildata beschikbaar komen. De OSF
verkent graag vragen met jou als: hoe gedetailleerd moet financiële data zijn?
Wat kunnen we er allemaal mee? En: wie wil er meedoen met de pilots?
5. Open raadsinformatie
Actiehouder: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Pascale Georgopoulou
Hoe komen we van open naar bruikbare informatie? Raadsgriffier Pascale
Goergopoulou (Amstelveen) vertelt je alles over de pilot open raadsinformatie
en de standaard die de VNG op dit moment aan het ontwikkelen is.
6. De ambtenaar als vakman
Actiehouder: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Victoria Dekker
Het ministerie van IenM is voorloper wat betreft het betrekken van inwoners
en maatschappelijk betrokkenen in haar beleid. In het actieplan zet zij in op
competentieontwikkelingen bij ambtenaren en managers. Benieuwd hoe IenM
dit doet en welke uitdagingen zij tegenkomen? Kom erbij staan in de Skylobby.

7. Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid
Actiehouder: Ministerie van BZK (ICTU), Mikis de Winter
Het LEOO werkt vraaggestuurd en adviseert publieke organisaties op het
gebied van open overheid. Benieuwd welke handreikingen en tools ze dit jaar
ontwikkelen en hoe het LEOO jouw organisatie kan helpen? Schuif aan bij
Mikis.
8. Open gesprek
Actiehouder: Ministerie van BZK, Nicole Donkers
Waar gaat de open overheid naartoe en hoe kan BZK ook naast het actieplan
inspelen op (digitale) ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken? BZK
hoort graag jouw ideeën, suggesties en visie op het onderwerp.

