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Wikipedia: ‘Een portaal is een webpagina die uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt 

en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services (apps). Een (openbaar) 

portaal op internet doet diens als "toegangspoort" tot een reeks andere websites, die over 

hetzelfde onderwerp gaan; soms dus synoniem van start- of hoofdpagina, maar meestal ook als 

vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie binnen een onderwerp.’

In dit onderzoek beschouwen we websites die niet alleen toegang bieden tot andere websites, 

maar ook de data uit andere websites en bronnen ontsluiten en in sommige gevallen bewerken 

en verrijken.
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Een belangrijke wens was meer inzicht in het datalandschap. Er zijn diverse veronderstellingen

over de problematiek die in het landschap aanwezig is, maar deze zijn nooit onderzocht en 

daardoor vooral gebaseerd op casuïstiek en ‘hear say’. Voor zowel opdrachtgever als gebruikers

is meer inzicht in het landschap en de problematiek belangrijk. Onder andere om te kunnen

bepalen of de problematiek groot genoeg is om een oplossing noodzakelijk te maken.

Daarnaast is inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen gewenst, omdat het vermoeden bestaat

dat er niet één finale oplossing is, maar dat een scala van oplossingsrichtingen mogelijk is met 

elk hun voor- en nadelen.
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De scope van het onderzoek is afgestemd met de opdrachtgever. Een belangrijke reden voor de 

keuze voor deze scope was de wens om vooral de gebruikersgroep ‘decentrale overheden’ te

beschouwen. Decentrale overheden spelen een essentiële rol in belangrijke onderdelen van de 

energietransitie, zoals de transitie naar hernieuwbare elektriciteit en warmte en hebben daarbij

behoefte aan informative, waarin deze portalen beogen te voorzien.  

Een andere reden was de mate van invloed die het Rijk heeft. Deze is vanzelfsprekend groter bij

portalen die door het Rijk zelf worden beheerd. 

En derde reden tenslotte was de omvang van het onderzoek. De verwachting is dat deze 10 

portalen een goed beeld geven van het datalandschap, de problematiek daarin en mogelijke

oplossingsrichtingen. Daarvoor hoeft het onderzoek niet uitputtend te zijn. Overigens is in het 

onderzoek ook naar andere portalen gevraagd.
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De scope van het onderzoek is afgestemd met de opdrachtgever. Een belangrijke reden voor de 

keuze voor deze scope was de wens om vooral de gebruikersgroep ‘decentrale overheden’ te

beschouwen. Decentrale overheden spelen een essentiële rol in belangrijke onderdelen van de 

energietransitie, zoals de transitie naar hernieuwbare elektriciteit en warmte en hebben daarbij

behoefte aan informatie.  

Naast decentrale overheden zijn gerelateerde partijen toegevoegd:

- Energiecoöperaties omdat zij een toenemende rol spelen en de wensen van betrokken

burgers tot uiting kunnen brengen;

- Consultants omdat zij in opdracht van decentrale overheden onderzoek uitvoeren en

adviseren;

- Netbeheerders om dat zij een essentiële rol spelen in planning en beheer van de gas- en

elektriciteitsinfrastructuur.

De overige partijen waren ‘out of scope’. Dat wil niet zeggen dat zij in de loop van het onderzoek

niet als gebruiker van de portalen tevoorschijn zijn gekomen. Zij zijn echter niet expliciet met 

vragen benaderd.
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Via desk research is onderzocht hoe de relaties tussen de verschillende portalen onderling en

hun databronnen zijn. De meeste portalen functioneren niet geïsoleerd, maar hebben een meer

of minder intensieve relatie met andere portalen, bijvoorbeeld door hergebruik van data en

functionaliteiten. Daardoor onstaan ketens tussen bronhouders en gebruikers.

Via interviews is kwantitatieve en kwalitatieve informatie opgehaald, die het beeld dat op basis 

van de desk research is ontstaan kon aanvullen, nuanceren en verder onderbouwen.

Via enquêtes is dit beeld vervolgens getoetst en is gevraagd naar gebruikerservaringen, 

waarmee de problematiek zoals ervaren door gebruikers in beeld kon worden gebracht, 

alsmede de waardering, de mate van gebruik en de gebruiksdoelen.
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Uit desk research,  interviews, enquêtes en uit gebruikerservaringen ontstaat een beeld van het 

belang en de meerwaarde van de portalen. Het is duidelijk dat portalen een belangrijke functie

kunnen hebben als loket waar gebruikers datasets van meerdere bronhouders en bewerkingen

daarvan kunnen vinden, gecombineerd met functionaliteiten die deze datasets beter

interpreteerbaar en bruikbaar maken.

Tegelijk is ook duidelijk dat overdaad schaadt: als teveel portalen dezelfde loketfunctie

ambiëren, ontstaat er niet één loket, maar meerdere, elkaar potentieel tegensprekende, 

loketten.
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De relaties tussen de verschillende portalen onderling en hun databronnen leiden tot een

‘analysekader’, dat een eerste orde-inzicht in het datalandschap biedt. Op basis van deze relaties

delen we de onderzochte portalen in in 3 categorieën.

Elk van deze 3 categorieën heeft een eigen positie in het datalandschap tussen enerzijds

bronhouders en anderzijds gebruikers. 

De indeling maakt het ook mogelijk om de oorspronkelijke onderzoeksvraag beter te focussen. 

Deze vraag is namelijk vooral van toepassing op de verzamelportalen. 

Bron- en brancheportalen zijn gebonden aan één bron respectievelijk gebruikersgroep, 

waardoor de afbakening en positionering minder problematisch is dan die van de 

verzamelportalen, die beogen relaties te leggen tussen enerzijds bronhouders en hun eventuele

bronportalen en anderzijds gebruikersgroepen en hun eventuele brancheportalen. 

Daarbij is niet zozeer de functie van verzamelportaal problematisch, als wel het aantal en de 

mate van overlap tussen verzamelportalen (zie sheet 5 – Probleemstelling).
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Het datalandschap is gevisualiseerd door de bronportalen (CBS en ER), verzamelportalen 

(Energiecijfers, Energieopwek, Warmteatlas, Nationale Energieatlas, RES analysekaarten en 

Klimaatmonitor) en brancheportalen (WSJG en WSJP) in afzonderlijke kolommen te 

positioneren.

Deze 3 soorten portalen hebben een eigen plek in het datalandschap en dubbelen daardoor niet 

wat betreft plek in het landschap

De bron- en brancheportalen dubbelen onderling ook niet qua plek in het landschap, omdat ze 

ofwel uniek zijn voor 1 bron, ofwel uniek zijn voor 1 gebruikersgroep

De verzamelportalen bevinden zich wel deels op dezelfde plek in het landschap. Afhankelijk van 

de gebruikersgroepen en het gebruiksdoel dat ze bedienen is al dan niet sprake van dubbeling

(zie verder)

Het hoge aantal portalen wordt mede veroorzaakt:

• Meerdere opdrachtgevers

• (Mede daardoor) versnippering over uitvoeringsorganisaties (10 portalen bij 8 uitvoerders!)

• Stop and go-beleid (bijvoorbeeld Nationale Energie Atlas heeft na een eenmalige

ontwikkelopdracht in 2016 geen beheeropdracht meer ontvangen, waarna bijvoorbeeld RES 

Analysekaarten zijn ontwikkeld door deels dezelfde opdrachtgevers)

• Gebrek aan borging bij uitvoeringsorganisaties (geen enkel verzamelportaal heeft een

meerjarige opdracht)
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Energiecijfers is een dashboard annex database die wordt beheerd door RVO. Energiecijfers stelt

landelijke gegevens en de achterliggende onderzoeksrapporten binnen de Gebouwde Omgeving

beschikbaar. 

De Klimaatmonitor hergebruikt een dataset uit Energiecijfers, namelijk de consumentenprijs van 

gas en elektriciteit.
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Energieopwek is een communicatieve website, die op basis van meteogegevens en gegevens en

schattingen van het opgesteld vermogen van hernieuwbare energie-installaties een realtime

schatting maakt van de opbrengst van het Nederlandse hernieuwbare energiepark en deze

visualiseert. Energieopwek is geïnitieerd door Gasunie, TenneT en Netbeheer Nederland en

geadopteerd door SER.

Ten tijde van het onderzoek was er geen relatie tussen Energieopwek en andere portalen. 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn maandelijkse schattingen van de Nederlandse

hernieuwbare energieopwek opgenomen in de Klimaatmonitor. Ook is op verzoek van 

IPO/provincies onderzocht of het mogelijk is deze nationale gegevens te regionaliseren naar

provinciale niveau. 
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De Klimaatmonitor is een dashboard annex database die wordt beheerd door Rijkswaterstaat. 

De Klimaatmonitor heeft belangrijke relaties met CBS, RVO en Emissieregistratie als bronhouder, 

onder andere via betaalde opdrachten aan CBS. 

Daarnaast worden gegevens en functionaliteiten uit de Klimaatmonitor hergebruikt door diverse 

portalen:

• Nationale EnergieAtlas hergebruikt een aantal kaartlagen

• RES Analysekaarten hergebruikt de warmte- en elektriciteitsvraag

• Waar staat je gemeente en Waar staat je provincie vult het grootste deel van het onderdeel

Energietransitie met gegevens uit de Klimaatmonitor

Waarstaatjegemeente maakt daarbij gebruik van dezelfde software, waardoor hergebruik

eenvoudig via webservices plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de dashboards van diverse 

provincies en regio’s

De Klimaatmonitor wordt in het Besluit Begroten en verantwoorden genoemd als bron voor de 

prestatie-indicatoren van gemeenten en provincies m.b.t. energietransitie.
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De Nationale Energie Atlas (NEA) is een zelfstandige module binnen de Atlas Leefomgeving

(ALO), die wordt onderhouden door RIVM. De Nationale Energie Atlas hergebruikt kaartlagen

van bronhouders en andere portalen (CBS Statline, Klimaatmonitor en Warmteatlas) via 

webservices zoals Web Mapping Service (WMS) en Web Feature Service (WFS).

Een belangrijke gebruikstoepassing waarin de Atlas zich onderscheidt van andere portalen is het 

gebruik door burgers, onder andere bij het oriënteren op een nieuwe woonomgeving. 
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De RES analysekaarten zijn door het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie 

ontwikkeld om RES-regio’s te ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energie 

Strategieën. De RES analysekaarten hergebruiken data van bronhouders en andere portalen

(CBS Statline, Klimaatmonitor en Warmteatlas).  Naast RES-regio’s zijn ook consultants die in 

opdracht van RES-regio’s werken gebruikers.
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De WarmteAtlas is een GIS-viewer die wordt beheerd door RVO. De WarmteAtlas ontsluit een 

scala aan gegevens die relevant zijn voor de warmtetransitie. 

De WarmteAtlas heeft belangrijke relaties met CBS en Emissieregistratie als bronhouder. 

Daarnaast worden gegevens uit de WarmteAtlas hergebruikt door diverse portalen. 

De WarmteAtlas geeft namens de Nederlandse overheid invulling aan een deel van de INSPIRE-

richtlijn, die ziet op het digitaal uitwisselen van informatie over de leefomgeving. 

De WarmteAtlas kent, naast gebruikers uit decentrale overheden, ook gebruikers uit

wetenschap en onderwijs en de markt.
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Door alle relaties tussen de portalen in een visualisatie te plotten ontstaat een beeld van het 

landschap dat door de portalen in de scope van het onderzoek gevormd wordt. Daarbij valt een 

aantal zaken op:

• Van de 10 portalen in scope zien we 2 portalen als bronportaal: CBS Statline en 

Emissieregistratie 

• Van de 10 portalen in scope zien we 2 portalen als brancheportaal: Waarstaatjegemeente en 

Waarstaatjeprovincie. Deze putten hun gegevens met betrekking tot de energietransitie 

vooral uit de Klimaatmonitor

• Van de 10 portalen in scope zien we 6 portalen als verzamelportaal

• Daarbij putten de Nationale EnergieAtlas en de RES Analysekaarten niet alleen uit de 

bronportalen, maar ook uit de verzamelportalen Klimaatmonitor en WarmteAtlas

• Energiecijfers en Energieopwek hebben relatief weinig relaties met andere portalen

• Er is een heel scala aan gebruikstoepassingen, variërend van communicatieve toepassingen, 

via beleidsmatige, onderzoeksmatige en ruimtelijke ordenings-toepassingen naar toepassing 

in concrete projecten
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In de 1e enquête zijn personen, waarvan verwacht mag worden dat zij gebruiker van de portalen 

zijn, aangeschreven via een aantal stakeholders:

• VNG ca. 50 personen

• IPO ca. 30 personen

• NP RES ca. 40 personen

• HIER Opgewekt ca. 600 personen

• Klimaatverbond ca. 850 personen

• Netwerk Lokaal Klimaatbeleid ca. 1250 personen

• Expertgroep Energietransitie Rekenmodellen (ETRM) ca. 20 personen

• Rekenkamer Oost (provinciale rekenkamers) 7 personen

• Infomil Energiebesparing ca. 250 personen

• Netbeheer Nederland ca. 20 personen
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Conform de scope van het onderzoek is het merendeel van de respondenten afkomstig uit 

decentrale overheden. Daarnaast zijn energiecoöperaties, adviesbureaus en netbeheerders 

vertegenwoordigd als partijen binnen scope.

Buiten scope, maar conform verwachting zijn ook respondenten als geïnteresseerde burgers, 

bedrijven, milieuorganisaties en onderwijs/wetenschap aanwezig.
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De vooraf veronderstelde problematiek wordt deels bevestigd door de respondenten. Niet elke 

respondent kan alle gegevens vinden die hij/zij zoekt. Andersom kan een groot deel alle of de 

meeste gegevens vinden, en ca. 80 % kan een deel van de gezochte gegevens vinden.

Een relatief groot deel weet het antwoord niet of geeft geen antwoord. 
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De respondenten is onder andere gevraagd om een waarderingscijfer (1-10) te geven voor de 

functionaliteiten van en de informatie in de portalen. De spreiding in de antwoorden is niet erg 

groot, de cijfers variëren tussen de 6 en de 7,5.

De functionaliteit van Emissieregistratie wordt binnen deze spreiding het laagst gewaardeerd. 

Emissieregistratie had voor dit onderzoek plaatsvond al besloten om de functionaliteit van haar 

website te vernieuwen. De noodzaak van dit besluit wordt door dit onderzoek bevestigd.
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De respondenten konden in de enquête verbeterpunten aangeven. Deze zijn als volgt 

geclusterd:

• Versnippering: opmerkingen over het aantal websites en de ondoorzichtigheid en interne 

tegenstrijdigheid van het landschap daardoor en de wens om via één loket geïnformeerd te 

worden. NB: Versnippering betreft hier primair de portalen. Er is echter ook versnippering in 

de bronnen. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek. 

• Witte vlekken: opmerkingen over datasets en/of functionaliteiten en/of detailniveau die 

door gebruikers gemist worden

• Actualiteit: opmerkingen over het tijdsverloop tussen enerzijds het jaar van observatie en 

anderzijds het jaar van rapporteren. Bij sommige datasets van CBS en Emissieregistratie is dat 

tijdsverloop meer dan 1 jaar. Dit tijdsverloop treedt vervolgens ook op bij de 

verzamelportalen die deze datasets gebruiken

• Kwaliteit: opmerkingen over (gepercipieerde) kwaliteit van de data en bijbehorende 

bronnen, bewerkingen en metadata. Dit betreft vooral consistentie en betrouwbaarheid en 

hangt sterk samen met versnippering als het gaat om al dan niet verklaarbare verschillen 

tussen portalen

• Communicatie: opmerkingen over de transparantie van bronnen en bewerkingen van 

portalen, maar ook van het datalandschap als geheel
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De geclusterde pijnpunten hangen soms samen met een concreet portaal, en soms juist met het 

landschap als geheel:

• Opmerkingen over functionaliteit concentreren zich bij enkele portalen (zie ook 

waarderingscijfer functionaliteit en volgende sheet)

• Opmerkingen over versnippering hebben juist betrekking op het landschap als geheel, en 

nauwelijks op een concreet portaal
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De respondenten bevestigen de veronderstelling dat de verzamel- en brancheportalen waarde 

toevoegen ten opzichte van de bronportalen. Bij beide bronportalen (de twee aan de linkerzijde 

van het diagram) zijn gebruikers kritisch op de toegankelijkheid van de data, getuige het relatief 

hoge aantal opmerkingen over de functionaliteit van deze websites. De overige portalen krijgen 

die opmerkingen in veel geringere mate.

Voorbeelden van opmerkingen bij beide bronportalen:

CBS:

• ‘Persoonlijk vind ik het lastig om daar de juiste data uit te vissen voor mijn gemeenten. Ik 

vermoed wel dat alles er uit te halen is, maar mijn dagtaak is niet cijfers/data verwerken, 

maar beleid maken.

• ‘Onoverzichtelijk, vaak moeilijk te zien welke data wel en niet beschikbaar is en op welk 

geografisch niveau’

• ‘Iets gebruiksvriendelijker in de functionaliteiten. Direct naar voren krijgen wat je zoekt. Vaak 

nog een zoektocht de juiste info boven water te krijgen. Iets intuïtiever maken.’

Emissieregistratie:

• ‘De interface is niet gebruiksvriendelijk. Alleen omdat ik deze website in het verleden veel 

heb gebruikt, weet ik op welke knoppen ik moet drukken.’

• ‘De website vereist een hoop expertise om goed te gebruiken, het is erg lastig om de juiste 

informatie te verkrijgen uit de site. Praktisch heb ik voor een klant een handreiking van 5 A4 

geschreven over hoe om te gaan met de site. Dit zou niet moeten mogen.’
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De geconstateerde pijnpunten kunnen in het analysekader worden geplaatst. 

Daarbij geldt, dat Witte vlekken/detailniveau en Actualiteit vooral aspecten van bronhouders en 

hun eventuele bronportalen zijn.

De overige pijnpunten gelden voor het gehele landschap van bron-, verzamel- en 

brancheportalen.
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Het verschil tussen de 2 enquêtes:

• In de eerste enquête zijn personen bevraagd, die behoren tot de beoogde gebruikersgroepen 

van de portalen. Het gaat om ruim 3000 personen uit de netwerken van een aantal relevante 

stakeholders. Zij zijn bevraagd op het gebruik, de ervaringen met en waarderingen van de 

portalen;

• In de tweede enquête zijn bezoekers van de portalen bevraagd via een vragenformulier op 

de portalen zelf. Hierbij zijn dus niet de beoogde gebruikersgroepen bevraagd, maar de 

daadwerkelijke gebruikers. Van de bezoekers van de portalen heeft 8-10 % deelgenomen aan 

de enquête. De bezoekers zijn bevraagd op hun achtergrond, het gebruiksdoel waarvoor zij 

de informatie uit het portaal gebruiken en hun waardering van het portaal.
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De enquête onder daadwerkelijke gebruikers is vooral bedoeld om een beeld te krijgen van de 

gebruikers en hun gebruiksdoelen, om daarmee zo mogelijk een gebruiksprofiel van de 

verschillende portalen samen te stellen. 

De achtergrond van de gebruikers van de portalen toont verschillende profielen:

• Klimaatmonitor en Waarstaatjegemeente worden relatief veel door gemeenten en andere 

decentrale overheden gebruikt, en relatief weinig door burgers en niet-gespecificeerde 

gebruikers

• De meeste andere portalen worden relatief meer door adviseurs, burgers en 

onderwijs/wetenschap gebruikt

• De RES-analysekaarten nemen hierin een tussenpositie in: zij worden veel door decentrale 

overheden gebruikt, maar ook veel door gebruikers met andere achtergronden.
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Wat betreft gebruiksdoelen zijn de verschillen wat groter:

• Klimaatmonitor en Waarstaatjegemeente worden relatief veel gebruikt voor beleid en 

monitoring

• Nationale EnergieAtlas, RES Analysekaarten en WarmteAtlas worden relatief veel gebruikt 

voor ruimtelijke ordening met geo-informatie

• Energiecijfers en Emissieregistratie worden relatief veel gebruikt voor onderzoek en advies

NB Bovenstaande zijn relatieve cijfers. In absolute termen kan het aantal personen dat website X 

voor een bepaald doel gebruikt, hoger zijn dan dat van website Y, zelfs als het aandeel bij 

website Y hoger is dan bij website X, vanwege het feit dat website X veel meer bezoekers krijgt.
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Opvallend is dat Klimaatmonitor en RES analysekaarten in meerderheid regelmatige bezoekers 

kennen.  De overige portalen kennen in meerderheid bezoekers die gedurende de periode van 

het onderzoek voor het eerst de website bezochten.
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Alle portalen scoren in meerderheid een voldoende waar het gaat om de relevantie ten aanzien 

van het gebruiksdoel.

Het aandeel onvoldoendes varieert behoorlijk, van ca. 7 % (Klimaatmonitor) tot ca. 20 % 

(Emissieregistratie en RES Analysekaarten).
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Klimaatmonitor, Waarstaatjegemeente en WarmteAtlas worden in hoge mate als unieke service 

ervaren.

Bij de andere portalen is dat in mindere mate het geval. Met name bij de Nationale Energieatlas 

geeft een minderheid een cijfer in de hoogste schaal.
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Oplossingen vragen sturing vanuit opdrachtgevers, breder dan VIVET: 

• Opdrachtgevers portalen zijn niet identiek aan opdrachtgevers VIVET

• Uitvoeringsorganisaties zijn niet identiek aan VIVET-partners:

o 2 portalen: RIVM

o 2 portalen: VNG en IPO

o 1 portaal: NP RES

o 1 portaal: Entrance
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De plattegrond fungeert als navigatietool om binnen het datalandschap de plek(ken) te vinden 

waar de gezochte informatie aanwezig is, of om duidelijk te krijgen dat de gezochte informatie 

nergens aanwezig is.
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We verwachten dat de plattegrond vooral tegemoet komt aan het pijnpunt ‘Communicatie’ en in 

mindere mate ‘Transparantie’
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Uit met name de 2e enquête, maar ook uit interviews, desk research en generieke 

gebruikservaringen blijkt dat een aantal marktsegmenten te onderscheiden is.

Momenteel zijn er meerdere portalen per marktsegment, wat een belangrijke oorzaak van de 

versnippering en de daardoor ontstane onduidelijkheden en andere pijnpunten is.

Het clusteren van deze portalen in marktsegmenten creëert in elk geval meer duidelijkheid en 

bij de juiste aanpak meer synergie.
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We onderscheiden 4 marktsegmenten, op basis van de gebruiksdoelen (oranje/geel in figuur):

• Communicatie/Voorlichting: Met name Energieopwek heeft een communicatieve functie. 

Ook NEA zou vooral een communicatieve functie kunnen hebben, als NEA zich conform de 

Atlas Leefomgeving vooral zou richten op het beschikbaar stellen van geo-informatie aan 

burgers

• Monitoring: Klimaatmonitor, Waarstaatjegemeente en Energiecijfers bieden nationale en 

regionale data, die een beeld geven van de historische ontwikkeling van relevante 

indicatoren. Ze worden gebruikt door decentrale overheden, maar ook door adviseurs en 

onderzoekers ten behoeve van beleid- en planvorming, onderzoek en monitoring. Alle drie 

deze portalen maken gebruik van dezelfde portaalsoftware. Een deel van de gebruikers 

(gemeenten, regio’s en provincies) doet dat ook, waardoor synergie ontstaat. Inhoudelijk put 

Waarstaatjegemeente voor het onderdeel Energietransitie grotendeels uit de Klimaatmonitor

• Geo-informatie: WarmteAtlas, RES Analysekaarten en de niet onderzochte Startanalyse van 

PBL bieden geo-informatie met GIS-functionaliteiten ten behoeve van ruimtelijke ordening en 

ruimtelijke planvorming. De nationale EnergieAtlas doet dat ook, maar put relatief veel uit 

andere portalen en voegt daarbij volgens gebruikers relatief weinig unieke dienstverlening 

toe. Een deel van de portalen gebruikt software van dezelfde aanbieder

• Registerinformatie: Gebruikers hebben behoefte aan gedetailleerde gegevens, bijvoorbeeld 

op woning- of installatieniveau, ten behoeve van dynamische werkprocessen als 

projectontwikkeling, vergunningverlening, subsidieverlening en beheer van infrastructuur. 

Geen van de onderzochte portalen voorziet in die behoefte. Een afsprakenstelsel, 

waarbinnen gestandaardiseerde registerdata wordt beheerd bij de bron (bv. 

basisregistraties) en door geautoriseerde gebruikers mag worden gebruikt via 
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geautomatiseerde inwinning, zou in de behoefte kunnen voorzien. Binnen en buiten VIVET 

vinden initiatieven plaats die zich in dit marktsegment begeven.

Deze marktsegmenten variëren in detailniveau en de mate van dynamiek van de gegevens die 

passen bij het gebruiksdoel. De marktsegmenten zijn daarmee te beschouwen als een ‘gebouw’ 

met meerdere verdiepingen en één centrale plattegrond. In de back-office van de 

marktsegmenten kunnen werkzaamheden centraal uitgevoerd worden in de vorm van 

‘gebouwbeheer’. 
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Uiteraard overlappen de gebruiksdoelen en daardoor de marktsegmenten in de praktijk, dit is 

een theoretische benadering. Ook de portalen zullen in de praktijk binnen meerdere 

marktsegmenten een rol kunnen spelen. De belangrijkste noties zijn:

• Er zijn marktsegmenten

• Een portaal zou zich moeten richten op één hoofdsegment

• Binnen een marktsegment zou zoveel mogelijk synergie gecreëerd moeten worden volgens 

het één-loket-principe. Binnen het marktsegment ‘Atlas’ wordt door Geodan al gewerkt aan 

het in één portaal opnemen van de kaartlagen van de verschillende atlassen 

(Energietransitie-viewer)

• De versnippering wordt mede veroorzaakt door de versnippering bij opdrachtgevers en 

uitvoeringsorganisaties. Door per marktsegment samen te werken kan dat worden 

tegengegaan.

In de volgende sheet formuleren we daartoe een aantal principes.
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We schatten in dat dit scenario veel impact heeft op de meeste pijnpunten. Het pijnpunt 

Actualisatie ligt meer bij de bronhouders dan bij de marktsegmenten waarin de portalen 

georganiseerd kunnen worden. Door concentratie in marktsegmenten en de daarbij behorende 

governance bestaat de kans dat ook minder actuele datasets in de toekomst sneller tot stand 

komen, doordat duidelijker wordt dat zij in een behoefte voorzien.
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We gaan ervan uit dat bij renovatie/nieuwbouw maximale impact op de meeste pijnpunten 

wordt gerealiseerd. Immers, we mogen ervan uitgaan dat dat een randvoorwaarde is voordat 

gestart wordt met renovatie/nieuwbouw.

Het pijnpunt Actualisatie ligt meer bij de bronhouders dan bij de marktsegmenten waarin de 

portalen georganiseerd kunnen worden. Door renovatie/nieuwbouwen de daarbij behorende 

governance bestaat de kans dat ook minder actuele datasets in de toekomst sneller tot stand 

komen, doordat duidelijker wordt dat zij in een behoefte voorzien.

62



63



64



65



66


