Factsheet Dataset:
Inventarisatie databestanden bij de Provincie Fryslân
Contactpersoon / locatie / actualiteit / kwaliteit / licentie
Vraag

Antwoord

Wie is de contactpersoon

Werkgroep open data
(werkgroep@open.frl)

Locatie gegevens

https://friesland.dataplatform.nl/

Actualiteit

Opgesteld in juni 2016, op dit
moment als eenmalige meting, op
basis van 'best effort', d.w.z. niet
noodzakelijkerwijs compleet.

Format

Rekenblad (xls)

Licentie

CC0 (Creative Commons Zero)

Inhoud / openbaarheid / bewerkingen / beheer / verzameldoel
Wat zit er in de data?

Een lijst van aangetroffen datasets
bij de Provincie Fryslân, op basis
van het applicatielandschap van de
provincie, en interviews met
afdelingen over welke informatie in
hun werk van belang is.
Aangetroffen datasets zijn in de lijst
beschreven (inhoudsbeschrijving,
thema, afdelingen en file format),
en voorzien van een eerste (niet
definitieve) beoordeling t.a.v.
openbaarheid en hergebruik (WOB,
Wet Hergebruik). Voor datasets die
al actief worden openbaar gemaakt
(zo'n 20% van de lijst) is de locatie
van publicatie vermeld.

Waarom is de dataset
opgesteld?

De inventarisatie van datasets is
uitgevoerd om inzicht te krijgen in
welke gegevens er zijn, welke
datasets persoonsgegevens

Factsheet inventarisatielijst datasets Provincie Fryslân, oktober 2016

Opmerkingen

Conform Nationale
Open Data Agenda

bevatten, of waar rechten van
derden op rusten, in welke
technische formaten, en om te
beoordelen of en hoe deze intern
en extern mogen worden gebruikt.
Met de lijst kunnen keuzes worden
gemaakt m.b.t. beveiliging, privacy
bescherming en open data.
Is de dataset voor publicatie Ja, de lijst is voor publicatie
bewerkt?
bewerkt. De aangetroffen datasets
zijn oorspronkelijk ook beoordeeld
op interne gebruiksvoorwaarden,
en per dataset is bekend waar en
door wie deze is aangetroffen, en
wie de interne contactpersoon is
voor een dataset. Deze gegevens
zijn voor publicatie verwijderd.
Wat kan ik met de data?

De lijst geeft een overzicht van
welke gegevens er binnen de
provincie aanwezig zijn of worden
verwerkt (niet alle datasets in de
lijst zijn van de provincie zelf). Dit
leidt wellicht tot ideeën, wensen, en
inspiratie. Het geeft aan wat er is,
en of dat eventueel door derden
hergebruikt kan worden. Dit helpt
bij het eventueel aanvragen van
gegevens om te hergebruiken.

Hoe wordt de dataset
beheerd?

Momenteel is dit bestand het
resultaat van een eenmalig
inventarisatie. Een beheerproces
wordt nog ingericht, maar dat is nog
niet afgerond. Het is voor nu een
momentopname van juni 2016.
Grote veranderingen in de lijst zijn
echter niet te verwachten: elke
dataset wordt bijgehouden als
onderdeel van een provinciale taak.
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