
 

Data, en veel meer, vormden de verbinding op 
het SKB Jaarcongres 2018 
 
Met een voorbeeld uit zijn eigen werk opende dagvoorzitter Jeroen Haan, in het dagelijks leven 
bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland, op 20 september 2018 het drukbezochte 
Jaarcongres van SIKB. Hij moest tijdens de zo droge voorbije zomer besluiten wel of niet zout water 
het Rijnland binnen te laten. De aangeleverde data over de chloridegehaltes bij Krimpen aan de IJssel 
vormden daarbij de basis. ‘Het thema vandaag, “De verbindende kracht van data”, is voor mij als 
bestuurder vooral van belang wanneer die data kunnen worden beschouwd in hun context’, stelde hij 
vast.  
 

 
Jeroen Haan: ‘Data moeten kunnen worden beschouwd in hun context’ 
 
Hij gaf daarna het woord aan tech-expert Alexander Klöpping, die op een zeer inspirerende en vaak 
hilarische wijze het gebruik van data presenteerde. Hij noemde het de essentiële ‘mindset’ om te 
kiezen voor simpelheid, personalisatie en vooral, ‘doe minder’. Met soms fascinerende voorbeelden 
liet hij zien hoe vooral grote, logge bedrijven onderuit worden gehaald door jonge ‘whizzkids’, die 
gericht op zoek zijn naar de achilleshiel van deze organisaties, ‘doorgaans hun backoffice, die vaak 
met “duct tape” aan elkaar hangt’, in de woorden van Klöpping. Zijn lessen uit Silicon Valley: doe 
kleine ICT dingen goed, laat anderen apps bouwen voor jouw open data, ontwikkel en bouw als 
organisatie niet alles zelf, maar gebruik de kracht van anderen.  
 

 
Alexander Klöpping: Simpelheid, personalisatie en vooral, ‘doe minder’ 



 

 
Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies bij de RCE, citeerde allereerst Koning Willem Alexander: 
‘Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het 
heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land’.  Daarna legde hij uit hoe het 
verzamelen, ordenen en ontsluiten van (open) data in een digitaal stelsel de eerste stap vormen op 
weg naar de ingebruikname van de Omgevingswet en het ontwikkelen van omgevingsvisies. De RCE 
werkt daar hard aan. Stelt eerst de eigen erfgoed-data op orde en daarna open. ‘Zo kunnen we de 
verbindende kracht van erfgoed breed laten benutten’.    
 

 
Arjan de Zeeuw: ‘De digitalisering van het erfgoed versterkt diens verbindende kracht’ 
 
De derde plenaire spreker was Herbert Dekkers, manager bij Omgevingsdienst IJmond met daaraan 
voorafgaand een indrukwekkende staat van dienst binnen de politie. De wijze waarop binnen die 
overheidsdienst de archiefbakken met kaartjes langzamerhand plaatsmaakten voor digitale archieven, 
en een aantal oudgedienden afhaakten bij deze ontwikkeling en ruimte maakten voor jonge honden, 
liet hij als mooie metafoor zien voor de digitalisering en de daarbij horende doorbraak van structuren, 
waarmee hij nu te maken heeft.  
 

 
Herbert Dekkers: ‘Data moeten in een coherent systeem bijeen worden gebracht en beschikbaar 
worden gesteld’ 
 
  



 

De lunch logenstrafte gelukkig Klöppings voorspelling, eerder die ochtend gedaan, dat in de toekomst 
congressen als deze alleen nog virtueel zullen plaatsvinden. Het plezier waarmee de deelnemers 
elkaar de hand schudden en bijpraatten maakte duidelijk dat naast data ook fysieke ontmoetingen te 
allen tijde verbinden.  
 

 
Geanimeerde lunch in congresruimte ‘1931’  
 

 
Data verbinden, het fysieke contact ook 
 



 

 
Een hoge opkomst, ondanks het fraaie nazomerweer 
 
Na drie rondes met in totaal achttien parallelsessies verzamelden allen zich weer plenair. SIKB-
voorzitter Arie Deelen nam namens iedereen afscheid van directeur Walter de Koning, die na twintig 
jaar dat stokje overdraagt aan Henk Koster. Een Liber Amicorum maakte duidelijk hoeveel Walter voor 
de sector heeft betekend. ‘De koning van SIKB’ memoreerde Arie en roemde de vele verschillende en 
uiteenlopende kanten van Walters profiel, die het mogelijk hebben gemaakt dat twintig bloemen een 
boeket zijn gaan vormen. Dat was, liet Arie zien, de titel van het oudste SIKB-beleidsstuk.  
 

 



 

 
 
Ruud Cino overhandigde Walter tot slot een oeuvreprijs, de SIKBeker, als waardering voor de grote 
bijdrage die Walter over lange tijd heeft geleverd aan de sector van de bodem, ondergrond en 
archeologie.    
  

 
 
 
 


