Juryberaad Open Stateninformatie
app-challenge 2018
Op 12 december 2018 vond het pitch event plaats van de Open Stateninformatie app
challenge. Deze challenge werd georganiseerd naar aanleiding van het beschikbaar stellen
van de Stateninformatie als open data. De Stateninformatie van 5 provincies,
Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, is hiermee
geschikt om nieuwe apps te bouwen. In aanloop naar de Provinciale
Statenverkiezingen 2019 hebben deze 5 provincies ontwikkelaars en designers uitgedaagd
om hun app-idee in te zenden om de Stateninformatie voor een bredere doelgroep
toegankelijk te maken. Een vakjury heeft het beste idee met
€30.000,- ontwikkelbudget. Dit document geeft een weergave van de belangrijkste
besproken punten tijdens het juryberaad. De jury bestond uit de volgende leden:
●
●
●
●
●

Femke Lagerveld Statenlid bij de provincie Noord-Holland
Wim Metselaar Statenlid bij de provincie Zuid-Holland
Amanda Kost Griffier bij de provincie Flevoland
Peter Schat Voorzitter redactieraad Holland Media Combinatie; redactiechef regio
Gooi en Eemland
Sicco van Sas Developer bij Open State Foundation

Er zijn tijdens de app-challenge Open Stateninformatie 9 pitches geweest in het
provinciehuis Utrecht. De bovengenoemde vakjury heeft negen pitches gezien van 9
verschillende teams. De basis van de beoordeling voor de vakjury zijn de
deelnamevoorwaarden en de beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria zijn te vinden via:
https://challenge.openstateninformatie.nl/wp-content/uploads/sites/24/2018/11/Algemene-vo
orwaarden-en-beoordelingscriteria.pdf
De teams hebben 2.5 minuut de tijd gehad om hun app-idee te pitchen en de jury heeft
vervolgens 2.5. minuut de tijd gehad om vragen te stellen. Na alle pitches heeft de vakjury
een half uur de inzendingen besproken en hebben ze in gezamenlijkheid op basis van de
beoordelingscriteria de beste inzending beoordeeld.
Shortlist nummers 2, 3, 4

De app Duoloog kreeg een eervolle vermelding. Volgens de juryleden is: "Duoloog is snel
uitvoerbaar, dat is een voordeel. We zagen ook de waarde in van deze app en we hopen dat
deze ook gemaakt gaan worden." Duoloog was echter niet de winnaar. De juryleden gaven
aan dat een soortgelijke app al bestaat. Desalniettemin gelooft de jury dat de app in de
toekomst zijn weg waarschijnlijk toch wel zou vinden en middels een andere
partner/organisatie zal worden ontwikkeld.
Ook HierOverheid kreeg een eervolle vermelding. Volgens de juryleden gaat het om een
handige tool, een soort wiki politiek. De juryleden zagen veel potentie in de app. Als de app
verder ontwikkeld wordt en er meer een feedback tool van wordt gemaakt dan zou de app
een goede kans maken de volgende keer.
En als laatste kreeg ook Overheid Trend Watcher een eervolle vermelding. De juryleden
vonden het idee mooi, zeker als er meer data gebruikt kan worden. Dit app idee zou dan ook
een goede kans maken de volgende keer.

Winnaar
Naam team: Oberon (Richard de Boer)
Naam app: Voordat het nieuws werd
Motivatie op basis van de beoordelingscriteria:
De motivering van de jury was als volgt: "Oberon heeft een app die breed toegankelijk is,
met regionaal maatwerk. Het ziet er ook toegankelijk en aantrekkelijk uit. Iedereen kan het
begrijpen. Het presenteert de feiten achter het nieuws, vooral in tijden van nepnieuws kan dit
een goede tool zijn voor de inwoners om zich goed/objectief te informeren."
Deze aspecten waren volgens de jury doorslaggevend. Oberon is op basis van de
beoordelingscriteria de winnaar van de Open Stateninformatie app challenge 2018.
Meer informatie over de app challenge en een samenvatting van de ingestuurde ideeën van
alle deelnemers is te vinden op de website: challenge.openstateninformatie.nl

