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Uitnodiging marktconsultatie: 
Raamcontract semantische profielen 

1 WIE ZOEKEN WE? 

In kader van het project “Raamcontract semantische profielen” nodigt het Agentschap Binnenlands 

Bestuur (ABB), samen met Digitaal Vlaanderen en Addestino Innovation Management, ondernemingen en 

freelancers uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. We richten ons op organisaties en 

freelancers met interesse/expertise in de technologie van Linked Open Data of interesse in nieuwe 

projecten/opportuniteiten rond Linked Open Data. 

De marktconsultatie zal online plaatsvinden en is opgesplitst in twee sessies: 

• Voor kmo’s en freelancers: maandag 18 oktober 2021 van 17u tot 18u30 

• Voor grotere organisaties: dinsdag 19 oktober 2021 van 9u30 tot 11u. 

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het 

inschrijvingsformulier op onze website in te vullen tot en met maandagochtend 18 oktober 2021 om 
9u . 

 
Schrijf je in via de link onderaan deze uitnodiging. 

2 CONTEXT PROJECT 

Als onderdeel van de talrijke digitaliseringstrajecten zetten ABB en Digitaal Vlaanderen sterk in op 
Linked (Open) data (LOD) als technologie om het uitwisselen en hergebruiken van informatie te 

vereenvoudigen. In dit kader loopt momenteel het project Semantics@yourfingertips onder het 
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten en realiseerden we aantal open source toepassingen zoals 

Gelinkt Notuleren met de Say editor en Toegankelijk Vlaanderen.  
 

Momenteel is er een stijgende vraag vanuit ABB, Digitaal Vlaanderen en de partneroverheden die volop 
digitaliseren. Echter, het aanbod aan semantische profielen die vertrouwd zijn met LOD voldoet niet 

meer om aan deze stijgende vraag te voldoen. Dit zorgt ervoor dat het opleveren van kwalitatieve 
semantische producten door ABB, Digitaal Vlaanderen en partners mogelijk niet meer gegarandeerd zal 

kunnen worden.  
 

https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/semanticsyourfingertips
https://gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/login
https://say-editor.com/features
https://toegankelijk.vlaanderen.be/
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3 DOEL PROJECT 

Om het tekort aan kwalitatieve (ontwikkel)profielen te kunnen mitigeren wil len ABB & Digitaal 
Vlaanderen fungeren als katalysator op de markt door te investeren in kennis en vaardigheden op vlak 

van de innovatieve LOD technologie.  
 

Dit project heeft als doel om mogelijke denkpistes te analyseren en te valideren met de markt alsook 
een krachtig signaal te geven naar de markt om te investeren in de technologie van LOD door een 

raamovereenkomst te sluiten met verschillende geschikte partijen zodat ABB en hun partners in staat 
zijn de actuele en toekomstige vraag naar semantische profielen in te vullen 

 
Het finale doel is om de technologie van LOD de komende jaren naar een hoger niveau te tillen. 

4 DOEL MARKTCONSULTATIE 

Tijdens de marktconsultatie willen we de verschillende denkpistes aftoetsen met de markt op vlak van 
aantrekkelijkheid, haalbaarheid en schaalbaarheid.   

 
Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de 

deelnemende bedrijven en organisaties. 
 

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf te laten 
vertegenwoordigen door een medewerker met kennis over het type projecten alsook het type 

profielen/skillset binnen de organisatie.  
 

De uitkomst van de marktconsultatie moet ABB en Digitaal Vlaanderen in staat stellen om één of 
meerdere geschikte oplossingen te realiseren om de actuele en toekomstige vraag naar semantische 

profielen in te vullen. 

5 WAAR EN WANNEER? 

De twee sessies van de marktconsultatie zullen volledig online plaatsvinden: 

• Voor kmo’s en freelancers: maandag 18 oktober 2021 van 17u tot 18u30 

• Voor grotere organisaties: dinsdag 19 oktober 2021 van 9u30 tot 11u. 
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ABB en Digitaal Vlaanderen zullen na afloop van het project de resultaten van de marktconsultatie 
publiceren op hun websites. 

6 INSCHRIJVEN 

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijven is verplicht. U kan inschrijven tot en met 
maandagochtend 18 oktober 2021 om 9.00 via volgende links: 

 
• voor grotere bedrijven: dinsdag 19 oktober 2021 van 9u30 tot 11u; 

• voor kmo’s en freelancers: maandag 18 oktober 2021 van 17u tot 18u30. 

 

Vóór de marktconsultatie zal u de link toegestuurd krijgen om deel te nemen 
 

 
 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/workshop-marktbevraging-semantische-profielen-grote-bedrijven
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/workshop-marktbevraging-semantische-profielen-kmo-freelancers

