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Data delen …

Niet omdat het leuk is, maar noodzakelijk in het werk:

• Afspraken vastleggen

• Coördinatie van activiteiten van vele losse partijen

• Aantonen aan de overheid



Data Delen / Grip op je data:

- Maar hoe werkt het dan?

- Wat is er nu en in de toekomst 

mogelijk?

- Is het werkelijk zo ingewikkeld?

Herman en Willem nemen jullie mee in 

de wereld van data delen
Grip op data

data 

security

data 

eigenaar

data 

waarde

data 

vraag

Grip op je data



Herman Wagter



Veilig en 

gecontroleerd 

data delen

Schaalbaar, federatief en 

laagdrempelig



Datadelen in de logistiek

Hoe ziet dat er nu uit…



Datadelen in de logistiek nu
Veel bilaterale lijntjes met non-standaard implementaties

Dashboarding Track & trace Uitstoot

Applicaties

Primaire logistiek

TOS TMS WMS

Bellen

Mailen Digitaal



Hoe maken we dit schaalbaar?



Veilig en gecontroleerd data delen
In een open (soft) infrastructuur voor federatieve datastelsels (data spaces)

Data applicaties

Primaire logistiek

Infrastructuur

Inspired by

TOS TMS WMS

Dashboardi

ng

UitstootTrack&Trac

e



Hoe werken we daar samen aan?



Samen werken om veilig en gecontroleerd data te delen
Wie pakt de handschoen op?

1. Overheid & Topsector

Standaarden ontwikkelen,  

herbruikbaarheid, federatief, 

katalysator & governance.

2. Logistieke bedrijven

Tijd en geld investeren & kritisch 

zijn naar omgeving

3. Samenwerken 

Minder praten, meer doen!

Usecases opstarten, actief meewerken & hulp 

zoeken



Rol Poort8?



Veilig en gecontroleerd data delen
Open infrastructuur voor federatieve datastelsels (data spaces)

Data applicaties

Primaire logistiek

Infrastructuur

Inspired by

TOS TMS WMS

Dashboardi

ng

UitstootTrack&Trac

e



Veilig en gecontroleerd data delen
Poort8 faciliteert autorisaties met een SaaS en implementatiesupport

Autorisaties

Toestemming 

geven. Wat mag je 

met de data.

Identificatie en 

Authenticatie

Vaststellen en zeker 

zijn met wie je te 

maken hebt. 

Afspraken



Schaalbaar, federatief en laagdrempelig 
Toegepast in drie stappen

Schaalbaar, door een 

gedeelde infrastructuur 

te gebruiken

Federatief, te gebruiken 

in meerdere datastelsels 

en componenten zijn 

uitwisselbaar 

Laagdrempelig, zorg 

dat je begint! Je hoeft 

niet alle componenten 

in een keer toe te 

passen



Aan de slag dus ☺



Prijsvraag van Topsector
Datadelen in de achterland keten van rederij tot verlader



Veilig en gecontroleerd data delen. 

DATA-GEBRUIKER

Welke basis rollen zijn er en hoe houdt de data-eigenaar grip op zijn data

DATA PROVIDERDATAGERECHTIGDE

AUTORISATIE

REGISTER

Data

Autorisaties



Datadelen in de praktijk

DATA-GEBRUIKER

Eenvoudige toegang tot scheepsdata via Hey Wim

DATA PROVIDERDATAGERECHTIGDE

AUTORISATIE

REGISTER

ECT Hey Wim EGS

Data

Autorisaties



Datadelen in de praktijk
Eenvoudige toegang tot container data via Hey Wim

“Vraag vandaag nog 

toegang aan”
You do not have access to the required data 

from terminal ECT. Do you want to request

access?

Yes No

https://www.youtube.com/

watch?v=aR6TpSoDbLM&t=68s

https://www.youtube.com/watch?v=aR6TpSoDbLM&t=68s


Slides van willem



#ignite8

#ignitethefuture

www.poort8.nl

linkedin.com/company/poort8

twitter.com/poort8nl



Bedankt voor de aandacht!

Meer informatie:

Smartlogistics@smartwayZ.NL

herman.wagter@topsectorlogistiek.nl 

willem@poort8.nl 


