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OSLO – Deelmobiliteit



Agenda
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Welkom en agenda Informatie Vlaanderen 15’ 14u00 – 14u15

Aanleiding en context
(decreet Basisbereikbaarheid)

Departement MOW 15’ 14u15 – 14u30

Belang van interoperabiliteit
voor de sector

ITS 15’ 14u30 – 14u45

Belang van interoperabiliteit
voor lokale besturen

Stad Antwerpen 15’ 14u45 – 15u00

Open Standaarden voor Linkende 
Organisatie (OSLO): proces en methode

Informatie Vlaanderen 30’ 15u00 – 15u30

Vragenronde Informatie Vlaanderen 15’ 15u30 – 15u45



Aanleiding en context
(decreet Basisbereikbaarheid)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken



Stad Antwerpen

Belang van interoperabiliteit 
voor lokale besturen



Peter Van der Perre (ITS.be)

Belang van interoperabiliteit
voor de sector



CONTENT

• ITS.be & importance of interoperability

• A specification for bike & step sharing

• Points of attention & possible solutions



ITS.BE & IMPORTANCE OF 
INTEROPERABILITY



ITS.BE
“SUSTAINABLE MOBILITY ENABLED BY TECHNOLOGY - IMPARTIAL, 

PUBLIC-PRIVATE, MULTIMODAL”





ITS CONGRESS 3 OCTOBER 2019

2018:

580 registrations (=max limit) (+14%)

505 participants (+13%)

47 indoor & 5 outdoor stands (+22%)

33 MaaS-stakeholders meet&greet



PRIORITY DOMAINS

• Multimodality

» MaaS - Mobility as a Service

» MMM - Multimodal Mobility

Management

• Automotive

» ACE - Autonomous, 

Connected and Electrical

vehicles

» RUC - Road User Charging

extensions



MAAS ALLIANCE

• MaaS providers

• Mobility providers

• Authorities

• Technology 

providers

• Knowledge 

centres

• End users



ACTION PLAN ENABLERS

• Legal and fiscal enablers
» eg mobility budget 

• Market development
» eg various forms of support for 

MaaS providers …

• End-user awareness
» eg organisation of end-user 

experiences …

• Technical enablers
» eg specification for bike & 

stepsharing

• Infrastructure

» Multimodal hubs

MaaS action plan

www.its.be/maas

http://www.its.be/maas


A SPECIFICATION FOR BIKE & STEP 
SHARING



KEY USE CASES

1. License models for shared mobility

2. Mobility central & MaaS market

3. Multimodal hubs (“transfer machines”)

4. Other



POINTS OF ATTENTION & POSSIBLE 
SOLUTIONS



ATTENTION

1. Scope creep 

 Deliverable roadmap

2. Pie in the sky - lack of immediate value

 GBFS & MDI profiles

 Linked open data version

3. Isolated specification

 Regions, BeNeLux, EU MaaS APIs

 Public-private



Informatie Vlaanderen

OSLO: proces en methode



Open Standaarden voor Linkende
Organisatie (OSLO2)
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• Eenduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie

• Gebaseerd op de principes van het semantische web
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Impact op kwaliteit en efficiëntie 
dienstverlening

Meervoudige kosten om informatie te 
koppelen

Gegevensbronnen bestaan als silo’s

Informatie wordt gemodelleerd en 
gestructureerd vanuit één perspectief

Applicaties kijken naar de reële wereld 
vanuit verschillende perspectieven





Voor wie is OSLO relevant?
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Business-analisten OntwikkelaarsProject-managersCIO’s & 
Productowners

Bepalen van 
informatienoden en 
informatie-strategie

Integreren van noden 
en strategie in 

projectplan

Uitwerken van 
informatiemodel op 
basis van behoeften

Implementeren van 
semantische afspraken 
in informatie-systemen



Thematische 

Werkgroep 

Deelmobiliteit

Verzameling van experts met 

kennis van bestaande data-

modellen en implementaties,  

verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van het domeinmodel.

Stuurorgaan 

Vlaams Informatie-

en ICT-beleid

Bekrachtigt standaarden na 

beoordeling van de 

documentatie van het gevolgde 

proces.

Product

owners

Verantwoordelijk voor het 

beheer van een standaard na 

diens ontwikkeling.

Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering voorziet in bindende afspraken cfr. art 7 van het decreet van 23 december 2016  

houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid met betrekking tot 

standaarden en bijhorende specificaties.

Belangrijkste actoren

Project Management OSLO
Verantwoordelijk voor het organiseren van werkgroepen, alsook de

communicatie met diverse belanghebbenden.

Permanente 

werkgroep

datastandaarden

Centrale coördinatie en 

opvolging van de 

werkzaamheden met betrekking 

tot de standaardisatie van 

informatie.



> Gebaseerd op internationale best practies van
onder meer ISA, W3C, IEEE, IETF en OpenStand

> Principes

▪ Samenwerking met alle belanghebbenden

▪ Brede consensus (gedragen standaard)

▪ Billijke en transparante beslissingen

▪ Interoperabiliteit en schaalbaarheid

▪ Openheid

Proces en methode
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Erkenningsprocedure
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Workshops

27Footer

September Oktober November December

16
Intentieverklaring opstellen 
en uitnodigen van 
geïnteresseerden voor 
eerste business workshop.

09
Workshop 1 06

Workshop 3

04
Workshop 5

25
Business workshop met 

stakeholders om de 
informatienoden te valideren 
en scope verder te verfijnen.

23
Workshop 2

20
Workshop 4

16
Opstart publieke 
reviewperiode 



Timeline
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2019 2020

September Oktober November December Januari Februari Maart

Offerte Informatie Vlaanderen/ Administratief 
proces 

Opzetten van de werkgroep en omgeving

Uitwerken planning workshops

Workshop 1: Business workshop, kick off 

Selectie use cases en opmaak draft standaard 
(sneuvelversie)

Validatie charter door Stuurgroep Informatie 
Vlaanderen 

Werkgroepen

Update standaard

Public review

Finaliseren standaard



> Applicatieprofiel en vocabularium (ns/mobiliteit?)

▪ Herbruikbare documentatie

> UML, RDF, HTML documentatie, SHACL, JSON-LD

Output (1/2)

30

RDF 

<https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#eigenaar> a owl:ObjectProperty ;
rdfs:label "eigenaar"@nl ;
rdfs:comment "De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object of gebied."@nl ;
rdfs:domain rdfs:Resource ;
rdfs:isDefinedBy <https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein> ;
rdfs:range <http://www.w3.org/ns/org#Organization> .

JSON-LD
"eigenaar": { 

"@id": "https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#eigenaar",      
"@type": "http://www.w3.org/ns/org#Organization"},



Output (2/2)

31

HTML  
documentatie

UML



Publicatie van standaard op data.vlaanderen.be
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http://data.vlaanderen.be/


> Elke standaard moet zijn afdwingbaarheidsniveau kiezen.

▪ vrijwillig

▪ pas-toe & leg uit

▪ verplicht 

Afdwingbaarheidsniveau
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Vragenronde



Bedankt!


