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Gebruik van Mezuro data in de praktijk 
Workshop voor gemeenten en provincies 

 

De belangstelling voor big data bij decentrale overheden neemt sterk toe. Het gaat daarbij niet alleen 

om de ‘eigen’ big data uit registraties en bestanden, het gaat ook om het gebruik van data van 

andere organisaties.  Na oriëntatie, verkenningen en pilots zijn diverse overheden inmiddels concreet 

aan de slag gegaan met big data.  

Eén van deze bronnen is data uit mobiele telecom netwerken. Deze data, voor geheel Nederland 

beschikbaar, kan niet alleen bestaande arbeidsintensieve vormen van veldwerk vervangen maar het 

kan ook nieuwe toepassingsmogelijkheden genereren. Welke voorbeelden van toepassingen in de 

beleidspraktijk zijn er? Wat zijn de voor en nadelen van deze data?  

Deze workshop laat enerzijds praktische toepassingen zien en biedt anderzijds ook een kijkje onder 

de motorkap van de data-visualisatie. De workshop heeft dus zowel een meer beleidsinhoudelijke als 

een meer data-technische component. Het is mogelijk om de gehele workshop of één van beide 

delen bij te wonen.  

Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. 

Aanmelden: 

Via de link: inschrijven workshop Mezuro informatie  kunt u zich aanmelden voor de workshop. 

 

Wat is Mezuro-data? 

Data bronnen zoals anonieme signalering data uit mobiele telecom netwerken bieden 

mogelijkheden om nieuwe en andere inzichten te creëren op gebied van toerisme, binnensteden, 

retail, evenementen, drukte en veiligheid, verkeer en vervoer. Vraagstukken uit verschillende 

beleidsterreinen kunnen hiermee worden beantwoord. Mezuro is een data analyse bedrijf en  

heeft een platform ontwikkeld op basis waarvan de Mezuro informatie wordt gecreëerd, geheel 

conform de Privacy richtlijnen.  

Mezuro werkt hiertoe samen met VodafoneZiggo. 

In de markt werkt Mezuro samen met haar partners uit haar ecosysteem, Kennispunt Twente, 

DAT.Mobility, (onderdeel van Goudappel Groep), Zicht op Data en BRO. 

 

http://www.mezuro.com/
https://www.mezuro.com/inschrijven


          
 

Mezuro BV,Leeuwenveldseweg 5, kantoor 22 
1382 LV Weesp 

Tel; +31 (0) 294-415159 
www.Mezuro.com 

 
 

                                                                        

Programma Workshop 
 

09.30-09.55 uur  Ontvangst 

09.55-10.00 uur Welkom 

10.00 -12.00 uur   De beleidspraktijk met Mezuro data. 

 

1. Kennispunt Twente als het gaat om de omgang met de Mezuro informatie, welke 
beleidsvragen beantwoorden ze, hoe combineren ze informatie uit verschillende bronnen en 
welke rapportage mogelijkheden gebruiken ze 

2. Zicht op Data, geeft een toelichting op vraagstukken zoals  toerisme, evenementen en 
binnensteden en verschillende rapportage mogelijkheden. 

3. BRO, gebruik Mezuro informatie in samenhang met de beleid cyclus, hoe kan de Mezuro 
informatie bijdragen aan de rapportage behoeften vanuit de wetgeving en beleidscyclus 

4. DAT.Mobility, gebruik van Mezuro informatie in verkeersmodellen t.b.v. vraagstukken in 
relatie tot vervoer- en verkeer 

5. Vragen en antwoorden, gesprek met de 4 sprekers 
 

12.00-12.45 uur  Lunch  

12.45-13.15 uur  ‘Onder de motorkap’  

 

1. Mezuro geeft achtergrond van de Mezuro informatie, hoe is het opgebouwd, hoe is de 
privacy geregeld, wat levert Mezuro en hoe werkt Mezuro samen met haar partners 
 

2. Hands-On ervaring opdoen met het creëren van inzichten: 
Er zijn vier Kennistafels waarbij de aanwezigen aan twee verschillende tafels kunnen 
deelnemen. 

a. Onder leiding van Kennispunt Twente zelf aan de slag met de woonplaats en verblijf 
informatie van uw gemeente/provincie of maatwerkgebied. Werksessie onder 
leiding van Kennispunt Twente 

b. Verkeer en Vervoer onder leiding van DAT.Mobility. De Mezuro informatie is geschikt 
gemaakt voor gebruik in verkeer modellen. Een werksessie over actuele 
vraagstukken. 

c. Gebruik van de Mezuro informatie in de beleid cyclus. Een werksessie onder leiding 
van BRO. Hierbij wordt aan de hand de beleidscyclus stilgestaan bij de verschillend   
aspecten van het creëren en rapporteren van informatie. 

d. Informatie visualisatie onder leiding van Zicht op Data, Een werksessie waarin het 
gemakkelijk gebruiken en combineren van de informatie en het toegankelijk maken 
daarvan centraal staat. 

http://www.mezuro.com/
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13.15-14.15 uur  Ronde 1  

De aanwezigen kunnen deelnemen aan één van de twee opgegeven tafels 

14.15- 14.30 uur Korte break 

14.30-15.30 uur Ronde 2 

De aanwezigen kunnen deelnemen aan de andere, door hen opgegeven tafel 

15.30-16.00 uur Samenvatting en feedback op de dag 

16.00-17.00 uur Afsluitende borrel 
 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
DATUM :  26 juni 2019 
TIJD  :  9:30 – 17:00 uur 
LOCATIE :  Vergaderlocatie ‘De Witte Vosch’ 

Oudegracht 46 
Utrecht 

 Circa 10 min. vanaf Utrecht CS 
 

 

http://www.mezuro.com/

