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Persbericht 19.11.2014 
voor onmiddellijke vrijgave 

 
European Data Forum 2014 
Het forum waar de data-economie samenkomt 

 

Het European Data Forum (EDF) is een jaarlijkse ontmoetingsplaats voor het 
bedrijfsleven, onderzoekers, beleidsmakers en initiatieven om de uitdagingen 
en mogelijkheden van de Europese datagedreven economie te bespreken.  

De volgende editie van het EDF wordt in Athene, Griekenland gehouden op 19 en 20 maart 
2014. Op het programma staan presentaties en netwerksessies met toonaangevende leiders uit 
het bedrijfsleven, de academische wereld, beleidsmakers en vertegenwoordigers van 
netwerkinitiatieven. Onder de verscheidenheid van onderwerpen die worden behandeld zijn de 
laatste onwikkelingen op het gebied van onderzoek en technologie, training, kennisoverdracht 
en commercialisatie. 

De data-gedreven economie biedt een groeiende mogelijkheid om zaken te doen gebaseerd op 
de publicatie en het exploiteren van data. Het vormt een sleutelrol in het mogelijk maken van 
duurzame groei in Europa. Mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang op het gebied 
van Big Data en Linked Data, en ondersteund door verschillende beleidsacties zoals op het 
gebied van Open Data en de Digitale Agenda, is er een verscheidenheid aan belanghebbenden 
vanuit verschillende thematische gebieden en beleidsterreinen binnen de waardeketen van 
data die hier profijt van kunnen ondervinden. 

De kansen die de data-economie biedt zijn uitgebreid onderzocht. Men verwacht dat Open 
data zal bijdragen tot mogelijk €40 miljard aan economische voordelen in de EU (bron:  
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0) en Open Data kan mogelijk tot $3-5 
biljoen aan waarde ontsluiten in 7 sectoren (McKinsey:  http://bit.ly/Hv9OgH). Big Data is ook 
een uitgelezen mogelijkheid voor sterke economische groei. Big Data concurrereert qua impact 
met investeringen in de traditionele infrastructure en versnelt investeringen in  data 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0
http://bit.ly/Hv9OgH
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management oplossingen. Linked Data ligt ten grondslag aan de nieuwe generatie web- and 
kennis management oplossingen als ook de web of data (linked open data). Daarnaast kan de 
data-economie een katalysator zijn om oplossingen in een aantal sociale uitdagingen in de 
samenleving te lijf te gaan en biedt het de mogelijkheid om ICT integraal te ondersteunen in 
zowel overheid als het bedrijfsleven. 

Het is echter niet eenvoudig om de data-economie dusdanig te implementeren en 
ondersteunen dat resultaten daadwerkelijk worden behaald. Data wordt wel gezien als de 
nieuwe olie. Maar bestaan de motoren wel die afhankelijk zijn van deze olie? Hebben we 
fabrieken die op deze motoren draaien? Hebben we medewerkers die begrijpen hoe deze 
motoren werken? Waar komt de olie vandaan? Wat kan er verder mee geproduceerd worden? 
Zijn er neveneffecten aan het gebruik van deze olie? En wat gebeurt er met de paarden die 
vroeger werden gebruikt? 

Dergelijke essentiële vragen over de data-economie komen aan de orde op het European Data 
Forum in een multi-disciplinaire en groeiende gemeenschap van de belanghebbenden, om de 
voortgang, uitdagingen en mogelijke oplossingen te bespreken, en tevens om samen te werken 
om deze te implementeren. 

 Is Europa klaar voor de data-economie?  
Wat zijn zijn de innovatie- en verdienmodellen voor Open Data, Linked Data en Big Data? 
Welke platformen, marktplaatsen, beleidsplannen en strategieën moeten worden 
aangewend om ecosystemen rondom data te ontwikkelen? Welke sectoren leiden het 
aanbod en wakkeren de groei van de markt aan? Is de private sector klaar om nieuwe tools 
te integreren, data-experts in te huren, en mogelijk de verdienmodellen aan te passen? Wat 
is de levenscyclus van deze nieuwe ontwikkelingen op zakelijk niveau?  
 

 Vervult Europa een leidende rol in de data-economie van de toekomst?  
Europese onderzoekers hebben innovatie geleverd en de kiemen om een voordeel op de 
concurrentie te realiseren voor Europa; hoe verduurzamen we dit voordeel en breiden we 
het uit? Is onderzoek gericht op de juiste kerntechnlogieën of te veel verspreid over doelen 
die weinig winst zullen veroorzaken? Wat zij de thematische gebieden die nog 
onderontwikkeld zijn? Hebben we wellicht multidisciplinaire interventies nodig? Bestaan de 
juiste routes om commerciële exploitatie mogelijk te maken?  
 

 Is de data-economie voor iedereen?  
Maakt de publieke sector genoeg voortgang om open data open data beschikbaar te 
maken? Hoe kunnen we het beste omgaan met de wisselende vooruitgang in de lidstaten 
van de EU, en de uitdaging van de verschillende talen die gesproken worden? Is het risico 
reëel dat een digitale tweedeling ontstaat? Zijn alle sectoren op het gebied van onderzoek, 
technologie en industrie zich wel bewust van de nieuwe kansen en mogelijkheden? Doen  
we genoeg om de data-economie aan te wensen als een economisch voordeel voor 
iedereen? Hoe gaan we het beste om met de veranderingen in de verschillende sectoren? 
 



EDF2014 – http://2014.data-forum.eu 

 

3 

 Hoe kunnen we degenen die innoveren met data het beste bijstaan? 
Zoals aangegeven in het StartupManifesto (http://startupmanifesto.eu/), ‘Europa is niet zo 
effectief als andere werelddelen in het opstarten van nieuwe bedrijven die voorbestemd zijn 
te groeien. Ook is Europa niet goed in het voortbrengen van ondernemers die vertrouwen 
stellen in de kansen die hun eigen land biedt aan start-ups’. Hoe kunnen we het tij keren en 
de data-economie promoten als een aanjager van nieuwe banen? Wie moet onze 
ambitieuze jeugd onderwijzen en als mentor optreden? Wat zijn de tools, mentaliteit en 
interventies die deze verandering mogelijk kunnen maken? 
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Feiten over EDF2014  

Wat: European Data Forum 2014 (EDF2014) 
Waar: Athens, Greece 
Wanneer: 19 en 20 maart 2014 
Voor meer informatie (in het Engels): http://2014.data-forum.eu/ 
 
Twitter: https://twitter.com/EUDataForum , hashtag: #EDF2014 
Pers: http://2014.data-forum.eu/about/press-area 
LinkedIn Group: http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346  
Neem contact op (Engels) : edf2014@data-forum.eu  
Contact in het Nederlands: sander.vanderwaal@okfn.org  
 
 

EDF 2014 (Press) Contacts  

EDF2014 Conference Chair 
Martin Kaltenböck (Semantic Web Company, Vienna, Austria) 
Email: m.kaltenboeck@semantic-web.at 

EDF2014 Local Dissemination Chair  
Spiros Athanasiou (IMIS/“Athena” Research Center, Athens, Greece) 
Tel.  +30 210 6875450 
Fax +30 210 6856804 
Email: spathan@imis.athena-innovation.gr  

EDF2014 Press Area: http://2014.data-forum.eu/about/press-area 

 
 
--------------------------------------------- End of official press release --------------------------------------- 

(Please see further information on EDF2014 on the following pages) 
 
  

http://2014.data-forum.eu/
https://twitter.com/EUDataForum
http://2014.data-forum.eu/about/press-area
http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346
mailto:edf2014@data-forum.eu
mailto:sander.vanderwaal@okfn.org
mailto:m.kaltenboeck@semantic-web.at
mailto:spathan@imis.athena-innovation.gr
http://2014.data-forum.eu/about/press-area
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EDF2014 - Call for Contributions 

We are seeking inspiring presentations addressing fundamental technical, application, socio-
economic and policy-related topics related to Open, Linked and Big Data, in addition to 
position talks for Data visions for the future. The presentations will vary in format and focus 
depending on the anticipated audience and their contributors. Proposals will be reviewed by 
the Organising Committee of the EDF2014 according to their relevance to the scope and 
purpose of the event. 

If you are interested in participating as a guest speaker for the EDF2014, please read the Call for 
Contributions (http://2014.data-forum.eu/calls/contributions) and submit your presentation 
proposal no later than December 10, 2013 (22:00PM CET). 

 

Call for Exhibits 

The EDF 2014 exhibition space is an outstanding opportunity to showcase the advances you 
have made to solve real-world data challenges in the marketplace of tomorrow, in front of a 
pan-European audience of policy-makers, industrial executives and leading researchers. 

Whether commercial products or academic contributions, we solicit exhibits showcasing 
completed work. Particularly welcome are exhibits showcasing how the public sector are 
making use and benefiting from Open Data, Linked Data, and Big Data. Submissions will be 
reviewed by the Organization Committee of EDF2014 regarding their relevance to the scope 
and purpose of the event, and the novelty and maturity for adoption of the proposed exhibit. 

If you are interested in submitting an exhibit for the EDF2014, please read the Call for Exhibits 
(http://2014.data-forum.eu/calls/exhibits) and submit your proposal no later than February 14, 
2014 (22:00PM CET). 

 

Sponsoring of EDF2014 

The European Data Forum is a focal point for the top leaders and advocates of Open Data, 
Linked Data and Big Data technologies, thus offering key opportunities to increase the visibility 
of your company or organization. Sponsoring packages for the EDF2014 are especially designed 
to help you spread your message to a wide range of attendees from European industry, 
researchers, policy makers and user communities alike. 

If you are interested in becoming a sponsor of the EDF2014, please consider the available 
sponsoring opportunities (http://2014.data-forum.eu/sponsor-information) and contact the 
sponsor chairs of the EDF2014 via sponsoring2014@data-forum.eu. 

http://2014.data-forum.eu/calls/contributions
http://2014.data-forum.eu/calls/exhibits
http://2014.data-forum.eu/sponsor-information
mailto:sponsoring2014@data-forum.eu
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Programme Outreach EDF2014 

The final EDF2014 programme will be announced by January 2013 and will consist of two 
parallel tracks, comprising thematically-driven sessions, an executive panel on big data as well 
as an open data panel, and a workshop focusing on innovation aspects for the data economy. 

Several meetings of industry networks as well as of EC-funded research projects, volunteer 
networks and NGOs will be collocated with EDF2014, harnessing the heightened opportunities 
for collaboration and networking the European Data Forum provides. If you wish to organize an 
event collocated with the EDF2014, please send your proposals via e-mail to edf2014@data-
forum.eu 

Highlights of the EDF2014 Programme include: 

 Welcome message by Greek Government representatives (TBA) 

 Welcome message by Neelie Kroes, Vice President of the European Commission, in 
charge of the Digital Agenda 

 Welcome message by Prof. Giorgos Kaminis, Mayor of Athens and former Greek 
Ombudsman 

 Announcement of the winner of the European Data Innovator Award for 2014, in 
recognition of exemplary actions for innovation in the Data Economy 

 Executive Panel on Big Data and a panel on Open Data  

 An exhibition area over the two days duration of EDF2014 
 

The EDF2014 is an associated event of the Greek Presidency of the Council of the European Union. 

 

Registration – Travel Grants 

Registration and participation in the EDF2014 is free of charge, and will open in January 2014 at 
http://2014.data-forum.eu/registration. Given the already high interest for participation, early 
registration is advised. 
 
There is also a limited opportunity for financial travel support (mainly for SMEs and NGO/NPO). 
Please watch the EDF2014 website for further details.  
 

  

mailto:edf2014@data-forum.eu
mailto:edf2014@data-forum.eu
http://2014.data-forum.eu/registration
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Organisation 

The European Data Forum 2014 is supported by the European Commission and organized by 
leading Greek Data Economy stakeholders: 

 Institute for the Management of Information Systems / “Athena” Research Center 
(www.imis.athena-innovation.gr) 

 Department of Informatics & Telecommunications, National & Kapodistrian University 
of Athens (www.di.uoa.gr)  

Organizing partners of the EDF2014 include the following EC-funded research projects:  

 LOD2 (http://lod2.eu/) 

 BIG (http://big-project.eu/) 

 PlanetData (http://planet-data.eu/) 

 Optique (http://www.optique-project.eu/) 

 Euclid (http://euclid-project.eu/)  

 IQmulus (http://www.iqmulus.eu/)  

 vistaTV (http://vista-tv.eu/)  

 PublicaMundi (http://bit.ly/16Zeqak)  

 SemGrow (http://www.semagrow.eu/)  

 LEO (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/110225_en.html) 

 OpenDataMonitor (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/110761_en.html) and 

 LIDER 

 … more EDF2014 organising projects / partners coming soon. 

If you have any questions, feel free to contact us and we will follow-up with you. 

The EDF2014 conference team is looking forward to meeting you in Athens, Greece in March! 
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