
wat is jullie opdracht en hoe vullen jul-
lie die in?
Ons doel is iedereen de mogelijkheid te 
bieden datawetenschapper te worden. 
Dat klinkt misschien wat zwaar, maar 
dankzij technologie wordt dat nu moge-
lijk. kijk, er worden enorme hoeveelhe-
den data gecreëerd, en die doorzoeken 
is vaak een helse opdracht. Wij maken 
zoeken in die Big Data mogelijk, door 
verschillende databronnen te ontsluiten, 
alle data erin te categoriseren (dat doen 
we o.m. via ontologieën), en de linken 
tussen al die verschillende data zicht-
baar te maken (bijv. via ‘linked data’ 
technologieën). Dat is semantisch zoe-
ken in notendop. 

Het resultaat is dat een oneindig aan-
tal databronnen op een gemakkelijke 
manier doorzocht kunnen worden door 
eender wie. Speciale expertise om erg 
complexe zoekopdrachten uit te voe-
ren, is niet meer nodig. Je zoekopdracht 
start eenvoudigweg met het ingeven 
van een trefwoord. Van daar kan je 

telkens verder filteren en dieper in de 
data doordringen. Het systeem denkt 
als het ware met je mee. 

welke ambities willen jullie nog graag 
verwezenlijken? 
We willen nog zoveel mogelijk openda-
tabestanden ontsluiten, onze internati-
onale aanwezigheid verder uitbouwen 
o.m. door een kantoor in de Verenigde 
Staten te openen, en onze semantische 
zoektechnologie in zoveel mogelijk sec-
toren uitrollen. 

Jullie grondstof is dezelfde als die 
van de bibliotheek- en archiefsector. 
Zorgen de raakvlakken ook voor 
samenwerkingen? 
Er zijn zeker mogelijkheden tot samen-
werking. O.m. als pleitbezorgers voor 
het openstellen van data. Hoe meer 
open data er ontsloten kan worden, 
hoe beter. Vanuit Ontoforce kijken we 
daarvoor naar hele diverse bronnen en 
praten we met heel veel verschillende 
partijen. uiteindelijk, hoe meer open 

data op een gemakkelijke manier door-
zoekbaar is, hoe meer data-initiatieven 
we kunnen ondersteunen. Zowel sociale 
als private. Binnen de biotechnologi-
sche sector zijn we ervan overtuigd dat 
we op die manier meer patiënten kun-
nen helpen. Ook binnen andere sectoren 
zijn er heel veel kansen om gezamenlijk 
meer innovatie te stimuleren. 

We benadrukken daarbij ook altijd dat 
Ontoforce absoluut geen lock-in model 
hanteert. Open data zijn bij ons altijd 
helemaal open. Er zijn geen verborgen 
kosten of kleine lettertjes. Zo werken we 
o.m. samen met uGent rond hun open 
archief. En dat willen we graag nog ver-
der uitbreiden. 

Hoe zien jullie het verhaal van open 
data evolueren? 
Als eerste, algemene trend, verwach-
ten wij een veel bredere adoptie van 
open data de komende jaren. Meer data 
zullen open worden en er zal ook veel 
meer mee gewerkt worden, door zowel 
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individuen als organisaties. We zien het 
ook meer en meer een prioriteit worden 
van overheden en publieke instellingen, 
wat erg goed is. 

Daardoor zal de groei van open data 
versnellen, en dat zien we als een 
tweede belangrijke trend. Open data 
zullen nog meer op kruissnelheid 
komen. Er zal een kritische massa ont-
staan die de verdere groei zal stimule-
ren zodat er nog meer initiatieven zullen 
ontstaan om open data beschikbaar en 
consulteerbaar te maken. 

En dat is meteen de derde grote trend 
die we zien: een drastische toename in 
het aantal connecties tussen allerlei ver-
schillende soorten open data. Het grote 
probleem van data, ook open data, is 
dat ze verspreid zitten over vele ver-
schillende databases en er verschillende 
systemen nodig zijn om ze te consulte-
ren. Het interlinken van open data zal 
meer en meer gemeengoed worden, 
waardoor we met zijn allen ook een 
heel pak slimmer zullen worden. De hele 
opendatabeweging is volop in beweging 
en het is super boeiend daar deel van 
uit te kunnen maken. 

wat kunnen jullie de BAD-sector nog 
bijbrengen? 
Wat wij met Ontoforce doen, is de 
zogenaamde ‘query paradigm’ oplos-
sen. Het probleem is vaak dat je al moet 
weten waar de data zitten en hoe je ze 
moet bevragen. Een typisch voorbeeld 
zijn booleaanse operatoren, zoals “en” 
en “of”, in combinatie met de keuze 
van trefwoorden. Je kan je zoekresul-
taten via bijv. Google deels sturen door 
je zoekwoordenreeks op een bepaalde 
manier op te bouwen, maar dat vereist 
opnieuw een bepaalde kennis en je 
moet al de relevante trefwoorden ken-
nen. Met onze semantische zoektech-
nologie wordt dat overbodig. Je kan 
je zoektocht eender waar starten, en 
doordat we alle data interlinken, komen 
alle mogelijke, logische relaties automa-
tisch naar boven. Via de filtering kan je 
dan zelf je eigen zoekpad samenstellen, 
zonder dat je bijkomende kennis nodig 
hebt van relevante trefwoorden of boo-
leaanse operatoren. Zoeken wordt zo 
enorm vereenvoudigd. We zijn dan ook 
overtuigd dat semantisch zoeken een 
heel relevante bijdrage kan zijn binnen 
de BAD-sector. 

Daarnaast kan ook onze expertise in het 
ontsluiten van databases erg waardevol 
zijn voor jullie. Via onze technologie 
wordt het mogelijk om databases 
heel snel en efficiënt doorzoekbaar te 
maken. Er zijn helemaal geen lange, en 
daardoor dure, integratietrajecten meer 
nodig. Door het ontsluiten van databe-
standen laagdrempelig te maken, kun-
nen meer data sneller open gemaakt 
worden.

En andersom, wat kunnen jullie nog leren 
van de BAD-sector? 
De BAD-sector is erg goed in ‘pro-
venance’, het bijhouden een verrijken 
van de herkomst van data. Dat is cru-
ciaal voor data management, en zal 
nog aan belang winnen wanneer meer 
open data ontsloten wordt. Dat houdt 
ook verband met de betrouwbaarheid 
van het bronmateriaal, wat belangrijker 
worden wanneer meer data beschikbaar 
wordt. Niet alle data zijn even waarde-
vol en de origine van de data is dan een 
factor die mee zal bepalen of bepaalde 
data meer of minder in weging worden 
gebracht. Dat lijkt ons een element te 
zijn waar wij van de BAD-sector nog 
heel wat kunnen opsteken. 

“ HET RESULTAAT IS DAT EEN ONEINDIG AANTAL DATABRONNEN 
OP EEN GEMAkkELIJkE MANIER DOORZOCHT kuNNEN WORDEN 
DOOR EENDER WIE.
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