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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling van
een tool.)
Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld, zo
nee datum van deﬁni eve versie
Website
Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool –
wat het kan / welk probleem het
oplost (max 200 woorden)

NR van de tool: 77
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Rijksins tuut voor Volksgezondheid en Milieu + Nederland

2021
Ja
h ps://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/dataportaal/samen‐analyseren‐tool
Op het Samen Meten dataportaal zie je ‐ naast een actueel beeld van alle sensoren ‐ ook
hoe de luchtkwaliteit varieerde over de afgelopen zeven dagen. Maar vaak wil je nog veel
meer weten. Bijvoorbeeld of de luchtkwaliteit doordeweeks slechter is dan in het weekend,
of hoe de luchtkwaliteit afhangt van de windrichting.
Om dit soort vragen te beantwoorden moet je de sensordata analyseren. Deze analyse is
niet altijd eenvoudig. Om een eerste stap daarin te zetten, hebben we de Samen
Analyseren Tool ontwikkeld: een interactieve tool om de data met een paar klikken op
verschillende manieren te laten zien en zo verschillende vragen te onderzoeken. De
waarden in de tool geven een indicatie van de fijnstofconcentratie. Door bijvoorbeeld
groepen sensoren met elkaar te vergelijken kun je mogelijk patronen in de data
ontdekken.

Tool kan ingezet worden door de
overheid

Ja

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar
Wat is het verdienmodel van de
betreﬀende tool
In welk land wordt de tool al
ingezet?

Nederland

Is er een ondersteuning voor
verschillende talen, zo ja welke
talen
Toepassing van een tool / op welk
schaalniveau kan de tool worden
toegepast (niveau van de: wijk,
stad, provincie, land, wereld)
Op welke markt richt de tool
zich? (Nederland, Europa, Wereld)

Nee

Wijk / Stad / Provincie / Land

Nederland
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