
THE DATA  
HYPERMARKET



Vertrouwd 
data delen



Vertrouwd 
data delen

Wij willen zeggenschap over onze data. 
Wij, personen en organisaties, willen 
bepalen wie onze data mag zien of op onze 
voorwaarden mag gebruiken. Dat vraagt 
om transparante regels. Wat het veilig en 
vertrouwd maakt, omdat je zelf over  
de voorwaarden van  
uitwisselen gaat.
Daarom AMdEX. 



Data?
Dat is informatie waar je voortdurend 
nieuwe informatie van kunt maken.
Informatie waar we samen — door nieuwe 
vragen en nieuwe toepassingen — steeds 
slimmer van worden en nieuwe 
uitdagingen mee oplossen. 



Dat vraagt om gezamenlijke afspraken over 
privacy en eigendomsrechten. Dus: data 
delen met anderen maar zélf in control 
blijven. Dan wordt het vertrouwd om je 
dat data toegankelijk te maken. Vindbaar. 
Uitwisselbaar. Voor en door iedereen die 
er iets moois mee wil doen. 



Dat is AMdEX.
Voluit: Amsterdam Data Exchange.
Niet van Amsterdam. Wel begonnen in de 
Metropoolregio Amsterdam, maar voor de 
hele wereld. 



AMdEX gaat over alle soorten data. 
Data die consumenten graag delen. 
Data die bedrijven willen delen om te 
innoveren en beter samen te werken. 
Wetenschappelijke en onderzoeksdata. 
Open data.



Als we vertrouwd data kunnen delen, dan 
is één democratische markt voor data ook 
mogelijk. Dus niet de versnippering die 
we nu nog zien. Alle data is van waarde 
en ontstaan uit de beste bedoelingen. 
Maar het blijven lastig vindbare eilandjes, 
elk met andere afspraken, regels, 
belemmeringen en mogelijkheden. 



AMdEX is veel handiger met data. Een 
soort van supermarkt. Of nog beter — 
want we praten over een héle grote — een 
hypermarket met afdelingen voor elk 
wat wils. AMdEX maakt mogelijk dat jij 
met vertrouwen bepaalt welke van je 
eigen data met anderen kunnen worden 
gedeeld.



Een data hypermarket. Waar je kunt 
zoeken. Op ideeën komt voor nieuwe 
producten. Waar je kunt winkelen, kijken, 
kiezen, vragen en aanbieden. Waar je voor 
sommige dingen moet betalen.  
En voor andere niet. 



AMdEX brengt 
samen: vertrouwen, 
duidelijkheid, 
overzicht en 
mogelijkheden.




