
De UiTdatabank: updates, 

tips & tricks

Alles wat je nog niet wist over de 
UiTdatabank!



Goeiemorgen! 

Karel Tessa



Wat staat er op de planning

- UiTdatabank in een notendop 
- Hoe vereenvoudigen we het invoeren?
- Wat gebeurt er met je evenement na je invoer? 
- Een blik op de toekomst van de UiTdatabank



UiTdatabank in een notendop



UiTdatabank is een team

Product Manager

Developer Developer

Kwaliteitsmanager

Contentbeheerder Contentbeheerder 
& Helpdesk

Product Support & 
Development

HelpdeskAPI Engineer - 
Developer

2 Developers



Hoe werkt de UiTdatabank?

Entry Api www. uitdatabank.be



Hoe werkt de UiTdatabank?

UiTdatabank

+200 000 events 
(jaarlijks) 

+ 1.000 online 
websites / kanalen

& tal van offline 
kanalen…

+ 25 miljoen API 
calls per jaar

Ruwe data

Via Widgets 

Search api 3
{ JSON } 



Enkele cijfers 
1 500 000 events 

75 000 
invoerders

200 000 events
/ jaar 

1. Lessenreeks

2. Concert

3. Sportactiviteit

4. Film

5. Kamp of 
activiteit 

17 000 events

90 500 events

17 800 online events

8000 events

62 % manueel 

38 % import

206 000 

1 700



Enkele cijfers 



Vraag en antwoord via de helpdesk



Is de UiTdatabank succesvol? 

Volledigheid

Uniekheid

Rijkheid

Consistentie

Correctheid



Invoeren in UiTdatabank

Hoe maken we het 
eenvoudiger?



Herinneren voor volledigheid



Verwittigen voor invoer

Een experiment met festivals

● Populair aanbod: 
○ Festivals worden gemiddeld 42x aangeklikt tov 17x gemiddeld
○ Er wordt meer doorgeklikt op eventpagina’s van festivals: 11% tov 7% gemiddeld

● (Grote) Festivals komen jaarlijks terug: 



Manueel checken is veel werk

○ Per Provincie
○ Manueel kleurcodes aanbrengen en info toevoegen: mailen, zelf invoeren, ..
○ Recurrent opvolgen

●



Monitoren van de aanwezigheid

We monitoren de volledigheid via een 
Dashboard dankzij een algoritme dat 
op naam ‘scant.

○ Blauw: festival is voorbij
○ Groen: festival is ingevoerd
○ Oranje: organisator verwittigen (4 

mnd)
○ Rood: zelf invoeren (2 mnd)
○ Wit: nog niet ingevoerd, nog 

voldoende tijd

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/3bd9920b-9ea6-43d7-9006-a59032d8b4e0/page/pUYsC


Meldingen voor actie

We updaten na een interne 
notificatie:

○ Begin van elke maand
○ Naar een interne medewerker
○ Overzicht van nieuwe groene, 

oranje en rode festivals
○ Uitvoeren van actie
○ Bijhouden van aantal ‘fouten’ 

voor optimalisatie



Opschonen van data
Uniekheid



Double trouble met dubbele locaties

Waarom dubbels?

● Verschillende schrijfwijzes: CC Evergem | Cultuurcentrum Evergem | 
CC Evergem - Stroming | …

● Bestaan van sub locaties: Kunstencentrum Vooruit | Kunstencentrum 
Vooruit - Balzaal | Kunstencentrum Vooruit - Theaterzaal | …

● Naamswijzigingen: Handelsbeurs Concertzaal → Ha’ Concerts
● Slordige invoer
● Imports (via verschillende kanalen)
● …



Double trouble met dubbele locaties

Het resultaat:



Double trouble met dubbele locaties

Hoe we dat oplossen 
/ rechtzetten:



Double trouble met dubbele locaties

Het resultaat:



Double trouble met dubbele locaties

Hoe we dat voorkomen: 
betere & gerichte developer 
documentatie



Info op de juiste plaats
Consistentie



Je evenement verandert…



Je evenement verandert…



Je evenement verandert…



En dan publiceren we ….?

● UiTinVlaanderen: 
○ Afgelaste evenementen worden niet meer weergegeven

● Widgets:
○ Afgelaste evenementen worden niet meer weergegeven? 

● Api-partners: 
○ aanpassingen moeten op maat ontwikkeld worden



Toeleiden naar nieuwe functie (Accuraatheid)

● Opheffing lockdown als aanleiding
● Tweewekelijks voor aankomende 

evenementen
● Ingevoerde activiteiten via 

uitdatabank.be
● Voor ‘dag’-evenementen



Wat na je invoer?

Hoe gaan we aan de slag 
met jouw evenement? 



Wat na je invoer: Vlieg en UiTX (Rijkheid)

● ‘Vlieg’-evenementen worden gelabeld op basis 
van beschrijving en leeftijd

● ‘UiTX’-evenementen worden gecureerd op basis 
van organisator en leeftijd 

Je evenement kan eenvoudiger 
teruggevonden worden op 
UiTinVlaanderen



Wat na je invoer: Producties 

‘Funeral’- Ontroerend Goed
16 december 2022
CC De werf - Aalst

‘Funeral’- Ontroerend Goed
18 december 2022
Biekorf Theaterzaal- Brugge

‘Funeral’- Ontroerend Goed
20 december 2022
CC Asse

Dezelfde inhoud, ander 
tijdstip of locatie

‘Funeral’- Ontroerend Goed

Aalst
Brugge
Asse







Wat na je invoer: Taaliconen (Rijkheid) 

● Nederlandstalige activiteiten promoten bij 
personen die nederlands willen oefenen

● Katalysator om deel te nemen
● Hoeveel Nederlands heb je nodig om 

comfortabel deel te nemen?



Wat na je invoer: Toegankelijkheid 



Wat na je invoer: Toegankelijkheid  (Rijkheid)



Wat na je invoer: recommended events (Rijkheid)



Testproject- Wat na je invoer:
Overzicht ingevoerde aanbod (Accuraatheid)

● Evenementen komen vaak binnen via een ‘import’
● Minder ‘bewustzijn’ over de ingevoerde 

activiteiten
● Gebeurt vaak ook bij ‘Grote Culturele Huizen’
● Concrete contactpersonen verzameld
● Sturen van een overzicht met ingevoerd aanbod

○ Klopt het?
○ Hoe verrijk ik het?
○ Hoe ziet het eruit?



De toekomst van de
UiTdatabank

Wat mag je nog 
verwachten?



Online evenementen (Consistentie)



und für Enthusiasten… (Volledigheid)



Mogelijkheid om een video toe te voegen (Rijkheid)



Met minder moeite & clicks door het invoerformulier 
(Uniekheid/Rijkheid)



We vertellen je hoe volledig je evenement is 
(Rijkheid)



More to come…

Uit een bevraging van invoerders leerden we dat er:

- Nood aan inzichten over het bereik van een evenement
- Kunnen bijsnijden van afbeeldingen om beter te ontsluiten
- Meer tips om beter in te voeren in UiTdatabank



 

Bedankt! 

Vragen? 
karel@publiq.be
tessa@publiq.be

mailto:karel@publiq.be


Wil je op de hoogte blijven? 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.publiq.be/nieuwsbrief


