Verslag Strategisch Overleg GeoSamen
Datum:
Locatie:

dinsdag 14 maart 2017 van 10.00 tot 12.00 uur
GeoBusiness Nederland in Amersfoort

Aanwezig:
Mark Herbold (Voorzitter)
Rob van de Velde
Camille van der Harten (verslag)
Jaap Zevenbergen
Jantien Stoter
Noud Hooyman

Afwezig:
Sjors Slaats (Kernteam)

1. Welkom
• Mark Herbold is voorzitter.
• Sjors Slaats heeft zich wegens ziekte afgemeld.
2. Verslag Strategisch Overleg (1-11-2016)
Tekstueel / inhoudelijk geen opmerkingen.
Naar aanleiding van verslag:
Er zijn twee acties. Trip UK heeft ondertussen plaatsgevonden. Het idee om een ‘LEF’ sessie te
laten organiseren door Peter ter Haar wordt eerst binnen de ‘overheid’ opgepakt en later breder
getrokken.
3. Status Innovatiekaart en factsheets
Er is weinig veranderd aan de huidige versie. Tijdens de GeoBuzz is de innovatiekalender
gepresenteerd en was er een mogelijkheid activiteiten toe te voegen. Het opstellen en bijhouden
van dit overzicht wordt door iedereen als waardevol gezien.
Afgesproken wordt om de kalender periodiek (‘een aantal keer per jaar’) te actualiseren en dus
niet continue te updaten zoals dat nu het geval is.
4. Bundelen agenda’s uit de driehoek
•
Professioneel opdrachtgeverschap – aanpak en marsroute
Dit wordt opgepakt door Camille en Sjors. Vanuit GeoBusiness Nederland wordt er
gewerkt aan een ‘manifest’ of stellingen aan de hand waarvan een discussie kan worden
gestart met de partners in de geo-sector. Deze bijdrage zal medio april worden gedeeld
met partners in de overheid. Idee was om hier een bijeenkomst voor te organiseren maar
dit lijkt niet haalbaar. Daarom zal dit per mail en telefonisch worden opgevolgd.
Vervolgens zal het manifest / de stellingen worden besproken in volgend Strategisch
Overleg.
• De onderzoeksplannen (bijlage 2 en 3) worden toegelicht door Jaap en Jantien. Er wordt
geconstateerd dat dit een goed overzicht geeft en er veel paralellen zijn met de
‘Geoagenda’. De Geoagenda zal worden besproken in het GI-Beraad van 29 maart 2017.
Er wordt ondermeer gesproken over de Geoagenda als een document waarin het
probleem / de uitdaging meteen wordt gekoppeld aan de oplossing.
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Voorgesteld wordt om: (i) te kijken wat vanuit de NCG plannen hier aan kan worden
toegevoegd; en (ii) input ophalen bij de partners vanuit bedrijfsleven en onderzoek en
wetenschap.
Iedereen wordt uitgenodigd input direct te sturen naar Noud.
Tot slot wordt opgemerkt dat het goed is om tijdens het volgend Strategisch Overleg het
afstemmen van de agenda’s uit de driehoek en de acties te bespreken met een bredere
groep. Voorstel is om ook andere mensen hiervoor uit te nodigen.
Actie: Voor Strategisch Overleg van 9 mei 2017 ook andere collega’s uit de sector uitnodigen.
Voorstel wordt gedaan door Camille / Sjors – doel aantal strategische onderwerpen met
meerdere personen bespreken.
5. Voortgang / afstemming inhoudelijke thema’s
•
Terugkoppeling Studiereis Londen:
Reis wordt door diegenen die mee hebben gedaan als waardevol gezien. Was inspirerend
en een goede gelegenheid om de Nederlandse collega’s in een andere setting te kunnen
spreken.
Peter ter Haar werkt met voorbereidingsgroepje aan voorstel voor een GeoHub in
Nederland.
Lessons learned: anders omgaan met open data en ontsluiten van data anders
aanpakken (rol private sector?)
• Bijlage 5 (Nederland 3de op de GeoSpatial Readiness Index) wordt toegelicht door Rob
en kort besproken. Afgesproken wordt om dit artikel breed te delen onder de eigen
achterbannen.
6. Overleggen GeoSamen in 2017
Strategisch Overleg
Dinsdag 9 mei 2017 van 10.00 tot 12.00 uur (Dataland – Gouda)
Dinsdag 3 oktober 2017 van 10.00 tot 12.00 uur (Geonovum – Amersfoort)
Top Team
Hans Tijl is verhinderd op donderdag 6 april 2017. Noud en Camille zullen nog overleggen of
ze dit overleg door laten gaan of verplaatsen.
Nog te besluiten:
De voorgestelde werksessie ‘Professionele Overheid’ op 12 april 2017 zal niet worden
ingepland. Zie actie onder 4.
7. Rondvraag en sluiten vergadering
• Rob informeert de vergadering over het project Linked Data dat na 5 jaar wordt
afgesloten. Hij heeft voor iedereen een boekje dat is gepresenteerd tijdens de afsluitende
bijeenkomst van het project. Activiteit wordt voortgezet door BIG Data Value Center en
ECP.
• Geonovum viert 10-jarig bestaan op 31 mei 2017.
• GeoBusiness Nederland viert 10-jarig bestaan op 22 juni 2017 in het GeoFort.
• Dataland Congres is op 15 juni 2017 in het Spant in Bussum.
• Jantien informeert de vergadering over de OGC Technical Planning Committee Meeting in
Delft (20-24 maart 2017).
Vergadering wordt gesloten om 12.00 uur.
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