
13:00 Ontvangst

13:30 Welkom & intro Jan Roodzand | Ruimteschepper

13:35 Geo Historie, Architectuur & Marketing 

Jan neemt ons mee in de ontwikkeling van het benutten van geo toepassingen 
binnen de Alliander organisatie. Hoe één en ander is ingericht en waarom 
(interne) marketing een belangrijke rol in dit traject heeft gespeeld. 

Jan van Gelder 
Informatie Manager | Alliander 

14:15 FNOP: de dynamiek van een uitruil 
 
Enexis en Alliander hebben de dienstverlening geoptimaliseerd door een 
uitruil van delen van hun verzorgingsgebieden. Dat vroeg ook een uitwisse-
ling van de asset data onder tijdsdruk van het uitruil proces. Remco schetst 
de uitdagingen van dat traject en Dimitry geeft een inkijk in de toegepaste 
technieken. 

Remco Meeuwsen  
Programma Manager | Alliander
& 
Dimitry Dekker
Partner Net4s

15:00 Pauze

15:20 Offline Mobiel GIS & Scrummen in Canada 
 
Een belangrijke meerwaarde is gerealiseerd door de geo-informatie in het 
veld beschikbaar te maken. Ook hoe dit werkt op locaties waar geen/minder 
verbinding is. Elisa vertelt ons over deze toepassing en de totstandkoming 
ervan in samenwerking met een scrumteam in Canada.  

Elisa Reim 
Project Manager | Alliander

16:10 Demo’s Geodiensten 
 
Inmiddels kunnen de Alliander medewerkers over een breed scala aan 
Geodiensten beschikken. Reni zal een aantal aansprekende toepassingen aan 
ons demonstreren. 

Reni de Moel 
GIS consultant | Alliander

16:40 Geo Ronde tafel  Netwerkbedrijven  
 
De 4 grootste regionale netwerkbedrijven van ons land hebben elkaar 
binnen het geo-werkveld opgezocht en delen kennis en ervaring in 
ronde tafel sessies.  We worden deelgenoot gemaakt in de ervaringen en 
toekomstverwachtingen van dit overleg.

Jan van Gelder 
Informatie Manager | Alliander

17:00 Afsluiting & borrel

Locatie: 
 
Alliander 
Dijkgraaf 4 
Duiven

ruimteschepper

 
 

Let op: 
 

Parkeerinstructies 
volgen bij bevestiging 

deelname  

Deze kenniskringsessie staat in het teken van geo-ondersteunende processen binnen Alliander.  
  
Alliander steekt al lange tijd veel energie in het opbouwen van een professionele geo-registratie van hun omvangrijke en complexe  
energie netwerken. De afgelopen jaren is het accent verlegd naar het benutten van deze informatie. Dit in combinatie met andere in- en 
externe informatiebronnen binnen de assetmanagement omgeving. Door innovatie trajecten is de organisatie enthousiast geworden over 
de mogelijkheden. Geo-informatie wordt tegenwoordig dan ook breed ingezet.

In deze Kenniskring neemt Alliander ons mee in deze trajecten en toont voorbeelden vooral gericht op het mobiel inzetten van geo-on-
dersteunde toepassingen, met name hoe in het storingen en onderhoudproces de vruchten van de investeringen in de goede geo-basis 
worden geplukt! 

kenniskring
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