
13:00 Ontvangst

13:30 Welkom, en introductie sessie namens Ruimteschepper 
en Movares 

Jan Roodzand
Joof Tummers

Hoofd Regio’s 
Movares

13.40 Smart Cities introductie en kansen 
Iemke geeft vanuit zijn brede ervaring een overzicht van de 
verschillende aspecten die Smart Cities kenmerken. Ondersteund door 
verschillende voorbeelden van aansprekende toepassingen zet hij het 
raamwerk voor de verdere sessie neer. In de introductie is volop 
ruimte om uitdagingen en vragen van deelnemers aan de orde te 
brengen en bespreken.

Iemke Idsingh

14.25 Smart Capital, Op naar een slimme hoofdstad 
Het CTO team werkt aan een strategie welke ontwikkeling de 
gemeente de komende jaren moet maken om een solide databasis te 
krijgen voor Smart City ontwikkelingen. Ruben presenteert 
voorbeelden hoe de gemeente nu al datagedreven werkt en gaat in 
gesprek over welke stappen jullie de gemeente adviseren. 

Ruben Polderman

CTO-innovatieteam

Smart Mobility team

15:15 Pauze

15.30 Smart Mobility, MAAS en veel meer
Marco, neemt ons mee in een belangrijke component van een smart 
city: slimme mobiliteit. Hij schetst de breedte van dit aandachtsgebied 
en hoe het ook van invloed is op de stedelijke bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid. Marco laat ook concrete (GIS-gebaseerde) 
toepassingen zien zoals de Verbindingswijzer, een door Movares 
ontwikkelde nieuwe bereikbaarheidstool die snel en overzichtelijk de 
multimodale bereikbaarheid van elke plek in Nederland inzichtelijk 
maakt. Tot slot introduceert Marco MAAS (Mobility as a service).

Marco Duijnisveld
sr Adviseur / 

Project Manager 
Mobiliteit

16:15 Visie en praktijk in gebruik van big data bij ‘Enabling Delta 
Life’
Connection systems neemt ons mee in hun wereld waar zij slimme 
technologie leveren voor mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid. 
Dergelijke technologie is randvoorwaardelijk om de oplossingen die 
Marco hiervoor heeft geschetst te kunnen realiseren.

Mehmet Duzenli

Manager 

Business & Sales

17.00 Napraten en borrelen Einde 18.00

Is Smart Cities een hype? Een buzz-word? Of is het een verzamelwoord voor een zelfbewuste, duurzame en 
slim werkende overheid in de moderne samenleving? 
Met medewerking van o.a. de Smart City Academie, de Gemeente Amsterdam en Movares nemen we u mee 
in verschillende invalshoeken en voorbeelden. Centraal staat waarom je nu kan en moet starten met slimmer 
omgaan met de kennis en informatie over onze omgeving en wat daarin de cruciale rol is van GeoInformatie. 
We proberen ook een antwoord te vinden op de vraag waarom het geo-werkveld ondanks het geschetste 
belang van geo nog ondervertegenwoordigd is in dit boeiende werkveld….
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Smart City 
Onmogelijk zonder GeoInformatie!

N.B. de Kenniskring zal uiteraard weer een interactief karakter hebben. Daarbij is met name in de inleiding 

van Iemke volop ruimte om eigen specifiek situaties (vragen, uitdagingen) aan de orde te stellen


