
10:00 Ontvangst, socializing Gasunie 
Groningen 

10:30 Welkom  Jan Roodzand 

Introductie Gasunie & ICT beleid t.b.v. Gastransitie 

Eddie Lycklama à Nijeholt is verantwoordelijk voor ICT binnen 
Gasunie. Vanuit die rol geeft hij een introductie van het bedrijf 
en gaat hij in op de huidige IT uitdagingen die Gasunie nu 
doormaakt. N.B. Eddie was in het verleden PL bij de introductie 
van GIS binnen Gasunie dus kent ons vakgebied. 

  

Eddie Lycklama  

à  Nijeholt 

ICT Manager 

Asset Informatie Management, Data is the new oil  

Bettina geeft inzicht in de rol van asset informatie management 

binnen Gasunie Transport Services. In de presentatie staat het 

belang van kwalitatief goede data van de assets centraal.   

 

Bettina Hüniken 

Asset Informatie 

Manager GTS 

GIS @ Gasunie 

Vanuit zijn rol als GIS architect zal Hans inzicht geven in de 

beschikbare GIS toepassingen ter ondersteuning van de 

Gasunie processen. Daarnaast gaat hij in op de visie voor de 

komende periode. 

Hans Postema 

ICT Consultant 

Lid  GIS-Team 

 

 

12:15 Lunchpauze & Rondleidingen (Dispatch ruimte /Gebouw) 

13:15 Geo in de praktijk  

Hans en Theo tonen vanuit hun rol binnen het GIS-Team 

een aantal korte demo’s  van actuele  GIS applicaties. 

Wim neemt ons mee naar de toekomst via innovaties die 

Gasunie veelal samen met marktpartijen onderzoekt  

Uiteraard is er volop ruimte tot interactie  

Hans Postema 

Wim v.Grunderbeek 

 

Theo Kolman 

4D-Improvement / 

14:15 INSPIRE  toegepast 

Hoe kan je INSPIRE specificaties hergebruiken als 
context voor Nederlandse toepassing? Paul en Jandirk 
geven verschillende voorbeelden uit de sector waar 
bronhouders dit hergebruik toepassen en laten zien hoe 
je dat kan aanpakken.  Afsluitend plenaire over 
onderwerp spreken. 

Paul Janssen 

Jandirk Bulens 
 

15:00 

 

Afsluiting, napraten met een hapje en drankje 
 

Einde 16.00 

Kenniskring bijeenkomst: 

“Operational excellence” 
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