
13:00 Ontvangst met koffie/thee Driestar Gouda 

13:30 Welkom  Jan Roodzand 
Chris Veenstra 

13:40 

 

KNOOP kennis- gegevensknooppunt voor objectgegevens 

KNOOP ontsluit actuele gegevens uit basisregistraties op 
meerdere wijzen: berichtenverkeer conform gemeentelijke 
standaarden, maar ook via (geo)webservices en een portaal. 
Daarnaast maakt het bevragingen over registraties heen 
mogelijk en fungeert het als platform om kennis en ervaring te 
delen. Chris vertelt over de knelpunten die met een knooppunt 
opgelost kunnen worden en waarom gemeenten besluiten om 
gebruik te maken van KNOOP.  

De presentatie van Chris zal worden afgewisseld met een 
demonstratie. Jeroen zal laten zien hoe je gegevens uit 
meerdere registraties over een locatie kunt raadplegen. Dit kan 
met het portaal, maar ook via (web)services.  

  

Chris Veenstra 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen Prins 

 

15:00 Korte pauze 
 

 

15:30 KNOOP binnen het gemeentelijke IT-landschap 

Aan de hand van een concreet voorbeeld gaat Harm in op het 

vraagstuk hoe je het applicatielandschap en de gegevens-

stromen in kaart kunt brengen en hoe KNOOP daar bij past. 

Ook gaat hij in op de relatie tussen het gegevensknooppunt  en 

algemene architectuurprincipes. 

 

Harm Olthof  

 

16:00 De gemeentelijke geo-medewerker in 2020 

Interactieve discussie over de rol die de gemeentelijke geo-

medewerker over een jaar of vijf heeft. Wordt die medewerker 

meer en meer een informatie-analist en minder belast met het 

inwinnen van gegevens? Hoe gaat hij/zij om met het big data 

aanbod van bijv. sensoren? Kunnen we nu al voorsorteren op 

die rol in de discussies over de gewenste informatievoorziening 

voor de Omgevingswet?  

  Paneldiscussie 

 
Panelsamenstelling 

volgt 
 

17:00 Afsluiting, napraten met een hapje en drankje Einde 18.00 

Ruimteschepper organiseert 

in samenwerking met DataLand:  
 
 

Kenniskring bijeenkomst 

 “Kennis- en gegevensknooppunt” 
 

Donderdag 17 maart 2016 

 Kuiper 5, 5253 RJ  Nieuwkuijk       073 7820 168 

info@ruimteschepper.nl  www.ruimteschepper.nl  

 

                Locatie:  

               Ronsseplein 1  

2803 ZV Gouda 

Tel. 0182–691691 

Parkeren is in de omgeving mogelijk 

College ligt op loopafstand van Gouda CS 

 

Aanmelden kan via mail aan: kenniskring@ruimteschepper.nl 
 
 
 


