
12:00 Ontvangst

12:30 - 13:00 Rondleidingen (2 groepen van 15 personen)

13:15 Welkom Jan Roodzand 
Ruimteschepper 

13:20 Introductie Algemene Rekenkamer

13:30 Wat doet Algemene Rekenkamer met Geoinformatie Egbert Jongsma 
Algemene Rekenkamer

13:45 Uitleg denktank-sessies Egbert Jongsma
Algemene Rekenkamer

14:00 - 16:00 Denktank-sessies 
 
1. Sociale Woningbouw, zelfredzaamheid op de kaart 
2. Investeringen in SDG (Sustainable Development Goals) 
2. Veiligheid op de kaart 
3. Vluchtelingen op de kaart 
4. Luchtkwaliteit op de kaart 
5. Infrastructuur op de kaart 

moderatoren van 
Algemene Rekenkamer 
met medewerking van  
CBS, CPB, BuZa,..

16:15 Denktank pitches

16:45 Juryberaad & prijsuitreiking

17:15 - 18:15 Afsluiting & borrel  

 

Komende Kenniskring bijeenkomsten: 

9 maart | Assetmanagement in complexe infrastructuren | Alliander,  Arnhem

6 april | Airport groei in leefomgeving + Trends in luchtfotografie | ism GIN, Etten-Leur

 

Wil je vaker deelnemen?          Word lid van Kenniskring!     
10 interessante bijeenkomsten per jaar. 

Verrijk je kennis EN je netwerk vanaf € 300,- per jaar

Locatie: 

Kantoor Algemene Rekenkamer  
Lange Voorhout 8
2514 ED Den Haag

ruimteschepper

 
Participeer als professionele burger in deze Kenniskring bijeenkomst bij de Algemene Rekenkamer (AR).
 
De sessie staat in het teken van het verdelen en inzetten van belastinggeld ondersteund met geodata. De AR controleert of 
de burger waar krijgt voor het belastinggeld en of het kabinet daar netjes verantwoording over aflegt. Bij deze controles wordt 
steeds meer (geo)data gebruikt. Waar landt belastinggeld en wat wordt er vervolgens mee gedaan met betrek-
king tot bijvoorbeeld zorg, infrastructuur, onderwijs, veiligheid of de jeugd? Wat zouden we met geodata kunnen 
doen aan de voorkant als het kabinet en de Tweede Kamer praten over het verdelen van belastinggeld op Prinsjesdag?  
 
Na de AR introductie hoe er nu gewerkt wordt gaan we actief in parallele denktank sessies aan de slag met vraagstukken, de 
echte (o.a. miljoenennota-) data. Er zijn deskundigen bij van relevante overheidspartijen als het CBS, Ministerie van BuZa, CPB, 
etc.. Zo bedenken we samen met de Algemene Rekenkamer hoe we Prinsjesdag op de kaart kunnen zetten. De ideeën 
worden door de vakjury beoordeeld. Misschien is jouw idee prijswinnend en een rol spelen in de werkwijze en presentaties van 
de Algemene Rekenkamer. 
 
Welke geo-deskundige burger wil dat nu niet! Belangstelling? Mail je naam en organisatie naar kenniskring@ruimteschepper.nl 
NB: er zijn slechts 80 plaatsen voor deze bijeenkomst beschikbaar, Kenniskring-leden hebben voorrang.

kenniskring
Algemene Rekenkamer 

Zet Prinsjesdag op de kaart

16 februari  
 

Agenda & Uitnodiging


