
13:00 Ontvangst

13:30 Welkom, opening Jan Roodzand

13:35 Kempengemeenten:  Van idee naar SSC

In 2000 is het idee voor geo-samenwerking in de Kempen ontstaan en is de 
basis gelegd voor een langdurige en succesvolle samenwerking. Peter neemt ons 
mee door de “levensfasen” van de samenwerking, welke successen zijn er te 
vieren en waar liggen verbeterkansen?  
Wat is de rol van de geo-informatie samenwerking geweest in de 
totstandkoming van de bredere samenwerking tussen de Kempengemeenten 
en uiteindelijk de oprichting van het Shared Service Center?

Peter Duijve
Projectleider/beleidsadviseur
GRSK - SSC De Kempen

14:15 Datagestuurd werken bij de overheid? Begin met Het Gegevenshuis!

Sjef vertelt over de eerste jaren van de totstandkoming van Het Gegevenshuis. 
Daarbij gaat hij in op de visie met betrekking tot de integrale benadering van 
zowel basisregistraties als andere object/ruimteregistraties (beheer openbare 
ruimte).
Hoe werkt Het Gegevenshuis? Wat zijn de voordelen voor zowel deelnemers 
als medewerkers? Maar ook waar de risico’s liggen. Ook zal Sjef ons meenemen 
in de actuele ontwikkelingen en toekomst verwachtingen van Het Gegevenshuis.

Sjef Leenen
Directeur/secretaris 
Het Gegevenshuis

15:00 Pauze

15:20 Geo-stip - #AllesIsGeo

Binnen de Equalit-share is gestart met het organiseren van de gezamenlijk 
de geo-informatie-voorziening. De focus is daarbij gelegd op een gezamenlijk 
kader, de generieke geo-voorzieningen en het faciliteren van de lokale geo-
medewerkers. 

Wat zijn de achtergronden, maar vooral wat betekent dit in de praktijk. Hoe 
ga je om met de deelnemers in de share en wat kun je zelf vanuit je eigen 
kracht doen om de geo-informatievoorziening naar een hoger plan te tillen. Een 
transitie van een geo-specialisme, naar een geo-competentie van de organisatie.

Martijn Maas 
Specialist Geogra� sche 
Informatie - Equalit
&
Merijn Backx
Specialist beleidsadviseur 
informatievoorzieing - Equalit

16:00 Samenwerken en Geo, lessons learned

Súdwest-Fryslân is van ISZF naar een gemeentelijk onderdeel gegroeid om ver-
volgens ook van daaruit weer services voor derden te leveren. Hindrik neemt 
ons mee in de ervaringen waar het gaat om samenwerken. Daar komt ook geo 
bij langs. Het is geen met feiten onderbouwd onderzoek, het is een verhaal. Op 
verschillende momenten in zijn carrière heeft hij de kracht van samenwerken 
ervaren. Mooie ontwikkelingen in het verleden passen soms op een later tijdstip 
niet meer. De verhaallijn start bij het ICT-Samenwerkingsverband Zuidwest 
Fryslan (ISZF). Ooit het schoolvoorbeeld van ICT-samenwerking genoemd, 
inmiddels opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân. Waar staan zij nu?

Hindrik Dyks
Teammanager 
Informatievoorziening
Gemeente Súdwest-Fryslân

16:40 Discussie over samenwerk-thema’s Willem Sosef
Ruimteschepper

17:00 Napraat en borrel allen 

Locatie:

Nieuwland 
Hesselink van Suchtelenweg 4
6703 CT  Wageningen

ruimteschepper

14:15

Wat zijn de achtergronden, maar vooral wat betekent dit in de praktijk. Hoe 

transitie van een geo-specialisme, naar een geo-competentie van de organisatie.

Deze Kenniskring zijn we weer te gast bij Nieuwland en richten we ons op de vele samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden. 
Hoe functioneert dat binnen het geo-werkveld? De insteek verschilt per samenwerking. 

Vertegenwoordigers van een aantal interessante samenwerkingsverbanden delen hun ervaringen over het ontstaan, het inrichten, de 
huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst met ons. Vanzelfsprekend wordt daarbij speci� ek aandacht gegeven aan de kracht 
van geo-informatie en de kansen die ontstaan door juist ook op dit gebied samen te werken. Aan bod komen ook de lessons learned. 
Samenwerken is mooi en wat zijn zoal de adviezen, do’s en don’ts. Inbreng van zowel de inleiders als het publiek wordt hierbij aange-
moedigd.

kenniskring
samenwerkingsverbanden
in het geo werkveld
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