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Verslag workshop 2: utilisatiebijeenkomst Maps4Society 
(M4S) (concept)  
Bedrijven positief over utilisatiekansen in Maps4Society!  
 
Deelnemers: zie deelnemerslijst 
Verslag: J. Meerkerk 
Bijlage: concept-presentatie 
 
Op vrijdagochtend 15 maart 2013 vond in Woerden bij GeoBusiness Nederland een 
utilisatiebijeenkomst plaats rond Maps4Society met ruim 20 deelnemers in een positieve ‘vibe’! 
 
Prof. Arnold Bregt (NCG/IIPGeo) zat de bijeenkomst voor. Doel was informeren over het voorstel 
Maps4Society en een dialoog voeren over de utilisatiemogelijkheden. Theo Thewessen gaf als gastheer 
vanuit GeoBusiness Nederland een kort welkomstwoord. Gestart werd met een korte voorstelronde incl. 
eerste reacties. In hun reactie bleken de deelnemers aan de bijeenkomst positief over Maps4Society, 
een mooie kans voor de sector! De aanwezigen herkenden ook de transitie naar een geïntegreerde 
geo-informatie keten. Enkele deelnemers hadden al schriftelijk inbreng geleverd op het voorstel, het 
gros had het voorstel net voor het eerst bekeken.  
 
Middels een korte presentatie (zie bijlage) gaf Jacqueline Meerkerk (IIPGeo/ JMManagement) een 
toelichting op de achtergronden en stand van zaken van het voorstel. Het voorstel is ontwikkeld n.a.v. 
de workshop in september j.l. vanuit NCG en IIPGeo, gericht op een doorstart voor het oorspronkelijke 
voorstel Maps4Science. In deze workshop met bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn destijds 
thema’s van benodigd onderzoek bepaald en bleek Rijkswaterstaat geïnteresseerd om deel te nemen 
aan een consortium voor een Partnerhip. De aflopen periode is het gelukt het consortium verder uit te 
breiden met Kadaster, NSO en NCG, dat gezamenlijk 1,5 M Euro cash kan investeren. Dit kan via STW 
verdubbeld worden tot 3 M Euro voor een onderzoeksprogramma in de Partnershipregeling. Deze 
regeling is bedoeld om onderzoek te sturen met vragen vanuit de praktijk; het onderzoek wordt uitgezet 
in een open call. In een kernteam is met het consortium afgelopen maanden gewerkt aan een concept-
voorstel. Uit overleg met STW bleek er behoefte aan versterking van de economische impact en 
utilisatie door bedrijven (de regeling is oorspronkelijk bedoeld voor een individueel bedrijf dat zijn 
onderzoek gericht wil sturen en is sinds kort open voor consortia zoals M4S). Het consortium streeft 
naar een zoveel mogelijk open beleid wat betreft intellectueel eigendom (‘glazen huis’). De bedoeling is, 
na positieve besluitvorming door STW, voor de zomer de call open te stellen, en een 
matchmakingbijeenkomst te organiseren. Eind van het jaar kan dan mogelijk besluitvorming over de 
projecten plaatsvinden.. Bedrijven kunnen meedoen via een in-kind bijdrage in projectvoorstellen, dit 
vergroot de kansen op honorering van een voorstel. De bedoeling is dat projecten zijn vormgegeven in 
de gouden driehoek, met ook de overheid aan boord (b.v. Rijkswaterstaat). Het voordeel voor bedrijven 
is: vooraan bij kennisontwikkeling, en netwerkopbouw. Bedrijven kunnen ook deelnemen aan een 
gebruikerscommissie.  
 
Margriet Jansz (STW) gaf een nadere toelichting op een aantal vragen uit de zaal. De procedure vindt 
plaats via standaard STW procedure, zie ook de website voor meer informatie (www.stw.nl). Er bleken 
nog wel vragen over hoe zo'n programma precies werkt (met name financiering etc.), hoe bedrijven 
hierin kunnen participeren en andere praktische zaken. E.e.a. wordt nader uitgezocht; STW vergoedt in 
principe alleen loonkosten en materiaalkosten van de onderzoekers. Het is nog niet bekend hoeveel 
projecten er precies zullen komen, de ProgrammaComissie moet de call nog uitwerken. De verwachting 
is dat er ruimte is voor ca. 10 projecten. Een deel van het budget zal apart worden gehouden voor een 
kennisdisseminatieprogramma. De formele besluitvorming door STW moet nog plaatsvinden – daarvoor 
moeten alle zeilen bijgezet worden om een zo goed mogelijk voorstel neer te leggen, ondersteund door 
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support-letters om de utilisatiemogelijkheden te onderstrepen! “We moeten er alles aan doen om dit te 
laten slagen!”, benadrukte Arnold Bregt.  
 
Vervolgens gaf prof. Peter van Oosterom (TUDelft) een korte toelichting op de inhoudelijke opzet van 
het programma, samengevat in een matrix met onderzoeksthema’s en use-cases. De vraag ontstond 
wat de achtergrond was van deze keuzes en waarom bij voorbeeld niet een use case op het gebied van 
de financiële dienstverlening was toegevoegd. De use cases zijn naar voren gebracht door de 
consortiumpartners en gericht op hun toepassingsdomeinen, gezien de forse investering die zij hiervoor 
doen (maatschappelijke vraagstukken die zij graag willen oplossen, en ook willen financieren). De 
onderzoeksthema’s zijn bepaald n.a.v. eerdere discussies in Maps4Science, NCG en de workshop in 
september, en de behoeften bij de consortiumpartners; e.e.a. in aansluiting op de ICT Roadmap van de 
topsectoren. Er zijn nog meer kruisjes in de matrix te plaatsen dan er nu in staan, daar waar kruisjes 
vermeld staan is de inschatting dat de grootste toegevoegde waarde te verwachten is. Er werden 
enkele suggesties gedaan voor verbetering van het voorstel. Al met al een mooie structuur/kapstok, 
waarin ook bedrijven nadrukkelijk uitgenodigd worden om samen innovatie te bedrijven. 
 
Vervolgens werd een rondje gemaakt langs de bedrijven om te inventariseren waar men precies 
utilisatiemogelijkheden zag in het voorstel. Vrijwel alle bedrijven zagen op 3 of meer plekken in de 
matrix mogelijkheden, afhankelijk van de focus van het bedrijf. De toepassingsdomeinen sluiten goed 
aan en ook inhoudelijk zijn thema’s als big data (met name point clouds), satellites as a service en 
dynamische data relevant. Opgemerkt werd dat bij onderzoeksthema F (Geo-Information Infrastructure 
Governance) het wellicht moeilijk zou zijn om in-kind bijdragen van bedrijven te verkrijgen, omdat vooral 
de overheid hier baat bij zou hebben. Echter hier gaat het juist om met elkaar een nieuwe set van 
spelregels te bepalen, niet exclusief door de overheid. Ook hierin bleek interesse te bestaan, onder 
andere vanuit GBN.  
 
Tot slot werden de volgende vervolgafspraken gemaakt: 

- Reacties op het voorstel z.s.m. mailen naar Jacqueline@jmmanagement.nl 
- Graag supportletters met een toelichting op utilisatiemogelijkheden sturen naar Jacqueline 

(deadline is verplaatst naar vr. 29 maart a.s.).  
- GeoBusiness Nederland (Innovatiecommissie) geeft nog een specifieke reactie voor een goede 

positionering van het bedrijfsleven en de mogelijkheden voor utilisatie in het voorstel 
- Meer duidelijkheid over praktische vragen (financiering e.d.) (actie Margriet en Jacqueline) 
- Een volgend concept van het voorstel wordt verspreid onder de deelnemers 
- Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen dit kenbaar maken bij GBN via een mailtje naar 

info@geobusiness.nl  
- Laatste nieuws en meer info is te vinden op de website www.maps4science.nl 
- Abonneer je op de nieuwsbrief van Maps4Science om van dit soort initiatieven op de hoogte te 

blijven (mail naar P.J.M.vanOosterom@tudelft.nl) 
 

Arnold Bregt bedankte allen voor hun inbreng; het is mooi dat de onderwerpen uit M4S duidelijk tot de 
verbeelding spreken en bedrijven voldoende aanknopingspunten zien om aan te haken! De bijeenkomst 
zette zich daarna geanimeerd voort met netwerkontmoetingen.  
	  

	  
	  
	  
	  
	  	  


