
   	  

Betreft: reminder uitnodiging matchmaking event Maps4Society	  

Beste lezer,	  

Graag willen we je uitnodigen voor het Matchmaking event van Maps4Society op vrijdag 
8 november 's middags bij het Netherlands Space Office (NSO) in Den Haag. Mocht u 
zich al opgegeven hebben, dan vindt u hieronder het geactualiseerde programma.	  

Maps4Society is een  'Cooperation programme' dat in samenwerking tussen de partners 
(Rijkswaterstaat, Kadaster, NSO, de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en 
Technologiestichting STW) en de sector is ontwikkeld. Het betreft een onderzoeks- en 
innovatie-programma met een totale omvang van 3 M Euro en een looptijd van 2014 tot 
en met 2020. Het programma is gericht op doorbraken en oplossingen voor een 
gebruiksgerichte en slimme geo-informatie infrastructuur voor de maatschappij. In dit 
programma kunnen universiteiten voorstellen indienen in samenwerking met 
bedrijfsleven, overheid en hogescholen, op de volgende onderzoeks- en 
toepassingsgebieden (zie table 1):	  

Table 1. Relationship between applications and research areas:	  

      

Het is mogelijk om zowel voorstellen voor Kleine Innovatieve Projecten (KIPs, tot 50.000 
Euro), als grotere onderzoeksprojecten (voor aio's) in te dienen.	  

Om innovatieve voorstellen te stimuleren, de onderzoeksideeën te verrijken en 
slimme samenwerkingsverbanden te stimuleren, organiseert Maps4Society in 



samenwerking met het ICT Innovatieplatform Geo een open matchmaking event. 
Interessant voor onderzoekers, overheden, bedrijven en studenten!	  

Het programma ziet er als volgt uit:    

12.00 uur - Netwerklunch  

13.15 uur - Opening door middagvoorzitter Jacqueline Meerkerk (JM Management)  

13.20 Mini-interview en ondertekening eerste Cooperation Programme Maps4Society 
 met Arie Versluis (Rijkswaterstaat) en Eppo Bruins (STW) 

 13.30 Introductie Maps4Society  

- toelichting Maps4Society programma door Arie Versluis en  Martien Molenaar 
(NCG)  

- toelichting procedure door Margriet Jansz, STW  
- reacties en vragen  

13.50  Genomineerden en uitreiking EoI-prijs door Kyra van Onselen (Rijkswaterstaa), 
 voorzitter ProgrammCommissie  

14.00 uur - Matchmakingronde 1: Expressions of Interest Markt (tevens koffie/thee 
 pauze)  

15.00 uur - Innovatie & toepassingen  

- Hoe komt innovatie tot stand?  Piet van Staalduinen, Syntens  
- Pitches toepassingsthema's,  

o watermanagement - Raymond Feron (Digitale Delta)  
o object lifecyclemanagement/BIM - Jaap Bakker (Rijkswaterstaat) 
o smart cities - Haydee Sheombar (IBM) 
o human environment - Marianne Linde (TNO) 
o crisismanagement  
o deformatiemonitoring  
o satellietbeelden - Ger NIeuwpoort (NSO)  

15.35 uur - Matchmakingronde 2: Toepassingsthema Markt    

16.35 uur - Impressie op de oogst van de dag en tips door de M4S partners: Ger 
Nieuwpoort, Arie Versluis, Martien Molenaar, Eppo Bruins, .. 

16.45 uur - Borrel  

17.30 uur - Einde	  



Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan via een mail naar: m.jansz@stw.nl. 
Deelname aan het event is gratis.	  

Voor meer informatie, waaronder de reeds ingediende Expressions of Interest en het 
programmavoorstel, zie www.maps4society.nl.	  

Tot ziens op 8 november in Den Haag, voor jouw beste Match4Society!	  

Met vriendelijke groeten namens de Programma Commissie van Maps4Society,	  

Kyra van Onselen, Margriet Jansz en Jacqueline Meerkerk. 

 

 

	  

	  


