Feestelijke matchmaking Maps4Society
Op 8 november vond de matchmaking plaats voor Maps4Society in het atrium van het
Netherlands Space Office in Den Haag. Ruim 100 deelnemers vanuit wetenschap,
overheid en bedrijfsleven vonden elkaar en brainstormden over innovatieve ideeën. Na
een korte aftrap door Jacqueline Meerkerk (JMM) gaf Arie Versluis (Rijkswaterstaat) een
toelichting op de stand van zaken en de maatschappelijke vragen waar Maps4Society
een antwoord op moet bieden. Prof. Martien Molenaar (NCG) vervolgde met een
toelichting op de wetenschappelijke onderzoeksgebieden en nam ons mee in de
ontwikkeling van de geo‐informatie door de tijd. Margriet Jansz (STW) lichtte een tipje
van de sluier op over de criteria waaraan de projectvoorstellen zullen moeten voldoen.
Hierna was de langverwachte prijsuitreiking voor de meest originele Expression of
Interest. Kyra van Onselen (Rijkswaterstaat, tevens voorzitter van de
ProgrammaCommissie) gaf aan eigenlijk dubbel zoveel geld nodig te hebben voor alle
veelbelovende ideeën. De eer ging uiteindelijk naar Reinout Kleinhans van de TUDelft
voor zijn EoI " " . Hierna startte de eerste matchmakingronde met een postermarkt van
alle EoI's, die druk werden voorzien van suggesties en visitekaartjes.
Hierna gaf Piet van Staalduinen (Syntens) ons zijn tips hoe tot innovatie te komen, met
als kern: werk samen! Hierna vervolgde het programma met een 7‐tal pitches, over de
onderwerpen: Watermanagement/Digitale Delta, Smart Cities, Human Environment,
Crisismanagement, Deformatiemonitoring, Objectlifecyclemanagement/BIM en
Satellietbeelden (zie ook de korte filmpjes hiervan op de site). De klok was streng met 2
minuten per pitch. Hierna vervolgde matchmaking rond de marktkramen van de pitches.
De pitchers waren over het algemeen zeer tevreden met de opgedane contacten, maar
gaven ook aan waar nog witte vlekken lagen. Tot slot gaven Eppo Bruins (STW) en Arie
Versluis ons via een mini‐interview inzicht in hun droom voor Maps4Society in 2020.
Eppo droomde "dat we kennen wat we kunnen", Arie was vooral trots op een
Rijkswaterstaat die de waarde van informatie op waarde weet te schatten. Hierna gaven
alle consortiumpartners waaronder ook Ger Nieuwpoort (NSO) en Laris Noordegraaf
(Kadaster) hun feedback en tips aan alle deelnemers ‐ in hun poging de 3 M Euro van
Maps4Society zo goed mogelijk te kunnen besteden en iedereen veel succes te wensen.
Nu is het eerst afwachten tot witte rook voor opening van de call, waarna alle informatie
(call en formats) op www.stw.nl te vinden zal zijn. De deadline voor indiening zal
worden uitgesteld. Zodra de datum bekend is zal deze op de website van Maps4Society
gepubliceerd worden. Benut alvast je tijd met het verder uitwerken van je idee en het
komen tot een project‐consortium in de gouden driehoek (met universiteit, bedrijf en
overheid)!

