ProGideon
Uitnodiging

Expeditie Open Geodata
GeoBusiness Nederland en IPO organiseren Open Data Expeditie! Komt u ook?
Arnhem Hotel Haarhuis, 14 april 10-13 uur

In de geo-sector beheert de overheid een schat aan geo-informatie die openbaar
beschikbaar komt. Vanuit het IPO-programma ProGideon willen de 12 provincies samen met
het bedrijfsleven innovatie stimuleren. Het bedrijfsleven, verenigd in GeoBusiness
Nederland, kan én wil graag de handschoen oppakken en de schat aan geo-informatie
exploreren en waarde toevoegen.
Daarom organiseren zij gezamenlijk de proeftuin ‘Open Data Expeditie’. Doel is organisatieoverstijgend nadenken over innovatieve geo-oplossingen. Hoe kan beschikbare (geo)data,
technologie en kennis helpen bij het beantwoorden van actuele Provinciale vraagstukken?
Dit alles onder leiding van Rob van de Velde, directeur van Geonovum en docent Ruimtelijke
Informatica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tevens lid van de directieraad van het
Open Geospatial van Geonovum.
Voor wie?
De provincies en bedrijven aangesloten bij GeoBusiness Nederland.
Waar en wanneer?
Op 14 april en 19 mei aanstaande, van 13.00 tot 17.00 uur. Hotel Haarhuis, Arnhem
Aanmelden
Opgeven kan door een mail te sturen naar info@geobusiness.nl, onder vermelding van
‘workshop Open Data Expeditie’.

Open data expeditie - Samen op reis naar niet ontdekte oorden.
Waar zou je uitkomen als je op reis gaat, en Vraag en Aanbod je reisgenoten zijn? Je
uitrusting uit een rugzak vol met informatie bestaat, en je reisgids de krant is?
Open Innovatie in de geo-sector
Anno 2011 laten we conventionele opdrachtgever - opdrachtnemer relaties steeds meer los.
Er vindt een verschuiving plaats van de manier waarop er naar de eigen organisatie en de
wereld daarbuiten wordt gekeken.

Samenwerking van verschillende partijen bij de ontwikkeling van nieuwe producten,
diensten en toepassingen kan van enorme toegevoegde waarde zijn. Productontwikkeling
hoeft niet meer binnen de muren van de eigen organisatie plaats te vinden.
Wat?
Aan de hand van actuele vraagstukken willen we organisatie-overstijgend nadenken over
innovatieve geo-oplossingen. We gaan bekijken (en ervaren) of we met beschikbare
(geo)data, technologie en kennis kunnen helpen bij actuele Provinciale vraagstukken.
We willen de samenwerking opzoeken met andere bedrijven in de sector, toeleveranciers
(provincies), en eindgebruiker. Zoals bij een echte expeditie is de reis (proces) minstens zo
belangrijk als het einddoel (geo-toepassing).
Wie?
We zoeken teams die multidisciplinair zijn samengesteld, en leden van verschillende
bedrijven en provincies hebben. We werken op een niet competitieve basis samen, en leren
anders te denken en te innoveren.
Eerste bijeenkomst
In de eerste bijeenkomst op 14 april aanstaande gaan we enkele actuele vraagstukken
selecteren, en stellen we de multidisciplinaire teams samen.
We laten ons hierbij inspireren door lezingen over open innovatie, open data en ervaringen
van soortgelijke expedities. Rob van der Velde, directeur van Geonovum, zal ons door deze
bijeenkomst heen begeleiden.
Tweede bijeenkomst
Tijdens de tweede bijeenkomst, op 19 mei aanstaande, bespreken we het proces en
presenteren we de eindproducten en bevindingen.
Eindbestemming of -product?
Tussen de twee sessies in wordt een inspanning van 2-3 dagen per organisatie gevraagd om
tot een eindbestemming te komen. Commitment is vereist. Het eindproduct staat niet
vast…een conceptueel framework, een App, een model? Laat creativiteit haar gang gaan.
Wel staat vast dat de expeditie verrijkend zal zijn en tot nieuwe inzichten leidt. We komen
met meer bagage terug, dan we zijn weggegaan.
Motto? Als je snel vooruit wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.

