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M4S Call in voorbereiding
De Programma Commissie is op een haar
na samengesteld en het kernteam heeft de
call voorbereid. Deze zomer krijgen de
Programma Commissie en de Advisory
Board de gelegenheid om op de concept
call te reageren. Ook zal het
programmavoorstel Maps4Society definitief
worden gemaakt, met eventuele
aanpassingen naar aanleiding van de
ingediende EoI’s. Op 20 september vindt
besluitvorming over de call plaats door het
STW bestuur, waarna deze op 30
september open gaat. Maps4Society is
inmiddels ook omarmd door de Topsector
Water, die hier kansen ziet voor de Digitale
Delta (zie supportletter op website).

Wegens succes verlengd:
deadline EoI 15 augustus!
Inmiddels zijn al bijna 30 Expressions of
Interest (EoI’s) binnengekomen voor
Maps4Society! Om zeker te weten dat de call
goed aansluit bij de praktijk, is een Wiki
geopend waarin EoI’s kunnen worden
ingediend. Een EoI is een korte beschrijving
van een mogelijk idee voor de call. We zijn blij
verrast met de hoeveelheid en kwaliteit van de
ideeën. Een korte greep: “Maps4Indoor” en
“How make from big data, little (mobile) data”
en “Participatory flood control by intelligent 4D
mapping”. De ideeën zijn allemaal te bekijken
op de Maps4Science Wiki (te bereiken via
maps4science.nl), zeer inspirerend en dus
zeker de moeite waard om de eerste EoI’s
eens te lezen. Inzendingen komen zowel van
studenten als medewerkers van universiteiten
(Wageningen, Twente, Rotterdam, Utrecht,
Delft), maar ook organisaties als
2CoolMonkeys, Fugro, Deltares en Alterra.

17 oktober in LEF!

Op 17 oktober ’s middags vindt het
Matchmaking event plaats voor
Maps4Society bij het LEF future center van
Rijkswaterstaat in Utrecht. Reserveer de
datum alvast in je agenda, om meer te
horen over het programma en potentiële
partners te ontmoeten om samen de beste
voorstellen te ontwikkelen! Aanmelding via:
m.jansz@stw.nl. Wees er snel bij want het
aantal plaatsen is beperkt! Vooraf zal
worden gevraagd om een EoI formulier in te
vullen (voor zover nog niet gedaan voor 15
augustus), om het matchmaking proces te
bevorderen. Tijdens de bijeenkomst zal ook
de winnaar van de EoI’s (ingediend voor 15
augustus) bekend gemaakt worden, op
basis van de top 3 genomineerden die door
de Programma Commissie wordt
samengesteld.

De deadline is verlengd tot 15 augustus om
nog breder EoI’s te verzamelen. De EoI’s
staan open voor zowel studenten als
medewerkers van bedrijfsleven, overheid en
wetenschap. Wat we nog missen, zijn EoI’s in
de hoeken van: object lifecycle management
(BIM), governance van de geo-informatie
infrastructuur en EoI’s vanuit hogescholen (zij
mogen ook voor 20 % meedoen in projecten).
Juist als je meer aan de innovatieve
toepassingenkant van het geowerkveld
opereert willen we je vragen om een EoI in te
vullen, om het veld te vernieuwen! Indieners
van een EoI krijgen voorrang voor een plaats
bij het matchmaking event (zie verderop).
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1st Annual Netherlands
eScience Symposium

NWO Call Challenging Big Data

Je bent van harte uitgenodigd voor het ‘1st
annual Netherlands eScience Symposium Optimizing Discovery in the Era of BigData’, welke plaatsvindt bij het Rosarium,
Amstel Park, Amsterdam, op donderdag 7
November. Het evenement, georganiseerd
door het Netherlands eScience Center, zal
een aantal van de toonaangevende datadriven onderzoek voorbeelden vanuit het
hele land tonen. De bijeenkomst is belang
voor iedereen in de academische wereld of
de industrie met belangstelling voor
informatica, data-gedreven onderzoek,
visualisatie & analyse, Big-data en de
noodzaak om high-performance computers
en netwerken te benutten. Case studies
zullen worden gepresenteerd vanuit een
reeks wetenschappelijke disciplines
inclusief de geesteswetenschappen.

Bij NWO is nog steeds de call open rond
Data Science: Challenging Big Data voor
KIEM-projecten: Kennis – Innovatie
Mapping (KIEM). NWO wil met de call de
samenwerking tussen
onderzoeksinstellingen en private partijen
stimuleren om te komen tot innovatie in de
productie, omgang, doorzoekbaarheid en
het gebruik van grote datasets. De inhoud
van de onderzoeksprojecten dient aan te
sluiten op de Roadmap ICT. In alle
projecten staat een vraag van één of meer
bedrijven centraal. De call beoogt
uitdrukkelijk om kleinere innovatieve
bedrijven in contact te brengen met
kennisinstellingen. Voor meer informatie:
http://www.nwo.nl/financiering/onzefinancieringsinstrumenten/ew/data-sciencechallenging-big-data/index.html

Het evenement is gratis, inclusief lunch en
versnaperingen, maar registratie is vereist.
De ruimte is beperkt, dus we raden je aan
vroeg te registreren. Meer informatie en
inschrijving kun je vinden op de volgende
site: http://esciencecenter.nl/event-page/1stannual-netherlands-escience-symposium

Over Maps4Society/Maps4Science
Maps4Society is het Cooperation Program dat is ontwikkeld door
Rijkswaterstaat, Kadaster, Netherlands Space Office, Nederlandse
Commissie voor Geodesie en Technologiestichting STW. Het
programma heeft een totale omvang van 3 M Euro en een looptijd
van 2014 tot en met 2018. Zie ook www.maps4society.nl.
Contact: Dr. Margriet Jansz, m.jansz@stw.nl. Maps4Society is
voortgekomen uit Maps4Science.
Hoofddoel van Maps4Science is innovatie en opschaling tot een
nationale geo‐informatie onderzoeks infrastructuur met Europese
potentie en het bevorderen van ruimtelijke doorbraken in andere
wetenschapsvelden. Ondersteuning om het voorstel verder te
brengen vindt plaats vanuit ICT Innovatieplatform Geo‐informatie
(IIPGEO), NCG en Jacqueline Meerkerk Management.
Het oorspronkelijke voorstel en alle supportletters
kunt u bekijken op www.maps4science.nl. Vanuit deze
basisgedachte vinden diverse initiatieven voor verdere
ontwikkeling plaats. Via de nieuwsflits blijft u op de hoogte.
Contact: Prof. Peter van Oosterom, info@maps4science.nl.
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