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Call Maps4Society open - deadline 17 februari 
12.00 uur!

Nieuwsflits nr. 14 – december 2013 
 

Dear Maps4Society and Maps4Science friends. The newsletter will be sent by 
GeoBusinessNetherlands/IIPGeo from now on. In this newsletter you will find 
more information on the opening of the call (for all information on the call, see 
www.stw.nl), the results of the matchmaking, introduction of the chair of the 
Programme Committee and the new status of the NCG. The English version 
of the newsletter will soon be available on www.maps4society.nl.  We wish 
you all a happy Christmas and an innovative 2014!!! Greetings from all of us.  
 
Beste Maps4Society en Maps4Science vrienden. De nieuwsbrief wordt vanaf 
heden door GeoBusiness Nederland/IIPGeo verstuurd. In deze nieuwsbrief 
aandacht voor de opening van de call, de resultaten van de matchmaking, 
introductie van de voorzitter van de ProgrammaCommissie en de nieuwe 
status van de NCG. We wensen jullie veel leesplezier! En natuurlijk fijne 
feestdagen en een innovatief 2014!  Groeten van het kernteam.  

 

Call geopend - open innovatie als insteek 
 
De call Maps4Society is geopend! Alle informatie is inmiddels te downloaden op www.stw.nl.  
In de eerste fase kunnen preproposals (voor onderzoeksvoorstellen tot 500 K Euro) en 
voorstellen voor Kleine Innovatieve Projecten (tot 50 K Euro) worden ingediend. Het in te vullen 
format is maximaal 4 A4-tjes en elk consortium moet bestaan uit de 'gouden driehoek' van 
universiteit, overheid en bedrijf. Ook deelname van (WO en HBO) studenten stellen we op prijs! 
Indiening van een preproposal is verplicht om later een full proposal in te kunnen dienen. Zie 
voor meer informatie de call. Voor vragen is programmasecretaris Margriet Jansz van STW de 
contactpersoon (m.jansz@stw.nl).  
 
Het programma is geschoeid op een leest van open innovatie, om maximaal waarde te creëren 
voor de maatschappij. De resultaten zullen open beschikbaar komen, waardoor verdere value 
adding door derden in de toekomst mogelijk is; software resultaten zullen beschikbaar komen 
als open source. De ervaringen van de laatste jaren laten zien dat het veld van geo-informatie 
en geo-ICT een vruchtbaar domein is voor open innovatie, mede door de 
samemwerkingsgerichte cultuur.  
 

Matchmakingproces van start 
- EoI prijs naar TUDelft   
 
De feestelijke matchmaking op 8 november bij het 
NSO in Den Haag verliep geanimeerd, met veel 
uitwisseling en ontmoeting tussen meer dan 100 
wetenschappers, overheden en bedrijven. In het 
mini-interview tijdens deze sessie bleek dat 
directeur Eppo Bruins van STW Maps4Society 
uniek vindt, omdat het niet binnen een topsector 
valt: "geo verwijdert alle schotjes". Arie Versluis, 
kwartiermaker Chief Data Officer bij 
Rijkswaterstaat en plaatsvervangend HID bij de 
CIV, voorzag met het programma een terugkomst 
van het thema geo-informatie binnen Mini-‐interview	  met	  Eppo	  Bruins	  en	  Arie	  Versluis	  door	  

Jacqueline	  Meerkerk	  	  
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Rijkswaterstaat "want de relevantie wordt steeds groter". Ook hij hoopt er "allerlei dwarsverbanden 
mee samen te knopen". Waarmee het unieke, verbindende karakter van geo-innovaties voor de 
maatschappij werd benadrukt. De verwachtingen van de consortiumpartners RWS, STW, 
Kadaster, NSO en NCG zijn dan ook hooggespannen en zij wensten de deelnemers aan de 
matchmaking veel succes met de voorbereiding van hun preproposals.  
De prijs voor de meest orginele Expression of Interest ging naar Reinout Kleinhans van de 
TUDelft voor zijn "VGI social scientific approach for neighbourhood governance" . Voorzitter 
Kyra van Onselen van de ProgrammaCommissie roemde zowel de  innovativiteit  als de 
praktische toepasbaarheid met een multidisciplinaire insteek.   
 
ProgrammaCommissie - 3 vragen aan Kyra van Onselen 
 
De ProgrammaCommissie van Maps4Society stuurt het 
programma.  Ze formuleren het advies voor besluitvorming 
door bestuur STW over de projecten. Dr.ir. Kyra van 
Onselen is de voorzitter van de ProgrammaCommissie.  
 

• Wie ben je/ wat doe je?  
Ik werk bij de afdeling Informatiemanagement van Water, 
Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat en heb een 
achtergrond in de geodesie. Ik kijk vooral naar de 
generieke strategie voor vraagsturing en vraagbundeling, 
waaronder het beter betrekken van de energieke 
samenleving bij de informatievoorziening. Je kunt hierbij 
denken aan zaken als crowdsourcing en datamining. 
 

• Wanneer is Maps4Society naar jouw idee echt 
geslaagd in 2020?  

Met de matchmaking hebben we al een mooie start 
gemaakt om werelden te verbinden! Het is echt geslaagd 
als: 1) toepassingswerelden en de geo-wereld elkaar beter weten te vinden 2) nieuwe vindingen 
zijn gedaan die het werkveld verder helpen en 3) een aantal jongeren en creatievelingen verder 
zijn opgeleid om de kenniseconomie een stap verder te helpen.  
 

• Wat ga jij daar zelf aan bijdragen?  
Graag speel ik hier een rol als kennis- en kennissenmakelaar, om trends te signaleren en partijen 
bij elkaar te brengen en de kennis vanuit het ministerie in te brengen.  
 
NCG: Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica  
 
De NCG KNAW gaat per 1-1-2014 door als stichting “Nederlands Centrum voor Geodesie en 
Geo-informatica” (st. NCG). Op 19 december 2013 vindt ter ere hiervan bij het Geofort het 
symposium 'NCG in beweging' plaats. Meer informatie: http://www.ncg.knaw.nl 
 
Over	  Maps4Society	  &	  Maps4Science	  
Maps4Society	  is	  het	  Cooperation	  Programme	  dat	  is	  ontwikkeld	  door	  Rijkswaterstaat,	  Kadaster,	  Netherlands	  Space	  Office,	  Nederlandse	  
Commissie	  voor	  Geodesie	  en	  Technologiestichting	  STW.	  Het	  onderzoeks-‐	  en	  innovatieprogramma	  heeft	  een	  totale	  omvang	  van	  3	  M	  Euro	  en	  
een	  looptijd	  van	  2014	  tot	  en	  met	  2020.	  Zie	  ook	  www.maps4society.nl;	  indienen	  van	  voorstellen	  verloopt	  via	  www.stw.nl.	  Contact:	  Margriet	  
Jansz,	  m.jansz@stw.nl.	  	  
	  
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.	  Contact:	  
Prof.	  Peter	  van	  Oosterom,	  info@maps4science.nl	  	  
	  
Nieuwsbrief	  Maps4Society	  (incl	  Maps4Science):	  
Via	  de	  nieuwsflits	  blijft	  u	  op	  de	  hoogte.	  Voor	  aan-‐	  en	  afmelding	  s.v.p	  .	  een	  mail	  naar	  info@geobusiness.nl

 

Kyra	  van	  Onselen	  in	  gesprek	  	  	  
tijdens	  de	  matchmaking	  


