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Valorisatie Eindverslaggeving 
 

 

 
 

 

Dit rapport bevat het eindverslag van het IWT SBO-project “SPATIALIST: Spatial Data Infrastructure 
and Public Sector Innovation” waarbij gefocust is op de valorisatiekant van het project. Het bestaat uit 
drie delen: 1) Betrokkenheid gebruikers; 2) Valoriseerbare projectresultaten, en 3) Kennisbenutting 
door gebruikers en maatschappelijke impact. 
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1. Betrokkenheid gebruikers  
 
Dit eerste deel focust op de betrokkenheid van de potentiële gebruikers van de projectresultaten. 
Allereerst  worden de data van de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie met aanwezige 
gebruikers gepresenteerd. Vervolgens worden de grotere ‘events’ (symposia, workshops, edities 
staten-generaal) georganiseerd voor een bredere doelgroep met het aantal deelnemers (voor zover 
rechtstreeks gerelateerd aan het SBO-project en exclusief louter academische bijeenkomsten) en de 
bilaterale contacten met individuele gebruikers of subgroepen van gebruikers gepresenteerd. Ten slotte 
worden de sterktes en de zwaktes van de interacties met de begeleidingscommissie tijdens de 
uitvoering van het project beschreven.  

1.1 Bijeenkomsten met leden van de begeleidingscommissie 
Onderstaande tabel 1 presenteert de hoofdbezetting van de begeleidingscommissie. Vergeleken met de 
originele bezetting van het projectvoorstel, is het belangrijk te vermelden dat de 
begeleidingscommissie was uitgebreid met een nieuw lid: Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid (DAR) van de Vlaamse overheid. DAR vormt een sleutelorganisatie binnen de 
Vlaamse overheid wat betreft het GDI-beleid in Vlaanderen. Verder is het ook belangrijk te vermelden 
dat het Incubatiepunt Geo-Informatie (IncGeo) in het voorjaar van 2009 was opgeheven en zodoende 
niet langer lid meer was van de begeleidingscommissie. 

Tabel 1: Bezetting Begeleidingscommissie. 
Organisatienaam Begeleidingscommissielid Vertegenwoordiger(s) 
Nationaal Geografisch Instituut Ingrid Vanden Berghe 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Tom Callens, Kris Lentacker 
Coördinatiecel Vlaams E-government Lieven Raes 
Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen Jo Van Valckenborgh, Leen De Temmerman 
Vereniging van Vlaamse Provincies Hans Van den Heede 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Herman Callens, Heidi Kestens 
Stad Leuven Erik Van Criekinge, Joris Voets 

 
Contact met de leden van de begeleidingscommissie vond plaats op verschillende manieren: 
bijeenkomsten met de voltallige begeleidingscommissie, lidmaatschap Task-force Staten-Generaal 
Vlaanderen Geoland, presentaties bij de leden, tussentijdse evaluatiebijeenkomsten, interviews, 
deelname aan de door SPATIALIST georganiseerde workshops/seminaries/Staten-Generaal, en 
voorbereidende bezoeken bij de utiliteitsgroepsleden. Daarnaast was er ook veel contact op informele 
basis. 

Ongeveer elk halfjaar werd een bijeenkomst georganiseerd met de voltallige begeleidingscommissie. 
Tijdens deze bijeenkomsten werd kort de laatste stand van zaken gepresenteerd en werd stilgestaan bij 
een of meerdere projectonderwerpen waarover hun feedback en/of mening gevraagd werd. Tabel 2 
geeft een kort overzicht van de bijeenkomsten met de voltallige begeleidingscommissie. 

Tabel 2: Bijeenkomsten met de voltallige begeleidingscommissie. 
Datum (+ 
locatie) 

Korte beschrijving Deelnemers 

5-6-2007 
(Leuven)  

Kennismaking (+ project-
verwachtingen (Leuven) 

- Alle partners (CeSO, ICRI, IO, MOSI, SADL) 
- Begeleidingscommissie: leden van Agentschap   
   Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV),  
   (Incubatiepunt), Nationaal Geografisch Instituut (NGI),  
   Stad Leuven, Vereniging van Vlaamse Provincies    
   (VVP), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  
   (VVSG) 
- IWT 

20-6-2008 
(Leuven) 

Stand van zaken + 
Nulmeting 

- Alle partners en leden van onderzoeksteam (CeSO, ICRI,  
   IO, MOSI, SADL) 
- Begeleidingscommissie: AGIV, Coördinatiecel Vlaams  
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   E-government (CORVE), Diensten van Algemeen  
   Regeringsbeleid (DAR), IncGeo, NGI, Stad Leuven,  
   VVP, VVSG 

26-5-2009 
(Leuven) 

Stand van zaken + 
MAMCA 

- Alle partners + leden van onderzoeksteam (CeSO, ICRI,  
   IO, SADL, MOSI) 
- Begeleidingscommissie: AGIV, DAR, NGI, Stad Leuven, 
   VVP 
- IWT 

12-11-2009 
(Brussel) 

Stand van zaken + Case 
studies + Tussentijdse 
evaluatie 

- Alle partners + leden van onderzoeksteam (CeSO, ICRI,  
   IO, SADL, MOSI) 
- Begeleidingscommissie: AGIV, DAR, NGI, Stad Leuven, 
   VVP, VVSG 

29-6-2010 
(Leuven) 

Stand van zaken + case 
studies + disciplinaire 
vorderingen 

- Alle partners + leden van onderzoeksteam (CeSO, ICRI,   
   IO, SADL, MOSI) 
- Begeleidingscommissie: AGIV, CORVE, DAR, NGI,   
   Stad Leuven, VVP, VVSG 

4-11-2010 
(Leuven) 

Stand van zaken + 2de 
Staten-Generaal + Case 
studies + MAMCA 

- Alle partners + leden van onderzoeksteam (CeSO, ICRI,  
   IO, SADL, MOSI) 
- Begeleidingscommissie: AGIV, DAR, NGI, Stad Leuven, 
   VVP, VVSG 

9-11-2011 
(Leuven) 

Overzicht GDI-praktijken 
in Vlaanderen 

- Alle partners + leden van onderzoeksteam (CeSO, ICRI,  
   IO, SADL, MOSI) 
- Begeleidingscommissie: AGIV, DAR, NGI, Stad Leuven, 
   VVP, VVSG 

13-2-2012 
(Leuven) 

Evaluatie - Alle partners + leden van onderzoeksteam (CeSO, ICRI,  
   IO, SADL, MOSI) 
- Begeleidingscommissie: AGIV, DAR, NGI, Stad Leuven, 
   VVP, VVSG 

 
Voor de ondersteuning van de edities van de Staten-Generaal Vlaanderen Geoland was een Task-Force 
opgezet bestaande uit een selectie van de leden van de begeleidingscommissie: Agentschap 
Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Nationaal Geografisch Instituut (NGI), Diensten voor 
het Algemeen Regeringsbeleid (DAR), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en 
SPATIALIST. Deze gezamenlijke activiteit heeft bijgedragen tot een betere kwaliteit van het 
programma en de hoge opkomst van deelnemende bestuurders en beleidsmedewerkers. Tabel 3 geeft 
een overzicht van de bijeenkomsten met de Task-Force Staten-Generaal Vlaanderen Geoland. 

Tabel 3: Bijeenkomsten van de Task-Force Staten-Generaal Vlaanderen-Geoland. 
Datum Korte beschrijving Deelnemers 
18-12-2008 Kennismaking SPATIALIST, Diensten van Algemeen 

Regeringsbeleid (DAR), Nationaal 
Geografisch Instituut (NGI) 

21-1-2009 Voorbereiding 1ste Staten-Generaal SPATIALIST, Agentschap Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV), DAR, NGI, 
Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) 

9-3-2009 Voorbereiding 1ste Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
6-4-2009 Voorbereiding 1ste Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
31-3-2010 Evaluatie 1ste Staten-Generaal + 

Voorbereiding 2de Staten-Generaal 
SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 

12-5-2010 Voorbereiding 2de Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
15-6-2010 Voorbereiding 2de Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
4-11-2010 Voorbereiding 2de Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
23-8-2011 Voorbereiding 3de Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
7-10-2011 Voorbereiding 3de Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
24-10-2011 Voorbereiding 3de Staten-Generaal SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
13-2-2011 Evaluatie SPATIALIST, AGIV, DAR, NGI, VVSG 
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SPATIALIST presenteerde (op uitnodiging) bij de leden van de begeleidingscommissie het project en 
onderzoeksresultaten. Tabel 4 geeft een overzicht van de presentaties gegeven door SPATIALIST aan 
medewerkers van de leden van de begeleidingscommissie. 

Tabel 4: Presentaties bij leden van de begeleidingscommissie. 
Datum Presentatie Deelnemers 
16-1-2009 Presentatie Joep Crompvoets en Glenn 

Vancauwenberghe: SPATIALIST: Geodata 
Infrastructuren en Publieke Sector Innovatie 
in Vlaanderen. 

Leden van GIS-werkgroep van Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten 

21-4-2009 Presentatie Jos Van Orshoven en Joep 
Crompvoets: SPATIALIST.

Wetenschapscommissie van Nationaal 
Geografisch Instituut 

27-8-2009 Presentatie Geert Bockaert en Joep 
Crompvoets: SPATIALIST. 

Afdelingshoofden van Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten 

18-1-2010 Presentatie Glenn Vancauwenberghe en 
Joep Crompvoets: Lokale besturen als 
knooppunten in het GDI-Netwerk. 

Afdelingshoofden van Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten 

12-3-2010 Joep Crompvoets:  SPATIALIST A-Commissie GIS van Vereniging van de 
Vlaamse Provincies

 
Om beter zicht te krijgen in het begin van het project op de onderzoeksmaterie en de context ervan 
waren bezoeken georganiseerd bij een drietal leden van begeleidingscommissie. Tabel 5 geeft een 
overzicht van de voorbereidende bezoeken aan leden van de begeleidingscommissie.    

Tabel 5: Voorbereidende bezoeken aan leden van de begeleidingscommissie. 
Datum Korte beschrijving  
24-10-2007 Bezoek Stad Leuven Leden onderzoeksteam 
25-10-2007 Bezoek Nationaal Geografisch Instituut (NG) Leden onderzoeksteam 
19-11-2007 Bezoek Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen 

(AGIV) 
Leden onderzoeksteam 

 
Halverwege het project vonden met elk lid van de begeleidingscommissie tussentijdse 
evaluatiegesprekken plaats waaruit lessen zijn getrokken voor een goede afronding van het project. 
Tabel 6 geeft een overzicht van de tussentijdse evaluatiebijeenkomsten.  

Tabel 6: Tussentijdse evaluatiebijeenkomsten. 
Datum Lid Begeleidingscommissie 
19-10-2009 Nationaal Geografisch Instituut (NGI, Brussel) 
22-10-2009 Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV, Gent) 
22-10-2009 Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP, Brugge) 
27-10-2009 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG, Brussel) 
27-10-2009 Diensten van Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse Overheid (DAR, Brussel) 
30-10-2009 Stad Leuven (Leuven) 
30-10-2009 Coördinatiecel Vlaams E-Government (CORVE, Brussel) 

 
Leden van de begeleidingscommissie werden diverse malen geïnterviewd. In het begin van het project 
vonden interviews met hen plaats om beter zicht te hebben op de laatste ontwikkelingen van de 
Geografische Data Infrastructuren in Vlaanderen vanuit verschillend perspectief. Daarna waren 
medewerkers van sommige leden geïnterviewd over hun kennis en ervaring over een van de vier cases; 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP), Adressen, Ongevallenregistratie, en Risicokartering voor 
overstromingen. Tabel 7 geeft een overzicht van de interviews met medewerkers van de leden van de 
begeleidingscommissie.   
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Tabel 7: Interviews met medewerkers van de leden van de begeleidingscommissie. 
Datum Korte beschrijving Deelnemers 
5-12-2007 Verkenningsgesprek over de toenmalige stand 

van zaken 
Vereniging van Vlaamse Provincies 
(VVP) 

11-12-2007 Verkenningsgesprek over de toenmalige stand 
van zaken 

Stad Leuven 

11-12-2007 Verkenningsgesprek over de toenmalige stand 
van zaken 

Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) 

12-12-2007 Verkenningsgesprek over de toenmalige stand 
van zaken 

Nationaal Geografisch Instituut 
(NGI) 

7-1-2008 Verkenningsgesprek over de toenmalige stand 
van zaken 

Agentschap Geografisch Informatie 
Vlaanderen (AGIV) 

14-1-2008 Verkenningsgesprek over de toenmalige stand 
van zaken 

Coördinatiecel Vlaams E-
Government (CORVE) 

15-1-2008 Verkenningsgesprek over de toenmalige stand 
van zaken 

Incubatiepunt Geo-informatie 
(IncGeo) 

19-1-2009 Verkennende RUP-interview Stad Leuven 
7-5-2009 / 17-7-2009 
29-7-2009 / 13-8-2009 
15-9-2009 / 17-9-2009 

Casestudie-interviews RUP met diverse 
medewerkers 

Stad Leuven 

25-5-2009 / 5-6-2009 Casestudie-interviews RUP met diverse 
medewerkers  

Provincie West-Vlaanderen (VVP) 

15-2-2010 Casestudie-interviews Ongevallenregistratie 
met diverse medewerkers 

Provincie West-Vlaanderen (VVP) 

6-4-2010 
 

Casestudie-interviews Adressen met diverse 
medewerkers 

Provincie West-Vlaanderen (VVP) 

6-4-2010 / 8-4-2010 
14-4-2010 / 13-7-2010 

Casestudie-interviews Adressen met diverse 
medewerkers 

Stad Leuven 

3-6-2010 Casestudie-interviews Risicokaarten voor 
Overstromingen met diverse medewerkers 

Stad Leuven 

30-6-2010 Casestudie-interviews Adressen met diverse 
medewerkers 

Coördinatiecel Vlaams E-
Government (CORVE) 

5-7-2010 Casestudie-interviews Adressen met diverse 
medewerkers 

Agentschap Geografisch Informatie 
Vlaanderen (AGIV) 

 
Medewerkers van de leden van de begeleidingscommissie namen diverse malen deel aan de door 
SPATIALIST georganiseerde ‘events’ (zoals workshops, seminaries, edities van de Staten-Generaal) 
of waren zelfs co-organisator. Tabel 8 geeft een overzicht van de SPATIALIST-georganiseerde 
workshops/seminaries/edities Staten-Generaal waaraan medewerkers van de leden van de 
begeleidingscommissie deelnamen. 

Tabel 8: Deelname aan de door SPATIALIST georganiseerde workshops/seminaries/ Staten-Generaal. 
Datum Titel worskhop / seminarie / Staten-

Generaal 
Vertegenwoordigers van de leden van de 
begeleidingscommissie van: 

28-4-2009 ESDI-net+ “Good practices of Spatial Data 
Infrastructures at sub-national level in 
Belgium” 

Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen 
(AGIV), Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 
Stad Leuven 

29-4-2009 1ste  Staten-Generaal Vlaanderen Geoland  1AGIV, Coördinatiecel Vlaams E-government 
(CORVE) Diensten van Algemeen 
Regeringsbeleid (DAR), NGI, Stad Leuven, 
Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG)  

29/30-4-2009 “EuroSDR INSPIRE Atlas of implementation 
methods” 

AGIV, NGI (co-organisator) 

14/15-1-2010 “EuroSDR INSPIRE Atlas of implementation 
methods” 

AGIV, NGI (co-organisator) 

                                                 
1 AGIV, DAR, NGI en VVSG waren ook lid van de Task-Force Staten-Generaal Vlaanderen Geoland. 
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16-3-2010 Case Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Stad Leuven, VVP 
19-3-2010 “Legal aspects of geographic data and spatial 

data infrastructures” 
DAR 

22-6-2010 Pre-conferentie INSPIRE workshop “EuroSDR 
INSPIRE Atlas of implementation methods” 

NGI 

31-8-2010 “Case Adressen” AGIV, Stad Leuven, VVP 
21-9-2010 “Case Ongevallenregistratie” VVP 
30-9-2010 FLAGIS/GIN Studiedag: GIS in de Lage 

Landen: Grensoverschrijdend geo-onderwijs in 
Vlaanderen en Nederland 

AGIV, CORVE, DAR, NGI, VVP 

9-11-2010 “Case Risicokaarten voor overstromingen” Stad Leuven 
2-12-2010 Staten-Generaal Vlaanderen Geoland “Geo-

informatie gevraagd” 

1AGIV, CORVE, DAR, Stad Leuven, NGI, VVP, 
VVSG 

24-2-2010 “De elektronische overheid anno 2011: stand 
van zaken en toekomstperspectieven van E-
government 

AGIV, CORVE, DAR, Stad Leuven, NGI, VVP, 
VVSG 

19-3-2011 “Legal aspects of geographic data and spatial 
data infrastructures” 

DAR 

9-11-2011 Spatial Data Infrastructures, Research and latest 
trends 

AGIV, CORVE, DAR, Stad Leuven, NGI, VVP, 
VVSG 

1-12-2011 Staten-Generaal Vlaanderen Geoland “Naar een 
GDI-netwerk met optimale doorstroming in 
Vlaanderen” 

1AGIV, DAR, Stad Leuven, NGI, VVP, VVSG 

 
Kortom, er hebben vele bijeenkomsten plaatsgevonden tussen de leden van het SPATIALIST-
onderzoeksteam en de leden van de begeleidingscommissie. Deze bijeenkomsten waren over het 
algemeen zeer constructief van aard.  
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1.2 Grotere events (symposia, workshops, edities Staten-Generaal) 
voor bredere doelgroep 
SPATIALIST heeft diverse grote events (zoals symposia, workshops en edities van de Staten-
Generaal Vlaanderen Geoland) georganiseerd voor een bredere doelgroep. Tabel 9 geeft een overzicht 
van de events (voor zover rechtstreeks gerelateerd aan SPATIALIST en exclusief de louter 
academische bijeenkomsten) met de bijbehorende aantal deelnemers.  
 
Tabel 9: Grotere events (symposia, workshops, edities Staten-Generaal) georganiseerd door 
SPATIALIST voor een bredere doelgroep (met de bijbehorende aantal deelnemers). 
Datum  Locatie Titel Deelnemers 
27-11-2008 Apeldoorn 

(Nederland) 
GI/RGI Symposium “Met het oog op de 
geotoekomst”  

± 400 GIS-gebruikers in Nederland 
en Vlaanderen 

28-4-2009 Brussel 
(België) 

ESDI-net+ “Good practices of Spatial 
Data Infrastructures at sub-national level 
in Belgium” 

25 GDI-coördinatoren uit 
Vlaanderen, Wallonië, en Brussel  

29-4-2009 Brussel 
(België) 

1ste  Staten-Generaal Vlaanderen Geoland  ± 250 beleidsmedewerkers / GIS-
coördinatoren van verschillende 
administratieve lagen 

29/30-4-2009 Brussel 
(België) 

“EuroSDR INSPIRE Atlas of 
implementation methods” 

± 30 GDI / INSPIRE-coördinatoren 
uit 10 Europese landen   

14/15-1-2010 Brussel 
(België) 

“EuroSDR INSPIRE Atlas of 
implementation methods” 

± 25 GDI / INSPIRE-coördinatoren 
uit 10 Europese landen   

16-3-2010 Leuven 
(België) 

Case Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 16 stakeholders van het proces 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen  

19-3-2010 Leuven 
(België) 

“Legal aspects of geographic data and 
spatial data infrastructures” 

± 25 juristen uit Europa en 
Verenigde Staten 

22-6-2010 Krakau 
(Polen) 

Pre-conferentie INSPIRE workshop 
“EuroSDR INSPIRE Atlas of 
implementation methods” 

25 GDI-coördinatoren uit Europa 

31-8-2010 Leuven 
(België) 

“Case Adressen” 14 stakeholders van het proces 
Adressen 

21-9-2010 Leuven 
(België) 

“Case Ongevallenregistratie” 12 stakeholders van het proces 
Ongevallenregistratie 

30-9-2010 Gent 
(België) 

FLAGIS/GIN Studiedag: GIS in de Lage 
Landen: Grensoverschrijdend geo-
onderwijs in Vlaanderen en Nederland 

50 deelnemers waaronder GIS-
docenten en vertegenwoordigers van 
overheid en bedrijfsleven 

9-11-2010 Leuven 
(België) 

“Case Risicokaarten voor overstromingen” 11 stakeholders van het proces 
Risicokartering Overstromingen 

2-12-2010 Brussel 
(België) 

Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 
“Geo-informatie gevraagd” 

± 140 beleidsmedewerkers / GIS-
coördinatoren van verschillende 
administratieve lagen 

24-2-2010 Leuven 
(België) 

“De elektronische overheid anno 2011: 
stand van zaken en toekomstperspectieven 
van E-government 

± 150 ambtenaren van de 
verschillende administratieve lagen 
van de Belgische overheid 

19-3-2011 Leuven 
(België) 

“Legal aspects of geographic data and 
spatial data infrastructures” 

± 25 juristen uit Europa en 
Verenigde Staten 

9-11-2011 Leuven 
(België) 

Seminar “Spatial Data Infrastructures, 
Research and Latest Trends” 

20 GDI-coördinatoren uit Europa, 
Brazilië en Kenia 

1-12-2011 Brussel 
(België) 

Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 
“Naar een GDI-netwerk met optimale 
doorstroming in Vlaanderen” 

± 155 beleidsmedewerkers / GIS-
coördinatoren van verschillende 
administratieve lagen 
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1.3 Bilaterale contacten met individuele gebruikers of sub-groepen 
van gebruikers. 
Tijdens het project hebben vele bilaterale contacten plaatsgevonden met individuele gebruikers of 
subgroepen van gebruikers. Bijvoorbeeld:  

- Bilaterale contacten en samenwerking met OGC (Open Geospatial Consortium). Deelname en 
actieve bijdrage (Danny Vandenbroucke) aan de technische comités van 28-29 november 2011 
(Brussel), 19-23 september 2011 (Boulder, US), 14-18 juni 2010 (Silver Spring, US), 10-11 
maart 2010 (Frascati, Italië) en 7-11 december 2009 (Mountain View, US). 

- Bilaterale contacten en samenwerking met de directieraad van de associatie Global Spatial 
Data Infrastructures (GSDI). Deelname en actieve bijdrage aan raadsvergaderingen en 
organisatie van PhD-Class sessies van GSDI. Joep Crompvoets is sinds oktober 2010 raadslid 
waarin hij de academische sector vertegenwoordigt. 

- Bilaterale contacten en samenwerking met de Werkgroep Legal and Economic Issues van de 
associatie Global Spatial Data Infrastructures. Deelname en actieve bijdrage aan de werkgroep 
en uitwisseling van kennis tussen deelnemende projecten. Katleen Janssen is sinds oktober 
2010 voorzitter van deze werkgroep.  

- Bilaterale contacten en samenwerking met CEN/TC 287 m.b.t. geografische informatie en 
standaardisatie. Deelname en actieve bijdrage aan de werkgroepen en plenaire vergaderingen 
van 12-15 april 2011 (Ispra, Italië), 14-16 september 2010 (Malta) en 24-28 oktober 2011 
(Brussel, België). 

- Bilaterale contacten en samenwerking met de Belgische Spiegelcommissie CEN/TC 287 en 
ISO/TC 211: werkvergaderingen en overleg. Danny Vandenbroucke is sinds mei 2010 
voorzitter van deze commissie. Organisatie van 2 bijeenkomsten: en 28 juni 2010 en 24 mei 
2011. 

- Bilaterale contacten en samenwerking met EuroSDR: Ondersteuning onderzoeksprojecten en 
onderwijscursussen. Joep Crompvoets is sinds oktober 2011 Secretaris-Generaal van deze 
organisatie. 

- Bilaterale contact en samenwerking met BENELUX: werkvergaderingen en overleg over 
Grensoverschrijdende GDI. 

- Bilaterale contacten en samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut. Ondersteuning 
bij enquête Federale Geografische Data Infrastructuur, geografische databehoeften en 
beschikbaarheid op federaal niveau (winter 2011).  

- Bilaterale contacten en samenwerking met de jury van de jaarlijkse E-GOVawards van België. 
Deelname aan de plenaire vergaderingen (november 2008/09/10/11 en beoordeling van de 
inzendingen.   

- Bilaterale contacten en samenwerking met de GDI-Raad m.b.t. het geven van strategisch 
advies over de uitbouw van GDI-Vlaanderen. Katleen Janssen is lid van deze raad. Deelnamen 
en actieve bijdrage aan de vergaderingen.  

- Bilaterale contacten en samenwerking met de GDI-werkgroep Vlaanderen. Danny 
Vandenbroucke is lid van deze werkgroep. Deelname en actieve bijdrage aan de 
vergaderingen van 8 mei 2009, 5 maart 2010, 2 juni 2010, 15 oktober 2010, 16 december 
2010, 17 juni 2011 en 7 oktober 2011. 

- Bilaterale contacten en samenwerking met het Departement Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid. Ondersteuning bij de bepaling van indicatoren voor het monitoren van de 
uitbouw GDI-Vlaanderen (lente 2011) en voorstudie voor een grensoverschrijdende GDI 
(Nederland / België (Vlaanderen). 

- Bilaterale contacten en samenwerking met het Agentschap Geografische Informatie 
Vlaanderen (AGIV). Ondersteuning aan AGIV-Studie “Mogelijke Innovatieve Oplossingen 
door Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen voor de uitbouw van de Geografische Data-
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Infrastructuur voor Vlaanderen” en enquête naar geo-wensen en –behoeften van de klanten en 
belanghebbenden van het AGIV.   

- Bilaterale contacten en samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 
Ondersteuning bij enquête over het gebruik van GIS en geografische informatie in de Vlaamse 
gemeenten (winter/lente 2011). 

- Bilaterale contacten en samenwerking met FLAGIS (Vlaamse associatie GIS-gebruikers). 
Deelname en actieve bijdrage aan vergaderingen (Joep Crompvoets) en gezamelijke 
organisatie van de workshop “GIS in de Lage Landen: Grensoverschrijdend geo-onderwijs in 
Vlaanderen en Nederland” (september 2010).  

- Bilaterale contacten en samenwerking met Geo-Informatie Nederland (Nederlands netwerk 
van GI-professionals). Gezamelijke organisatie van GIN/RGI Symposium “Met het oog op de 
geotoekomst 2008” (november 2008) en workshop “GIS in de Lage Landen: 
Grensoverschrijdend geo-onderwijs in Vlaanderen en Nederland” (september 2010). 

Daarnaast ook nog bilaterale contacten en (intensieve) samenwerkingen gehad met vakgenoten van 
NASA, Google, JRC, Europees Milieuagentschap, EuroSTAT, The University of Melbourne 
(Australie), Universidade Federal de Viçosa (Brazilië),  Geoconnections (Canada), University New 
Brunswick (Canada), CUJAE Havana (Cuba), Dublin University College (Ierland), Agency Real 
Estate Cadatsre (Macedonië), Universiteit van Amsterdam (Nederland), Erasmus Universiteit 
Rotterdam (Nederland), Radboud Universiteit Nijmegen (Nederlands), Universiteit Groningen 
(Nederland), ITC–Universiteit Twente (Nederland), Technische Universiteit Delft (Nederland), 
Wageningen Universiteit (Nederland), Genovum (Nederland), Universiteit van Antwerpen, 
Universiteit van Gent, Hogeschool St. Lieven, Flanders Synergy, en vele anderen. Deze bilaterale 
contacten en samenwerkingen hebben geleid tot gezamenlijke boeken, boekhoofdstukken, artikelen, 
conferentiepapers, onderzoeksrapporten, presentaties, workshops, symposia, edities Staten-Generaal 
Vlaanderen Geoland, projectvoorstellen, projecten, etc. 

Tenslotte, in het kader van de case studies, hebben diepte-interviews plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (juli 2010), Algemene 
Directie Statistiek en Economische Informatie (december 2009, september 2010), Coördinatiecel 
Vlaams E-government (juli 2010), Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid – Secretariaat 
(november 2009), Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid – Werkgroep Bekkenwerking (maart 
2010), Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid – Werkgroep Watersysteem (maart 2010), 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (mei/juni/augustus/september 2010), Departement 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (november 2008, mei/september 2009), 
Eurotronics (mei 2010), Federale Politie (augustus 2009), Gemeente Zwijndrecht (maart 2010), 
Politiezone Het Houtsche (december 2009, januari/mei 2010), Politiezone Leuven 
(januari/maart/april/mei 2010), Politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) (april/mei/augustus 
2010), Provincie Antwerpen (april/juni 2010), Provincie Limburg (september 2008, mei 2009, 
augustus 2010), Provincie Vlaams-Brabant (november/december 2009, juni/juli 2010), Provincie 
West-Vlaanderen (mei/juni/oktober 2009, februari/april 2010), Rijksregister (juli 2010), Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen (september 2009), Ruimtelijke Ordening en Onroerend 
Erfgoed Limburg (oktober 2009), Stad Genk (augustus/september 2009), Stad Kortrijk 
(juni/juli/september 2009), Stad Leuven (januari/mei/juli/augustus/september 2009, april/juni/juli 
2010), Stad Mechelen (april 2010),  Stad/Wateringen Sint-Truiden (augustus 2010), Studiebureau 
Libost-groep (juni 2009), Vlaamse Milieumaatschappij (mei 2009/juli 2011). Bovendien hebben in het 
kader van de Multi-Actor Multi-Criteria Analyse (MAMCA), Nul/Eindmetingen, edities van de 
Staten-Generaal en de disciplinaire onderzoeken ook vele bilaterale contacten plaatsgevonden met 
andere individuele gebruikers of subgroepen van gebruikers. 
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1.4 Sterktes en zwaktes Begeleidingscommissie 
De belangrijkste sterktes van de interacties met de begeleidingscommissie tijdens de uitvoering van 
het project waren:  

- vertegenwoordiging van alle administratieve lagen van de overheid in Vlaanderen; 

- de constructieve discussies over de plan van aanpak binnen het project en output;   

- de hoge engagement van de leden om deel te nemen aan de ‘voltallige’ bijeenkomsten; 

- de open houding voor verzoeken tot medewerking (bijv. verzoek voor het spreken bij een van 
de door SPATIALIST-georganiseerde events, organiseren van voorbereidende bezoeken, 
afnemen van diepte- interviews); 

- de open houding van het delen van GDI-kennis en ervaring 

- de grote deelname van de leden aan de SPATIALIST-georganiseerde 
workshops/seminaries/edities van de Staten-Generaal; 

- de hoge wederzijdse interesse in elkaars activiteiten (zie presentaties bij en voorbereidende 
bezoeken aan leden); 

- de zeer grote bereidheid om ondersteuning te verlenen aan de voorbereidingen en uitvoeringen 
van de case studies; 

- veel kennisuitwisseling over intern beheer en uitwisseling van geografische informatie; 

- het leveren van belangrijke input voor de Multi-Actor Multi-Criteria Analyse (MAMCA), 
nul/eindmeting (levering e-mailadressen), case studies én disciplinaire onderzoeken; 

- het leveren van onderzoeksmateriaal afkomstig van andere projecten voor gebruik door 
SPATIALIST (bijv. VVSG GIS-studie); 

- de vele informele contacten met de leden; 

- de versterking van bestaande contacten tussen de leden;  

- de versterking van het transdisciplinaire aspect van het project;    

- het gezamenlijk organiseren van de drie edities van de Staten-Generaal Vlaanderen waardoor 
een groter draagvlak gecreëerd werd voor dit event en de kwaliteit van het programma 
verhoogd; 

- het daadwerkelijk gebruik maken van onderzoeksresultaten door de leden (bijv. 
Nul/Eindmeting) 

- het leveren van kritisch commentaar op de projectaanbevelingen (zie hieronder). 

Kortom, diverse leden waren goede ambassadeurs van het SPATIALIST-project richting de praktijk 
en de interacties waren zeer constructief van aard. 

De belangrijkste zwaktes van de interacties met de begeleidingscommissie tijdens de uitvoering van 
het project waren: 

- geen vertegenwoordiging van de private sector; 

- door opheffing van IncGeo geen vertegenwoordig van een non-profit organisatie 

- geen vertegenwoordiging van de Europese administratie; 
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2. Valoriseerbare projectresultaten 
 

In dit tweede deel wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  

- Welke van de wetenschappelijke resultaten zijn valoriseerbaar door of transfereerbaar naar 
gebruikers?  

- Welke stappen zijn nog nodig opdat een gebruiker iets kan aanvangen of aan de slag kan gaan met de 
resultaten?  

- Welke acties voorziet u als projectuitvoerder nog te ondernemen op dit vlak? 

2.1 Valoriseerbare/transfereerbare resultaten 
Hieronder wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: Welke van de wetenschappelijke resultaten 
zijn valoriseerbaar door of transfereerbaar naar gebruikers?  

Allereerst wordt een kort overzicht gegeven van de valoriseerbare/transfereerbare resultaten die 
uitgebreid beschreven zijn in de Bijlagen, gevolgd door een set van projectaanbevelingen waarover 
gestemd is tijdens de Staten-Generaal Vlaanderen Geoland (met de bijbehorende stemmingsresultaten) 
en nog andere resultaten. 

De Bijlagen van dit eindverslag geven een uitgebreid overzicht van de valoriseerbare/transfereerbare 
resultaten. Daaruit valt op te maken dat: 

- 2 speciale edities van tijdschriften gericht op gebruikers met belangrijke bevindingen zijn 
opgeleverd (Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (2009) en Geoplatform (2011)); 
Geoplatform is het vakblad voor de Nederlandstalige Belgische geo-gemeenschap; 

- 69 artikelen in tijdschriften gericht op gebruikers (bijv. Geo, Geo-Info, Geo-Inside, 
Geoplatform, GIM-International, VI-Matrix, Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 
Tijdschrift voor bouwrecht) zijn gepubliceerd; 

- 12 onderzoeksrapporten zijn opgeleverd. Elk rapport focust op een bepaald onderwerp en dus 
geschikt voor een specifieke gebruikersgroep. De onderwerpen van de onderzoeksrapporten 
zijn: Gebruik van GIS en Geografische Informatie in de Vlaamse gemeenten, Vraag naar 
geografische informatie binnen de overheid in Vlaanderen, Nul- en Eindmeting van het GDI-
netwerk in Vlaanderen, Juridisch kader voor de GDI-Vlaanderen, Adressenbeheer, 
Geografische informatiebeheer bij Ruimtelijk Uitvoeringsplannen, Kartering 
Overstromingsrisico’s, Multi-Actor Multi Criteria Analyse (MAMCA), Geografische 
databehoeften en beschikbaarheid op federaal niveau. 

- 33 presentaties zijn gegeven tijdens studiedagen en trefdagen (zoals FLAGIS, GIS-o-TOPO-
lis en AGIV-Trefdag) en de 3 edities van de Staten-Generaal Vlaanderen Geoland met 
voornamelijk gebruikers als deelnemer; 

- 10 presentaties zijn gegeven bij belangrijke ambtelijke platformen, zoals Belgische 
spiegelcommissie ISO/TC211 en CEN/TC287, College Ambtenaren Generaal van de Vlaamse 
Overheid, General assembly Eurogeographics, GDI-werkgroep van GDI-Vlaanderen, 
Management in de Openbare Vlaamse Instellingen (MOVI), Strategisch Overleg Bestuurlijk 
Organisatie van de Vlaamse overheid, Stuurgroep GIS/GDI-Vlaanderen, Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten en Vlaams Evaluatie Platform. 

- 17 onderwijspresentaties zijn gegeven bij KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit 
Melbourne, Wageningen Universiteit, EuroSDR (EduServ), GSDI, VESTA-GIS en VLIR. 

- diverse workshops, studiedagen en edities van Staten-Generaal zijn georganiseerd waarin de 
resultaten zijn gepresenteerd aan gebruikers (zie onder 1.2 Grotere events voor bredere 
doelgroep). 
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Op basis van de (inter)disciplinaire onderzoeken en teamdiscussies zijn aantal aanbevelingen 
geformuleerd voor de uitbouw van een meer slagkrachtige GDI in Vlaanderen. Deze aanbevelingen 
zijn ingedeeld in een zestal categorieën: 1) Standaardisatie, 2) Hergebruik & Privacy, 3) Kostenbeleid, 
4) Coördinatie & Taakverdeling, 5) Doelstellingen & Taakverdeling, en 6) Kennisontwikkeling. 
 
Standaardisatie 

1. Investeer in de ontwikkeling, promotie en toepassing van (geo-)standaarden, specificaties en 
technische richtlijnen voor data en GDI-diensten. Spendeer vooral aandacht aan een goede 
datamodellering volgens de ISO-reeks van standaarden. Alleen met voldoende aandacht voor 
standaardisatie kan Vlaanderen  aan de top van de GDI-evoluties (blijven) staan. Investering in de 
ontwikkeling van standaarden (bv. door middel van test beds) en implementatie verdient zich dubbel 
terug door de toename van het dataverkeer en de creatie van toegevoegde waarde. De toepassing van 
gestandaardiseerde datamodellen is van doorslaggevend belang. Zij hebben immers een positief effect 
op alle organisaties die in één of meerdere werkprocessen met deze geografische data aan de slag gaan. 

2. Maak gebruik van de flexibiliteit die voorzien is in de open (geo-)standaarden. Dit laat toe de  
standaarden, specificaties en technische richtlijnen zo te formuleren dat een flexibele GDI kan 
opgebouwd worden die is afgestemd op de concrete noden van grote groepen gebruikers in een brede 
waaier van processen.   

Hergebruik & Privacy 
3. Laat toe dat geografische data stromen naar derden voor eender welk gebruik en regel dat via 

standaardlicenties. Hierdoor schep je voor de private sector de mogelijkheid voor het genereren van 
toegevoegde economische waarde en voor de samenleving de mogelijkheid voor het genereren van 
bijkomende maatschappelijke waarde. Uitzonderingen op de algemene beschikbaarheid van data 
moeten op een transparante manier worden gecommuniceerd en gemotiveerd. 

4. Pas de privacyregels toe op een manier die de toegankelijkheid van data, het innovatief gebruik 
en de creatie van toegevoegde waarde niet in de weg staat. Zorg voor meer evenwicht tussen privacy 
en openbaarheid. Door het combineren van de privacycommissie en de beroepsinstantie inzake 
openbaarheid van bestuur in één instantie kan belangrijke vooruitgang geboekt worden. 

Kostenbeleid 
5. Hanteer een consistent en duidelijk kostenbeleid. Het produceren en beheren van geografische data 

en services zijn immers niet kostenvrij, dus zou het delen van geografische data ook gepaard moeten 
gaan met het delen van de kosten. 

Coördinatie & Taakverdeling   
6. Definieer de geografische kerndata, bepaal de authentieke bronhouders voor deze data, en 

stimuleer het gebruik van deze data in administratieve processen. Het bepalen van authentieke 
databronnen dient daarbij te gebeuren op basis van principes als unieke dataverzameling en ‘data-bij-
de-bron’. Deze principes zullen bijdragen aan het beschikbaar maken van meer actuele data. 

7. Bekijk coördinatie van het GDI-netwerk niet als een eenzijdige keuze tussen regelgeving, 
marktwerking of samenwerking, maar als het combineren van verschillende coördinatievormen.  
Beschouw bestaande initiatieven daarbij niet zomaar als een last, maar ga na hoe deze aangevuld en 
versterkt kunnen worden met nieuwe coördinatievormen. Pas deze mix van coördinatiemechanismen 
ook aan doorheen de tijd en in functie van de specifieke context.   

8. Stimuleer en ondersteun de deelname van kleinere en grotere gemeenten als volwaardige 
knooppunten aan de GDI in Vlaanderen. Investeer in het creëren van een bewustzijn bij gemeenten 
omtrent de meerwaarde van het gebruiken en uitwisselen van geografische data. Beschouw 
samenwerkingsverbanden als een waardevol instrument om capaciteit op te bouwen en 
kennisuitwisseling te bevorderen. 

Doelstellingen & Organisatie 
9. Waak erover dat de overkoepelende doelstellingen van het GDI-netwerk. zoals vervat in de missie 

van GDI-Vlaanderen, en vertaald in strategische beleidsbeslissingen, het GDI-plan en het jaarlijkse 
GDI-uitvoeringsplan, afgestemd blijven op het voldoen van de specifieke objectieven en behoeften 
van de GDI-deelnemers. Een GDI heeft een ondersteunend karakter, en de belangen van de GDI-
deelnemers gaan voor de glorie van het GDI apparaat. 

10. Beschouw de ontwikkelingen van de GDI in Vlaanderen en de initiatieven op het vlak van E-
government niet als twee werelden, maar creëer synergie en integreer de netwerken. De 
doelstellingen van een GDI sluiten immers nauw aan bij de doelstellingen van E-government. 
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11. Koppel binnen je organisatie de implementatie van GDI-gerichte GIS aan strategische 
organisatieontwikkeling. Vertrek vanuit de missie en kerntaken van de organisatie om op basis van 
moderne organisatieprincipes taken te herverdelen, samenwerking te organiseren, processen te 
optimaliseren, en ga na hoe geografische data hier een rol in kan spelen. 

Kennisontwikkeling 
12. Laat naast data ook kennis stromen over het GDI-netwerk en stimuleer de kennis- 

onderwijsinstellingen om zich te engageren als knooppunten van de geografische 
kennisinfrastructuur. 

Tijdens de derde Staten-Generaal Vlaanderen Geoland is over deze aanbevelingen gediscussieerd met 
een panel van vertegenwoordigers van sleutelorganisaties in Vlaanderen (Agentschap Geografische 
Informatie Vlaanderen, Patrimoniumdocumentatie, Stuurgroep van GDI-Vlaanderen, GDI-Raad, 
provincies en gemeenten) waarna gestemd is door de deelnemers (± 155 beleidsmedewerkers / GIS-
coördinatoren van verschillende administratieve lagen). Ter voorbereiding op paneldiscussie zijn de 
aanbevelingen uitgebreid bediscussieerd door de leden van de Stuurgroep van GDI-Vlaanderen en de 
GDI-Raad. Hieronder staan de uiteindelijke stemmingsresultaten waaruit blijkt dat alle aanbevelingen 
(positief) gedragen worden door een grote meerderheid van de gebruikers.  

Figuur 1:  Stemmingsresultaten van de aanbevelingen 

   

 

 

   

Op basis van deze uitslag is de Vlaanderen Geoland Statement geformuleerd waarin staat dat de 
gebruikers achter deze aanbevelingen staan.  
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Andere valoriseerbare/transfereerbare resultaten zijn: 

- De implementatiescenario’s van de GDI in Vlaanderen met de bijbehorende scores van de 
verschillende actoren betreffende de multi-actor multi-criteria analyse (MAMCA); 

- Kartering van het GDI-netwerk in Vlaanderen met daarin gevisualiseerd de belangrijkste 
datastromen en overheidsspelers van de verschillende administratieve lagen; 

- Analyseresultaten betreffende de ontwikkeling van het GDI-netwerk in de afgelopen jaren;  

- Een gemeentebrede kijk op GIS. Een kwantitatieve analyse van het gebruik van geo-
informatie in de Vlaamse gemeenten; 

- Uitgebreide beschrijving / kartering van een viertal sleutelprocessen binnen de overheid in 
Vlaanderen waarin geografisch gegevens worden uitgewisseld, gebruikt en gedeeld 
(Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, Adressen, Verkeersongevallen en Risicokaarten voor 
Overstromingen); 

- Methode voor het analyseren van de performantie van informatieketens binnen de overheid; 

- Lijst van een set van multidisciplinaire indicatoren die zouden kunnen leiden tot een 
succesvolle uitbouw van de GDI in Vlaanderen; 

- Overzicht van de vraag naar geografische informatie binnen de overheid in Vlaanderen; 

- Overzicht en richtlijnen van het gebruik van geostandaarden binnen de overheid; 

- Overzicht van arbeidsdeling binnen en tussen publieke organisaties; 

- Overzicht van bestaande GDI-coördinatiemechanismen binnen de overheid en richtlijnen voor 
de toekomst. 
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2.2 Noodzakelijke stappen voor gebruik 
Hieronder wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: Welke stappen zijn nog nodig opdat een 
gebruiker iets kan aanvangen of aan de slag kan gaan met de resultaten? 

De meeste onderzoeksresultaten zijn al voorgelegd aan de relevante beleidsmakers en veel resultaten 
zijn al intensief gebruikt door hen. Deze resultaten hebben ook bijgedragen aan de agendazetting en 
mobilisatie betreffende het onderwerp GDI binnen de overheid in Vlaanderen. Daarnaast hebben de 
resultaten ook voeding gegeven aan bepaalde beslissingen (zie 3.2 Impact). Hieruit blijkt dat de meest 
noodzakelijke stappen al ondernomen zijn en dat de gebruiker al aan de slag is gegaan met de meeste 
resultaten.   

Sommige onderzoeksresultaten behoefden echter extra stappen voor gebruik. Zo zijn er bijvoorbeeld 
een aantal stellingen geformuleerd bij de aanbevelingen ter bevordering van het gebruik. Ook deze 
stellingen zijn voorgelegd aan het panel van vertegenwoordigers van sleutelorganisaties in Vlaanderen 
tijdens de derde Staten-Generaal voor discussie. Ook over deze stellingen is gestemd door de 
deelnemers (± 155 beleidsmedewerkers / GIS-coördinatoren van verschillende administratieve lagen). 
Uit de stemmingsresultaten blijkt dat de meerderheid van de deelnemers het eens is met stelling bij 
Aanbeveling 1 over standaardisatie, de stelling bij Aanbeveling 3 over Gebruik & Privacy, de stelling 
bij Aanbeveling 8 over Coördinatie & Taakverdeling en de stelling bij Aanbeveling 11 over 
Doelstellingen & Organisatie. Daarentegen blijkt dat een meerderheid het oneens is met de stelling bij 
Aanbeveling 5 behorende bij Gebruik & Privacy en de stelling bij Aanbeveling 7 over Coördinatie en 
Taakverdeling. Het zijn slechts die stellingen waarover de meerderheid het eens is die zijn 
meegenomen in de Vlaanderen Geoland Statement. Het is vervolgens aan de relevante beleids- en 
besluitmakers welke vervolgstappen ondernomen zullen worden.   
 
Figuur 2: Stemmingsresultaten van de stellingen 

 

 
 
Om het gebruik van de resultaten nog te vergroten zijn er een klein aantal actiepunten op het gebied 
van Outreach en Communicatie nodig (zie 2.3). Op deze manier worden nog meer gebruikers bekend 
met de resultaten en kunnen de bevindingen (hopelijk) nog beter worden gevaloriseerd.   
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2.3 Nog te ondernemen acties 
Hieronder wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: Welke acties voorziet u als 
projectuitvoerder nog te ondernemen op dit vlak? 

De meeste nog te ondernemen acties bevinden zich op het vlak van Outreach en Communicatie (zie 
2.2) 

De volgende acties zullen nog ondernomen worden door de projectuitvoerders: 

- Voorbereiding van nieuwe projectvoorstellen die voortbouwen op de ervaringen van 
SPATIALIST, zowel op het Vlaamse, Belgische en Internationaal vlak (bv. Google, …) 

- Presentaties bij belangrijke ambtelijke platforms (zoals College Ambtenaren Generaal van de 
Vlaamse overheid; Management in de Openbare Vlaamse Instellingen (MOVI), Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten; en Stuurgroep GDI-Vlaanderen) over de belangrijkste 
bevindingen van het project en discussies over de toekomstige implementaties; 

- Presentaties tijdens studiedagen / trefdagen voor relevante gebruikersgroepen (zoals FLAGIS-
studiedagen en AGIV-trefdag); 

- Presentaties bij (inter)nationale congressen / conferenties waaraan veel potentiële gebruikers 
deelnemen;  

- Presentaties bij leden van de begeleidingscommissie; 

- Publicatie boek Crompvoets, J., Van Orshoven, J., Janssen, K. en G. Bouckaert (Editors), 
2012. SPATIALIST, where multiple disciplines meet and integrate. A compilation of research 
in Spatial Data Infrastructures. Universitaire Pers Leuven, Leuven, België; 

- Publicatie boek - Janssen, K. en J. Crompvoets (Editors), 2012. Geographic information and 
the law: towards a future research agenda. Universitaire Pers Leuven, Leuven, België. 

- Detailanalyse over de stemmingsresultaten van de derde Staten-Generaal Vlaanderen Geoland; 

- Verspreiding van het Vlaanderen Geoland Statement naar potentieel belanghebbenden en 
gebruikers;  

- Overdraging organisatie van de Staten-Generaal Vlaanderen Geoland aan de overheid in 
Vlaanderen; 

- 4 nieuwsbrieven in Geoplatform over de valorisatie van SPATIALIST verspreid over het jaar 
2012. Geoplatform is het vakblad voor de Nederlandstalige Belgische geo-gemeenschap; 

- Continuering van het beheer van de Spatialist website (www.spatialist.be) met de laatste 
onderzoeksresultaten en –publicaties, etc.; 

- Verdediging van de proefschriften in 2012 met daarin interessante bevindingen voor 
gebruikers: 

- Dessers, E., 2012. Spatial Data Infrastructures at work. A comparative case study on the spatial       
enablement of public sector processes. 

- Vancauwenberghe, G., 2012. Coördinatie binnen de Geografische Data Infrastructuur: Een 
analyse van de uitwisseling en het gebruik van geografische informatie in Vlaanderen. (in het 
Nederlands). 

- Vandenbroucke, D., 2012. The impact of the application of geo-standards on the performance of 
business processes. 
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3. Mate van kennisbenutting door gebruikers en maatschappelijke 
impact. 
 
In dit derde deel wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
-Worden de resultaten momenteel reeds (actief) benut door bepaalde gebruikers? Zo ja, welke acties 
onderneemt deze gebruiker momenteel hiermee? Zo neen, In welke mate is er een perspectief voor een 
effectieve aantoonbare toekomstige kennisbenutting bij de gebruikers?  

-Wat is de verwachte impact van de benutting van de projectresultaten op de maatschappij in 
Vlaanderen? In welke mate heeft het project een verschil betekend of kan/zal het een toekomstige 
maatschappelijke meerwaarde opleveren?  

3.1 Huidig gebruik van resultaten 
Hieronder wordt getracht antwoord te geven op de volgende vragen: Worden de resultaten momenteel 
reeds (actief) benut door bepaalde gebruikers? Zo ja, welke acties onderneemt deze gebruiker 
momenteel hiermee? Zo neen, in welke mate is er een perspectief voor een effectieve aantoonbare 
toekomstige kennisbenutting bij de gebruikers?  

Antwoord op de eerste vraag is JA. De resultaten worden reeds (actief) benut door gebruikers (met 
name door beleidsmedewerkers op het gebied van de GDI in Vlaanderen (zie hieronder)). Het 
resterende deel focust op de acties die de gebruikers ondernomen hebben en laten zien dat er effectieve 
aantoonbare toekomstige kennisbenutting is bij de gebruikers.   

Dit project heeft een sterke bijdrage geleverd aan de agendazetting en bewustwording van GDI als 
essentieel thema relevant voor alle ambtelijke en politieke niveaus van de overheid in Vlaanderen. 
Denk daarbij aan de voeding die gegeven is aan teksten van het eindrapport van de Commissie 
Efficiëntie en Effectiviteit Overheid van de Vlaamse Overheid in het kader van Vlaanderen in Actie 
over digitale overheden(2008) én het regeerakkoord ‘Vlaanderen 2009- 2014’ van de Vlaamse 
overheid over digitale instrumenten voor een open en innovatieve overheid), het Vlaanderen Geoland 
statement, de organisatie van de Staten-Generaal Vlaanderen Geoland, de presentaties en discussies bij 
belangrijke ambtelijke platformen (zoals College Ambtenaren Generaal van de Vlaamse overheid. 
Management in de Openbare Vlaamse Instellingen (MOVI), Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten, en Stuurgroep GDI-Vlaanderen), en de vele verwijzingen naar het werk van 
SPATIALIST in beleidsdocumenten en uitvoeringsbeschrijvingen in populaire vakbladen. Door deze 
bijdragen aan de agendazetting en bewustwording is het draagvlak voor de uitbouw van de GDI in 
Vlaanderen vergroot. 

De volgende punten laten de acties zien die de gebruikers momenteel ondernemen gedeeltelijk op 
basis van de resultaten:  

- Diensten van Algemeen Regeringsbeleid: evalueren van de uitvoering van het beleid van GDI-
Vlaanderen (GDI Jaarverslag), gebruik maken van geschiktere beleidsindicatoren, overname van de 
meeste aanbevelingen voor toekomstig beleid, meer focussen op de multi-disciplinaire aspecten van 
GDI bij beleidsvorming, initiatie van (nieuwe) beleidsvelden, gebruik maken van standaardlicenties 
voor (her)gebruik van gegevens, meer aandacht geven aan het opleidingsaanbod en versterking van 
bestaande contacten;  

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen: meer focussen op vraaggestuurde aanbod; 
meer zorg besteden aan ondersteuning; verbeteren adressenbeleid, uitbreiden 
begeleidings/opleidingsaanbod; verlagen van datatoegangsdrempels tussen verschillende 
overheidsniveaus; en meer afstemmen van geostandaardisatie tussen partijen;    

- Stuurgroep GDI-Vlaanderen: bevestiging van het GDI-beleid, initiatie van (nieuwe) GDI-
beleidsvelden, overname van de meeste aanbevelingen voor toekomstig beleid; uitwerking van het 
GDI-netwerk als model voor coördinatie en taakallocatie;  
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- Coördinatiecel Vlaams E-government: onderbouwing voor het investeren in authentieke 
gegevensbronnen en discussie over de mogelijkheden van synergiecreatie tussen GDI-Vlaanderen en 
E-government;   

- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: verbeterde kijk op het gebruik van geografische 
informatie in de Vlaamse gemeenten, ondersteuning GIS-presentaties, gerichter inspelen op de noden 
van de steden en gemeenten (personeel, kennis, budgetten), uitvoeren van de GIS-enquête bij Vlaamse 
steden en gemeenten, en bewust zijn van verschillen in behoeften tussen de grotere gemeenten en de 
kleinere. 

- Nationaal Geografisch Instituut: meer focussen op vraaggestuurde aanbod, uitgaan van een multi-
disciplinaire aanpak bij de uitvoering van GDI-taken, schrijven voor de implementatie van de 
INSPIRE en uitvoeren van een enquête van geografische databehoeften en beschikbaarheid op 
federaal niveau;  

- Belanghebbenden van de processen betreffende Verkeersongevallenregistratie, kartering van 
overstromingsrisico’s, Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) discussiëren over betere stroomlijning 
van de processen;  

- BENELUX: uitbouw van een coördinatiemodel voor de grensoverschrijdende GDI; 

- Open Geospatial Consortium: verkenning van de impact van het gebruik van geostandaarden op 
werkprocessem 

Ten slotte hebben de onderzoeksresultaten ook een bijdrage geleverd aan een verbeterde 
samenwerking tussen de deelnemers van de GDI in Vlaanderen, GDI-kennisontwikkeling, de discussie 
over het gebruik van open (geo-)standaarden, de discussies over hergebruik en privacy aangaande 
geografische informatie, en de implementatie van de EU-richtlijn INSPIRE in Vlaanderen, Belgie en 
Europa. 
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3.2 Impact 
Hieronder wordt getracht antwoord te geven op de onderstaande vragen: Wat is de verwachte impact 
van de benutting van de projectresultaten op de maatschappij in Vlaanderen? In welke mate heeft het 
project een verschil betekend of kan/zal het een toekomstige maatschappelijke meerwaarde opleveren? 

De verwachte maatschappelijke en economische impact van de benutting van de projectresultaten is 
vooral indirect en ondersteunend van aard. Benutting van de projectresultaten zullen direct een 
bijdrage leveren aan de efficiëntere en effectievere verzameling, uitwisseling, beheer en gebruik van 
geografische informatie noodzakelijke voor een goed functionerende en innovatieve overheid. Indirect 
zullen de resultaten een bijdrage leveren aan een groter gebruik van geografische gegevens binnen de 
overheid, efficiëntere overheidsprocessen, verbeterde kwaliteit van de gegevens, een transparantere en 
betrouwbaardere overheid. De resultaten dragen ook bij dat de overheid zich makkelijker kan 
aanpassen aan de veranderde maatschappelijke situaties, behoeften en wensen. Daarnaast, kunnen de 
resultaten ook een basis vormen om van de GDI in Vlaanderen een dynamische hub te maken waarop 
innovatieve oplossingen kunnen groeien, de privé sector zich kan versterken, en burgers makkelijker 
toegang hebben tot data waarmee zij betere beslissingen kunnen maken. Kortom, de benutting van de 
resultaten zullen leiden tot een versnelling en ondersteuning van de uitbouw van een succesvolle GDI 
in Vlaanderen zodat alle belanghebbenden gemakkelijk toegang hebben tot en gebruik kunnen maken 
van de beschikbare geografische data. Hierdoor kan elke dienstverlening en elk beleid dat op 
geografische data een beroep doet zich significant verbeteren, en zijn er mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van innovatieve producten en processen. 

Als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering concludeerde Bart Dewandeleer tijdens zijn 
slottoespraak van de derde Staten-Generaal Vlaanderen Geoland dat SPATIALIST beschouwd mag 
worden als een waardevol en beleidsrelevant onderzoeksproject. Hij toonde waardering voor de 
interdisciplinaire en horizontale benadering van het project waarin een brede reeks van onderwerpen  
zijn onderzocht (zoals GDI-evolutie, geo-standaardisatie, juridisch kader, financiering, coördinatie en 
ketenoptimalisatie). Volgens hem heeft het project ook sterk bijgedragen aan de bewustwording van 
het GDI-concept binnen de overheid in Vlaanderen.  

Tenslotte, dit project heeft een verschil gemaakt en daardoor een maatschappelijke meerwaarde voor 
de toekomst opgeleverd op de volgende punten: 

- Bewustwording van GDI als een krachtig concept voor een efficiëntere, effectievere en 
flexibelere overheid in Vlaanderen. Daarnaast kan de implementatie van het concept ook een 
bijdrage leveren aan een transparantere en betrouwbaardere overheid en een verbetering van 
de kwaliteit van de geografische gegevens. Deze aspecten kunnen leiden tot een betere 
(geografische) informatiebeheer, besluitvorming, dienstverlening en beleidsvoering van de 
Vlaamse overheden. 

- Agendazetting van het GDI-onderwerp binnen de overheid (organisatie Staten-Generaal 
Vlaanderen Geoland, presentaties bij belangrijke ambtelijke platformen, voeding aan 
belangrijke beleidsteksten); 

- Innovatie. Gebruik van de resultaten heeft bijgedragen aan het initiëren van innovatieve 
oplossingen door Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen voor de uitbouw van de GDI in 
Vlaanderen (GDI-netwerkconcept, geostandaardisatie, aanbevelingen (zie 2.1), etc.). 

- Multi-disciplinariteit. Door de multi-disciplinaire aanpak is er breed en horizontaal gekeken 
naar de GDI- implementatie in Vlaanderen.   

- Technische en niet-technische set van oplossingen. Oplossingen voor verbeterde geografische 
informatievoorzieningen moeten niet alleen op technisch vlak gezocht worden maar ook op 
niet-technische vlakken (zoals juridisch, economisch, organisatorisch, en bestuurskundig). 
Kortom, alleen een team bestaande uit experts van verschillende disciplines (zoals het 
Spatialist-team) werkende parallel en simultaan aan verschillende oplossingskanten geeft 
garantie voor succes. 
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- Kennisverbreding. Het GDI-domein wordt sterkt gevoed door kennis afkomstig van 
technische disciplines. Kennis van andere disciplines is eerder beperkt. Door dit project is er 
meer kennis gekomen over het juridische, financiële, organisatorische en coördinatie-aspecten 
en het gebruik van (geo-)standaarden.   

- Vraaggestuurd aanbod. Toekomstig aanbod van geografische informatie moet meer 
vraaggestuurd zijn i.p.v. alleen maar aanbodgedreven. Hierdoor zal het aanbod beter 
aansluiten bij de behoeften en wensen van de maatschappij. Dit leidt ook tot een efficiënter en 
effectiever gebruik van geografische gegevens. Daarom is de vraagkant naar geografische 
informatie goed bestudeerd in dit project. 

- Multi-stakeholders analyse. Uit het onderzoek blijkt dat de beste GDI voor iedereen net een 
beetje anders is. Daarom moet bij het vinden van de beste implementatiestrategie voor de 
verdere ontwikkeling van GDI in Vlaanderen dus ook rekening worden gehouden met de 
verschillende doelstellingen (en hun relatief belang) van de verschillende stakeholders. 
Implementatiescenario’s zijn ontwikkeld en geanalyseerd voor verschillende 
stakeholdersgroepen. Het resultaat van de analyse geeft aan dat de voorkeur van de 
verschillende stakeholders neigt naar een hiërarchische structuur voor het verder ontwikkelen 
van GDI in Vlaanderen, hoewel de private markt en de utiliteitssector duidelijk een meer 
prominente rol ambiëren. Deze evolutie zou de innovatie en differentiatie in de sector 
bevorderen. Bovenal blijkt uit de analyse dat een status quo noch een meer uitgesproken 
netwerkmechanisme door de stakeholders wordt gewaardeerd 

- Mapping GDI in Vlaanderen. Door de nul- en eindmeting is de status en evolutie van de GDI 
in Vlaanderen in kaart gebracht met de bijbehorende belanghebbenden, kenmerken, noden en 
prioriteitswensen. Deze kartering vormt een goed vertrekpunt voor implementatiestrategie. 

- Juridisch raamwerk. Een overzichtelijk juridisch kader is ontwikkeld met daarin verwerkt de 
aspecten van openbaarheid, privacy, hergebruik, en intellectuele eigendomsrechten. 

- Coördinatie & Taakallocatie. Onderzoek laat zien dat er een evenwicht moet zijn tussen de 
inzet van verschillende coördinatievormen (regelgeving, marktwerking en samenwerking) ), 
waarbij op strategische wijze moet worden omgegaan met de inzet van elk van deze 
coördinatievormen. Daarnaast moet ook gestreefd worden naar een duidelijke verdeling van 
taken en bevoegdheden tussen de verschillende betrokken partijen binnen en buiten de 
overheid. . 

- Kloof. Bevestiging van de grote kloof tussen initiatieven op vlak van e-government en 
initiatieven op vlak van GDI. Onderzoek toont aan dat er een synergie moet gecreëerd worden 
tussen beide vormen van ‘digitale overheid’ en dat initiatieven op beide vlakken geïntegreerd 
moeten worden.  

- Geïntegreerde processen. Onderzoek laat zien dat de uitwisseling en het gebruik van 
geografische gegevens beter geïntegreerd kan worden in werkprocessen. Dit komt zowel de 
performantie van de GDI als ook die van de werkprocessen ten goede.          

 
Tenslotte, vanuit verschillende hoeken zijn vragen gesteld om de SPATIALIST-aanpak ook te kunnen 
toepassen op andere GDIs in België (Federaal, Wallonië), en buitenland (Australië, Canada, Cuba, 
Duitsland, Hongarije, Macedonië, Nederland, Roemenië, Spanje, Uruguay, Verenigde Arabische 
Emiraten, Zuid-Korea, en Zweden).  


