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Wat gaan we doen vandaag

• Voorstellen – wat wil jij eruit halen?
• Doel projectgroep
• Resultaat deze meeting
• Verdieping

• Pauze

• Waar gaat de projectgroep zich op richten
• Aanpak
• Vervolgafspraken



Wat wil jij eruit halen?

• Voorstellen

• Waarom heb jij je aangemeld

• Individueel beantwoorden



Doel projectgroep

“Het doel van de projectgroep is om op een positief kritische wijze bij te 
dragen aan dat gene wat tot nu toe is ontwikkeld en Antea te voorzien 
van input voor de verdere uitwerking van het IMBOR”

Gaan jullie: “Mee denken” – “mee doen” – “mee kijken”?



Resultaat deze meeting

• Informatie door Antea Group

• Opdracht projectgroep afgestemd

• Aanpak afgestemd

• Afspraken vervolg



Verdieping

• Standaardisering (SOR – IMBOR) => MvZ

• Ontwikkeling GBI => AW

• Korte uitleg IMBOR => FZ



• Gebruikelijk

• Maatstaf

• Norm

Wat is standaard?

Bron: NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen, Geonovum



Toekomstige informatievoorziening

• Common ground: data losgekoppeld van proces en applicatie

• DiS-GEO: doorontwikkeling in samenhang van geo-basisregistraties

• Samenhangende objectregistratie van fysieke werkelijkheid 

• Werelden komen samen

• Standaardisering essentieel



IMBOR noodzakelijk

• NEN3610 (nationaal basismodel 
geo-informatie)

• BGT (verplicht topografische 
basisobjecten)

• IMGeo (optioneel topografische 
basisobjecten)

• IMBOR (sector specifieke afspraken)

Bron: Amsterdam
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Doorontwikkeling GBI

✓1 systeem voor assetbeheer

✓één centrale toegang via portal

✓Modulair opgebouwd

✓Onderlinge samenhang

✓Flexibel



Doorontwikkeling GBI

✓GBImaps (kaart/muteren/analyse/presenteren)

✓GBIappsbank (plannen/begroten)

✓GBIkennisbank (beheerkennis)

✓GBIconnector (GEO koppeling, import/export)

✓GBIinsights (managementinfo/rapportages)

✓GBI Servicedesk (ondersteuning)



Wat hebben we gedaan

• ICT-architectuur, IMBOR is 1 van de aanleidingen GBIworld

• IMBOR quick-scan

• Mapping GWGBI - IMBOR

• Datatransitie ETL

• Datamodel (IMBOR + andere IM + GWGBI)
• IMBORpubliceren (pilot)
• IMBORbewerken (lopend)

• GBIapps en GBIkennis
• Analyse op inhoud
• Vertaling naar ICT (lopend)



Onze belangrijkste vragen

• Hoe krijgen we commitment

• Hoe maken we transitie zo makkelijk mogelijk



Wat gaat projectgroep doen

• Gaan jullie: Meedenken – mee doen – mee kijken?

• Wat is eindresultaat?



Aanpak

• Samenstelling deelsessies
• Kleine groepen  plenair

• Deelsessies 
• Proces

• Data

• Techniek

• Eindresultaat?



Vervolgafspraken


