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Editorial

door dr. ir. Joep Crompvoets, onderzoekscoördinator Spatialist-programma

Bijna vijf jaar was een heel scala aan mensen en 
organisaties betrokken bij spatialist. Het is een van 
de interessantste projecten op het gebied van 
geografische informatie-infrastructuren geweest in 
Europa. Over de hele wereld zijn we gevraagd om 
presentaties te geven (ruim honderdvijftig) over 
dit multidisciplinaire project en om publicaties te 
verzorgen (zo’n tweehonderd). In eigen land zijn 
er – die van december 2011 meegerekend – drie 
Staten-Generaal ‘Vlaanderen Geoland’ geweest, waar 
velen over de eigen bureau-grenzen hebben kunnen 
meedenken.

In handen heeft u een speciale uitgave van 
GeoPlatform, zodat de resultaten niet alleen op 
bestuurlijke en wetenschappelijke fora terechtkomen, 
maar juist onder de mensen die in Vlaanderen samen 
de geodata-infrastructuur vormen. Alle onderzoekers 
hebben feitelijke stukken geproduceerd, de redactie 
heeft interviews gehouden en het geheel is zo dooreen 
gemixt, dat op elk thema de belangrijkste informatie 
op een gevarieerde manier tot de lezer komt.

In 2007 werd gestart met het onderzoeksproject 
spatialist om vanuit wetenschappelijke hoek een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 
GDI in Vlaanderen. Het Agentschap voor Innovatie 
door Wetenschap en Technologie heeft dit project 
gefinancierd. Onderzoekers van de Katholieke 
Universiteit Leuven en Vrije Universiteit Brussel hebben 
de opdracht gekregen een antwoord te formuleren 
op de vraag wat de vereisten zijn voor de verdere 
ontwikkeling van een succesvolle GDI in Vlaanderen. 

Het spatialist -team heeft de situatie beschreven 
en geanalyseerd met de blik van een betrokken 
buitenstaander. Want, als je in het oog van de 
orkaan zit, overzie je de situatie niet. Met deze 
attitude was er goed zicht op de status van de losse 
onderdelen van een GDI en op hun samenhang hierin. 
Gebruikersbehoeften en -gedrag, kennis en meningen, 
de toepassing van standaarden, het juridisch kader, de 
inrichting van werkprocessen, financieel bewustzijn, 
een mix van aansturingsmodellen – er is goed naar 
gekeken. 

Niet alleen op technologisch vlak, maar ook 
op organisatorisch, economisch, juridisch en 
bestuurskundig vlak zijn immers inspanningen vereist 
voor een goed functionerende GDI. Een GDI, die geen 
doel op zichzelf is, maar nodig is om als overheid 
efficiënter en beter geïnformeerd beleid te maken 
en beheertaken uit te voeren, burgerparticipatie te 
bevorderen, et cetera. Een betere ontsluiting van 
gegevensbanken biedt de private sector bovendien 
de kans om nieuwe producten en diensten te 
ontwikkelen.

Met spatialist  is geen receptuur gevonden voor 
onmiddellijk succes. Wel is wetenschappelijk 
vastgesteld hoe de situatie nu is, hoe die beleefd wordt 
en wat nodig is om vooruit te komen. Het is geen 
gissen meer, maar echt weten waar werk aan de winkel 
is. Over één jaar evalueren we wat er tot dan gebeurd 
is.

Ik wens u veel leesplezier! 

Uit het oog van de orkaan
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In Europa bestaat er geen equivalent van spatialist. Na-
tuurlijk worden er wel onderzoeken gedaan naar een of 
twee componenten van een nationale geografische infra-
structuur, maar een dergelijke multidisciplinaire aanpak – 
neen. Het Spatialist-project bestaat uit wetenschappelijk 
onderzoek en uit drie Staten-Generaals, naast de vele 
publicaties en presentaties. De kern van de uniciteit is 
tweeledig, legt Geert Bouckaert uit (die tevens directeur 
is van het Instituut voor de Overheid). 

Het is de eerste keer dat vanuit vijf invalshoeken naar 
de voorwaarden voor een succesvolle geodata-infra-
structuur wordt gekeken. “Een dergelijke infrastructuur 
wordt veeleer als het werkterrein van geomatici of juris-
ten beschouwd. Er zijn IT-technische aspecten, maar het 
is geen technisch probleem. spatialist heeft het denken 
van mensen ‘gecontamineerd’: u moet ook aandacht 
hebben voor bestuurlijke -, organisatorische - en ma-
nagementproblemen. Alleen met een brede scope kan 
het vliegwiel snel gaan draaien. Ook in Europees verband 
of op lokaal niveau.” 

Meestal worden de betrokken disciplines sequentieel 
bezien. Eerst wordt het technische luik bekeken, dan 
het juridische, dan moet voor financiering zorg wor-
den gedragen en tot slot moeten de organisatorische 
en bestuurskundige kanten worden afgedekt. “We 
moeten die disciplines samennemen, vanaf het begin. 
Een GIS-coördinator of GIS-cel moet op zijn minst 
meteen kunnen terugvallen op mensen met kennis uit 
al die disciplines”, schets hij het ideaalplaatje.

Wat het juridische luik betreft, heeft hem verrast 

dat - hoewel Vlaanderen een geo-wetgeving heeft die 
in Europa voorop loopt - moest worden vastgesteld 
dat een stimulerende juridische basis teveel van het 
goede kan zijn. “De Vlaamse wetgeving als positieve 
hefboom…maar ja, de werkelijkheid verandert niet 
enkel door decreten. Als die wetgeving verkokerd tot 
stand komt, leidt ze tot tegenstrijdigheden die datas-
haring blijken te hinderen. Nu moeten we snel kijken 
of de do’s en don’t’s wat consistenter en simpeler 
kunnen.”

‘Alleen een multifocale aanpak  vanaf de start 
geeft een succesvolle geodata- infrastructuur’ 

Het Instituut voor de Overheid was in 2007 de ‘hoofdpromotor’ van het Spatialist-

project. Samen met CESO, ICRI en SADL (ook K.U.Leuven) en de V.U.B. (MOSI) wilde 

men onderzoeken onder welke voorwaarden een geografische informatie-

infrastructuur kan bijdragen aan een meer performante overheid. 

“We hebben op een aantal punten een opening van de geesten 

bereikt met dit onderzoek,” claimt Geert Bouckaert, 

eindverantwoordelijke voor Spatialist.

door 
Frédérique Coumans
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Coördinatie
Het tweede unieke aspect is, dat onderzocht is welke 

aansturing- of coördinatiemethode het beste effect zal 
hebben: meer hiërarchie, meer zelfsturing in netwerk-
verband of meer samenwerking met de private markt-
partijen? Bouckaert: “Dit onderzoek heeft geleerd, dat 
het niet ‘of - of’ is. Vooral in neoliberale landen is geko-
zen voor pure marktwerking, maar hier in de Vlaamse 
context kan een SDI-evolutie alleen werken met een 
intelligente en effectieve mix van de drie methodes. 
Wij bevelen aan om de mate van hiërarchie in essentie 
gelijk te laten, netwerksturing aan te moedigen, maar 
vooral om de kennis en kunde van marktpartijen 
structureel beter te benutten. Het risico bestaat, dat 
men in economisch zware tijden meer marktwerking 
toelaat om de risico’s naar het bedrijfsleven te kunnen 
verschuiven - daar heb ik het dus niet over. Het gaat 
om wederzijds respect en om een evenwicht in verant-
woordelijkheden.” 

Wat Geert Bouckaert in positieve zin opviel, is dat 
ook knooppunten buiten AGIV een coördinerende 

rol op zich nemen. “Men schuift niet alles op hen 
af; er ontstaat geen vacuüm.” Daarentegen blijkt 
wel uit het Spatialist-onderzoek hoezeer de lokale 
besturen een zwakke schakel blijven. “De kleine 
schaal is voor veel onderwerpen bij gemeenten 
een beperking, maar dat dit op het terrein van 

geodata-gebruik zo’n impact zou hebben, had ik 
niet verwacht. Het is goed te zien hoe bepaalde 

regionale organisaties daarin bijspringen en ver-
antwoordelijkheid nemen. Laten we hopen dat deze 
netwerksturing tot navolging stimuleert. Mag ik er 
op wijzen dat de provincies zoeken naar een aantal 
nieuwe verantwoordelijkheden? Zij kunnen een niche 
vinden om zichtbaar toegevoegde waarde te leveren 
door het kennis- en praktijk-deficit bij de kleinere 
lokale besturen op te vangen.”

Vraaggestuurd
Het strategisch basisonderzoek in spatialist 

bevestigt een van de centrale visies van het 
Instituut voor de Overheid op de ontwikkelings-
gang van de publieke sector. De overheid kan nu 
ter ondersteuning van haar taken (losstaande) 
databanken al dan niet raadplegen. Dat evolu-
eert naar de situatie, dat er een samenhangend 
stelsel is van databanken, die een onlosmakelijk 

onderdeel vormen van workflows van overheden. De 
kruispuntdatabank voor geo-informatie zal er daar één 
van zijn. “We hebben in spatialist kunnen vaststellen 
dat ook wat betreft geo-informatie daar behoefte aan 
is en dat het mogelijk is.”

“Er is de driehoek: databanken - ict in brede zin 
(Inclusief webservices) - dienstverlening. We moeten 
de webservices en de dienstverlening centraler stellen 
en de databanken moeten compatibeler worden met 
de consultaties die daarvoor, liefst zo geautomatiseerd 

Resultaat

Prof. dr. Geert Bouckaert:

Geert Bouckaert: 
“De mensen die verant-
woordelijk zijn voor interne en 
externe dienstverlening moeten zeggen 
welke data zij nodig hebben om hun werk beter te 
kunnen doen.”
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van de Vlaamse regering versterkt. De kortere ketens 
zijn immers niet alleen gunstig gebleken voor een 
doelmatig geodatagebruik, het werkt ook andersom. 
Het geoverhaal kan in het verkorten van de ketens een 
hefboom zijn en een enorme facilitator.” 

Op de vraag of het niet wat veel gevraagd is om 
dat overheidsbreed te verwachten, antwoordt Geert 
Bouckaert: “De pijl zakt bij het vliegen. Je moet wel die 
ambitie hebben. Ik denk dat het geen kwaad kan om 
het op dit moment verticaal te organiseren, bijvoor-
beeld met task forces in de kolom openbare orde en 
veiligheid of de kolom milieu. Dan is het ook mak-
kelijker om het organisatorische luik en de workflow-
optimalisering concreet aan te pakken. De culturen 
zijn per kolom anders, de professionals zijn anders, 
het gebruik van geodata is anders. Men moet de kans 
krijgen zijn eigen vliegwiel te maken met resultaten 
in de dienstverlening. Er zal wel een coördinatiepunt 
moeten zijn, dat waakt over horizontale synergie, 
zodat leerpunten uit de ene kolom gebruikt worden 
binnen de andere.”

Geen stilstand
De trage groei die in het spatialist-project wordt 

gesignaleerd tussen 2008 en 2011 in het gebruik van 
geodata buiten de platgetreden paden, verontrust 
Bouckaert helemaal niet.”We moeten het niet dramati-
seren. Om te beginnen gaat het maar om een meting 
met drie jaar ertussen. We mogen geen perspectivi-
sche fouten maken. In het huidige regeerakkoord van 
Vlaanderen staat zeer duidelijk, dat gewerkt moet 
worden in de geest van een geokruispuntbank. Zowel 
ambtelijke als politiek is het een prioriteit. Er wordt 
feitelijk al best veel geïnvesteerd en op Vlaams niveau 
wordt de coördinatiefunctie zeker opgepakt door 
VVSG, VVP, AGIV, een aantal provincies, DOV en ande-
ren. Het lijkt alsof er een klein plateau is, zeker, maar 
nieuwe ontwikkelingen binnen de overheid zijn nu 
eenmaal een beetje cyclisch. Er is ook de lange loop-
tijd van een aantal projecten, zoals het Grootschalig 
refentieBestand, dat aan de basis zal liggen van veel 
nieuwe applicaties, ook in de private sector.”

spatialist zal over een jaar niet vergeten zijn. Er wordt 
waarschijnlijk ook eind 2012 een Staten-Generaal over 
de geodata-infrastructuur georganiseerd, maar dan 
door andere partijen. “Wij hebben die beweging op 
gang getrokken en wij zullen die helpen verder zetten. 
Met ons onderzoek en met de Staten-Generaals zijn 
een aantal agenda’s in de administratie beïnvloed als-
ook de percepties binnen een aantal kabinetten. Men 
heeft sympathie om nieuwe geodata-projecten uit te 
schrijven. De VVSG, de VVP en ook de administraties 
in Vlaanderen zeggen dat ze op geogebied een tandje 
zullen bijsteken en dat het onderwerp nadrukkelijker 
op de agenda moet komen. Dat sterkt mij in de over-
tuiging dat onze concrete aanbevelingen die wij in 
december 2011 op onze derde Staten-Generaal zullen 
doen, in vruchtbare aarde zullen vallen.”  Ω

mogelijk, nodig zijn. De mensen die binnen overheids-
organisaties verantwoordelijk zijn voor interne en 
externe dienstverlening moeten leidend zijn. Zij moe-
ten zeggen met welke data zij willen werken om hun 
werk beter te kunnen doen: een betere dienstverlening 
faciliteren, co-producties mogelijk maken, burger-
betrokkenheid creëren en dergelijke.”  

Het aanbod heeft tot nu toe altijd de vraag bepaald, 
observeert Bouckaert. “Het past in de omkering aller 
Werten om dat niet te continueren. In het kader van 
spatialist hebben de mensen kunnen zeggen wat ze 
nodig hebben en wat ze wel en niet goed vinden. In 
onze visie moet een geodata-infrastructuur zoveel 
mogelijk vragen kunnen oplossen die bijdragen aan 

een meer per-
formante en 
dienstverlenende 
overheid. Er is al 
een kentering 
aan de gang 
naar een meer 
vraaggestuurde 
GDI. Dat zien we 
bijvoorbeeld te-
rug in de jongste 
gegevensstan-
daarden, die wat 
flexibeler worden 
ingericht dan 
voorheen, zodat 
meer organisa-
ties er door data-
sharing profijt 
van hebben.”

Korte ketens
Deze visie op modern government heeft een 

bestuurlijk-organisatorische component. Bouckaert 
weet ook vanuit andere projecten, dat de gemid-
delde ambtenaar zich niet verantwoordelijk voelt 
voor optimalisering van de totale werkstroom in zijn 
keten. Toch is de versnippering van producten en 
diensten van de Vlaamse (Belgische) overheid over 
vele mensen, afdelingen en organisaties een structu-
reel probleem. Ook voor het nuttig gebruik van een 
geodata-infrastructuur is een korte productieketen 
zowel voorwaarde als maatstaf voor succes. Hij is 
optimistisch. “Men beseft in het Vlaamse bestuur dat 
de ketens te lang zijn geworden en men wil er iets aan 
doen. De jongste regeringsverklaring stelt dat een 
keten van werkprocessen om tot een bepaald product 
of dienst te komen, maar maximaal twee bestuursla-
gen mag bestrijken. Het project interne staatshervor-
ming heeft dat immers als duidelijke doelstelling. In 
dit economisch tij zouden we van de nood een deugd 
kunnen maken. Daarom moeten we verder inzetten op 
zo’n kruispuntbank geo-informatie, omdat dit de pri-
maire doelstellingen van de interne staatshervorming 

De onderzoekers van spatialist hebben naar de rol 
van standaarden in vier ketens van werkprocessen 
gekeken: de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de over-
stromingskartering, de ongevallenregistraties en de 
bijhouding van adressen. De conclusie is onontkoom-
baar: de toepassing van geo-standaarden in Vlaande-
ren staat in zijn kinderschoenen. En daarmee doet de 
overheid als geheel zich sterk te kort.

Het doel van een geodata-infrastructuur is om de 
overheid beter te laten functioneren. Werkprocessen 
worden efficiënter en effectiever, omdat (geo)data ge-
makkelijk worden gedeeld. De vlotte uitwisseling van 
(geo)data hangt echter mede af van de mate waarin 
‘interoperabiliteit’ wordt bereikt. Dan begrijpen de 
mensen die met de data werken de gegevens op de-

zelfde manier en kunnen ze de gegevens ieder in hun 
– heel verschillende - informatiesystemen integreren. 

Interoperabiliteit bestaat er op twee niveaus: seman-
tisch en technisch. Het eerste betreft afspraken die 
erop zijn gericht, dat we onder een bepaald begrip 
(gebouw, perceel et cetera) hetzelfde verstaan. Dit 
wordt ook wel datamodellering genoemd. Het tweede 
verwijst naar de manier waarop de data gecodeerd en 
doorgegeven worden tussen verschillende systemen. 
Daar spelen formaatkwesties als: mogen we shape-files 
gebruiken of moet het GML worden? 

De technische interoperabiliteit geeft in de praktijk 
de minste problemen. De facto-standaarden zoals 
shape-files zijn voor de meeste organisaties geen 
onoverkomelijke hobbel. Het door ‘Europa’ gepropa-

Standaardisatie: 
‘na het zuur komt het zoet’

Als standaardisatie 

achteruit gesteld 

blijft in Vlaanderen, 

komen we er met 

reorganiseren en 

goede wil niet. Wil de 

uitwisseling van geo- 

door 
Danny Vandenbroucke
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Standaardisatie

Ceci n’est pas un batiment 
Vrij naar rené Margritte

informatie binnen werkprocessen beter verlopen, dan moeten (nieuwe) datasets meer met 

het oog op uitwisseling worden ontworpen en bijgehouden. Standaardiseren dus. Door de 

(zure) appel heen bijten, levert uiteindelijk (zoete) tijdwinst op.

‘Laat de mate van 
hiërarchie in essentie 

gelijk, moedig 
netwerksturing aan, 
maar vooral: benut 
de kennis en kunde 
van marktpartijen 
structureel beter’
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Danny Vandenbroucke (°1960) is licentiaat in de geo-
grafie (K.U. Leuven). Van 1986 tot 1993 werkte hij 
als GIS-onderzoeker aan het Instituut voor Land en 

Waterbeheer van dezelfde universiteit in het domein van de 
bodemwetenschappen en landevaluatie. In 1993 was hij me-
deoprichter van SADL. Danny Vandenbroucke was sindsdien 
betrokken als senior onderzoeker en consulent in verschillende 
GI/ en SDI-projecten op nationaal en Europees niveau. Hij is vi-
ce-voorzitter van de inspire werkgroep voor Opvolging en rap-
portering, en is verkozen bestuurslid en secretaris van AGILE.
Vandenbroucke heeft de data-technische aspecten van een 
GDI onderzocht, in het bijzonder de elementen rond standaar-
disatie. Zijn pragmatische stellingname luidt: “Standaardisatie 

betekent niet 
dat iedereen alles 
op dezelfde manier 
moet doen. De kunst 
bestaat erin om flexi-
biliteit in te bouwen in 
standaarden, zowel in 
de gebruikte formaten, 
als in de dataspecificaties. 
Zolang alles maar goed be-
schreven is, en wordt vermeden 
dat ‘kachelpijpen’ van nieuwe geïso-
leerde informatiesystemen ontstaan.”

geerde GML overigens (nog) wel, maar daar zullen 
voorlopig dus ‘pragmatische oplossingen’ voor geko-
zen worden.

Semantische datamodellering geeft meer proble-
men. Iedereen weet uit de dagdagelijkse praktijk, dat 
communicatieproblemen vooral ontstaan doordat de 
zender en ontvanger van een bericht nét iets anders 
bedoelen, ook al gebruiken ze dezelfde begrippen. 
Soms is dat interessant (daarom bezoeken we vreemde 
culturen), maar in een professionele werkomgeving 
vooral inefficiënt.

Veelvuldige aanpassingen
Uit de onderzochte cases blijkt dat er veel aanpas-

singen nodig zijn aan data die worden ingewonnen of 
van anderen verkregen, vooraleer ze kunnen gebruikt 
worden in de eigen processen. Dit is dus een strem-
mende factor van belang. concreet gaat het onder 
meer over een gebrek aan unieke identificatoren, het 
niet gebruiken van eenvormige codelijsten, en de niet-

StanDaarDiSeren iS 

iSolement vermijDen

uniforme en steeds wijzigende definities en classifica-
tiesystemen. Dit kwam al uit het spatialist-onderzoek 
naar het GDI-netwerk in 2008 naar voren, waar in 40% 
van de gevallen kleine tot grote aanpassingen aan 
de geodata noodzakelijk bleken door het gebrek aan 
standaardisatie van de achterliggende datamodellen. 
Dit heeft als gevolg dat bij integratie van verschillende 
databronnen - vooral de GIS-coördinator – eerst alles 
op elkaar moet afstemmen. 

Vermits men vaak externe data gebruikt, heeft men 
dit als organisatie niet zelf in de hand. Maar, begin bij 
uzelf. In de meeste processen worden ook geodata 
aangemaakt en worden die doorgegeven aan anderen. 
Wanneer iedereen zelf nieuwe (referentie)datasets op 
een meer gestandaardiseerde manier zou aanmaken, 
dan zou de integratie met andere gegevens makkelij-
ker verlopen en het gebruik en de deling met externe 

hun processen en delen hun eigen (nieuwe) datapro-
ducten sneller met anderen; het is dan immers ook 
niet moeilijk om het door te geven. 

Door de Europese richtlijn inspire komt er wat schot 
in de zaak, omdat van 34 thema´s afgesproken wordt, 
welke minimale datasets volgens welke specificaties 
beschikbaar moeten zijn. Die Vlaamse gegevens 
moeten van Tallinn tot Toledo gevonden kunnen 
worden, bekeken en gedownload. Dat zal gaan via een 
webportaal en met webservices. Steeds vaker zullen 
applicaties volledig geautomatiseerd data ophalen via 
dat centrale portaal – bijvoorbeeld adressen – om die 
vervolgens te verwerken in een bepaald werkproces, 
bijvoorbeeld een logistiek proces. Om deze webser-
vices te kunnen gebruiken, moeten semantische en 
technische standaarden zijn ingevoerd. Ook voor 
metadata zullen de Vlaamse overheden meer aan-
dacht moeten opbrengen als de weg naar een meer 
service georiënteerde architectuur wordt ingeslagen. 
Dan moeten de computers een duidelijk beeld krijgen 
van de inhoud en betekenis van datasets, en van de 
verschillende versies die er bestaan.

Positieve stimulans
Nog los van inspire verschijnen er in hoog tempo, op 

verschillende terreinen, Europese richtlijnen die voor-
schrijven dat er bepaalde geodata moeten worden 
opgeleverd en hoe deze moeten worden opgeleverd. 
In het kader van het Europees milieu- en (verkeers)
veiligheidsbeleid moeten overstromingskaarten en 
geluidoverlastkaarten – om maar eens twee voorbeel-
den te nemen - naar Brussel worden gestuurd, die 
voldoen aan uniforme specificaties. Er wordt geen GIS- 
of geodata-gebruik geëist, maar zonder dat kun je die 
kaarten niet maken. Van deze indirecte weg mag een 
positieve stimulans worden verwacht op de standaar-
disering van geodata door de noodzakelijke aandacht 
voor de definiëring van objecten en de vastlegging 
daarvan in objectcatalogen. 

De directe weg komt ook langzaam in beeld. Het 
Grootschalig referentieBestand (GrB) is / wordt een 
sterk gestandaardiseerd product. En agiv heeft de 
eerste zeven raadpleegdiensten volgens de inspire-
normen nu beschikbaar gemaakt. Er bestaan ook twee 
webservices rond het centraal Adressen Bestand voor 
Vlaanderen (crAB). 

Dit crAB is een goede demonstratie voor een ander 
leerpunt uit het spatialist-onderzoek: geo-standaar-
den moeten flexibiliteit inbouwen. Flexibiliteit, niet in 
de zin van minder strikte navolging van de afspraken, 
maar van een zo breed mogelijk toepassingskader. Ver-
mits verschillende gebruikers van adressenbestanden 
verschillende noden aangaven, werd dit opgevangen 
in de standaard zelf. Zo kunnen volgens de crAB-stan-
daard, adressen in Vlaanderen nu gedefinieerd worden 
als het middelpunt van een perceel, de toegang tot 
een gebouw of het connectiepunt op de centrale as 
van de straat.

Nu agiv sinds dit voorjaar webservices beschikbaar 
heeft, zullen ook andere bestuursdiensten ze gebrui-
ken in hun werkprocessen. En er zijn meer knooppun-
ten in de GDI Vlaaderen, zoals DOV (Databank Onder-
grond Vlaanderen), die momenteel in overleg met hun 
achterban webservices ontwikkelen. Ook zij bouwen 
flexibiliteit in in ‘hun’ standaarden, omdat de ervaring 
hen leert dat je niet iedereen moet verplichten alles op 
precies dezelfde manier te doen. Een standaard is geen 
dwangbuis.  Ω

‘Doe meer met testbeds’
“Waar ik het meest van ben geschrokken”, bekent Danny 
Vandenbroucke, “is hoe weinig organisaties op een 
gestructureerde manier aan hun datamodellen werken. 
Bestanden groeien, maar het overkomt mensen eerder, dan 
dat ze er bewust bij stilstaan. Men ervaart het niet als een 
probleem. ‘We doen wat we moeten doen, en zo is het oké. 
Men denkt weinig na over hoe gegevenssets slimmer kunnen 
worden opgezet, om zo met z’n allen tijd te besparen of betere 
beslissingen te kunnen nemen.”
“Als vervolg op dit spatialist-project zou ik dan ook graag willen 
onderzoeken wat de impact is die geo-standaarden hebben 
op businessprocessen, maar dan in kwantitatieve termen. Wat 
levert het in tijd en euro’s op als er geo-standaarden worden 
toegepast?”
Een belangrijke aanbeveling van Vandenbroucke is om meer te 
werken met testbeds. “agiv doet dat heel goed. Nog voordat er 
services gereed zijn volgens de verplichtingen van inspire kun 
je mensen al wel laten oefenen met heel bepaalde webservices. 
Ook in combinatie met hun eigen werk. Je geeft zo een scala 
aan gebruikende organisaties de mogelijkheid om ervaring 
op te doen met nieuwe technieken en inzichten. Het heeft 
waarschijnlijk ook als effect dat de onderliggende datamodellen 
beter worden. En de gebruikers leren inzien, dat ze geen cd’tjes 
meer hoeven op te vragen, maar de data via het web kunnen 
ophalen om ze vervolgens in de eigen werkprocessen te 
gebruiken.”
“Dat zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden met de 
Watertoets, iets dat in veel organisaties kan worden gebruikt, 
of met webservices bovenop een rUP. Daar hoeft niet meteen 
iedereen bij betrokken te zijn, maar bijvoorbeeld wel een paar 
mensen die er op dat moment al klaar voor zijn.” 
“Men leert op die manier ook te kijken naar de manier waarop 
men zelf data aanreikt, niet alleen de wijze waarop de data 
worden geconsumeerd. Organisaties die zich daarmee 
bezighouden staan meestal verder, presteren beter. Het loont 
dus zeker de moeite voor de wat grotere entiteiten om daar 
een beperkt deel van hun tijd in te steken. Daarna wordt de 
implementatie van al die verplichte specificaties een stuk 
gemakkelijker.”                                                   

redactie GeoPlatform

organisaties veel intenser zijn. Dit laatste heeft op 
haar beurt dan weer een positief effect verderop in de 
keten.

Datzelfde geldt voor metadata: het blijkt geen pri-
oriteit te hebben, om het voorzichtig uit te drukken. 
Mensen die al een tijdje in een bepaald werkproces 
meelopen, denken te weten bij wie welke data be-
schikbaar zijn en wat de kenmerken ervan zijn. Maar 
men weet nu eenmaal niet wat men niet weet. En 
zeker nieuwe werknemers bemerken al snel hoe lastig 
het is om te achterhalen of een gevonden dataset de 
juiste en meest recente is voor het beoogd gebruik. 

Webservices
Er is overigens geen onwil vastge-

steld; vrijwel alle case-respon-
denten gaven zelf aan 
dat er veel 
ruimte 

is voor verbetering. Er is eerder sprake van een kennis-
gebrek. Daardoor worden nieuwe geodatasets zelden 
volgens de internationale standaarden gemodelleerd 
(ISO 19100 reeks). En waar er specificaties bestaan, 
worden deze niet altijd even consequent toegepast. 
Ook standaardisatie-initiatieven van het OGc en inspire 
worden haast niet opgevolgd.

Het is opvallend dat organisaties die ook de rol van 
technologisch knooppunt voor andere organisaties 
vervullen (bepaalde provincies, intercommunales en 
agiv, een enkele grote gemeente), wél meer standaar-
diseren. Overigens lang niet altijd via de ISO- of andere 
formele datamodellen; vaak gaat het om een tussen 
uitwisselingspartners onderling afgesproken datamo-
del. Zo heel erg is dat niet; het is een goed begin. Deze 
organisaties zijn in het algemeen al efficiënter in de 
toegang tot geodata, ze gebruiken deze intenser in 

Standaardisatie
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Coördinatie

E-government en geo-informa tie 
infrastructuur moeten hand-in -hand gaan
Coördinatie is afstemming vinden. Dat kan via strikte afspraken, maar evenzeer via een 

zakelijke deal of eendrachtige samenwerking. De uitdaging is om de goede mix van deze 

drie mechanismen te vinden. Dat geldt voor elke individuele organisatie tot en met de 

coördinatie op nationaal niveau. Om alle overheden beter aan te sluiten op de geodata-

infrastructuur moet synergie worden gezocht met de inspanningen op het vlak van 

e-government.

Met een dubbele master in zowel sociologie als over-
heidsmanagement is het niet verwonderlijk dat Glenn 
Vancauwenberghe kijkt naar de wisselwerking binnen 
en tussen bestuurslagen. Hoe kan een geodata-infra-
structuur die wisselwerking verbeteren? Maar ook: hoe 
moet de afstemming tussen overheden worden verbe-
terd, zodat een performante geodata-infrastructuur tot 
stand kan worden gebracht?

Na het spatialist-project is hij er sterk van doordron-
gen dat geo-informatie en GIS sterk kunnen bijdragen 
aan een effectiever en efficiënter werkende overheid. 
“Door geodata te delen, leg je gemakkelijk en snel ver-

werkvloer is er nog steeds een grote kloof tussen de 
overheid en de digitale overheid. En dan ook nog eens 
een geo-digitale overheid? Dat is een onnodige kloof!”

Hij voorziet dus, dat er bij het agiv, het agentschap 
dat voor de geodata in Vlaanderen de spin in het web 
is, wat zal veranderen. “agiv krijgt vaak kritiek en dit 
vanuit verschillende hoeken. Terwijl sommigen hen 
een te hiërarchische aanpak van coördineren verwijten, 
pleiten anderen net voor nog meer hiërarchie-geba-
seerde coördinatie. Los hiervan kunnen we niet naast 
de resultaten van het samenwerkingsverband en de rol 
van het agiv daarvan kijken, als we het hebben over het 
gebruik van GIS in Vlaanderen. Naar de toekomst toe 
verwacht ik wel dat het agentschap actief meedenkt 
over de meta-coördinatie van de geodata-infrastruc-
tuur en hoe deze past in het Vlaamse e-government 
verhaal. Uiteraard samen met corvé, de organisatie die 
het e-government op poten zet.” 

Van micro naar macro
Om te kunnen coördineren op macroniveau, moet 

ook naar het microniveau gekeken worden, om te zien 
wat daar belangrijk en haalbaar wordt gevonden. “Heel 
wat data worden al jaren door agiv ter beschikking 
gesteld aan de publieke sector. Het feit dat overheden 
toch bijkomende middelen en tijd investeren om hun 
data soms via andere weg te betrekken, zegt toch dat 
agiv het niet perfect doet. Soms wil men méér gege-
vens, soms sneller of in een hogere frequentie. Wat we 
bijvoorbeeld zien, is dat men soms agiv omzeilt en di-
rect naar de bronhouder gaat, omdat die flexibeler zou 
zijn. Een provincie mag dan bijvoorbeeld NGI-kaarten 
soms wél publiceren op hun toeristische website. En 
naast het crAB bestaan er ook door provincies of ge-
meenten zelf-verrijkte adresbestanden. De afstemming 
tussen deze bestanden en het crAB vormt een extra 
coördinatievraagstuk.”

Niet alleen de dataverwerving, maar ook de manier 
waarop organisaties geodata gebruiken en inzetten in 
hun processen is belangrijk. Op dat vlak zijn de enorme 
verschillen tussen de 308 gemeenten in Vlaanderen 
een grote eye-opener geweest voor Vancauwenberghe. 
“Het merendeel van de gemeenten staat op GIS-gebied 
nog bijna nergens. Het aantal gemeenten dat ver 
staat, is veel kleiner. Dat betekent, dat een grote groep 
overheidsorganisaties nu geen volwaardig onderdeel 
van een GDI kan vormen. Wat ook opviel, was dat er in 
de gemeenten die al wat verder stonden, toch nog heel 
veel locatiegebonden activiteiten zonder GIS gebeuren. 

banden tussen kennisgebieden en bestuursniveaus. Dat 
bespaart kosten, gevolgschade en geeft beter beleid. 
De uitbouw van een optimale geodata-infrastructuur 
die het delen van data faciliteert en organiseert, brengt 
echter ook coördinatie-vraagstukken met zich mee. De 
ontwikkeling van een optimale geodata-infrastructuur 
in België, vereist dat een coördinatiescript voor het 
hele theater wordt uitgewerkt, waarin die verschillende 
vraagstukken gezamenlijk worden aangepakt.”

Meta-coördinatie
Op Vlaams niveau geldt hetzelfde: er moeten enkele 

actoren zijn die het overzicht hebben over 
alle initiatieven. Zij zoeken afstemming tussen 
enerzijds de coördinatie op het niveau van de 
GDI in zijn geheel en anderzijds de keuzes en 
activiteiten van individuele organisaties bin-
nen die GDI. Het coördineren van de coördi-
natie, of meta-coördinatie, noemt Vancauwen-
berghe dat.

Vooral wanneer ‘e-government’ en ‘geodata-
infrastructuur’ als beleidsterreinen worden 
geïntegreerd, kan het functioneren van de 
overheid verbeteren, concludeert hij. “Geo-
informatie en GIS zijn essentiële tools voor e-
government. Het gaat er om, dat de dienstver-
lening en de interne werkprocessen efficiënt 
op een digitale manier worden aangepakt 
- met of zonder kaarten. E-government en 
GIS worden echter vaak beschouwd als twee 
losstaande stromen, die overheidsorganisaties 
onafhankelijk van elkaar invoeren.”

Waar er personeel en financiële ruimte voor 
is, kan geo-informatie natuurlijk als speci-
aal taakgebied floreren; in het software- en 
bestandsbeheer en in de data-inwinning zijn 
er zeker bijzondere taken. “Maar op menige 

‘Geo-kenniS iS een troef’

G lenn Vancauwenberghe is welbewust in 
het spatialist-project gestapt. “Voor mij 
was het een actieve keuze. De verdere 

kennisverdieping van geo-informatie en GIS lijkt me 
een belangrijke troef. Vooral het overheidsbrede 
trekt me daarbij aan. En zelfs nog breder eigenlijk; 
er is sprake van een duidelijke evolutie naar een 
meer geografische, locatie-gebaseerde manier van 
denken en handelen in de gehele maatschappij.”

Voor Vancauwenberghe, 27 jaar en met een li-
centiaat in de sociologie (K.U.Leuven, 2006) en een 
afgeronde studie Master in het Management voor 
Overheidsorganisaties (UGent, 2007) op zak, bete-
kende het spatialist-project niet alleen zijn eerste 
werkervaring. Het was tevens zijn eerste bewuste 
kennismaking met de combinatie GIS en GDI. 

Binnen het Instituut 
voor de Overheid is 
Vancauwenberghe 
gespecialiseerd in de 
elektronische over-
heid (e-government) in het algemeen, met 
specifieke nadruk op informatie-uitwisseling. 
“Daarom heb ik ook de ambitie om het GIS-GDI 
verhaal zo sterk mogelijk te benaderen vanuit 
een optimalisering van de werkprocessen van de 
overheid als geheel.” 

De kennisverdieping van Vancauwenberghe zit 
‘m in de belofte dat GIS een meerwaarde kan be-
tekenen voor verschillende beleidsniveaus, be-
leidsvelden en activiteiten van de (e-)overheid. “Ik 
heb de kans gehad inzicht en kennis te verwerven 
in vele aspecten van de overheid. Dus niet beperkt 
tot één bestuursniveau of tot één beleidsveld, maar 
in zijn complexe totaliteit, met alle bijzonderheden 
die de afzonderlijke entiteiten eigen zijn. Via spa-
tialist hoop ik mijn kennis te hebben ingezet om 
het beleids- en dienstverleningspotentieel van de 
publieke sector te verhogen.” 

Gemeentelijke activiteiten 2008 2011 Evolutie
Opmaak bestemmingsplannen 35,9% 59,6% 23,7%

Vrije tijd 23,7% 37,8% 14,1%

Begraafplaatsenbeheer 25,6% 35,3% 9,6%

Beheer gemeentelijk patrimonium 17,9% 25,6% 7,7%

Opmaak mobiliteitsplan 7,7% 15,4% 7,7%

Opmaak register onbebouwde percelen 62,8% 69,9% 7,1%

Veiligheid politie 13,5% 17,9% 4,5%

Beheer adres- en/of bevolkingsgegevens 26,9% 30,8% 3,8%

Werken openbaar domein 17,3% 21,2% 3,8%

Afhandeling stedenbouwkundige 
vergunningen

78,2% 80,8% 2,6%

Beheer rioleringen 24,4% 26,9% 2,6%

Leidingenregistraties 10,3% 12,2% 1,9%

Opmaak plannen- en vergunningenregister 84,0% 84,6% 0,6%

Veiligheid brandweer 17,3% 16,7% -0,6%

Afhandeling milieuvergunningen 59,0% 57,7% -1,3%

Opmaak overstromingsgebieden 14,1% 12,2% -1,9%

Groenbeheer 22,4% 19,9% -2,6%

Geoloketten voor de burger 14,7% 12,2% -2,6%

tabel 1. GiS-gebruik in gemeentelijke activiteiten.

door 
redactie GeoPlatform
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tabel 2. evolutie van elk coördinatie-instrument.

door Glenn Vancauwenberghe

Gebruik en uitwisseling van geografische data brengen 
verschillende coördinatievraagstukken met zich mee, die 
bovendien nauw met elkaar verbonden zijn. coördinatie 
betekent voor afstemming zorgen tussen elementen die 
van elkaar gescheiden zijn. Terwijl deze personen, groe-
pen of organisaties enerzijds los van elkaar werken, zijn 
zij anderzijds wel afhankelijk van elkaar om hun eigen 
activiteiten tot een goed eind te brengen. 

Zo’n mix van onderlinge afhankelijkheden tussen zelf-

standig opererende entiteiten zie je ook in het gebruik 
en uitwisseling van geo-informatie. Om de vaak gefrag-
menteerde beleids- of uitvoeringsprocessen, waarin die 
gegevens worden gebruikt, op een goede manier te 
laten verlopen, hebben organisaties of diensten nood 
aan elkaars data of aan dezelfde data. Dat vereist afstem-
ming, dus coördinatie.

Drie niveaus en twee richtingen
Die situatie is om te beginnen te herkennen op 

‘macro’-niveau, waar coördinatie vereist is tussen de 
verschillende organisaties. Maar ook binnen elk van die 
organisaties is er nood aan afstemming, doordat geo-
grafische gegevens worden ingezet binnen verschil-
lende werkprocessen. Een derde coördinatievraagstuk 
doet zich voor tussen de organisaties enerzijds en de 
GDI anderzijds: goed gebruik van een gedeelde infra-
structuur is niet vrijblijvend.

Wanneer gezocht wordt naar de voorwaarden om 
een optimale geodata-infrastructuur voor Vlaanderen 
te kunnen realiseren, is het is belangrijk om te besef-
fen dat deze drie coördinatievraagstukken nauw met 
elkaar verbonden zijn, en dit in twee richtingen. De ene 
richting is vrij duidelijk: de coördinatie van de GDI in 
zijn geheel heeft een duidelijke impact op de manier 
waarop organisaties hun toegang tot en intern gebruik 
van geodata vormgeven. Als er gemakkelijk en gratis 
bepaalde bestanden centraal worden verstrekt, zullen 
die breed kunnen worden gebruikt. 

Maar bij de uitbouw van die GDI moet ook de relatie 
in de andere richting niet uit het oog verloren worden; 
er mag niet alleen top-down worden geredeneerd. 
Organisaties die zelf instaan voor de verwerving en 
uitwisseling van hun gegevens hebben daar een goede 
reden voor. Zowel die reden als de oplossingen die 
organisaties alleen of met ‘vakgenoten’ hebben ontwik-
keld, kunnen inspiratie bieden voor de verdere uitbouw 
van een omvangrijkere GDI. 

Hiërarchie, markt en netwerk
Hoe coördinatie tot stand te brengen? Daarvoor zijn 

drie coördinatiemodellen in omloop met als trefwoor-
den: hiërarchie, markt en netwerk. Wordt afstemming 
geregeld op basis van autoriteit (en/of dominantie), 
dan wordt gekozen voor het hiërarchische model. Deze 
vorm van coördinatie is terug te zien in de regulering 
van activiteiten via wet- en regelgeving en de creatie 
van centrale, sturende organen. 

Bij markt-gebaseerde vormen van coördinatie wordt 

‘Coördinatie’ i s een
begrip met ve le lagen
Dat coördinatie onmisbaar is 

bij de uitbouw van een goed 

functionerende GDI zal niemand 

ontkennen. Maar wat wordt er 

eigenlijk mee bedoeld? 

afstemming gevonden zonder directe tussenkomst van 
een centrale coördinerende instantie. Het is het zelfbe-
lang van de betrokken partijen dat zorgt voor resultaat. 
Actoren zijn steeds vrij om zelf te bepalen of en met wie 
zij een verbintenis aangaan. Je ziet dan bijvoorbeeld 
meer uitbesteding van taken naar derden op contrac-
tuele basis. 

In tegenstelling tot hiërarchie en marktmechanismen, 
is het netwerkmodel minder eenvoudig te beschrijven. 
Bij netwerksturing combineren de ‘deelnemers’ als het 
ware de flexibiliteit van het 
marktmechanisme met de 
stabiliteit van hiërarchische 
werkwijzen. Toch is het een 
afzonderlijk coördinatie-
mechanisme. Het draait om 
persoonlijke, rechtstreekse 
contacten tussen de betrok-
ken partijen. De identificatie 
van een gemeenschappelijk 
doel is daarbij cruciaal voor 
de totstandkoming van net-
werken. Dat gemeenschap-
pelijk doel zal vervolgens 
via samenwerking worden 
gerealiseerd; men zet zich er 
samen loyaal en langdurig 
achter.

Succesvolle mix
Succesvolle coördinatie zal echter altijd bestaan 

uit een combinatie van deze drie vormen. Een goed 
functionerende GDI zal immers nooit tot stand komen 
door alles strikt vast te leggen in wetten, regels en 
mandaten, of door alles te regelen via aan- en uitbe-
steding (marktwerking). Dichttimmeren is zinloos: 
naast hergebruik van binnen de GDI aangeboden data, 
kunnen organisaties ook zelf zorgen voor de aanmaak 
en bijhouding van data, of kunnen zij individueel 
initiatieven tot data-uitwisseling opzetten. Maar het 
GDI-concept volledig baseren op een netwerk-visie zou 
naïef zijn: alleen via samenwerking en informele relaties 
kan een GDI niet duurzaam uitgebouwd worden. 

Datzelfde geldt trouwens ook voor de interne 
coördinatie. De aanstelling van een GIS-coördinator 
of GIS-cel zal niet alle behoeften inlossen. Ook andere 
instrumenten zoals overleg, strategische planning en 
communicatie kunnen bijdragen tot een meer gecoör-
dineerde interne GIS-werking. Wil men de uitwisseling 
en het gebruik van geodata op een succesvolle manier 
coördineren, dan moet op zoek worden gegaan naar 
de geschikte combinatie van verschillende vormen van 
coördinatie. Dat is een aanbeveling voor iedere partici-
pant in het GDI-netwerk, van gemeente tot ‘Europa’.

Vijf variaties in de mix van hierarchie, marktsturing en 
netwerksturing zijn de basis van de multi actor – multi 
criteria analyse, die binnen Spatialist is uitgevoerd. Zie 
hiervoor pagina 19 e.v.  Ω

Er zijn zelfs gemeenten die minder met GIS zijn gaan 
doen.” (Zie tabel1). 

Drempel verlagen
Ook ten aanzien van de lokale coördinatie-instru-

menten ogen de ontwikkelingen niet positief (tabel 
2). “Het aantal GIS-coördinatoren is bijvoorbeeld 
nauwelijks gegroeid, de opstelling van een strategisch 
plan is gedaald. Daarbij mag niet vergeten worden dat 
de GIS-coördinator vaak niet eens aan coördineren 
toekomt; gebeurt er ‘iets met kaartjes’, dan mag hij al 
het uitvoerende werk doen. Bij gemeenten die wat 
verder staan, doet men wel structureel inspanningen 
om de GIS-kennis meer te verspreiden in de organisatie. 
Er worden strategische plannen gemaakt en de taken 
– zoals verantwoordelijkheid voor de dataverwerving 
en decentrale regeling van het databeheer - worden 
beter verdeeld. GIS wordt daar geïntegreerd in de 
werkprocessen. Er wordt antwoord gezocht op vragen 
als ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
gebruikers hun informatiebehoeften verwerkt zien in 
het datamodel voor bijvoorbeeld gebouwgegevens et 
cetera?’ 

Vancauwenberghe wijdt de stagnatie onder meer aan 
het feit, dat voor mensen zonder automatiseringsach-
tergrond zowel GIS als e-government een complexe 
aangelegenheid is. “Het is niet gemakkelijk om de 
bestuurders ervan te overtuigen om daarin – en dus 
in personeel, projecten en opleidingen - te investeren, 
temeer daar de opbrengst pas over een aantal jaren 
zichtbaar is. En een deel van de opbrengst is niet in 
harde euro’s uit te drukken, maar betreft beter beleid en 
betere dienstverlening.”

Als vervolgactie bepleit Glenn Vancauwenberghe dat 
in detail onderzocht wordt hoe ‘succesvolle’ gemeenten 
hun GIS-werking hebben uitgebouwd. “ Laten we kijken 
bij die gemeenten wat ze hebben moeten doen, zowel 
op vlak van dataverwerving als op vlak van hun interne 
GIS-werking, om zover te komen, en wat het hen 
heeft opgeleverd. agiv, corvé, vvp en vvsg kunnen dat 
analyseren en vertalen naar een gevarieerde communi-
catiestrategie, met aandacht voor zowel de voordelen 
van een GIS-matige aanpak, als een stappenplan hoe 
die aanpak geïntroduceerd kan worden. Ik denk dat een 
dergelijke tactiek de zaak op alle niveaus in beweging 
kan brengen.”  Ω

‘Er is een grote kloof 
tussen de overheid en 
de digitale overheid. 

En dan ook nog 
eens een geo-digitale 
overheid? Dat is een 

onnodige kloof ’2008 2011 Evolutie

GIS–functie 60,3% 65,4% 5,1%

GIS–overleg 37,2% 40,4% 3,2%

GIS–plan 16,0% 14,1% -1,9%

GIS in beleidsplan 50,0% 37,8% -12,2%

Coördinatie



Daarin is het bedrijfsleven sterk verte-
genwoordigd, iets dat in veel EU-landen 
niet bestaat. Maar er mogen wel wat 
duidelijkere grenzen opgesteld worden 
aan wat de overheid prima door het 
bedrijfsleven kan laten doen. Datzelfde 
geldt voor de onderzoeksinstellingen; 
ook daar zou de overheid veel meer 
haar licht moeten opsteken over hoe ze 
iets goed zou kunnen aanpakken.” 

Dat heeft een sterk juridisch kantje, 
omdat meteen met de vinger wordt 
gewezen naar de strakke regels voor 
overheidsaanbestedingen. “De know-
how van bedrijven en kennisinstellin-
gen kan beter worden gebruikt zonder 
meteen een aanbesteding te moeten 
doen. Men moet zich niet verschuilen 
achter formele drempels, terwijl er via 
de opzet van bijvoorbeeld stimulerings-
programma’s veel uitgewisseld kan 
worden.”

Voor bijna-leken 
Katleen Janssen wil in de toekomst or-

ganisaties helpen hun databeleid goed 
op orde te krijgen en ze ondersteunen 
in de juridische keuzes die gemaakt 
kunnen worden. “De initiatiefnemers 
binnen de GDI gaan veel te vaak uit van 
degenen die het goed doen. Ik bepleit 

dat ze veel beter kunnen uitgaan van degenen die nu 
niet kunnen volgen. Wat heb je aan een prachtige struc-
tuur als alleen een bepaalde kenniselite hem gebruikt?”

“Het gaat hem om het geven van rechten op gebruik 
en hergebruik. Dat moet beter vertaald worden naar de 
problemen en vragen van alledag van de ambtenaar 
‘aan het loket’. Heel vaak is er op organisatieniveau 
geen formeel databeleid en lost men vragen ad hoc 
op. Ook omdat in ambtelijke organisaties menigeen 
niet goed weet wat men met de in hun ogen ingewik-
kelde formele regelgeving aan zou moeten. Als er geen 
formeel databeleid is binnen een gemeente bijvoor-
beeld, is er ook meestal geen filosofie om overheids-
data breder beschikbaar te maken. Dat valt buiten mijn 
juridische scope natuurlijk, maar men voelt zich geen 
schakel in een Vlaams, Belgisch, Europees geodata-
netwerk. Terwijl men dat dus wel is.”

“Het is nu wetenschappelijk bewezen dat je dat lagere 
niveau heel erg nodig hebt, wil een geodata-infrastruc-
tuur van de grond komen. We hebben nu ook beter op 
het netvlies welk een kluwen aan juridische regels het 
is, in de ogen van de meeste geodatagebruikers. Maar 
vanaf nu kan de volgende stap snel genomen worden. 
Namelijk vertaling naar goede guidelines voor bijna-
leken. Ik wil daarbij helpen, maar de hoofdrol op het 
GDI-toneel is weggelegd voor organisaties als corvé, 
vvp, vvsg en agiv.”  Ω
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“Het GDI-decreet van 2009 is een flinke stap vooruit 
geweest. De Vlaamse regering heeft daar toch eerder 
dan andere gewesten – en zelfs landen – wat gewaagde 
dingen ingestoken, zoals verplicht, maar ‘gratis’ gebruik 
van overheidsinformatie voor alle taken in het algemeen 
belang.” Kortom, het juridisch kader voor de geodata-in-
frastructuur is hier zo slecht nog niet, vindt de Leuvense 
informatierechtdeskundige Katleen Janssen. Ze is door 
haar specifieke ‘geo-‘kennis ondertussen een leidende 
figuur in vele internationale netwerken; wel iemand die 
met recht vergelijkingen kan maken. 

“Een GDI moet de verplichting hebben de informatie 
te delen, maar ook de verplichting ze te gebruiken. Ju-
ridisch is ook van grote betekenis dat de Vlaamse over-
heid een aantal authentieke registraties heeft benoemd, 
zoals het crAB, dat nu gereed is. Door de regelgeving 
om authentieke registers heen, is elke afnemer zeker van 
de gegevenskwaliteit. Nieuwe decreten zijn voorlopig al 
met al niet nodig, tenzij om het geheel te stroomlijnen 
en onbedoelde combinatie-effecten weg te nemen.”

Roomser dan de paus
Het kernprobleem voor het Vlaams juridisch kader 

is dat bij nieuwe wet- en regelgeving op federaal en 
Europese niveau er vooral in theorie rekening wordt 
gehouden met de bestaande regels. Maar in de praktijk 
denkt niemand lang na over de impact van de ene wet 
op de andere. “Dat laat het spatialist-project scherp 
zien en vooral hoeveel problemen dat in de praktijk 
met zich meebrengt. Hoe moet men aan de ene kant 
openbaarheid van bestuur - dus niet moeilijk doen 
over data delen - rijmen met de databankrichtlijn? Die 
zegt dat je terughoudend mag zijn als het om data uit 
grote registers gaat, zoals van Kadaster of NGI. Maar 
bovenal wordt in de praktijk te weinig informatie 
gedeeld uit schrik voor de privacywetgeving. Aan col-
lega-overheden of studenten die erom vragen worden 
wel gegevens verstrekt, maar niet aan bedrijven. Dat 
is in strijd met de wet op hergebruik van overheidsin-
formatie, want als je het aan de een geeft, moet je dat 

ook aan de ander 
verstrekken. Aan 
de andere kant 
kan de privacy-
wetgeving dat 
commercieel 
gebruik weer 
verbieden, maar 
daar heerst ook 
weer onduidelijk-
heid over.”

Ze kwam het in 
alle case-studies 
tegen. “Bij adressen heb je natuurlijk al snel een priva-
cyprobleem, dus dat men daar terughoudend is, dat is 
wel goed. Maar wat te doen met een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan, waarop kadastrale percelen te zien zijn? En 
met al het digitale beeldmateriaal van luchtfoto’s en 
panoramafoto’s? Moeten we roomser zijn dan de paus, 
nu iedereen zijn weg vindt op Google Maps; waarom 
zou je dan vanuit de overheid geen correcte beelden 
meegeven?”

De topics die Katleen Janssen het eerste zou aanpak-
ken, zijn zaken die in de praktijk het meest problemen 
opleveren, te weten privacy- en licentievoorwaarden. 
De privacyregelgeving ontbeert namelijk eenvoudige 
algemene richtlijnen op Vlaams niveau. Dat hindert 
veel data-uitwisseling, want privacy komt ook terug 
in de licentievoorwaarden. Bij de licentievraagstuk-
ken spelen databankrecht, auteursrecht, inspire-ver-
plichtingen en zo meer. “Er kan nog ongelooflijk veel 
versimpeld worden. Uit het spatialist-onderzoek komt 
duidelijk naar voren dat daar op alle niveaus behoefte 
aan is.” Uitleggen hoe het zit, transparant maken, 
versimpelen en waar nodig harmoniseren, daar draait 
het volgens haar om. En tegelijk is concretisering van 
uitvoeringsregels in handvatten noodzakelijk. “Vooral 
niet volstaan met de dingen beschrijven en dan aan 
de gemeentesecretarissen sturen. Je moet er actief de 
boer mee op.”
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Niet navelstaren
Die meer uitvoerende taken zijn volgens Janssen wel 

degelijk een hoofdtaak van de Vlaamse wetgever. “De 
belangrijkste uitdaging voor het gewestelijke niveau is 
hoe ze de Europese en federale regelgeving omzet in 
‘handleidingen’. Op veel punten is de federale overheid 
immers bevoegd: voor wetgeving op het terrein van 
privacy, auteurs- en databankrecht, aansprakelijkheid, 
en dergelijke. Hierbij mag de Vlaamse overheid de 
federale wet niet zomaar interpreteren naar haar eigen 
zin. En vaak is de Belgische wetgeving op haar beurt 
weer een verplichte implementatie van een Europese 
richtlijn.”

“Het Europees juridisch kader wil er expliciet voor 
zorgen, dat we gemakkelijker data kunnen delen met 
andere landen via moderne wegen. Maar vooral ook 
tussen nationale overheidsorganisaties onderling, tus-
sen overheid en burgers, maar ook tussen overheid en 
bedrijfsleven. De Vlaamse overheid moet niet navelsta-
ren. De privé-sector is nodig om een GDI goed te laten 
functioneren. Dat doet Vlaanderen goed door de inrich-
ting van de GDI raad, die de overheid mag adviseren. 

Het juridisch kader van de GDI in Vlaanderen is behoorlijk volledig, 

misschien wel een beetje trop. Dat maakt de urgentie om het 

ingewikkelde stelsel van regels te vertalen naar een praktijkgericht 

databeleid er niet minder om.

‘Ga eens wat meer uit 
van degenen die nu niet 

kunnen volgen’

‘Ontwar de juridische kluwen, 
maak concrete guidelines’

door 
redactie GeoPlatform

Juridisch kader
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Over een gebrek aan juridische onderbouwing van 
de geografische data-infrastructuur, kan in Vlaanderen 
niet geklaagd worden. Dit is zeker het geval sinds het 
GDI-decreet werd aangenomen in 2009. Dit decreet 
vormt een uitstekende juridische basis voor de uitwis-
seling van geografische gegevens en diensten tussen 
de Vlaamse instanties. 

Ook een heel aantal andere regelgevingen spelen een 
rol. Men denkt dan misschien onmiddellijk aan andere 
wetgeving rond geografische informatie, zoals het 
crAB-decreet of het GrB-decreet, maar ook meer alge-
mene regels betreffende de uitwisseling en het beheer 
van informatie (zoals het e-gov decreet, de wet op de 
bescherming van persoonsgegevens, de auteurswet, 
het openbaarheidsdecreet) zijn van belang. 

Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met 
de rechtsregels die de relaties tussen personen en 
organisaties in het algemeen beheersen, zoals het con-
tractenrecht, de regels betreffende aansprakelijkheid, 
bescherming van de consument, eerlijke mededinging.

Hierbij kan een onderverdeling worden gemaakt 
tussen enerzijds regels die tot doel hebben de be-
schikbaarheid van geografische informatie te vergro-
ten (zoals GDI-decreet, openbaarheid van bestuur, 
hergebruik), en wetgeving die de beschikbaarheid van 
deze informatie beperkt ter bescherming van andere 
belangen (privacy, intellectuele eigendom, openbare 
veiligheid). Het samenspel van al deze regels vormt het 
juridisch kader waarbinnen de GDI moet functioneren. 

De Vlaamse overheid heeft niet altijd controle over 
hoe ze de relatie tussen bepaalde wetgeving wil 
inrichten, omdat het gaat over materies die onder de 
bevoegdheid vallen van de federale overheid, of ver-
plichtingen die zijn opgelegd vanuit de Europese Unie. 
Bijvoorbeeld: de Vlaamse overheid kan niet bepalen of 
de auteurswet een uitzondering moet bevatten voor 

geografische informatie, want dit is een federale wet, 
die bovendien gebaseerd is op internationale verdra-
gen en Europese richtlijnen. 

Het GDI-decreet
Met het GDI-decreet behoort Vlaanderen tot de kop-

lopers in Europa wat betreft de eenvoudige uitwisse-
ling van geografische gegevens en diensten tussen de 
Vlaamse instanties. Het decreet zet de inspire-richtlijn 
om in Vlaanderen, maar garandeert ook een ruimere 
uitwisseling van geografische data. Het bepaalt dat alle 
deelnemers aan GDI-Vlaanderen (alle Vlaamse instan-
ties) toegang hebben tot de geografische gegevens-
bronnen en diensten en de metadata die toegevoegd 
zijn aan de GDI. Ze kunnen deze gebruiken voor de ver-
vulling van al hun taken van algemeen belang, zonder 
hiervoor enige vergoeding te moeten betalen. Via een 
uitvoeringsbesluit werd gezorgd voor een vereenvou-
diging van de formaliteiten en voorwaarden voor het 
gebruik van de data en diensten. In principe krijgt elke 
deelnemer toegang tot de geodata en -diensten van 
andere deelnemers (al of niet via agiv) zonder dat hier-
voor een aparte overeenkomst moet worden afgesloten 
en met minimale gebruiksbeperkingen (enkel rechtma-
tig gebruik, bronvermelding). 

Het GDI-decreet regelt de uitwisseling van geodata 
tussen de Vlaamse instanties, maar zij worden ook 
geconfronteerd met andere verzoeken om gegevens: 
van burgers, studiebureaus, consultants, bedrijven, 
overheden buiten Vlaanderen, et cetera. Wat de vragen 
van andere overheden betreft, geeft het GDI-decreet 
wel een aanzet over hoe dit geregeld moet worden, 
maar voorlopig moeten we nog wachten op een uitvoe-
ringsbesluit en op verdere afspraken met de federale, 
Brusselse en Waalse dataleveranciers. Voor andere 
vragen moeten de Vlaamse instanties een beroep doen 

Het juridische kader voor de 
GDI in Vlaanderen
Ze vormen enkel de top van de ijsberg, maar hieronder worden de belangrijkste wettelijke 

bepalingen bij het verstrekken van geografische data door overheden besproken. De 

Vlaamse instanties kunnen zélf en onderling werken aan een gestructureerd databeleid om 

met dat samenspel van bepalingen om te gaan. 

door Katleen Janssen
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op het decreet inzake openbaarheid van bestuur en het 
decreet betreffende het hergebruik van overheidsinfor-
matie. 

Openbaarheid 
Het GDI-decreet bevat regels voor de toegang van 

de burgers tot de geografische data en diensten via de 
netwerkservices die moeten ontwikkeld. De toegang 
waar het hier om gaat, moet worden beschouwd als 
een vorm van openbaarheid van bestuur. Dit wordt 
echter ook geregeld door het openbaarheidsdecreet 
van 2004. 

Onder het openbaarheidsdecreet kan elke burger een 
verzoek indienen om toegang te krijgen tot bestuurs-
documenten in het bezit van een overheidsinstantie. 
Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren (met inbegrip 
van e-mail), en de instantie moet toegang tot het docu-
ment verstrekken binnen een termijn van 15 kalender-
dagen. Toegang kan de vorm aannemen van inzage in 
het document, het verkrijgen van een afschrift ervan, 
of het krijgen van uitleg over de inhoud. De aanvrager 
moet geen belang aantonen, dus er mag hem niet 
worden gevraagd voor welk doeleinde hij de documen-
ten wil verkrijgen. Inzage en uitleg moeten kosteloos 
worden verstrekt; voor een kopie mag een vergoeding 
worden gevraagd op basis van een redelijke kostprijs. 
Wanneer de toegang tot een document wordt gewei-
gerd, moet de instantie een reden vermelden voor de 
weigering. Die reden moet terug te vinden zijn in één 
van de belangen die in het decreet worden beschermd: 
vb. openbare veiligheid, privacy, het vertrouwelijk 
karakter van commerciële of industriële informatie. 

Juridisch kader

Telkens moet worden beoordeeld of de openbaarma-
king van een bepaald document afbreuk doet aan of 
voorrang krijgt op een ander legitiem belang. 

Via de toegang van de burgers tot de netwerkdien-
sten zorgt het GDI-decreet dus voor een meer concrete 
verplichting voor de instanties die over geo-informatie 
beschikken, om die informatie te verspreiden naar de 
burger via een elektronische weg. Hierbij rijst de vraag 
of deze toegang ook aan de formele voorwaarden van 
het openbaarheidsdecreet moet voldoen. 

Hergebruik
In het juridisch kader voor een geodata-infrastruc-

tuur is het decreet betreffende het hergebruik van 
overheidsinformatie van belang. Waar openbaarheid 
bedoeld is om de burger inzage te laten krijgen in de 
werking van de overheid en de publieke participatie 
te stimuleren, betreft hergebruik eerder het verdere 
gebruik van overheidsinformatie voor andere doelein-
den, zoals het creëren van producten en diensten met 
toegevoegde waarde, bijvoorbeeld online diensten of 
mobiele applicaties. 

Het hergebruikdecreet bepaalt dat elke instantie in 
Vlaanderen zelf mag beslissen of ze haar documenten 
beschikbaar stelt voor hergebruik. Wanneer die keuze 
wordt gemaakt, geldt die voor élk doeleinde: er kan 
geen onderscheid meer worden gemaakt tussen com-
mercieel en niet-commercieel hergebruik. Als herge-
bruik voor onderzoek of door een VZW is toegelaten, 
moet het ook mogelijk zijn voor een bedrijf dat een 
commercieel product wil maken. Enkel de mogelijke 
voorwaarden en vergoedingen voor het gebruik kun-

Dr. Katleen Janssen (°1978) 
behaalde het diploma van 
licentiaat in de rechten aan de 

K.U. Leuven ( 2001) en een aanvullende 
master in het vennootschapsrecht 
aan de K.U.Brussel (2004). In 2009 
doctoreerde ze met een thesis over 
hergebruik van overheidsinformatie, 
vooral geografische. 
Ze is sinds 2001 als wetenschappelijk 

medewerker actief bij het 
IcrI van de K.U.Leuven. 
In 2002, bij de start van 
het Europese project 
BrIDGE-IT, waar IcrI het 
juridische onderzoek naar 
nieuwe GIS-technologie 
en applicaties voor zijn 

rekening nam, kwam Janssen voor het eerst met GIS in 
aanraking. “Geo-informatie bleek een juridisch braakliggend 
veld, terwijl de waarde van geo-informatie toch staat of 
valt met rechtszekerheid.” Ze raakte overtuigd van de 
mogelijkheden en toepassingen van GI, ook voor haar eigen 
loopbaan. “Kaartjes zijn gewoon cool.” 
Janssen heeft sindsdien aan vele Vlaamse en Europese 
projecten meegewerkt; een uiteenlopend scala aan research-
projecten stond en staat onder haar leiding. Wereldwijd is ze 
een veel gevraagd spreker over GDI’s. Sinds 2005 is Katleen 
Janssen co-voorzitter van het inspire drafting team dat de 
invoeringsregels maakt voor data-uitwisseling. Vanaf 2010 is 
ze lid van de Vlaamse GDI-raad. 
Toen spatialist in de steigers werd gezet, was het dan 
ook geen vraag of Katleen Janssen daaraan ondersteuning 
zou verlenen. “Ik heb meegeschreven aan het originele 
projectvoorstel en wou dan ook graag zelf het project mee 
uitvoeren.”

rechtSzekerheiD en Geo-informatie 

onloSmakelijk met elkaar verBonDen
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er een wettelijke basis voor is. Het GDI-decreet heeft 
geprobeerd om voor deze wettelijke basis te zorgen 
door op te nemen dat persoonsgegevens enkel mogen 
worden gebruikt voor de wettelijke en reglementair 

bepaalde taken van de 
instanties. 

De instanties moeten ook 
zorgen dat de gegevens 
slechts worden verkregen 
voor welbepaalde, uit-
drukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doelein-
den en niet verder worden 
verwerkt voor een doel-
einde dat onverenigbaar is 
met het doel waarvoor ze 
werden verzameld. Wan-
neer persoonsgegevens 
worden verkregen voor 

bijvoorbeeld het verlenen van subsidies voor zonnepa-
nelen, mogen deze bijvoorbeeld niet worden gebruikt 
om bouwovertredingen op te sporen. Daarvoor is 
een nieuwe wettelijke basis nodig (en eventueel een 
aangifte bij de Privacycommissie of aanvraag bij de 
Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronisch 
gegevensverkeer). 

Intellectuele eigendomsrechten
Het GDI-decreet bevat geen bepalingen over het 

auteursrecht of databankenrecht op geografische 
gegevens. Ook deze bepalingen vallen onder de be-
voegdheid van de federale overheid, dus de Vlaamse 
regelgever kan hierin niet tussenkomen. In ieder geval 
blijven er nog veel vraagtekens rond de intellectuele 
rechten op geografische data. Op praktisch vlak is het 
lastig uit te maken wanneer geografische data vol-
doende ‘origineel’ zijn om te worden beschermd door 
het auteursrecht. Bovendien is die originaliteitsvereiste 
steeds moeilijker te rijmen met de groeiende interope-
rabiliteit en harmonisering van data. 

Het databankenrecht leidt tot een meer fundamen-
tele vraag. Dit recht beschermt databanken waarvoor 
een substantiële investering werd gedaan in de ver-
krijging, controle of presentatie van de inhoud ervan. 
De rechthebbende is de persoon of organisatie die het 
financiële risico van de investering heeft gedragen. Is 
er voor een databank van gegevens gecreëerd door 
een overheidsinstantie wel sprake van een financieel 
risico? Het geld is immers vaak afkomstig van een 

Vlaamse/federale/andere overheid 
en uiteindelijk van de 

belastingbetaler. De 
Nederlandse raad van 

State volgde vorig jaar een 
vergelijkbare redenering, maar 

in België is die vraag ten gronde 
nog niet gesteld.  Ω
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nen verschillen. 
Voor sommige Vlaamse overheidsinstellingen 

werd door de Vlaamse regering in een apart besluit 
bepaald dat hergebruik van hun documenten steeds 
toegelaten is: het betreft 
de departementen van 
het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en 
de intern verzelfstandigde 
agentschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid. Voor 
de instanties die onder het 
GDI-decreet vallen, werd 
geen algemene verplich-
ting voorzien om herge-
bruik mogelijk te maken, 
maar bepaalt het herge-
bruikdecreet wel dat de 
stuurgroep GDI-Vlaanderen 
toestemming kan geven voor onvoorwaardelijk herge-
bruik of de voorwaarden van het hergebruik kan bepa-
len voor de geografische gegevens van de deelnemers 
aan GDI-Vlaanderen. Daar wordt aan gewerkt. 

Ondertussen laten reeds veel Vlaamse instanties op 
inconsequente wijze hergebruik toe, vaak zonder het 
zelf te beseffen of zonder goed op de hoogte te zijn 
van de verplichtingen die erbij horen. 

Privacy
Het GDI-decreet bepaalt dat bij de uitwisseling van 

geografische gegevens en diensten geen afbreuk 
mag worden gedaan aan de bestaande regels voor de 
bescherming van persoonsgegevens uit de wet van 8 
december 1992. Ook in het kader van openbaarheid 
en hergebruik moet steeds rekening worden gehou-
den met de bescherming van de privacy. Volgens 
de Privacywet zijn persoonsgegevens alle gegevens 
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. Kleinschalige kaarten zullen 
uiteraard geen persoonsgegevens zijn, maar adressen, 
kadastrale percelen, mobile mapping beelden en der-

gelijke? Deze kunnen wel vaak tot 
persoonsgegevens herleid worden, 

waardoor steeds aan de verplichtingen 
van de Privacywet moet worden voldaan. 

Voor instanties houdt dit onder meer in dat 
de gegevens enkel mogen verwerkt en door-

gegeven wanneer 

De omgang 
met hergebruik 

is vaak 
inconsequent

Methode voor strategie-ontwikkeling

Je zou denken: de Vlaamse overheid heeft nog even 
om te beslissen over een optimale geodata-infrastruc-
tuur (GDI), want tot 2019 loopt immers de uitvoering 
van de Europese inspire-richtlijn. De voorschriften daar-
uit vormen het verplichte minimum, maar… de meeste 
datasets moeten veel eerder inspire-conform worden 
opgeleverd, de belangrijkste zelfs al volgend jaar. “spati-
alist zal bijdragen aan een verbeterde discussie over het 
wenselijk totaalbeeld”, verklaart Bart Januarius. “Ik merk 
nu al dat men heel geïnteresseerd is in de methodiek.”

Die methodiek is de multi actor - multi criteria analyse 
(MAMcA). Er zijn immers veel ‘spelers’ verbonden aan 
een GDI (multi actor) met eigen ideeën bij een goede 
GDI (multi criteria). Die belanghebbenden (of stakehol-
ders) zijn uiteraard de overheden in al hun gedaanten. 
“Tegelijk hebben we gekeken naar geodata gebruiken-
de kennisinstituten, zoals universiteiten, VITO en KMI, 
maar we hebben ook private partijen als nutsbedrijven 
en firma’s als colruyt ondervraagd.”

Wat blijkt: de contrasten tussen de evaluatiecriteria 
zijn niet erg groot. “Om een lang onderzoek kort samen 
te vatten: de belangrijkste behoeften lopen niet ver 
uiteen. Toegankelijkheid, beschikbaarheid, accuraatheid 
en actualiteit zijn waarden die bij iedereen bovenaan 
staan. Maar wél in een andere volgorde”, aldus Januarius. 
Grosso modo krijgen de laatste twee prioriteit bij de 
private sector, en de eerste twee in de publieke sector.

Het gaat hier dus niet om de uitkomst van een sterkte/
zwakte analyse van de huidige situatie, maar om de 
criteria die men hanteert als men nadenkt over een 
toekomstige, goed bruikbare GDI. (Zo’n sterkte/zwakte 
analyse is overigens wel gedaan, maar dan alleen door 
de publieke partijen, zie pagina 29 e.v.).

Hiërarchische-, markt- en netwerksturing
Bij telkens een licht gewijzigde ‘inrichting’ van zo’n 

GDI is gekeken in hoeverre die tegemoet zou kunnen 
komen aan de criteria die de stakeholders hanteren. 
Die inrichting kan verschillende varianten hebben. Is 
er veel regulering en dus nogal wat hiërarchie, of is er 
veel samenwerking in netwerken, danwel gaat er veel 
via de (onderhandelde) weg van vraag en aanbod, dus 
via marktmechanismen? (Over deze drie coördinatie-
mechanismen in het openbaar bestuur, zie pagina 10 
e.v.).

Welk scenario is dan het beste, rekening houdend 
met de visies van de verschillende stakeholders? Dat 
was geen gemakkelijke exercitie. Januarius vergelijkt 
het met de Oosterweelverbinding, waarvoor hij eerder 
een MAMcA uitvoerde. “Daar is zoveel onderzoek 
beschikbaar naar het gedrag van automobilisten, 
doorstroming, milieueffecten et cetera, dat vrijwel alle 
varianten met cijfers te onderbouwen zijn. De extra 
moeilijkheid bij déze MAMcA voor een GDI is, is dat 
er weinig kwantitatieve feiten uit wetenschappelijk 
onderzoek paraat zijn die we kunnen extrapoleren. Om 
tot conclusies te komen hebben we bij de verschillen-
de varianten deskresearch bekeken om aannames te 
kunnen doen: als de markt meer taken overneemt, wat 
betekent dat dan voor de prijs et cetera? En voor een 
deel gebruiken we dus meer kwalitatieve aannames.”

Het ijkpunt – variant 1 – is de situatie als alles voldoet 
aan de normen die inspire oplegt. De mix van de hui-
dige hiërarchie, netwerkcoördinatie en een beperkte 
marktintegratie blijft in stand. 

Vier varianten
Vervolgens is bekeken hoe de scores zouden uitval-

len als er ‘meer hiërarchie’ komt. Als er nieuwe partijen 
gebruik willen maken van een soepel functionerende 
GDI, komen er nieuwe nieuwe spelers en typen data 
bij in het netwerk, wat vraagt om meer regulering. 

door 
redactie GeoPlatform

‘De beste GDI is voor 
iedereen een beetje anders’

“We willen niet pleiten voor één bepaalde GDI-inrichting, maar wel de voor- en nadelen van 

de verschillende opties naast elkaar zetten. Welk alternatief als beste wordt beoordeeld, 

hangt natuurlijk af van de stakeholder. Sommige belangen zijn niet 

onverkort te verzoenen, maar het is interessant om je goed te kunnen 

verplaatsen in de visie van een andere partij”, zo vat Bart Januarius het 

effect van ‘zijn’ multi actor – multi criteria analyse samen.
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De multi actor multi criteria analyse

door Bart Januarius 

Een Multi Actor Multi criteria Analyse (MAMcA) helpt beleidsmakers bij complexe besluitvormingsproblemen 
waarvoor meer alternatieven mogelijk zijn én men te maken heeft met meer belanghebbenden of stakehol-
ders. Het is net om die reden dat spatialist dit instrument introduceert, vermits de uitbouw van een GDI heel 
wat belanghebbenden beïnvloedt die elk hun eigen objectieven trachten na te streven. 

In spatialist is de MAMcA gebruikt om vijf implementatiestrategieën te evalueren voor de GDI Vlaanderen, 
waarbij rekening gehouden wordt met de publieke sector (federaal, gewestelijk, provinciaal en lokaal), de 
private sector, de nutsbedrijven en van de r&D-sector. 

Daarnaast wil spatialist bijdragen tot het wetenschappelijk kader van GDI-ontwikkeling door de MAMcA hier-
voor wereldwijd als eerste in te zetten. (Tot nog toe werd de MAMcA hoofdzakelijk toegepast op transport- en 
mobiliteitsvraagstukken). Dat is naar tevredenheid gelukt en de methodiek zal op GDI-gerelateerde, internatio-
nale congressen worden overgedragen en hier te lande worden gepropageerd voor GDI-vervolgstudies.

De methodologie
Een Multi Actor - Multi criteria Analyse bestaat uit twee grote fasen. Ten eerste is er de analytische of construc-

tiefase, die bestaat uit 4 stappen. Daarop volgt de synthetische of exploitatiefase, in 3 stappen (zie figuur).
In de eerste stap worden de probleemstelling en de alternatieve strategieën bepaald die de onderzoeker 

moet toetsen. Om tot de uiteindelijke beleidsopties te komen voor een GDI die tot een performante overheid 
stimuleert, is eerst omschreven hoe de situatie is als men ‘niets nieuws’ doet. Dat betekent de Europese inspire 
richtlijn uitvoeren, want dat is de minimumnorm. Vervolgens is gekeken naar de vrijheidsgraden die de GDI 
Vlaanderen heeft om verder te evolueren na het bereiken van de inspire-doelen. Er zijn dan grosso modo twee 

richtingen mogelijk. Men kan het hiërarchisch 
kader uitbreiden door meer regulering uit te 
werken (meer regels of meer spelers die onder de 
regels vallen). Ofwel kan men de hiërarchie gelijk-
houden of zelfs afbouwen, en neigen naar meer 
marktwerking- of netwerkaanpak. Door accenten 
te verschuiven in de verhouding hiërarchische-, 
markt- en netwerksturing zijn in totaal vijf alterna-
tieven mogelijk.

In stap 2 worden de verschillende stakeholders 
gedefinieerd, alsook hun doelstellingen. In deze 
MAMcA zijn dat diverse typen overheids- én 
private organisaties, waarmee gesprekken zijn 
gevoerd. De doelstellingen zijn vertaald in criteria 
met hun wegingsfactor per stakeholder. Dit wordt 
gedaan in stap 3. 

In stap 4 wordt getracht om één of meer meet-
bare indicatoren toe te kennen aan de criteria. 

Naargelang het criterium dat men beschouwt, kunnen deze indicatoren kwantitatief of kwalitatief zijn. Deze 
indicatoren stellen de analist in staat om de verschillende alternatieven te evalueren door te bepalen wat hun 
prestatie is op elk criterium. 

Het is duidelijk dat de analytische fase vooral tot doel heeft om de nodige informatie met betrekking tot het 
beslissingsprobleem te verzamelen en te ordenen, zodat de eigenlijke analyse kan gebeuren in de synthetische 
fase. 

In stap 5 krijgt men dan een aggregatie van alle doelstellingen in een evaluatiematrix. Deze matrix wordt uit-
gerekend en zo krijgt men een overzicht van hoe goed of slecht een alternatief bijdraagt tot de doelstellingen 
van de verschillende stakeholders. 

In stap 6 worden de resultaten geordend om te analyseren wat de positieve en negatieve punten zijn van elk 
alternatief. Tot slot heeft men in stap 7 de implementatie van het resultaat. 

In de bijdrage van Joep crompvoets op pagina 32 e.v. leest u wat stap 6 heeft opgeleverd. Stap 7 is aan de Vlaamse politiek.

van de GDI in Vlaan-
deren. Hoeveel vertrou-

wen heeft Januarius daar nu na 
afloop in? Toch veel, maar hij merkt op: “Het zal 

zeker effect hebben, daar waar het gaat om bestuur-
lijke keuzes door de Vlaams minister die voor geo-in-
formatie bevoegd is. Het is geen emotionele discussie, 
zoals bij de Oosterweelverbinding indertijd, maar de 
trade-off tussen bottom-up en topdown initiatieven 
zal veel tijd vragen. In Vlaanderen, en bij uitbreiding 
in België, zijn er uitzonderlijk veel bestuursorganen. In 
bijna elk proces waarin geodata geïntegreerd kunnen 
zijn, zijn er veel betrokken organisaties en te doorlo-
pen stappen. complementariteitsknelpunten veroor-
zaken stroefheid in de integratie van procesonderde-
len. Elke keten die we hebben bekeken, bijvoorbeeld 
die van werkprocessen die samenhangen met de 
ongevallenregistratie of een ruimtelijk uitvoerings-
plan, heeft daarmee te maken. Je kunt een MAMcA op 
elk daarvan loslaten.”

De inzet van een MAMcA zou ook op nationaal 
GDI-niveau kunnen. “Het zou de ultieme uitdaging 
zijn”, bevestigt Januarius na enige twijfel. “De toepas-
sing van het model op zich zal niet het probleem zijn. 
Waarschijnlijk loopt het al vast op de vraag wie er 
allemaal bij betrokken moet worden: welke spelers 
in de gewesten? Maar ja, als je de analyse van een 
wenselijke netwerkstructuur al niet in een onderzoek 
zou kunnen gieten, wat betekent dat dan wel niet 
voor de werkelijkheid? Ik veronderstel echter dat door 
de inspire-richtlijn de gedachtelijnen toch dichter 
bij elkaar komen. Over ruim een jaar moet er al veel 
geconvergeerd zijn; dan zijn de geesten er misschien 
rijp voor?”  Ω

Neem bijvoorbeeld 
de bouwsector met 
zijn bouw informatiemodellen; 
de hoeveelheid afspraken waaraan iedereen 
zich moet houden om tot goede data-uitwisseling te 
komen, dijt dan uit. 

De Vlaamse overheid kan ook tot het tegendeel 
besluiten: minder protocol. Daarbinnen zijn twee sce-
nario’s mogelijk: meer ‘netwerk’ of meer ‘markt’. “inspire 
blijft de minimumnorm, maar de verantwoordelijk-
heidsverdeling verschilt. De centrale overheid – en dat 
hoeft niet per se alleen agiv te zijn - kan zich concentre-
ren op de aanmaak van data en het vergemakkelijken 
van de toegankelijkheid in al zijn facetten bijvoorbeeld. 
De distributie en het beheer van de data kan dan de 
verantwoordelijkheid worden van meer decentrale 
knooppunten in het netwerk. Een andere optie is dat 
de markt een aantal taken overneemt van de overheid. 
“Waarom zou Google of Microsoft mettertijd niet met 
interessante dienstaanbiedingen komen?”, oppert Bart 
Januarius.

Daarnaast wordt er ook een tussenvorm beschouwd 
die steunt op het huidige regelgevende kader, maar 
met een belangrijkere rol voor de markt die de vraag 
kan beantwoorden voor data die niet onder het 
regelgevend kader valt. Zo krijgt men een minder ab-
solute scheiding tussen de private en publieke sector 
waardoor de data van de marktsector meer toegan-
kelijk wordt en de markt een knooppunt wordt in het 
publieke netwerk.

Consensus
De MAMcA dient om consensus te bevorderen tus-

sen de stakeholders over de toekomstige inrichting 

             GevolGen van GDi-

               alternatieven oBjectiveren

Bart Januarius (23) sprong op de spatialist-trein, toen deze al reed. Als afgestudeerd 
handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel (Toegepaste Economische Wetenschappen) 
was zijn kennis van GIS nihil. Nu spatialist zijn (voorlopig) eindstation heeft bereikt, weet Januarius: “Een betere kennis van 

geo-informatie geeft een surplus. Geo-informatie en GIS bieden talrijke mogelijkheden, ook voor onze vakgroep, die studies doet 
naar bijvoorbeeld verkeersveiligheid of de locatie van intermodale terminals. De data waarmee we moeten werken is vaak onjuist 
gelokaliseerd, waardoor het voor onze onderzoekers moeilijk wordt om relevante studieresultaten voor te leggen. Een betere 

geodata-infrastructuur zou dat probleem verminderen.” 
Als lid van het spatialist onderzoeksproject werkte Januarius voornamelijk rond de Multi Actor Multi criteria Analyse 

(MAMcA), een tool die verschillende scenario’s of strategieën kan evalueren op basis van de doelstellingen van de 
verschillende actoren. Januarius is afgestudeerd op een MAMcA voor de Oosterweelverbinding en hij noemt de 

introductie van de methode voor de waardering van GDI-toekomstscenario’s ‘een grote, maar geslaagde 
uitdaging’. Nog voor het slotcongres in december sprong Januarius weer van de spatialist-trein. 

“Ik word verantwoordelijk voor de productielijnen bij Volvo in Gent. En wie weet, kom ik 
in logistieke processen in de Volvo-fabriek GIS weer tegen, maar dan indoors.”

                                                    De MAMCA in stappen.

Methode voor strategie-ontwikkeling



22 • GP Spatialist Special • december 2011

Het is historisch zo gegroeid dat onze over-
heidsinstellingen (maar ook onze scholen, hos-
pitalen, sportverenigingen …) georganiseerd 
zijn zoals Henri Ford zijn autofabriek organiseer-
de. Er zijn departementen die het werk respec-
tievelijk voorbereiden, ondersteunen, uitvoeren en 
coördineren. In deze departementen wordt het werk 
nogmaals maximaal opgedeeld in deelbewerkingen, 
zodat iedereen zich zo sterk mogelijk specialiseert. Als 
ieder zich op één deelbewerking kan concentreren, is het 
rendement maximaal, zo luidt de redenering. Dit alles 
wordt geleid via een centrale, hiërarchische aansturing.

Het spatialist-onderzoek toont evenwel aan, dat hoe 
meer organisaties een productieproces (of dienstver-
leningsproces) van A tot Z toevertrouwen aan een-
zelfde team binnen de organisatie, des te succesvoller 
geodata in het werk worden geïntegreerd. En daardoor 
is er efficiencyverhoging in het werkproces zelf en zijn 
er betere resultaten (effectiviteit).

spatialist analyseerde daarvoor processen in 
Vlaanderen op kenmerken die te linken zijn met geo-
integratie. Het ging om vier cases: de opmaak van 
ruimtelijke Uitvoeringsplannen (rUP), het beheer van 
adresgegevens, de registratie van verkeersongevallen, 
en de afbakening van overstromingsgebieden. 

Geïntegreerde processen
Vanuit de sociologische discipline bekeken, zijn er 

twee proceskenmerken die bijdragen aan een hogere 
mate van geo-integratie in het proces, zo blijkt uit de 
cases. De eerste is, zoals gezegd: weinig fragmentatie 
in de werkprocesketen over allerhande functioneel 
gespecialiseerde diensten en arbeidsplaatsen. De voor-
bereidende, ondersteunende, productieve en sturende 
functies zijn daarentegen zoveel mogelijk bij elkaar 

gehouden 
binnen het 
betrokken team. 
Multidisciplinair en 
gebiedsgericht werken, 
krijgt er de voorkeur boven 
thematische specialisatie als leidend 
organisatieprincipe. Procesgericht organiseren, 
wordt dat genoemd (zie figuur 1).

De maatschappij van vandaag is gekenmerkt door 
snelle veranderingen. In die dynamische omgeving, 
die naast productiviteit ook kwaliteit, flexibiliteit en 
duurzaamheid vraagt, leidt een optimalisering van de 
delen niet zonder meer tot een geoptimaliseerd geheel. 
Een belangrijke reden hiervoor is dat coördinatiepro-
blemen toenemen. In een traditionele arbeidsorgani-
satie kunnen werknemers vanuit hun geïsoleerde jobs 
moeilijk het werk op elkaar afstemmen. Een innovatieve 
arbeidsorganisatie vermijdt deze disfuncties door het 
werk niet langer op te delen in zoveel mogelijk deelbe-
werkingen, maar op te delen in logisch samenhangen-
de organisatie-eenheden. Daarin hebben zelfsturende 
teams de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
zo compleet mogelijk product of dienst.

Geïntegreerde diensten zijn zo wel voorwaarde, 
als maatstaf voor GDI-profijt
Hoe minder een keten van werkprocessen is opgeknipt 

en verdeeld over verschillende verantwoordelijken, 

des te beter een geodata-infrastructuur benut kan 

worden. Eigenlijk is die procesintegratie ook al 

een sterk voorspellende factor van de mate 

waarin geo-informatie wordt gebruikt.

door 
Ezra Dessers
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Geo-informatie op de vakafdelingen
De tweede voorwaarde om een geodata-infrastruc-

tuur optimaal te kunnen benutten, is de inbedding van 
geo-activiteiten in het proces: de voor dat proces ver-
eiste GIS-kennis en -kunde zijn grotendeels aanwezig 
binnen het team. Elk teamlid maakt voornamelijk zijn 
eigen kaartjes en geo-analyses. Mogelijk is er ook een 
GIS-expert toegevoegd aan het team, die instaat voor 
ondersteuning en meer geavanceerde bewerkingen 
(bij grote afdelingen).

Een belangrijke vaststelling in de spatialist-cases was 
evenwel, dat de inbedding van geo-activiteiten in het 
proces enkel mogelijk blijkt, wanneer er een zekere mate 
van centrale GIS-coördinatie aanwezig is / blijft binnen 
de organisatie. Deze focust op enerzijds het verzame-
len en voor intern gebruik geschikt maken van externe 
geodata, en anderzijds op het leveren van essentiële 
ondersteuning aan de gebruikers. En een inbedding van 
geo-activiteiten in het proces blijkt niet te werken als het 
betrokken team de middelen niet krijgt om het zelf te 
realiseren. Het mag duidelijk zijn dat een deconcentratie 
van geo-activiteiten iets anders is dan de gebruikers aan 
hun lot over laten.

You can’t fight the system
De opties om de verschillende processtappen samen 

te houden binnen eenzelfde team, kunnen evenwel ge-
limiteerd zijn door de plaats die de organisatie inneemt 

in een inter-organisatorisch 
proces. Zo is in de rUP-case 
elke onderzochte organisa-
tie van A tot Z verantwoor-
delijk voor het hele proces 
om een rUP te realiseren. 
Dan is het doenlijk om het 
integrale proces toe te 
vertrouwen aan één team. 
Maar in de verkeerson-
gevallencase bleek elke 
individuele organisatie enkel 
controle te hebben over één 
stapje in de hele keten van 
activiteiten die met ongeval-
lenregistratie samenhangt. 
Ook al is de workflow in de 
eigen organisatie nog zo 
‘geïntegreerd’ mogelijk, af-
stemmingsproblemen met 

andere organisaties in de keten blijven bestaan. 
You can’t fight the system. Al ben je als werknemer of af-

delingshoofd doordrongen van het belang van geodata-
sharing, dat wil nog niet zeggen dat het geldende sys-
teem van taakverdeling en coördinatie het ook toelaat. 
Maar duidelijk is wel: wie optimaal wil profiteren van een 
geodata-infrastructuur, of dat nu op organisatieniveau is 
of op gewestelijk niveau, zal ook expliciet bezig moeten 
zijn met ketenintegratie binnen, maar soms ook buiten, 
de eigen organisatie.  Ω

figuur 1. Procesgericht organiseren.

Ketenoptimalisatie
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ingewikkeld verhaal met een overvloed aan regels 
en gecompliceerde standaarden het onvermijdelijk 
gevolg. Er komt een uniform systeem, waarin een 
poging wordt gedaan alles te vatten in eenvoudige 
oplossingen. Met andere woorden, je krijgt een com-
plexe GDI met eenvoudige antwoorden. Het tij begint 
echter te keren. Dat is onder meer te zien aan de trend 
om datasets te laten beheren en te voeden door de 
organisaties die er inhoudelijk verantwoordelijk voor 
zijn, weliswaar onder minimale, maar duidelijke en 
dwingende afspraken. We bewegen stilaan in de rich-
ting van een meer gedecentraliseerde GDI, waarin de 
antwoorden complexer zijn, maar die wel op maat zijn 
in te vullen door de betrokkenen. Kortom, het gaat 
in de richting van een eenvoudig GDI met complexe 
antwoorden.”

Ondersteuning van zelfsturing
Hij ziet een parallel: “De wegbeheerders deden bij 

de hevige sneeuwval afgelopen jaar een beroep op 
de ‘zelfsturing’ van weggebruikers, want die kennen 
hun eigen noden en kunnen afwegen of zij persé 
de wegeninfrastructuur moeten gebruiken. Terwijl 
ze het vroeger zouden hebben geregeld met strikte 
ge- en verboden. Ik denk dat een dergelijke positieve 
evolutie ook in de geodata-infrastructuur gaande is: 
gebruikers kunnen zelf bepalen wat voor hen essenti-
eel is en wat niet.”

“Een uniforme oplossing kan nu eenmaal onmogelijk 
rekening houden met de variatie aan individuele ver-
eisten en met de complexe omgeving waarin organi-
saties moeten werken. Het zelfsturend vermogen van 
individuen, teams en organisaties kan anno 2011 als 
uitgangspunt genomen worden. Een GDI-agentschap 
staat daarbij in voor onder meer de coördinatie van 
de inspanningen, de bepaling van standaarden en de 
organisatie van samenwerking.”

De onderzoeker heeft natuurlijk ook wel gezien dat 
de praktijk weerbarstig is. Het is hem ook niet onbe-
kend: ‘Ach, Brussel moet het maar doen’. Of: ‘Laat agiv 
maar alle interorganisationele problemen oplossen’. 
Dessers oppert: “Wellicht moeten organisaties eerst 
geholpen worden om hun behoeften te expliciteren, 
eer die zelfsturing goed ondersteund kan worden. ‘Wij 
kunnen dít zelf, dus verwachten wij dát van een ander 
echelon’. Het zou heel interessant zijn als partijen 
als de VVSG en de VVP die intermediaire rol nog wat 
sterker oppakken.”

Een succesvol project kent altijd 
vele vaders en 
Ezra Dessers 

(40) is er zeker één van. 
Onbedoeld – maar niet 
minder significant – 
deed hij, met zijn idee om 
een doctoraalstudie te 
maken rond de organisa-
torische aspecten van het 
gebruik van geodata bin-
nen overheidsorganisa-
ties, het spatialist-project 
ontkiemen. Zelf deed hij zijn 
eerste GIS-ervaring op in zijn 
masteropleiding Stedenbouw 
en ruimtelijke Planning.
Dat was in 1993 aan de KU Leu-
ven, waar hij een jaar eerder een 
licentiaat (master) in de sociolo-
gie behaalde. In 2001 volgde nóg een master: Informati-
catechnologie aan de U Hasselt. In 1993 raakte Dessers 
verbonden als wetenschappelijk medewerker aan het In-

stituut voor Stedenbouw en ruimtelijke Orde-
ning van de KU Leuven. In 1995 ging hij er aan 
de slag als onderzoeker/consultant bij Ground 
for GIS (tegenwoordig Spatial Applications Di-

vision). Tussen 1997 en 2007 werkte hij als 
GIS-coördinator bij het provinciebestuur 
Limburg; sinds 2007 is Dessers weer terug 
bij de KU Leuven, nu als doctoraal onder-
zoeker bij het centrum voor Sociologisch 
Onderzoek op het spatialist-project.
Dessers heeft zich gespecialiseerd in or-

ganisatiesociologie en kwalitatieve 
onderzoekstechnieken. GIS heeft 
vanaf de beginjaren ‘90 zijn warme 
belangstelling. “In een wereld waarin 
geo-informatie steeds breder wordt 
toegepast, neemt de behoefte aan 
mensen met kennis van geo-informa-
tie en GIS toe”, schat hij in. “Door de 
groeiende complexiteit van en ver-

wevenheid met de bedrijfsprocessen zal meer bepaald 
expertise op het vlak van implementatie & management 
van GIS en GDI steeds belangrijker blijken.”

‘imPlementatie- & manaGementexPertiSe 

SteeDS BelanGrijker voor GiS en GDi’

Synergie
Binnen organisaties ziet Dessers dezelfde vragen als 

op gewestelijk niveau: plaatsen we meer toepassings-
gerichte GIS-taken in de GIS-cel of op de afdelingen? 
“De essentiële taak van een centrale GIS-cel is coördina-
tie en ondersteuning. Een GIS-cel binnen een organisa-
tie mag niet enkel een datacel zijn, die zoveel mogelijk 
geodata probeert te verzamelen en beschikbaar te 
stellen. Het GIS-verhaal moet dienstig zijn binnen de 
strategie en de visie van de organisatie.”

“Dit veronderstelt uiteraard dat de strategie en de 
visie duidelijk gekend zijn. 
Gevraagd naar hun missie, 
komen overheidsorganisa-
ties helaas vaak niet verder 
dan een opsomming van 
wat hun afdelingen doen. 
Terwijl het net essentieel 
is dat een organisatie een 
helder beeld heeft van wat 
haar primaire processen 
zijn. Geodataverzameling,–
gebruik en –uitwisseling 
moeten rechtstreeks of 
indirect die primaire proces-
sen ondersteunen. Binnen 
elk team of projectgroep 
moet het gebruik van geodata zo normaal mogelijk zijn. 
Terreinmensen, ingenieurs en back-office medewerkers 
moeten zelf de nodige visualisaties en analyses kunnen 
maken.” 

Maar het mag ook niet doorslaan naar de andere kant, 
zodat er bijna geen coördinatie meer bestaat. Er zijn 
coördinatie-inspanningen nodig om ervoor te zorgen 
dat die afdelingen zelfstandig hun geo-activiteiten 
kunnen doen en er kennis opgebouwd wordt. “Als dat 
ontbreekt, werkt ieder voor zich en wordt het weer 
eilandautomatisering zonder synergie.” 

Het hoger management moet verder het belang van 
datadeling benadrukken en het gebruik van ruimtelijke 
analyses en -visualisaties beschouwen als een strate-
gisch voordeel voor de organisatie. “Geodata zijn niet 
het tovermiddel om slecht lopende processen, die 
geplaagd worden door interne afstemmingsproblemen, 
weer vlot weet te trekken. Maar de beschikbaarheid van 
geodata en de bijhorende technologische innovatiemo-
gelijkheden, bieden een uitgelezen kans om de proces-
sen van de organisatie eens onder de loep te nemen.”  Ω

‘Dankzij geodata-
integratie kan met  

minder mensen meer 
worden gedaan’

Geodata-integratie: 
go with the (work)flow

De moderne sociotechniek vormt het analysekader 

van Ezra Dessers. Zijn onderzoeksbijdrage 

verschaft inzicht in de mogelijkheden om 

processen zó te organiseren, dat ze de GDI-

ontwikkelingen bevorderen. Hij stelt vast: 

“De trend is dat meer verantwoordelijkheden 

decentraal komen te liggen. Processen moeten 

daarvoor worden hertekend en GIS moet daarin 

worden geïntegreerd.”

Eerst maar eens de belangrijkste vraag: wat levert 
dat nu op als GIS en geo-informatie geïntegreerd 
zijn in werkprocessen? Ezra Dessers twijfelt niet. “Uit 
onze vier casestudies bleek zonneklaar, dat processen 
die een hoge mate van geodata-integratie kennen, 
duidelijk performanter zijn. Het helpt om flexibeler 
te werken, om innovatief te zijn, om nieuwe toepas-
singen te realiseren en het bestaande efficiënter uit te 
voeren. Men hoeft substantieel minder tijd te steken 
in dataverzameling en –bewerking. Men kan met 
minder mensen, meer doen.”

Een belangrijke les is dus dat er meer procesgeïn-
tegreerd geodatagebruik komt (komt), in plaats van 
(tijdelijke) projectgebonden GIS-toepassingen. Des-
sers ziet dat ook als een verschuiving naar een meer 
vraaggestuurd model: “Wanneer een GDI op een sterk 
gecentraliseerde manier wordt uitgebouwd, is een 

door 
redactie GeoPlatform

Ketenoptimalisatie



toeGevoeGDe waarDe voor 

manaGementProBlemen

Lieselot Vanhaverbeke (31) is doctor in de Toegepaste 
Economische Wetenschappen en Master Business 
Information Management. Haar doctoraal onderzoek 

aan de VUB betrof kwantitatieve modellering van ruimtelijk 
consumentengedrag en locatiekeuzeproblematieken. 
recent focust haar onderzoek zich bijkomend op het vlak 
van stadsdistributie.
GIS kent zij sinds 2004. “Bij het modelleren van locatiekeuzes 
voor bedrijven door middel van wiskundige programma’s 
blijkt de visualisatie van mogelijke vestigingsplaatsen heel 
nuttig om meer inzicht in het probleem te verwerven, 
alsook om over de modellering te communiceren met de 

beslissingsnemers.” 
Als het spatialist-project is afgelopen zal ze 
zeker haar nieuwe kennis van geo-informatie en 
GIS verder kunnen inzetten, verwacht ze. “Vooral 
in de context van managementvraagstukken 
wordt geo-informatie en GIS nog niet in al 
zijn mogelijke aspecten aangewend. Ondanks 

de huidige popularisering 
dankzij Google Maps / Earth, 
Bing Maps, en dergelijke lijkt 
het een aangelegenheid voor 
geografen en informatici te 
blijven, terwijl niet alleen de 
visualisatiemogelijkheden, maar 
vooral de analyses vanuit ruimtelijk 

perspectief vaak een toegevoegde waarde hebben voor 
managementproblemen.”
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verholpen als er meer concurenten komen. Maar om te 
beginnen zijn er weinig concurrerende aanbieders en 
ten tweede ligt het probleem dus voor een deel bij de 
gebruikersorganisatie zelf.” 

agiv geeft daarom bijvoorbeeld in geval van nood 
vast proefbestanden uit, in afwachting van ontvangst 
van de betaling.

Bij organisaties die zich goed bewust zijn van het 
gehele financiële aspect, zie je dat men een deel van 
de kosten probeert te recupereren door bijvoorbeeld 
de verkoop van data aan bedrijven. Afhankelijk van de 
toepassing berekent men een hogere of lagere prijs. 
Een student zal in Leuven gratis data krijgen op voor-
waarde dat hij zijn thesis beschikbaar stelt aan de stad, 
maar voor commerciële toepassingen gelden aange-
paste prijzen. Geld vragen voor geo-informatie is voor 
Vlaamse overheden echter vrij uitzonderlijk.

Lieselot Vanhaverbeke merkt op: “Er wordt heel vaak 
gezegd dat financiële barrières een drempel zijn voor 
toegang en verspreiding, terwijl toch bleek dat Leuven 
daar heel goed op scoorde. De stad heeft eerder een 
marktgerichte instelling dan een overheidsmindset om 
data te distribueren. ‘Leuven’ heeft er een goed verhaal 
bij, een goede structuur en infrastructuur. Kortom, het 
is wel degelijk mogelijk om een goed prijsbeleid op het 
terrein van de geodata-infrastructuur te voeren en dat 
is misschien wel belangrijker voor de afname dan of iets 
al dan niet geld kost.”

Prijselasticiteit
Om een GDI goed te laten functioneren is het dus niet 

per se noodzakelijk dat alles gratis is of blijft, conclu-
deert ze. “Dat zou ook een element kunnen zijn voor 
een vervolgstudie”, vindt Vanhaverbeke. Hoe ligt de 
betalingsbereidheid c.q. is er sprake van prijselasticiteit? 
“Want als we de komende jaren in een recessie terecht 
zouden komen, blijft de centrale overheid dan nog wel 
geo-informatie zo belangrijk vinden? Blijft er dan wel in 
geïnvesteerd worden?”

Natuurlijk schrijft de Europese richtlijn inspire voor dat 
op 34 thema’s bepaalde geodatasets gratis te viewen 
moeten zijn. Maar het gaat dan telkens om een ‘mini-
male set’ en de staten zijn vrij om zelf een business-
model te bepalen voor downloadservices. Laten we 
eens kijken naar welke businessmodellen bedrijven als 
Tele Atlas, Locatus of Google hanteren? En hoe gaat de 
concurrentie evolueren met de gratis beschikbare ge-
gevens door crowd sourcing? Op dit moment worden 
de gratis data van bijvoorbeeld Google of StreetMap 
vaak als een soort reservebestand beschouwd, dat men 
raadpleegt als op de formele bestanden iets niet wordt 
gevonden of als men iets dieper wil bekijken zonder 
extra kosten te maken.”

Lieselot Vanhaverbeke beveelt dan ook ten stelligste 
aan om in een vervolgstudie het bedrijfsleven beter 
onder de loep te nemen. “En dan bedoel ik zeker de 
bedrijven die geodata gebruiken, maar vooral ook de 
bedrijven die geodata of -diensten produceren.”  Ω

spatialist heeft vier ketens van werkprocessen 
onderzocht, waarbij tientallen organisaties zijn betrok-
ken. Gekeken is naar de economische facetten van 
de verwerving van geodata, het verwerkingspro-
ces en de verkoop van de geproduceerde data. 
Belangrijke input kwam er ook uit de enquê-
tes die in 2008 en 2011 onder publieke 
organisaties zijn gehouden. Daaruit 
destilleerde Lieselot Vanhaverbeke 
dat in 44 procent van de gevallen 
er geen budget is vastgelegd 
voor geo-informatie en dat 26 
procent niet weet of dat er is. 
Ook uit de andere spatialist-
bronnen werd heel helder: 
het komt veel voor dat 
betrokkenen niet op 
de hoogte zijn of, en zo 
ja hoeveel, er betaald 
werd. “In enkele geval-
len had men de illusie 
dat een dataset gratis 
was, terwijl uit de 
administratie van agiv 
blijkt dat er toch voor 
betaald is.”

“Misschien is het voor 
een deel inherent aan de 
versnippering van het admi-
nistratieve versus operationele 
proces binnen overheidsorgani-
saties”, oppert Vanhaverbeke. “Bo-
vendien, als het gaat om bestanden 

die worden verdeeld in de context van GIS-Vlaanderen, 
valt de aanschafprijs inderdaad weg of goed mee. 
Maar het is toch merkwaardig, want er zijn ook bron-
nen die niet binnen GIS-Vlaanderen beschikbaar zijn. 
Bijvoorbeeld de bestanden die men via het NGI, Tele 
Atlas of het Kadaster wil bekomen. Die kosten soms 
veel geld, maar ook dát kan men niet altijd reproduce-
ren.”

Waar er wél een budget is, varieert dat bij de gemeen-
ten van € 1250 tot € 540.000. Het hoogste budget op 
gewestelijk niveau (buiten agiv) is € 2.000.000 per jaar.

Bijkomende voorwaarden
Als mensen niet weten of iets duur is of niet, ervaren zij 

de prijs dus ook niet als een probleem? 
De onderzoekster nuanceert: “Dat geldt in direct-

Financieel bewustzijn van 
gebruikers kan veel hoger

In het financiële luik van de spatialist-studie is gekeken naar de huidige situatie onder 

de gebruikersorganisaties. De belangrijkste conclusie van onderzoekster Lieselot 

Vanhaverbeke is duidelijk: “Het besef van het financiële plaatje is heel gering.”

door 
redactie GeoPlatform
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  Micro-economische aspecten

financiële zin zeker voor de organisaties die gebruik 
maken van de distributiefunctie van agiv. In de sterkte-
zwakte analyse van collega Sam Vanden Broucke (pa-
gina 28 e.v.) zie je dat ook terug: ‘gratis’ staat op plaats 
3 aan de sterkte-kant, maar aan de zwakte-kant van die 
analyse komt ‘toegangsbeperking’ op de tweede plaats. 
Men heeft namelijk niet zozeer last van het monetaire 
aspect, als wel van de administratieve procedures.”

“Zelfs al kost iets maar € 125, dan nog vergt de goed-
keuring dat daar heel veel mensen tijd insteken; dat is 
ook geld. Alles moet worden aangevraagd, vastgelegd, 
gecontroleerd en goedgekeurd. Het toegankelijkheids-
probleem betreft de bureaucratie in eigen huis, de 
complexiteit van administratieve procedures, de be-
schikbaarheid van updates. Een stroperig proces bij een 
product- of dienstaanbieder kan - theoretisch - worden 
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Evolutie 2008 - 2011

In 2008 en 2011 werd onder circa 500 respondenten 
in de publieke sector gepeild naar wat zij de be-
langrijkste plussen en minnen van de huidige GDI in 
Vlaanderen vinden. De vijf meest genoemde sterktes 
en zwaktes zijn terug te vinden in tabel 1. 

De resultaten leren ons, zo licht de verantwoordelijk 
onderzoeker Sam Vanden Broucke toe, dat ondanks 
de inspanningen van vele ‘knooppunten’ de afgelopen 
jaren, de belangrijkste zwaktes in de perceptie van de 
respondenten grotendeels ongewijzigd blijven. “De 
top vijf van 2008 komt opnieuw terug, zij het in een 
licht gewijzigde volgorde. De grootste zwakte van de 
geodata-infrastructuur (GDI) in Vlaanderen blijft net 
als in 2008 de trage actualisatie van geodatasets.”

Sterk en zwak tegelijk
In de rangorde van sterktes en zwaktes staan zaken 

met dezelfde noemer; hoe is dat te verklaren? “Het zijn 
open vragen geweest, dus we werken met de termen 
die men zelf heeft gebruikt. Die zijn niet eenduidig”, 
stelt Vanden Broucke vast.

Toegankelijkheid van de data is sterkte nummer 1, 
maar Toegangsbeperkingen staat als zwakte nummer 
2 te boek. Vanden Broucke: “Je ziet een tweedeling; 
het zijn over het algemeen niet dezelfde organisaties. 
Het aantal respondenten dat het als sterk noemt, ligt 
een fractie hoger dan het aantal respondenten dat het 
als zwakte noemt. Aan de zwakte-kant worden veel 

genoemd: het ontbreken van webservices, de diver-
sificatie en complexiteit van toegangsmechanismen, 
maar ook juridische beperkingen en afscherming van 
gegevens omwille van privacy. complexe administra-
tieve regelingen en organisaties die te protectionis-
tisch omgaan met hun data werden ook regelmatig 
genoemd. Aan de sterkte-kant wordt vooral verwezen 
naar de kanalen die agiv ter beschikking stelt, zoals 
GIrAF. En naar de datasets die nu ter beschikking 
staan van de deelnemers aan GIS Vlaanderen en aan 
DOV en Mercator.” 

centrale toegang via agiv werd door veel responden-
ten expliciet genoemd als sterk punt van de GDI, net 

als de beleving dat veel gratis is en het gevoel dat er 
een breed aanbod aan data beschikbaar is. 

Standaardisatie staat zowel aan sterkte- als aan de 
zwaktekant. “Als zwakte wordt geoordeeld dat men 
veelvuldig aanpassingen aan de data moet doen, 
voordat de set intern te gebruiken is - een direct 
gevolg van het gebrekkige gebruik van uniforme 
datamodellen en nog slecht uitwisselbare formaten. 

Bij standaardisatie 
als sterkte wordt bij-
voorbeeld genoemd 
dat er metadata 
beschikbaar zijn bij 
de data van agiv.” 

De benodigde 
Afstemming (zwakte 
nummer 4) heeft 
alles te maken met 
de versnippering 
van werk- en dus 
van informatiepro-
cessen over vele 
diensten, afdelingen 
en organisaties, die 
ieder een radertje 
vormen in de keten 
die tot een product 
leidt (bijvoorbeeld 

Oordeel over GDI Vlaanderen is stabiel

De afgelopen drie jaar zijn de belangrijkste sterktes en 

zwaktes in de perceptie van de GDI-gebruikers binnen de 

overheid grotendeels ongewijzigd gebleven. Vooral een hogere 

actualiteit en makkelijker toegang vereisen actie.

door 
redactie GeoPlatform

2008 en 2011 te boek staan als zwakte nummer twee 
van de Vlaamse GDI - wijzen erop, dat er primair nood 
is aan een vlottere toegang tot actuele geodata in 
Vlaanderen. 

De onderzoeker: “Het gaat zowel om ‘vlot’, als om 
‘actueel’. Ondanks de appreciatie voor het uitgebreide 
en gecentraliseerde aanbod van agiv, blijken heel wat 
organisaties teveel moeite moeten doen voor de ver-
krijging van de gewenste geodata. En een te weinig 
frequente bijhouding van bestanden is een kwaliteits-
aspect dat zeker móet veranderen, wil het gebruik 
van de GDI groeien.” Men wil zelf ook wel meer geld 
besteden aan een hogere update-frequentie voor de 
data waarover men zelf bevoegdheid heeft. Ook bij 
gemeentes heeft hij die bereidheid vastgesteld.

Dat tegelijkertijd een groep GDI-gebruikers de 
toegankelijkheid prijst en een andere groep veel last 
heeft van toegangbeperkingen, wijst erop dat actie 
alleen aan de aanbodzijde niet zal volstaan. Sam Van-
den Broucke beklemtoont: “Vooral kleine gemeenten 
hebben hulp nodig om meer profijt te hebben van 
een geodata-infrastructuur. Naar mijn mening moeten 
provincies, en wellicht ook intercommunales, een 
grotere rol vervullen. Daar zijn goede voorbeelden 
van. De provincies, zeker die waar nu relatief weinig 
gebeurt, zouden de budgetten kunnen ophogen om 
hun gemeenten beter op geo-ict gebied te kunnen 
ondersteunen.”   Ω

              meteen GeSolliciteerD

S am Vanden Broucke (°1985) behaalde het diploma 
van Master in de Geografie aan de K.U. Leuven 
in 2009. Sinds juli 2010 is hij werkzaam als 

wetenschappelijk medewerker binnen het Instituut voor de 
Overheid.
Tijdens zijn studie gebruikte hij al GIS software. 
MapInfo werd vooral ingezet voor sociaal-economische 
analyses, terwijl Idrisi gebruikt werd in het kader van 
voorspellingsmodellen voor landgebruiksveranderingen. 
“De mogelijkheden om verschillende databronnen 
samen te brengen en aan te wenden om problemen van 
verschillende aard op te lossen, spraken me toen al aan. 
Ook de sterke visualisatiemogelijkheden. Ik heb dan ook 
meteen na mijn studie gesolliciteerd op de vacature die 
het Instituut voor de Overheid had uitgeschreven voor het 
Spatialist-project. Ik denk ook, dat ik in het vervolg van 
mijn loopbaan mijn kennis van geo-informatie en GIS kan 
benutten, want op heel wat plaatsen loopt een GIS-traject, 
zowel in de privé- als in de publieke sector.”

Sterktes Zwaktes

1. Toegankelijkheid van de data 1. Actualisatie

2. centrale toegang via AGIV 2. Toegangsbeperkingen

3. Gratis 3. Standaardisatie

4. Standaardisatie 4. Afstemming

5. Uitgebreid Aanbod 5. correctheid van de data

tabel 1. rangorde van sterktes en zwaktes (2011).

overstromingskaart of ongevallenregistratie). 

Prioriteiten
Naast de meting van de sterktes en zwaktes is ook 

gevraagd waaraan men 100.000 euro zou besteden 
als men dat budget voor de GIS-werking tot zijn 
beschikking had. Welaan: men zou dat vooral investe-
ren in nieuwe applicaties en de aanmaak van nieuwe 
datasets. Deze resultaten - en het feit dat toegangs-
beperkingen van verscheidene aard in de surveys van 

Het gebruik van 
geo-informatie groeide 

de afgelopen drie 
jaar nauwelijks, in de 

breedte noch in de 
diepte
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In 2008 werd in het kader van het SPATIALIST-onder-
zoeksproject een online vragenlijst verstuurd naar 509 
publieke organisaties die geodata produceren, gebrui-
ken en/of uitwisselen. Begin 2011 werd men opnieuw 
bevraagd. Is er sprake van een intensiever gebruik van 
geodata binnen de publieke sector?

Tabel 2 toont de resultaten van het onderzoek rond 
de toepassingsgebieden van GIS. Dat blijkt zich toch 
voornamelijk te concentreren rond de typisch ‘grond-
gebonden’ zaken: ruimtelijke ordening en milieubeleid. 
Bovendien valt op dat, wat de gemeenten betreft, 
slechts vier van de elf weergegeven beleidsvelden door 
meer dan de helft van de bevraagde lokale besturen 
ondersteund wordt met GIS. Enkel de provincies blijken 
GIS in significante getale in te schakelen in een brede 
waaier aan activiteiten.

Integratie
Het doel van een GDI is uiteraard niet enkel het 

gebruik van geodata binnen een breed aantal beleids-
velden mogelijk te maken. De werkelijke relevantie van 
een GDI zit uiteindelijk in haar bijdrage aan een betere 
werking van de organisaties en hun werkprocessen. 
Daarom werden de respondenten ook gevraagd om in 
te schatten hoeveel werknemers binnen hun organisa-
tie op een geïntegreerde manier omgaan met GIS. 

Als stilstand achteruitgang betekent, dan moet de geo-community zich bezinnen op 

maatregelen om het gebruik van geodata en GIS beter te promoten. Het lijkt echter niet 

nodig de verwachtingen naar beneden bij te stellen, want het gebruikersveld wil zelf ook 

méér. 

door 
Sam Vanden Broucke

Uit de resultaten blijkt dat in een gemiddelde pu-
blieke organisatie in Vlaanderen de ruime meerderheid 
(ongeveer 61%) van de werknemers nog altijd niet in 
aanraking komt met geodata. Ongeveer 20% van de 
werknemers gebruikt GIS als hulpinstrument en voor 
ongeveer 19% zou geodata op dit moment (sterk) geïn-
tegreerd zijn in hun werkprocessen. Deze werknemers 
gebruiken elke dag geodata; GIS is daar essentieel om 
zijn product of dienst te voltooien. 

Niet alleen de begin- en eindmeting van Spatialist ge-
ven aan dat de toepassing van GIS in Vlaanderen er in 
zijn algemeenheid niet vooruit gaat; een recent onder-
zoek van de VVSG liet hetzelfde zien. Dat het gebruik 
van geodata beperkt geïntegreerd blijft in werkproces-
sen, is een niet veronachtzamen teken aan de wand. 
Nog steeds is maar voor circa één op de vijf werkne-
mers in de publieke sector het gebruik van ruimtelijke 
informatie dagelijkse kost. En dat terwijl bij de overheid 
het merendeel van het werk met een locatie is ver-
bonden. Integratie van geodata is echter maatstaf en 
voorwaarde voor een goed gebruik van een geografi-
sche data-infrastructuur. Het is dus daarmee consistent 
dat ‘gebrekkige integratie in de werkprocessen’ van de 
respondenten een derde plaats kreeg in de verklarende 
factoren waarom de GDI in Vlaanderen de afgelopen 
drie jaar er niet erg op vooruit was gegaan. Gebrekkige 

Gewenste activiteit Gemiddeld bedrag

1. Ontwikkeling van nieuwe applicaties voor beleidsondersteuning € 14.279

2. De aanmaak van nieuwe datasets € 12.351

3. Meer frequente updates van bestaande datasets € 11.949

4. Opbouw van netwerkservices bij coördinerende organisaties € 10.859

5. Opzetten van een GIS-cel € 10.668

6. Het opzetten van eigen netwerkservices € 8.590

7. Specifieke opleidingen voor de medewerkers € 7.910

8. Een betere harmonisatie en standaardisatie van datasets € 6.563

9. Versterking van bestaande of nog op te richten coördinatiestructuur € 4.871

10. Een betere samenwerking tussen de actoren € 4.150

11. De aanmaak en bijhouding van metadata € 3.652

12. De aanschaf van bestaande externe datasets € 3.407

Vlaamse 
Overheid Provinciaal Lokaal

ruimtelijke ordening 60% 89% 99%

Openbare werken 31% 33% 78%

Milieu- en natuurbeheer 28% 67% 63%

Mobiliteit 19% 67% 53%

Veiligheid 16% 56% 37%

Burgerlijke stand en bevolking 3% 11% 34%

Waterbeheer 16% 56% 24%

Vrijetijdsbesteding 6% 44% 26%

Sociaal beleid 16% 78% 19%

Landbouw 13% 56% 14%

Economisch beleid 3% 78% 12%

tabel 4. investeringswensen voor een fictief budget van € 100.000,-.

tabel 2. Percentage van de 
organisaties die GiS gebruiken 
voor bepaalde toepassingsge-
bieden (2011).

Geodatastromen
In het onderzoek werd de respondenten ook gevraagd aan 
te geven van welke organisaties ze hun geodata ontvangen 
voor vier specifieke datatypes: percelen, adressen, wegen en 
hydrografie. Een vergelijking met de resultaten uit 2008 leert, 
dat het agiv zijn centrale positie als dataleverancier zeker 
behoudt en zelfs licht versterkt. Daar waar in 2008 46% van de 
gemeten stromen van agiv afkomstig waren, blijkt het aandeel 
van agiv in 2011 te zijn toegenomen naar 54%. Niet minder dan 
90% van de gemeenten die geodata ontvangt, krijgt minstens 
één datatype van agiv. 
Het Kadaster (FOD Financiën) blijkt net als in 2008 de een na 
grootste leverancier van geodata in Vlaanderen, met ongeveer 
20% van de datastromen, uiteraard in het kader van de dataset 
percelen.
Ook de provincies blijven een belangrijke positie innemen in 
het netwerk. Van de gemeenten die aangeven minstens één 
van de vier types geodatasets te ontvangen, ontvangen 42% 
data van hun respectievelijke provincie. De provincies zijn 
vooral belangrijk voor de aanlevering van hydrografiedata (32% 
ontvangt dit type data van hun provincie), daarna volgen data 
over wegen (26%), percelen (22%) en tenslotte adressen (18%).

2008 2011

GIS wordt niet ingezet     63%     61%

GIS als hulpinstrument     21%     20%

GIS geïntegreerd in het werkproces     14%     16%

GIS stuurt de werkstroom       2%       3%

tabel 3. mate van geodatagebruik in de eigen werkprocessen.

samenwerking stond op plaats 2 (zie de bijdrage van 
Joep crompvoets, pagina 32 e.v.).

Investeringswensen
Het gebruik van geo-informatie groeide ook niet veel 

in de breedte: andere diensten of afdelingen nemen 
de GIS-geneugten nog maar weinig over (zie voor 
gemeenten pagina 10 e.v.). 

De meeste organisaties in Vlaanderen lijken er wel 
degelijk van overtuigd dat geodata kunnen bijdragen 
aan een betere beleidsondersteuning binnen een brede 
waaier aan beleidsdomeinen. Gevraagd om een fictief 
budget van € 100.000,- te verdelen over twaaf geodata 
gerelateerde activiteiten kennen de deelnemers aan 
onze survey de activiteit ‘Ontwikkelen van nieuwe appli-

caties die het beleid kunnen ondersteunen’ na-
melijk de grootste som geld toe. Het bedrag 
voor investeringswens twee - ‘De aanmaak 
van nieuwe datasets’ - kan eveneens geïnter-
preteerd worden als een aanwijzing dat de 
drang om geodata binnen nieuwe beleids-
velden toe te passen groot is (zie tabel 4).

Het hoge bedrag voor investeringswens 
nummer vijf - ‘het opzetten van een GIS-cel’ - 
toont tevens aan dat de GIS-coördinatoren in 
Vlaanderen het nut inzien van GIS op het vlak 
van beleidsveld overkoepelende, gecoör-
dineerde beleidsondersteuning. Vooral bij 
de gemeenten blijken enkele obstakels de 
realisatie van dienstoverkoepelende GIS-
implementatie echter in de weg te staan. Een 
gebrek aan personeel, te kleine budgetten 
en een gebrek aan interesse bij het bestuur 
zijn vaak genoemde GDI-zwaktes. Het sturen 
en ondersteunen van lokale besturen is 
essentieel voor de verdere ontwikkeling van 
het GDI in Vlaanderen.  Ω

GIS-gebruik maakt pas op de plaats

Evolutie 2008 - 2011
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“Eigenlijk wordt de beleving van een GDI steeds moeilijker vast te stellen naarmate die infrastructuur beter werkt. 
Dan valt-ie namelijk niet meer op, voor relatieve leken. Het is als met een perfecte rekstokoefening. Hoe makkelijker 
het lijkt voor het publiek, des te beter de sportman in feite is”, lacht dr. ir. Joep crompvoets MSc. (°1968, Nederland). 
Zover zijn we echter nog niet in Vlaanderen (en elders), en hij kan het weten.
Voordat Joep crompvoets zich in 2007 verbond aan de K.U. Leuven, Instituut voor de overheid, en 

onderzoekscoördinator werd van Spatialist, was hij coördinator van een groot Nederlands project 
Development of framework to assess National Spatial Data Infrastructures binnen het nationale 
innovatieprogramma ‘ruimte voor Geo-Informatie’ (2005-2008). En aan het universitaire Centre of 
spatial data infrastructures and land administration te Melbourne is hij een graag geziene ‘visiting 
professor’.

crompvoets is ingenieur in de Bodemkunde en Master in GIS. In het begin van zijn 
loopbaan was hij onderzoeksmedewerker bij cSIc-IrNAS in Sevilla (Spanje). Vervolgens 

legde hij zich als universitair docent GIS bij Wageningen Universiteit toe 
op geo-informatie infrastructuren. In 2006 promoveerde crompvoets 
dan ook op het onderwerp National Spatial Data Clearinghouses, 
Worldwide Impact and Development.
Zijn expertise brengt hem in het bestuur van wereldwijde en Europese 
GDI-fora. crompvoets is Lid van de Board of Directors van de  Global 
Spatial Data Infrastructure Association (GSDI), waarin hij de Academia 
vertegenwoordigt, en secretaris-generaal van EuroSDr.

“De scope van EuroSDr kan grensoverschrijdender zijn. Behalve aan inwintechnieken wil ik meer aandacht geven aan 
economische aspecten en coördinatievraagstukken. En ook in letterlijke zin: de leden komen vooral uit West-Europa, maar we 
gaan het in gang zetten om meer kennis uit te wisselen met bestuurders en gebruikers uit centraal- en Oost-Europa. Ik sta een 
GDI voor, die voldoende veelzijdigheid biedt.”
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Het bijzondere van spatialist is dat het een groot 
onderzoeksproject was, waarbij kennis vanuit verschil-
lende disciplines gecombineerd werd. Uitgangspunt 
daarbij was het concept van een Geo Data Infrastruc-
tuur als een samenhangend netwerk. Hoe dat netwerk 
er op de verschillende niveaus in Vlaanderen precies 
uitziet, was niet eerder onderzocht. Figuur 1 laat het 
netwerk anno 2011 zien in één totaalplaatje. 

De publieke organisaties in Vlaanderen zijn voorge-
steld als knooppunten, en de stromen van data tussen 
deze organisaties als pijlen. Onderaan staan de Vlaamse 
gemeenten, daarboven de provincies, en daar weer bo-
ven de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse 
overheid. Helemaal bovenaan staan de federale instel-

lingen. Het verrast natuurlijk niet dat het Agentschap 
voor Geografische Informatie Vlaanderen (agiv), fod 
Financiën (Kadaster), en de provincies vandaag in be-
langrijke mate het Vlaamse gdi-speelveld bepalen, maar 
het totaalplaatje en de verschillen in intensiteit van de 
verbindingen zijn wél interessant.

In het samenhangend-netwerkconcept staat vast 
dat alle knooppunten en verbindingen een zekere 
weerstand leveren in de uitwisseling van data (in 
termen van snelheid, moeite of geld). Om een efficiënt 
en effectief gdi-netwerk in Vlaanderen te hebben, moet 
daarom worden gewerkt aan verdere minimalisering 
van deze weerstandlasten, zodat de organisaties op een 
eenvoudiger manier geografische data kunnen aanma-

ken, uitwisselen en gebruiken. Daarom 
werd getracht om vanuit elk disciplinair 
perspectief na te gaan welke maatrege-
len noodzakelijk zijn om een optimale 
doorstroming van geografische data 
binnen het netwerk te bewerkstelligen.  

Validiteit 
Zijn de juiste vijf onderzoeksdiscipli-

nes in spatialist betrokken: geomatica, 
organisatiekunde, bestuurskunde, 
economie, recht? Vanuit theoretisch 
oogpunt lijkt de keuze zeker valide 
(zie Williamson et al., 2003), maar ook 
‘de praktijk’ bevestigt deze selectie van 
invalshoeken. Tijdens de gebruikersen-
quête in 2011 bijvoorbeeld werd de 
respondenten een open vraag voor-
gelegd, op welke items voldoende of 
onvoldoende vooruitgang was geboekt 
in de afgelopen drie jaar (zie Tabel 1). 

Deze vraag kan gekoppeld worden aan 
de weerstanden die ervaren worden in 
het netwerk. Daaruit blijkt, dat de res-
pondenten met een waaier van punten 
komen (zoals toegankelijkheid, stan-
daardisatie, integratie in werkprocessen, 
samenwerking en financiering) die tot 
het hoofdaandachtsgebied behoren 
van ‘onze’ disciplines. Ook de lijst van 

De auteurs van de vorige hoofdstukken bekeken de GDI in Vlaanderen elk vanuit 

verschillend disciplinair perspectief. De vragen die nu nog overblijven zijn: Wat zijn 

belangrijke bevindingen als het geheel in ogenschouw wordt genomen? Voegt Spatalist iets 

toe in de ogen van anderen? En, is alles nu onderzocht wat de GDI in Vlaanderen betreft ? 

Dit slothoofdstuk tracht in het kort antwoord te geven op deze vragen. 

door Joep Crompvoets
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investeringswensen bevestigt dit resultaat (zie pagina 
31). Deze resultaten geven duidelijk aan, dat een suc-
cesvolle gdi een veelzijdig fenomeen is dat vooral veel 
niet-technische elementen bevat. Kortom, de verhalen 
van de verschillende disciplines geven samen een vrij 
compleet beeld van de relevantste problemen binnen 
de huidige gdi. 

Niet vooruitschuiven
Tabel 1 laat zien dat de afgelopen jaren veel vooruit-

gang is geboekt op datatoegankelijkheid (grotendeels 
door een verbeterd juridisch raamwerk en technolo-
gische ontwikkelingen), het aanbod van geografische 
data en diensten, standaardisatie en integratie in werk-
processen. Helaas is op het gebied van data-actualisatie 
en samenwerking minder vooruitgang geboekt. 

Alle hoofdstukken illustreren dat gdi beschouwd moet 
worden als een werkwoord en niet als een zelfstandig 
naamwoord. Er ligt een proces aan ten grondslag dat 
continu aandacht vereist. Er kan dus ook geen sprake 
zijn van een definitief eindproduct, aangezien een 
ideale GDI de toegang, uitwisseling en gebruik van 
geografische data flexibel faciliteert en daarom moet 
voldoen aan steeds veranderde eisen en noden. De 
vergelijking met de wegeninfrastructuur gaat hiermee 
op. Hoelang heeft men al gewerkt aan de wegen in 
Vlaanderen en hoeveel moet er jaarlijks (niet aflatend) 
worden geïnvesteerd in het beheer en/of verbetering 
ervan? 

  Synthese

We kunnen voort 

Dit wetende, is het onderwerp gdi nú relevant, maar 
zal het ook morgen en zelfs over tien jaar betekenisvol 
zijn (al zal het wel minder zichtbaar zijn en meer geïn-
tegreerd zijn in ons dagelijks leven). Mensen die sterk 
zijn in vooruitschuiven, zouden zelfs kunnen opperen 
dat het onderwerp pas vanaf 2019 interessant wordt, 
wanneer de Europese gdi-richtlijn inspire helemaal is 
geïmplementeerd. Dit klopt echter niet, aangezien de 
invoering gefaseerd gebeurt, met concrete deadlines 
voor de verschillende fases (waarvan de eerste al achter 
ons liggen), en inspire zich in haar uitwerking enkel 
richt op een beperkt aantal (milieu-)thema’s. De res-
pondenten in diverse spatialist-peilingen bevestigen 
dit ook en geven duidelijk aan waaraan gewerkt moet 
worden de komende jaren. Kortom, we kunnen dus niet 
tot 2019 in onze luie stoel zitten en lekker afwachten. 

Dit wordt ook nog eens bevestigd door de resultaten 
van de Multi-Actor Multi-criteria Analyse (mamca), 
waaruit blijkt dat het scenario Going concern als 
slechtste scoort. Dit scenario behelst niets meer dan 
het louter implementeren van de componenten van de 
Inspire-richtlijn. 

Scenario’s
De methode achter de mamca is al uitgebreid bespro-

ken in een van de vorige hoofdstukken (zie pagina 19 
e.v.), maar de uiteindelijke uitkomst nog niet. Figuur 2 
tracht het ultieme eindresultaat te visualiseren in één 
plaatje. 
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Op de horizontale as zijn de verschillende stake-
holders van de Vlaamse gdi geplaatst, namelijk de 
overheid, private sector, r&D-sector en de nutssector. 
De linker verticale as is het ijkpunt voor het relatieve 
aandeel dat de stakeholders in de analyse innemen 
(bijvoorbeeld de overheid maakt circa 40 procent uit 
van de totale populatie). De as rechts in de figuur is het 
ijkpunt voor de scores die de verschillende scenario’s 
behalen volgens de stakeholders (elke strategie heeft 
een kleur en de lijn in die kleur toont de waardering 
daarvoor bij de verschillende stakeholders). 

We beschouwen eerst de gewichten, namelijk de 
balkjes boven iedere stakeholder met als schaal de 
linker as. Vervolgens beschouwen we de scores van de 
verschillende scenario’s voor iedere stakeholder, af te 
lezen op het snijpunt van de gekleurde lijnen met de 
rasterlijn boven iedere stakeholder met als schaal de 
rechter as. Het is duidelijk dat in deze analyse de over-
heid een grote rol speelt, vandaar dat het gewicht van 
de publieke sector ongeveer dubbel zo groot is als het 
gewicht van elke andere sector. 

In termen van de verschillende scenario’s is een soort 
tweedeling te zien: enerzijds scoren de twee scenario’s 
Going Concern en Minder Hiërarchie & Meer Netwerk over 
het algemeen relatief laag, en anderzijds scoren drie 
scenario’s relatief hoog: Meer Hiërarchie, maar ook Min-
der Hiërarchie & Meer Markt, en Evenwicht in Hiërarchie & 
Meer Markt. 

Vergelijken we deze scores per sector, dan valt op dat 
het scenario Meer Hiërarchie duidelijk hoog scoort in de 
r&D-sector, terwijl dit dan weer minder gewaardeerd 
wordt door de private sector en de nutssector. Om-
gekeerd, scoort het scenario Minder Hiërarchie & Meer 
Markt hoog in de private sector en de nutssector, terwijl 
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de r&D-sector een beduidend lagere score toekent. 
De publieke sector kent een hoge score toe aan het 
scenario Evenwicht in Hiërarchie & Meer Markt en over 
de ganse lijn beschouwd, lijkt dit ook voor de andere 
sectoren een aanvaardbare compromisoplossing.

Dit resultaat laat duidelijk zien, dat de groepen sta-
keholders verschillende wensen hebben voor de gdi in 
Vlaanderen van 2020, en dat de beste gdi voor iedereen 
een beetje anders is. Het laat ook zien dat de markt een 
belangrijkere rol moet gaan spelen in de gdi van de 
toekomst, en dat we verder moeten denken dan het 
louter implementeren van de inspire-richtlijn. Deze ont-
wikkelingen zijn al zichtbaar in de gdi Vlaanderen van 
vandaag (zie bijvoorbeeld de vorming van de gdi-raad).

Staten-Generaal
Ook door het organiseren van drie edities van de 

Staten-Generaal Vlaanderen Geoland heeft spatialist 
getracht een bijdrage te leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de gdi in Vlaanderen, en de hiervoor 
noodzakelijke visie en implementatiestrategie. Een van 
de hoofddoelen van spatialist is immers om het debat 
over de toekomst van die infrastructuur te voeden en te 
stimuleren.

De Eerste Staten-Generaal werd gehouden op 29 april 
2009 en had voornamelijk tot doel om de gdi promi-
nent op de politieke en bestuurlijke agenda te plaatsen. 
Het initiatief werd positief beoordeeld en het aantal 
deelnemers (afkomstig van de verschillende admini-
stratieve niveaus, van lokaal tot en met Europees) was 
overweldigend. Er bleek derhalve draagvlak te zijn om 
de gdi in Vlaanderen verder uit te bouwen. 

Tijdens de Tweede Staten-Generaal (2 december 
2010) stond de versterking van de vraagzijde cen-
traal. Aan de hand van acht getuigenissen werden de 
noden en vragen naar geografische informatie in kaart 
gebracht.

Gedurende de Derde Staten-Generaal (1 december 
2011) zullen de belangrijkste eindresultaten van spati-
alist worden gepresenteerd, die de basis vormen voor 
een brede waaier van aanbevelingen betreffende de 
toekomst van de gdi in Vlaanderen. Over deze aanbeve-
lingen zal worden gedebatteerd met enkele sleutelfigu-
ren van de verschillende administratieve bestuurslagen, 
waarna het publiek stemt of ze akkoord gaan met de 
aanbevelingen of niet. De goedgekeurde aanbevelin-
gen zullen samen het ‘Vlaanderen Geoland Statement’ 
vormen dat wordt aangeboden aan het kabinet van de 
minister-president. 

Output
spatialist heeft zeer veel opgeleverd in termen van 

tastbare output. Omdat het in vergelijking met alle 
internationale gdi-onderzoeksprojecten van de laatste 
jaren wel iets is om trots op te zijn en het buiten menig 
blikveld valt, zetten we het toch even op een rijtje.

Er zijn 150 mondelinge presentaties geweest tijdens 
wetenschappelijke bijeenkomsten (internationale 

  Synthese

conferenties), meer dan 80 conferentieartikelen, 60 
artikelen in populaire vakbladen, 28 hoofdstukken in 
wetenschappelijke boeken, 20 studiedagpresentaties 
binnen Vlaanderen, 15 artikelen in wetenschappelijk 
erkende tijdschriften (ISI), 15 onderwijsbijdragen, 15 
wetenschappelijke workshops, 13 workshops voor 
gebruikers, 8 onderzoeksrapporten betreffende de 
case-studies en nul/eindmeting, 8 mondelinge pre-
sentaties bij hoge ambtelijke platformen (op verschil-
lende administratieve niveaus), 5 posterpresentaties 
op internationale symposia, 4 door internationaal 
gerenommeerde uitgevers gepubliceerde boeken, 4 
doctoraten (waarvan er 3 verdedigd zullen worden in 
2012), 3 edities van de Staten-Generaal Vlaanderen 
Geoland (met bijkomstig materiaal + Statement). Ten 
slotte verschijnt in 2012 het spatialist-boek met daarin 
een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste 
onderzoeksresultaten. 

Indirect heeft spatialist bovendien een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de versterking van de beleids-
plannen voor de gdi in Vlaanderen (zie Vlaams regeer-
akkoord, Vlaanderen in Actie, ondersteuning gdi-raad/
Werkgroep, et cetera).

Werk genoeg!
Wat rest, is de vraag of nu alles onderzocht is. Zeker 

niet!! Tijdens het onderzoek bleek dat er ook meerwaar-
de kan zijn door onderzoek vanuit andere disciplines, 
zoals informatica, ethiek, didactiek en bestuurlijke in-
formatiekunde. Ook bleek dat meer detailkennis nodig 
is over de domeinen waarin een gdi de processen zeker 
kan faciliteren (zoals ruimtelijke planning, veiligheid, 
landbouw, transport en milieu). 

Verder bleek ook, dat meer onderzoek nodig is om de 
rol van de private sector en van burgers te analyseren, 
want in de (nabije) toekomst zal hun rol groter worden. 
Daarnaast is er ook nog behoefte aan detailonderzoek 
over een betere samenwerking tussen vvp, corve, vvsg 
en agiv, over de betekenis van de mamca-resultaten, 
over het gewenste financieringsmodel, et cetera. 

Het zou ook goed zijn om meer in detail de goede 
(maar ook slechte) gdi-praktijken in Vlaanderen te 
identificeren en te analyseren, maar ook ervaringen met 
data-infrastructuren buiten de geo-sector zijn interes-
sant om lessen uit te kunnen trekken. 

Ten slotte, gdi gaat niet alleen over het gdi-netwerk, 
maar meer over het werkwoord netwerken binnen de 
samenleving van Vlaanderen. Dit betekent, dat de gdi-
stakeholders pro-actief moeten zijn in het zoeken van 
geschikte partners en in het opzetten van samenwer-
kingsverbanden die de gdi-ontwikkeling ondersteunen. 
Zo moet bijvoorbeeld de samenwerking binnen het to-
tale gdi-netwerk bevorderd worden op het gebied van 
kennisdeling, innovatie en educatie om de permanente 
vernieuwing van de gdi te verzekeren. 

Netwerken moet ook gezien worden als een sociaal 
leerproces, waarin mensen van verschillende ach-
tergronden met verschillende mandaten met elkaar 
moeten samenwerken om oplossingen te vinden die 
acceptabel zijn voor iedereen. Dit kan alleen bereikt 
worden als men elkaars positie begrijpt en respecteert. 
Dit aspect van netwerken was prominent aanwezig 
in elk van de disciplinaire deelstudies. Kortom, let’s 
network, let’s SDI!!

Vooruitgang
Onvoldoende of 

geen vooruitgang

   1. Toegankelijkheid data 63,4% 18,8%

   2. Uitbreiding aanbod 57,00% 8,6%

   3. Standaardisatie en harmonisatie 34,9% 22,6%

   4. Integratie in werkprocessen 33,3% 23,7%

   5. Actualisatie 29,0% 37,1%

   6. Uitbreiding vraag 22,0% 4,8%

   7. Opleiding 22,0% 20,4%

   8. Samenwerking 19,9% 35,5%

   9. Financiering 2,7% 22,0%

   10. Andere 1,1% 2,7%

   11. Weet niet 10,2% 23,7%

figuur 2. 
mamca-
resultaat.

tabel 1. mening van organisaties betreffende vooruitgang GDi in de 
afgelopen drie jaar.

figuur 1. netwerk van de GDi in vlaanderen 2011.
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