RIONED
Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer
Dinsdag 10 januari 2017, CineMec te Utrecht

Gegevensbeheer:
van last naar lust

Gegevens en informatie zijn cruciaal voor goede beslissingen over aanleg,
beheer en het functioneren van stedelijk watersystemen. De praktijk van het
gegevensbeheer is vaak weerbarstiger. Nieuwe standaarden en tools maken
de kwaliteit en de ontsluiting van gegevens(sets) flink beter. Dat scheelt u
werk en u kunt beter onderbouwde keuzes maken. Ook ontstaan er nieuwe
mogelijkheden dankzij digitalisering, standaardisatie, linked data en open data.
Op deze dag ziet u hoe dit helpt bij uw eigen werk, de regionale samenwerking
en de interactie tussen overheden en opdrachtnemende bedrijven.

Concreet geeft de kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer antwoord op:
- Wat komt eraan of is er al? (standaarden, tools en mogelijkheden)
- Wat hebt u eraan – zelf en in de samenwerking met bedrijven en gemeenten?
- Wat is kant en klaar, en wat moet u zelf doen?
- Hoe vertelt u nut en noodzaak aan manager, wethouder en raad?
- Wat bieden bedrijven u en hoe kunt u dat benutten?

Pioniers

Leveranciers

De ontwikkeling van de standaarden en tools
voor beter gegevensbeheer en -uitwisseling
vindt plaats in een gezamenlijk proces van
gemeentelijke beheerders, waterschappers,
adviseurs, softwaremensen, modelleurs. Wat
ontwikkelt is en wordt, komt rechtstreeks
voort uit de behoefte van praktijkmensen
zoals u.

Voor succesvolle introductie van standaarden
en beter gebruik van gegevens door hun
klanten moeten uw leveranciers hun software
vlot aanpassen en toegevoegde waarde
bieden. In de middag vertellen leveranciers
in korte pitches hoe zij dat doen, waaronder
Sweco, Antea Group, Riodesk, Rolsch, InRio,
Nelen & Schuurmans en Moons Ingenieurs.

Deze pioniers vertellen in korte presentaties
Waarom zij veel tijd en energie steken in het
meeontwikkelen, en wat beschikbaar komt.
Pioniersverhalen krijgt u onder meer van
Almere, Roosendaal, Den Haag, Rotterdam
en enkele bedrijven.

Bedrijvenmarkt
Tijdens pauzes en borrel kunt u op een
bedrijvenmarkt over de ontwikkelingen
en producten met uw leveranciers verder
praten en hen bevragen over uw eigen
situatie.

Programma
10.00 uur	Welkom en inleiding door dagvoorzitter
– Hugo Gastkemper (Stichting RIONED)
10.15 uur

Video: GWSW in 3 minuten

10.20 uur	Eenduidige uitwisseling van gegevens geeft u nieuwe
mogelijkheden
– Eric Oosterom (Stichting RIONED)
10.40 uur

Video: Hoe kunt u het RibX gebruiken?

10.45 uur	Nieuwe standaarden en tools, wat betekent dat voor uw werk?
– Eric Oosterom (Stichting RIONED)
11.05 uur	Verkenning Centrale gegevensontsluiting voor beter beheer
– Eric van Capelleveen (Twijnstra Gudde)
11.10 uur

Pauze

11.30 uur

Pitches door pioniers (zie kader)

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Voorbeelden uit de praktijk

14.00 uur

Uw leveranciers aan het woord (zie kader)

15.30 uur	Afsluiting, gevolgd door mogelijkheid tot napraten
met hapje en drankje
In aanloop naar 10 januari 2017 zal het programma in meer detail beschikbaar
komen via www.riool.net/kennisdag. U kunt daar ook aanmelden!

Uw aanmelding

Locatie

U kunt digitaal via www.riool.net of met het
aanmeldformulier aanmelden. U ontvangt vooraf
een bevestiging van deelname per e-mail.
Tot 23 december 2016 is deelname kosteloos
schriftelijk te annuleren, daarna is geen
restitutie meer mogelijk. Wel is een vervanger
welkom (aan te melden via info@rioned.org).
Voor uw aanmelding gelden de algemene
voorwaarden van Stichting RIONED.
U vindt deze op www.riool.net.

Deze kennisdag van Stichting RIONED vindt
plaats op dinsdag 10 januari 2017 in CineMec
te Utrecht.
De locatie is ongeveer tien minuten lopen
vanaf NS station Utrecht Leidsche Rijn en per
auto goed bereikbaar direct langs de A2 met
500 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Kosten

Adres:
CineMec Utrecht
Berlijnplein 100
3541 CM Utrecht

Deelnamekosten € 195 voor begunstigers,
€ 390 voor niet-begunstigers. De bedragen
gelden per persoon en zijn exclusief 21% btw.

Doelgroep
De kennisdag is speciaal bedoeld voor
rioleringsbeheerders, gegevensbeheerders
en beleidsmedewerkers riolering en water.
De dag is ook interessant voor teamleiders
en afdelingshoofden CT/OW en adviseurs
en projectleiders stedelijk water.

Voor programma en aanmelden:

‘Jarenlang ontwikkelwerk komt
nu voor u beschikbaar. Kom zelf
ervaren hoe nieuwe tools uw
(gegevens)beheer eenvoudiger
en beter maken!’
– Hugo Gastkemper
(directeur Stichting RIONED)

